
Az oktatás, a tudományos munka, a
sport, a kultúra és a turizmus a fő pillé-
re annak a megállapodásnak, amit va-
sárnap írt alá a királyi kastélyban Gé-
mesi György polgármester és Drh.
Achmad Ru'yat, Bogor városának al-
polgármestere. Ezzel egy hosszú elő-
készítő folyamat zárult le, aminek
eredményeként már az elmúlt hóna-
pokban is több közös kulturális rendez-
vény részesei lehettek a két település
lakói: többek között a tudományos
életben, a sportban és a kereskedelem-
ben is új lehetőségek nyílnak meg a bo-
goriak és a gödöllőiek előtt.

A testvérvárosi megállapodás szán-
déknyilatkozatát egy évvel ezelőtt,
2008. május 3-án írták alá, összekötve a
Világbéke-gong felavatásával, amit
nem csak Magyarországon, hanem Eu-
rópában is elsőként Gödöllő kapott
meg, s amiből azóta is mindössze hét
van a világon. A szerződés véglege-
sítésére magasrangú indonéz küldött-
ség érkezett városunkba, Mangasi

Sihombing nagykövet vezeté-
sével. A vendégeket Gloserné
Szabó Györgyi, a Testvérváro-
si Egyesület elnöke köszöntöt-
te, majd Gémesi György fog-
lalta össze azt a mintegy két-
éves folyamatos, aminek ered-
ményeként Bogor Gödöllő 14.
testvérvárosa lett. 2007 tava-
szán lépett fel Gödöllőn a bo-
gori agráregyetem kórusa, egy
magyarországi Kodály ének-
verseny győzteseként. A nagy-
sikerű koncertet, melyen a Gö-
döllői Városi Vegyeskarral
együtt léptek fel, s zárásként közösen,
magyar nyelven adták elő Kodály Zol-
tán Esti dal című művét, több kulturális
és egyéb program követte. A gödöllői
delegáció mellett a Gödöllő Táncegyüt-
tes tagjai nagy sikerrel léptek fel Bogor-
ban és Yogyakartában ez etnozenei fesz-
tiválon, városunk lakói pedig zongora és
kórus koncerteken kaphattak ízelítőt az
indonéz kultúrából. A városi küldöttség

indonéziai látogatását felelevenítve el-
mondta, a delegáció tagjait meghatotta
az a szeretet, nyitottság és kapcsolatte-
remtési szándék, amivel találkoztak.
Szeretné, ha az az optimizmus, amivel
az indonéz emberek megoldják a min-
dennapok problémáit, nálunk is jellem-
zővé válna, s a gödöllőiek e szerződés
révén jobban megismernék a tőlünk
több tízezer kilométerre lévő országot.

„Hálásak vagyunk Istennek, hogy el-
látogathattunk ide Gödöllőre a mai na-
pon. Elhoztuk a bogori lakosok és az in-
donéz nép üdvözletét.” Ezekkel a sza-
vakkal kezdte beszédét Drh. Achmad
Ru'yat, aki megköszönte azt a munkát,
amit Illés Mihály, hazánk indonéziai
nagykövete fejtett ki a szerződés létre-
jöttének érdekében.

(folytatás a 3. oldalon.)
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Szerződés egy egységes és békés világért

Az indonéz nép üdvözletét hozták
Ünnepélyes keretek között, a királyi kastély dísztermében
írták alá vasárnap délután a Testvérvárosi Szerződést Bo-
gor és Gödöllő vezetői. A megállapodás, melyet Mangasi
Sihombing, az Indonéz Köztársaság magyarországi nagy-
követe is ellátott kézjegyével, kétéves előkészítő munka
után született meg. 

Több az oktatást érintő törvénymódo-
sítást nyújtott be a parlamentnek Ma-
gyar Bálint. A volt oktatási miniszter
SZDSZ-es képviselőtársaival a nyolc-
osztályos gimnáziumok megszünteté-
sét és az általános iskolák 1-6. osztá-
lyai számára a hétvégére és a szüne-
tekre nem engedélyezné írásbeli házi
feladatok feladását. A liberális képvi-
selők nem hagynák változatlanul a fel-
sőoktatást sem, költségtérítés fizetésé-
re köteleznék azokat az ingyenes kép-
zésben részt vevő egyetemistákat, fő-
iskolásokat, akik túllépik a minimális
képzési időt.

A szabaddemokrata képviselők által
jegyzett törvénymódosítási javaslat
szerint a nyolc évfolyammal működő
gimnáziumokat át kellene szervezni: a
2010-2011-es tanévtől már nem indít-
hatnának ilyen új ötödik osztályt (az
ebben az iskolatípusban addig meg-
kezdett tanulmányok változatlan for-
mában befejezhetők lennének). A rá-
következő tanévtől a 12 évfolyamos
iskolákban már az ötödik évfolyamon
is – a teljes tanítási időkeretben – a
nem szakrendszerű oktatást kellene
megszervezni. A különböző szaktan-
tárgyak helyett az alapkészségek –
írás, olvasás, számolás – erősítését kel-
lene folytatni a felső tagozatban is a
hatodik osztály végéig.

(folytatás a 3. oldalon)

Oktatási átalakítások
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A május 21-i képviselő-testületi
ülés érdekessége volt, hogy a
jelen lévő döntéshozók mind-
egyik előterjesztést egyhangú
igen szavazattal fogadták el,
ami abszolút rekord, de meg
kell jegyezni: a jelenleg ciklus-
ban általában ehhez közelít a
szavazati arány. 

Ami a tárgyalt és elfogadott előter-
jesztések tartalmát illeti, amellett,
hogy jóváhagyták a város gazdasági
társaságainak múlt évi gazdálkodá-
sáról készült beszámolókat, számos
fejlesztésről, illetve azokat kísérő be-
ruházásról tárgyaltak. A legjelentő-
sebb: elfogadták a norvég alap támo-
gatását élvező pályázat támogatási
ajánlatát. Elindították a Damjanich is-
kola új bútorbeszerzésének valamint
a Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont I. számú épülete nyílászáró cse-
réjének közbeszerzési eljárását, s ki-
jelölték, mely utcák felújításának tá-
mogatására nyújtanak be pályázatot a
Közép-Magyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanácshoz. A képviselő-testü-
letet a város közbiztonsági helyzeté-
ről, a 2008-ban végzett rendőri mun-
káról is tájékozódott Mihály István
rendőrkapitány révén. Adatok szem-
léltették, hogy a romló gazdasági
helyzetben a bűnözés erősödik. A pár-
beszéd arra is kiterjedt, hogy az ön-
kormányzat és a rendőrség külön-kü-
lön és egybehangoltan is igyekszik
mérsékelni, ha kiküszöbölni teljes
mértékben nem is lehet a különböző
beruházások – elsősorban az útépíté-
sek – okozta feszültségeket. 

Eredmények a bűnözési hul-
lámmal szemben

A Gödöllői Rendőrkapitányság
főbb célkitűzései: a lopások számá-
nak csökkentése, a betöréses lopások,
gépjárműlopások megelőzése, a fel-
derítés hatékonyabbá tétele; a bírósá-
gok elé állítások számának növelése;
a közrendvédelmi intézkedési muta-
tók szinten tartása, elfogások tekinte-
tében a javítása; a Szent János utcát
magában foglaló részen, valamint
Máriabesnyőn körzeti megbízott szol-
gálatba állítása; a sebességmérő ké-
szülék működésének hatékonyabbá té-
tele; a térfigyelő rendszer további ki-
alakítása; a kapitányság épületében a
fűtés  és a villamos hálózat felújítása; a
létszámhiány csökkentése.

A Mihály István kapitányságvezető
által előterjesztett beszámoló Gödöllő
közbiztonsági helyzetéről, a fentiek-
ben ismertetett feladat meghatározá-
sokkal zárult, s egyben jól mutatta, hol
szorít valójában a rendőrség cipője. 

Az ismertté vált bűncselekmények
száma 2008-ban a megelőző évhez
képest 22 százalékkal növekedett a
kapitányság területén; 5243 bűncse-
lekményt regisztráltak a 2004-es
3741-el szemben. A kapitány kiemel-
te: e mutató érdemi befolyásolására a
rendőrségnek szerényebb lehetőségei
vannak, mint azt a közvélemény gon-
dolja. A bűnözés ugyanis alapvetően
a társadalmi-gazdasági folyamatok-
ban rejlő problémákból ered. A gaz-
dasági válsággal párhuzamosan nö-
vekszik – ez olyan magától értetődő
jelenség, mondta, mint az, hogy 0 fo-
kon megfagy a víz. 

A Gödöllőn elkövetett bűncselek-
mények száma tavaly 1419 volt.
(2004-ben 1133, 2005-ben 1255,
2006-ban 1071, 2007-ben 989.) Ezer
állandó lakosra 45 bűncselekmény ju-
tott. A kiemelt bűncselekményi kate-
góriába tartozó rablás tekintetében

kedvezőtlen fordulat következett be.
Míg 2006-ban 3, 2008-ban 12 rablás
történt. Ebben a kategóriában a felde-
rítési eredményesség 80 százalékos.
A vagyon elleni bűncselekmények-
ben 40 százalékos emelkedés tapasz-
talható. 2008-ban 891 ilyen bűncse-
lekményt követtek el Gödöllőn. Az
okozott kár értéke 360 millió forint.
Az 522 lopás szintén lényegesen
meghaladja a korábbi évek adatait.
2008-ban 21 alkalommal követtek el
gépkocsi lopást, míg egy évvel koráb-
ban 14-szer.

A gödöllői kapitányság nyomozás
eredményességi mutatója – vagyis,
hogy az összes elrendelt nyomozás-
ból hány ügyet fejeztek be vádeme-
lési javaslattal – 2008-ban 48,3 száza-
lék volt. Szám szerint 2201 esetben
tettek vádemelési javaslatot, mely a
legmagasabb Pest megyében. Erre az
eredményre különösen büszkék, mert
az utánuk következő rendőrkapi-
tányság ennek a felét produkálta.

Az adatok értékeléséhez feltétlenül
hasznos ismertetnünk Mihály István
válaszát az ülés finn vendégének,
Mika Penttila önkormányzati elnök-
nek (aki maga is rendőr) a kérdésére.
Magyarországon 360 lakosra jut egy
rendőr, Budapesten 250-re, a gödöllői
kapitányság területén 800-ra! Azaz:
térségünkben az országos átlag felét
sem éri el a rendőrök száma. 

A képviselők számos kérdést tettek
fel és több kérést fogalmaztak meg
köz- és közlekedésbiztonsági téma-
körökben. Pintér Zoltán alpolgár-
mester (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
elismerését fejezte ki az ellopott Tele-
ki-szobor és HÉV-vezetékek ügyében
végzett eredményes rendőrségi
munkáért. 

Szorgalmazta a körzeti megbízotti
háló továbbszövését Gödöllőn és pár-
tolta az együttműködést a közterület-
felügyelői szolgálattal. Kiemelte: Mi-
hály István kapitányi kinevezése óta
jobb a rendőrség és a rendőrséghez
forduló lakosság kapcsolata. Guba
Lajos (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
jelezte, hogy választókörzetében hol
kérik a lakosok a rendőrség fokozott
figyelmét a betörések megelőzése ér-
dekében. Pelyhe József (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) az iránt érdek-
lődött, hogy mennyi rendőr lenne
elég a kapitányság területén. Mihály
István válaszában elmondta, hogy 50-
100 fővel magasabb létszám esetén
jóval nagyobb közterületi jelenlétet
tudnának biztosítani. Gémesi 
György polgármester arra hívta fel a
figyelmet, hogy a városban és kör-
nyékén zajló beruházások, elsősorban
az útépítések miatt szükség van a
rendőrség és az önkormányzat még
szorosabb együttműködésére a közle-
kedési szabályok betartatása érdeké-
ben. Erre jó lehetőséget ad a rendőr-
ség polgárbarát, a város érdekeit
messzemenően figyelembe vevő gya-
korlata, melyet maga is megköszönt a
rendőrkapitánynak.

Gazdasági társaságok be-
számolói

Törvényi kötelezettségüknek ele-
get téve számoltak be múlt évi gaz-
dálkodásukról város gazdasági társa-
ságai. A VÜSZI Kht. közhasznú tár-
sasági működése 11 évének legjobb
eredményével zárt: 118 millió forint
nyereséget ért el. Mint Bokor Árpád,
az újévtől a többi kht-val együtt kft-
vé alakult társaság igazgatója el-
mondta, ebből 43 millió forintot for-
dítanak a Táncsics úti sporttelep par-
kolóinak és kerítésének a megépí-

tésére. Több mint 70 millió forint ke-
rül fejlesztési alapba

A Kalória Kht. tavaly 8,3 millió fo-
rint nyereséget ért el vállalkozási te-
vékenységéből, ami még inkább érté-
kelésre méltó, ha figyelembe vesszük
az évközi 27 millió forintos bérki-
egészítést és az eszközbeszerzésre
fordított összegeket. A társaság a mér-
leg szerinti eredményt eszközállo-
mányának további cseréjére fordít-
hatja.

A művelődési központ is többlettel
zárta 2008-at. Gémesi György ki-
emelte, hogy telt házzal működnek,
ami a színvonalas programnak és
marketing munkának egyaránt az
eredménye. Ha megtörténik az épület
energiatakarékos felújítása, tetemes
mértékben csökken az üzemeltetés
költsége.  

A Gödöllői Távhő Kft. először zárt
veszteséggel. A vásárolt földgáz ára
meghaladta a hődíj bevételeket. Gé-
mesi György javasolta, dolgozzon ki
a cég egy új stratégiát a kinnle-
vőségek csökkentésére. Ha szüksé-
ges, bíróság elé lehet vinni a tartozá-
sokat, a rászorulóknak pedig a város
népjóléti irodája segítséget tud nyúj-
tani. 

A Gödöllői Piac Kft. 11 millió fo-
rint nyereséget ért el. Ebből a kép-
viselő-testület 7 millió forintot oszta-
lékként elvon, 4 millió forintot a mú-
zeumi tetőtéri ablakok beázásának
megszüntetésére és szükség szerint a
Galéria átépítésére fordíthat a cég.

Lemondtak prémiumukról a
vezetők

Az önkormányzati alapítású gazda-
sági társaságok ügyvezető igazgatói a
múlt évi munkájuk során eleget tettek
a teljesítménytől függő prémiumfel-
tételeknek, amiket a 2008. évi üzleti
tervek tartalmaztak, de a jelenlegi
gazdasági helyzet ismeretében a pré-
miumról lemondtak. A képviselő-tes-
tület nem vonta el az így keletkezett
pénzmaradványt, lehetővé téve azok
szükség esetén szociális célú fel-
használását.     

Mint Gémesi György polgármester
elmondta, ez a pénz elvégzett munka
bére, kötelező lenne kifizetni. Sokan
persze nem értik a prémium lényegét,
úgy gondolják, hogy az jutalom.
Egyes sajtótermékek kihasználva az
emberek ez irányú tájékozatlanságát,
előszeretettel írják azt, hogy a veze-
tők ennyi és ennyi pénzt markolnak
fel. De nem ez az elsődleges szem-
pont, nem ez állt a vezetők döntése
mögött. 

Gémesi György arra is rámutatott,
hogy az önkormányzati társaságok
igazgatóinak bére lényegesen el-
marad az üzleti szféra vezetőinek bé-
rétől, azzal nem versenyképes.

– Az utóbbiak egymillió forintnál
kezdődnek, az előbbiek nem érik el a
félmillió forintot, mégis sokszor éri
őket méltatlan kritika. Nekünk azon-
ban szükségünk van ilyen felkészült
és ilyen hozzáállású vezetőkre. Kö-
szönjük, hogy elvégezték a munká-
jukat, tisztességgel, becsületesen
helytálltak! A prémiumokról való le-
mondásukra gesztusértékű válaszként
javasoltam, fogadja el a képviselő-
testület a kéthavi bérrel történő jutal-
mazásukat. Ők ugyanis más önkor-
mányzati dolgozókkal szemben az év
végén nem kaptak jutalmat.

A testület egyhangúlag elfogadta
ezt a javaslatot is. 

Tájékoztatás a norvég alap
elnyert támogatásáról

A képviselő-testület tájékoztatást
kapott és fogadott el az EGT/Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok konst-
rukció keretében 2007-ben benyújtott,

Várostörténeti és kulturális szem-
pontból jelentős helyszínek rehabili-
tációja, többcélú hasznosítása című –
írásainkban rendszeresen szereplő –
nyertes pályázat aktuális állásáról. 

Az 1,7 millió eurós támogatás ré-
vén Gödöllőnek lehetősége nyílt a vá-
ros vonzereje szempontjából értékes
területek felújítására, védett épületek
és szobrok rekonstrukciójára. 

A pályázati eljárás eredményeként
május elején támogatási ajánlatot kül-
dött az alap Pénzügyi Mechanizmu-
sok irodája, meghatározva, milyen
tartalommal, összeggel és feltételek
betartása mellett támogatja a pályáza-
tot. E szerint a támogatás összege
maximum 1,7 millió euró (az elszá-
molható árfolyamon 435 millió fo-
rint). A projekt a következő tevé-
kenységeket és eredményeket foglal-
ja magában:

● a Királyi váró helyreállítása, be-
leértve a homlokzatot, a nyílászá-
rókat, a tetőt, a perontetőt és a köz-
műveket csakúgy, mint a kiállítási te-
rek kialakítását;

● az Alsópark rehabilitációja, be-
leértve a Világfa helyreállítását;

● az Erzsébet park kertészeti hely-
reállítása, a Kálvária és szobrai
restaurálása, az Erzsébet szobor res-
taurálása;

● a Grassalkovich filagória felújí-
tása és áthelyezése, beleértve a kőele-
meket csakúgy, mint az új helyszín
(az Alsó templom mellett) környeze-
tének kertészeti rendezését;

● a projekt menedzsment és tájé-
koztatási tevékenységeket.

A főpályázó Gödöllő Város Önkor-
mányzata. A hazai törvények szerint a
projektet a MÁV-val és a Kapucinus
Renddel partnerségben kell megva-
lósítani. Az elszámolható költségek-
nek legalább 15 százalékát kell bizto-
sítania a projekt gazdának.

A támogatási konstrukció kereté-
ben a Norvég Külügyminisztérium
köt támogatási megállapodást a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökséggel és Gö-
döllő Város Önkormányzatával az
egyes projektekre vonatkozóan. A
pénzügyi elszámolásokat a brüsszeli
Pénzügyi Mechanizmusok irodája fe-
lé kell benyújtani; az elszámolás so-
rán továbbra is a pályázat keretében

előírt 256,25 HUF/EUR árfolyamon
kell számolni.

A támogatási ajánlat elfogadását az
önkormányzat visszaigazolta, jelen-
leg a feltételeknek és a javasolt elszá-
molási ütemtervnek megfelelően a
költségvetés átdolgozása zajlik. A tá-
mogatási szerződés megkötésére 3
hónapon belül kerülhet sor. Az elő-
készítési, tervezési, közbeszerzési te-
vékenységek az idén, a kivitelezési
munkák 2010-ben zajlanak. A projek-
tet várhatóan a jövő év decemberében
fejezik be.

Buszpályaudvar: módosult a
keretszerződés

Módosította a képviselő-testület a
gödöllői autóbusz-pályaudvar beru-
házás keretszerződését, lehetővé téve,
hogy a beruházás megvalósításához a
Ker-Est Zrt. 2009. szeptember 30. he-
lyett 2010. szeptember 30-ig szerezze
meg a jogerős építési engedélyt.

A szerződés múlt évi megkötése
óta eltelt időszakban az abban foglal-
tak szerint megkezdődött a beruházás
előkészítése. 

Megtörtént a telekalakítás és a Vo-
lánbusz Zrt. használati jogának ren-
dezése a buszpályaudvar mára már
külön helyrajzi számon felvett ingat-
lanára. Az önkormányzat a keretszer-
ződésben vállalt, a terület-előkészí-
tésben való közreműködésre vonat-
kozó kötelezettségeinek maradékta-
lanul eleget tett.

A beruházó Ker-Est Zrt. szintén
folyamatosan dolgozott a projekt elő-
készítésén. Felkutatta az üzleti terü-
letek hasznosításához a partnereket,
megkezdte a létesítmény terveztetését
és az ehhez kapcsolódó egyezteté-
seket.

A beruházó a kialakult gazdasági
helyzetre tekintettel kezdeményezte a
jogerős építési engedély megadására
vállalt határidő egy éves halasztását.
A szerződésmódosítást a beruházó és
a Volánbusz Zrt. képviselői már alá-
írták; erre a képviselő-testület most
egyhangúlag felhatalmazta a polgár-
mestert is. 
A képviselő-testület további dönté-
seiről következő számunkban ol-
vashatnak.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Gödöllő Város Önkormányzata lakossági fórum keretében tájékoztatni
kívánja az érintetteket a Gödöllő, Szabadság tér (hrsz: 409, 297/3,
291/10, 291/8, 294/1, 291/5) térrendezésének engedélyezési terve
tartalmáról. Érintett ingatlantulajdonos az, akinek az ingatlanát az épí-
tési terület igénybevétellel érinti, vagy ingatlana az építési területtel ha-
táros, vagy kapubejárója az úthoz csatlakozik. Érintett ingatlantulaj-
donosnak kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyon-
kezelőt, a haszonélvezőt és a használati jog jogosultját.
Ezennel tisztelettel meghívom az érdekelteket Gödöllő, Szabadság tér
térrendezésének tervét bemutató lakossági fórumra 2009. június 3-én
18 órára a városháza földszinti nagytermébe. 
Kérem részvételükkel segítsék munkánkat és ezáltal a főtér megúju-
lását.

Dr. Gémesi György polgármester

Kizárólag igennel szavaztak a képviselők

Képviselő-testületi hírek
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(folytatás az 1. oldalról.)
Bogor alpolgármestere beszédében

kijelentette: „Bízunk abban, hogy ez
egy olyan kapcsolat lesz, ami elő-
segíti a további együttműködéseket.
Ez bizonyíték is lehet arra, hogy ki-
alakulhat egy olyan világ, amiben bé-
kében és egységben élhetünk, ami
nincs felosztva keletre és nyugatra,
ahol a vallási és kulturális különbsé-
gek nem osztják meg az embereket.”

Bogor Jáva szigetén található, 56
km-re Jakartától. A közel egymillió
lakosú város, amit gyakran az esők
városaként is emlegetnek, jelentős
kulturális és kereskedelmi központ.
Főként az itt készülő bútor és textil
áruk jutnak el külföldre. A városban
agrár egyetem működik, ami az egyik
fontos egysége lehet a két város kö-
zötti tudományos együttműködésne –
mutatta be néhány szóval városát
Achmad Ru'yat.

A rendezvényen résztvevő, és a
megállapodást hitelesítő Mangasi Si-
hombing nagykövet úgy fogalmazott,
azt a szándékot, amit szimbolikusan
megkötöttek, már megtöltötték tarta-

lommal, az elmúlt években. Ezt iga-
zolják a kulturális programok, és a
Világbéke-gong is, ami szintén Bo-
gorból származik. Kijelentette, az in-
donéz követség a jövőben is minden-
ben segíteni fogja a két város közötti
együttműködést.

Az ünnepségen városunk kulturális
életéből is ízelítőt kaptak a magas-
rangú vendégek. Langer Ágnes, a
Chopin Zeneiskola növendéke, Soós

Gabriella zongorakíséretében, a Kis-
cibri Együttes, Pásztor Endre, Dezső
Piroska és a Sercli énekkettős nagy
sikerű műsorral tették emlékezetessé
az eseményt. Itt-tartózkodásuk során
az indonéz vendégek a SZIE Trópusi
Tanszékének munkájával is megis-
merkedtek dr. Vetési Margit dékán-
helyettes vezetésével, valamint a Bio-
technológiai Kutatóintézetbe, és a
KÁTKI-ba is ellátogattak.

(folytatás az 1. oldalról)
Magyar Bálint elképzelései nem

újkeletűek. A 2006-os koalíciós
egyeztetéskor utódjára hagyott – az
MSZP által is elfogadott – oktatási
programcsomagja szintén tartalmazta
a hétfőn törvénymódosítási javaslat-
ként is benyújtott indítványokat.

A Hiller István vezette Oktatási és
Kulturális Minisztérium azonban
csak annyiban változtatott a hat, illet-
ve a nyolcosztályos gimnáziumok
életén, hogy eltörölte a helyi írásbeli
és szóbeli felvételiket. Így az idei fel-
vételiken a központi teszt vagy az ál-
talános iskolai jegyek alapján válo-
gathatták ki leendő diákjaikat, maguk
külön nem felvételiztethettek.

A volt oktatási miniszter továbbra
is célnak tekinti, hogy megakadályoz-
zák a legjobb diákok korai kiváloga-
tódását, mivel szerinte a hat és a

nyolc évfolyamos gimnáziumok „le-
fölözik“ a jobb teljesítményű diáko-
kat, tovább mélyítve az iskolák közöt-
ti különbségeket. Az eredmény szá-
mokban is mérhető. A legutóbbi kom-
petenciamérés szerint a szerkezet-
váltó gimnáziumokba járó diákok
matematikából és szövegértésből is
7985 ponttal jobb eredményt értek el
hagyományos általános iskolába járó
társaiknál. Ez az előny a további év-
folyamokon is megmarad.

Már a 2003-as közoktatási törvény
is ebbe az irányba mozdult. Ennek je-
gyében a korábban csak az alsó tago-
zatban oktató tanítók – az alapkész-
ségek megerősítése érdekében tanítá-
si keretük 25-50 százalékának erejéig
– folytathatják munkájukat az ötödik
és a hatodik osztályban is.

A felsőoktatásban tanulókat érinte-
né az az elképzelés, ami szerint min-

den ingyenes képzésben részt vevő
diák költségtérítés fizetésére kötelez-
ve, ha  akár egyetlen félévvel is túllé-
pi a minimális képzési időt. Egy or-
vostanhallgatónak így például évente
2,5 millió forintot kellene fizetnie ta-
nulmányaiért. 

A jelenleg hatályos felsőoktatási
törvény szerint az államilag finanszí-
rozott hallgatók tanulmányait 12 fél-
éven keresztül fizeti az állam, vagyis
egy ötéves egyetemi képzés esetén
egy év pluszt még átvállal a rendszer. 

A tervezett változtatás a városunk-
ban működő középfokú oktatási in-
tézmények közül kettőt is érintene,
hiszen a Török Ignác Gimnáziumban
és a Premontrei Szent Norbert Gim-
náziumban is működik a nyolcosztá-
lyos oktatási forma. 

A tervezett változtatásról mindkét
intézmény vezetőjét megkérdeztük.

Fábián Bertalan, a Török Ignác
Gimnázium igazgatója elmondta, már
a korábbi évek intézkedésein is lát-
szott, hogy a nyolcosztályos gimnázi-
umok zavarják az oktatási kormány-

zatot. A jelenlegi integrációs program
nem támogatja a tehetséggondozás-
nak ezt a formáját.

– Amit azonban nem látnak, hogy
például nálunk, a nyolcosztályos kép-
zésben résztvevő diákok fele nagy-
családból jön. Ők nem engedhetik
meg maguknak a különórákat, más tí-
pusú képzéseket, ezért szívesen jön-
nek ide, mert itt megkapják a magas
szintű képzést. Meg kell nézni a kom-
petencia mérés eredményeit, milyen
eredménnyel szerepeltek a nyolcosz-
tályos gimnáziumok diákjai, köztük a
mi tanulóink! Ez a legolcsóbb formá-
ja a tehetséggondozásnak, hiszen
nincs szükség több intézmény fenn-
tartására, a szülőknek pedig nem kell
különórákat fizetni. Ez a folyamat
egy újabb lépcsője a minőségi oktatás
szétverésének, aminek az első lépése
a zeneiskolák elleni támadás volt.
Ennek a javaslatnak az előzményei
azonban már benne vannak a költség-
vetési törvényben, hiszen az 5-8. év-
folyamig az általános iskolákra vo-
natkozó pénzügyi szabályok vonat-

koznak ránk, s ezek olyan módosítá-
sok, amelyek következményeit vagy
nem gondolták át, vagy nem szakmai
oldalról jöttek. Nem tudjuk például,
hogy a jövő tanévtől tudunk-e a 5-8.
évfolyamon 2. nyelvet is tanítani,
vagy erre nem lesz lehetőségünk –
mondta.

– Ez az elképzelés nem új, hiszen
már néhány évvel ezelőtt is felmerült,
de akkor szerencsére nem sikerült át-
erőltetnie ezt Magyar Bálintnak –
mondta megkeresésünkre Bárdy
Péter, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium igazgatója. – Akkor még
a nagyobbik kormánypárt sem támo-
gatta, remélem, most sem teszi. Ez
egy jól működő iskolatípus, aminek a
megszüntetésének nincs semmi alap-
ja. Még az oktatási minisztérium szlo-
genjével „ A tudás hajtóerő!“ is ellen-
tétben áll. Elég megnézni a kompe-
tenciafelmérések eredményeit, azok-
ból is kitűnik, hogy a nyolcosztályos
gimnáziumok teljesítménye messze
magasan az országos átlag fölött van,
a legjobbak között.

Oktatási átalakítások

Rémreformok

Szerződés egy egységes és békés világért

Az indonéz nép üdvözletét hozták
Szorosabbá válhatnak a finn kapcsolatok

Látogatók Forssából
Gödöllő finn testvérvárosából,
Forssából érkeztek vendégek
városunkba.

A delegáció egy testvérvárosi konfer-
encián vett részt Egerben ahová gö-
döllői részről dr. Krassay László al-
polgármester és dr. Biacsi Zsuzsa kí-
sérete el őket. Mika Penttila önkor-
mányzati elnököt és Ilkka Joenpalo
alelnök programjuk során részt vettek
a képviselő-testület május 21-ei ülé-
sén is, ahol Gémesi György polgár-
mester köszöntötte őket. A finn város-
vezetők nagy figyelemmel kísérték az
eseményeket, amikbe be – a lehető-

ségekhez mérten – be is kapcsolód-
tak. Az elnök úr beszédében úgy fo-
galmazott, szeretnék, ha a jövőben
szorosabbá válna a két település kap-
csolata, amire elsősorban a kultúra
területén látnak lehetőséget.

Az ülésen kiderült, más együttmű-
ködési lehetőség is kínálkozik, Mi-
hály István, a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság vezetője – akihez a vendégek
kérdést is intéztek beszámolójával
kapcsolatosan – meghívta a finn ven-
dégeket, ismerkedjenek meg a helyi
rendőrség munkájával ,s mint mond-
ta, nyitott a két város rendőrsége kö-
zötti kapcsolat kialakítására is.

A rendszerváltozás előtti időszakra va-
ló visszalépés lenne és csökkentené a
lehetőségeket a nyolc évfolyamos
gimnáziumok megszüntetése – mond-
ta a Pedagógusok Demokratikus Szak-
szervezetének (PDSZ) elnöke.

Kerpen Gábor a közoktatási tör-
vény szabad demokrata képviselők ál-
tal indítványozott módosítása kapcsán
közölte azt is, hogy a javaslatról pénte-
ken tárgyalnak, akkor alakítják ki ál-
láspontjukat. Azt ugyanakkor előzete-
sen jelezte: érthetetlennek tartja, hogy
egy liberális politikus terjeszt be ilyen,
az iskolák szűkítését célzó javaslatot.

A Sándor Klára és Magyar Bálint
által jegyzett törvényjavaslat szerint
jelenlegi formájukban megszűnnének
a nyolcosztályos gimnáziumok: a
2010-2011-es tanévtől át kellene szer-
vezniük tevékenységüket, és bővülne a
nem szakrendszerű oktatás eddigi
rendszere a többcélú oktatási intézmé-
nyekben.

A PDSZ elnöke a kezdeményezés
kapcsán az MTI-nek azt mondta: ezek
szerint nem választhatna a tantestület
és a szülő, hogy a gyerekek inkább a

tananyagban haladjanak előre, vagy
képességfejlesztés legyen ötödik-hato-
dik osztályban.

Kerpen szakmailag nonszensznek
nevezte, hogy a képességfejlesztés
tantárgyi struktúra nélkül történjen. Ez
azt jelentené, hogy az alsó tagozatot
kiterjesztik hat évre – mondta, hozzá-
téve: a tervezet a pedagógusokat vagy
többletmunkára kötelezné, vagy akár
újabb elbocsátásoktól is tarthatnának.

Véleménye szerint fel kellene mérni
a nem szakrendszerű oktatás eddig ha-
tásait, s annak ismeretében dönteni –
ha szükséges – az esetleges változtatá-
sokról. Azt is meg kellene nézni, hogy
milyen a többcélú intézmények terü-
leti megoszlása, a nyugat-európai ta-
pasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy
nem váltak be a szegregáció ellen.

Azzal kapcsolatban, hogy a diákok-
nak hétvégére ne lehessen házi felada-
tot adni, emlékeztetett arra: 2003-ban a
tanulók kötelező órái csökkentek,
majd 2003 és 2008 között az iskolán
kívüli nevelés forrásai apadtak el oly
mértékben, hogy ezek a foglalkozások
gyakorlatilag megszűntek.

Értelmetlen a volt miniszter javaslata

Tiltakoznak a pedagógusok
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– Önnek mi a véleménye a ter-
vezett ingatlanadóról? – kér-
deztük kedves olvasóinkat, mi-
után nyilvánosságra kerültek
az ezzel kapcsolatos elképze-
lések. Íme néhány a beérke-
zett véleményekből. 

„Tény és való, hogy vannak olyan lu-
xusvillák, amiknek a tulajdonosait
nem fogja megrendíteni az ingatlan
megadóztatása, de attól tartok, hogy
a harmincmilliós körbe sok olyan ház
is belekerül majd, amit hosszú évek
kemény munkájával építettek fel. Na-
gyon sok kérdés nyitott még, de azt
hiszem ez is leginkább a középréteget
fogja sújtani.”

Sebes K.

„Ez megint egy olyan intézkedés, ami
nem ösztönöz megtakarításra. Az em-

ber a megadóztatott jövedelmét be-
teszi a bankba. A kamatot megadóz-
tatják, s ha ezt a pénzt nem a kaszi-
nóban szórja el, hanem házat vesz
belőle, hogy normális körülmények
között éljen, akkor ráverik az ingat-
lanadót. Hányszor lehet megadóztat-
ni ugyanazt a jövedelmet?” 

Balogh Zoltánné

„…Megint azokat akarják büntetni,
akik dolgoznak és igyekeznek igénye-
sen kialakítani a környezetüket. Na-
gyon sok családot ismerek, akik éve-
ken át minden energiájukat abba fek-
tették, hogy felépítsenek egy szép há-
zat, szép kerttel. Nem jártak külföldre
nyaralni, nem volt a család minden
tagjának kocsija, nem szórták két
kézzel a pénzt. Ők majd fizetik az in-
gatlanadót. Azok pedig, akik fillére-
kért vették meg a tanácsi lakásokat,
amit hagynak tönkremenni, mert még
most is az államtól, az önkormány-

zattól várják a korszerűsítésre a
pénzt, ugyanakkor feketén kiadják al-
bérletbe, azok nem fizetnek egy fillért
sem…” 

K. T.

„…Én most szerettem volna meg-
csinálni egy nagyobb korszerűsítést.
Azt terveztem, hogy napkollektorokat
szereltetek fel, mert igaz ez nem olcsó
dolog, de jelentősen csökkenti a
számlákat. Van olyan ismerősöm, aki
már megcsinálta, és nagyon jók a ta-
pasztalatai. Na, most el is felejtem az
egészet, mert egy így korszerűsített
ház jelentősen többet fog érni, amit
megtakarítok a számlákon, azt befi-
zethetem adóba…” 

Szigeti L.

A hét kérdése:
– Ön mit változtatna meg a ha-
zai oktatási rendszerben?

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.  

Heti cikkünkben a jog szerint „vétő-
képtelennek” minősülő személyek ál-
tal okozott károk felelősségi szabá-
lyait tekintjük át röviden.
Ki is az a vétőképtelen? A szabályo-
zás alapján az, akinek belátási képes-
sége hiányzik vagy fogyatékos, mert
koránál vagy állapotánál fogva maga-
tartásának társadalomellenességét, jog-
ellenes, káros következményeit nem
képes felismerni. Ismérveit a jogsza-
bály pontosan nem határozza meg, azt
korhatárhoz sem köti. A bírósági gya-
korlat alakította ki az irányadó kor-
határt, mely szerint az életkorának
megfelelően fejlett tizenkét éves kis-
korút általában már vétőképesnek te-
kinti, de esetenként e korhatár alatt is
megállapítja a vétőképességet és e
felett a vétőképtelenséget.
A vétőképtelen személy által okozott
kárt gondozója köteles megtéríteni –
áll a Ptk-ban. Egyetlen esetben men-
tesülhet a gondozó a felelősség alól:
ha bizonyítja, hogy a felügyelet ellá-
tása terén nem követett el mulasztást.
Fentiekből következik, hogy a jog
azokat szorítja megfelelő intéz-ke-
désre, akiknek kötelességük, hogy ne-
veléssel, felügyelettel hatást gyako-
roljanak a rájuk bízott személy maga-
tartására.
Kit kell gondozónak tekinteni? Gon-
dozó az, aki a vétőképtelen személy

felügyeletét ténylegesen ellátja: ma-
gatartását ellenőrizni, irányítani köte-
les és képes. Itt elsősorban arra kell
gondolnunk, akinek háztartásában a
vétőképtelen él, állandóan lakik, vagy
huzamosabb időn át tartózkodik, de
lehet más olyan személy is, aki a  fel-
ügyeletet csak átmenetileg látja el. A
kiskorú vétőképtelen gondozója első-
sorban a szülői felügyeletet ellátó
szülő. Ha a szülők nem élnek együtt,
a gondozó az, akinél a gyermeket el-
helyezik, aki rá tényleg felügyel.
Adott esetben gondozó lehet az óvo-
da, az iskola, a napközi otthon, a kol-
légium, a kórház vagy más intézet az
alatt az idő alatt, amíg ott tartózkodik.
Gondozó lehet továbbá bármely sze-
mély vagy intézmény is, akire a szü-
lői felügyeletet ellátó szülő a gyer-
mek nevelését, felügyeletét bízza. Ez
lehet a nagyszülő vagy más rokon,
akinél a gyermek nevelkedik, átme-
netileg lakik vagy tartózkodik, de le-
het bárki, akire a szülő gyermeke fel-
ügyeletét akárcsak néhány órára rá-
bízza.
Végül a köztudatban élő tévhitet el-
oszlatására vállalkozunk: a kiskorú
távolléte a szülői háztól nem feltét-
lenül szünteti meg a szülő gondozói
minőségét és felelősségét. 
Felelős lehet például az iskolában,
nyaralás közben az ifjúsági táborban
okozott kárért a szülő is, ha a nevelés
terén elkövetett mulasztás is előidé-
zője volt a károkozó magatartásnak.
Elképzelhető az is, hogy nemcsak az
a szülő felelős a kiskorú által okozott
kárért, akinél a gyermeket a bíróság
elhelyezte, hanem a másik, a felügye-
letet már tényleg nem gyakorló szülő
is, ha őt szintén terheli olyan korábbi
nevelési mulasztás, amely a kárt oko-
zó magatartásra kihatott.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Városszerte megkezdődött a
lomtalanítás, amit az idén már
nem a VÜSZI, hanem a Gödöl-
lői Hulladékgazdálkodási Kft.
munkatársai végeznek. A vál-
tozásból azonban a lakosság
semmit nem érzékel. A menet-
rend megegyezik a korábbi
években bevezetettel, újdon-
ság azonban, hogy a lakótele-
peken is lehetőség van a na-
gyobb hulladékok kihelyezé-
sére. 

A nagydarabos hulladék szervezett
gyűjtése és elszállítása a lakosság ré-
szére az idén is térítésmentes. A ker-
tes övezetben gyűjtőkonténerekbe he-
lyezhetik ki az év közben összegyűlt

lomokat, a lakótelepeken pedig május
végéig a hulladékgyűjtő edények
mellé tehetik ki ezeket. 
A munka zavartalan lebonyolítása ér-
dekében azonban fontos a szabályok
betartása. Az ömlesztett hulladékot,
építési törmeléket, lakásfelújításból
származó anyagokat ne tegyenek ki,
mert a gyűjtőjárművek ezeket nem
tudják elszállítani, de ezeket a kihe-
lyezett gyűjtőkonténerbe pakolni is ti-
los. Az ilyen anyagok elszállíttatására
külön gyűjtőedényt kell rendelni!
Segíti a munkavégzést az is, ha a hul-
ladékokat csak szabályszerűen, a
konténerbe helyezik el, azok környé-
kére nem kerül belőlük. 
Bár a Hulladékgazdálkodási Kft. dol-
gozói a gyűjtés helyén összetakarí-

tanak, a szabálytalanul kihelyezett
lomok miatti többletmunka jelentő-
sen lassítja a munkát. 

A konténereket, minden megjelölt
napon a reggeli órákban helyezik ki,
és a következő napon a reggeli órák-
ban szállítják el, így biztosítva azt,
hogy azok is kihelyezhessék a hulla-
dékot, akik csak az esti órákban tar-
tózkodnak otthon. 

Mint azt Köles Krisztián igazgató
lapunknak elmondta, nagyon fontos a
lakosság együttműködése, mivel eb-
ben az időszakban a városban több
olyan felújítási munka is zajlik, amik
útlezárással, forgalom eltereléssel jár-
nak, s ezek jelentősen lassítják a hul-
ladékszállítást. Előfordul, hogy maga
a gyűjtés akadályozza a forgalmat,
bár igyekeznek ezt a lehető legjobban
megszervezni. Ezért kérik a lakosság
türelmét, és, hogy segítsék munkáju-
kat a szabályok betartásával.

-jk- 

Lakossági együttműködéssel könnyebb

Lomtalanítási munkák

Százmillió forintos nagyság-
rendű fejlesztést hajt végre a
TIGÁZ városunkban, melynek
keretében jelentős szakaszon
kicserélik az elavult gázveze-
téket, és helyette korszerű mű-
anyag csöveket fektetnek le. A
munkák a tervek szerint június
8-al kezdődő héttől szeptem-
ber közepéig tartanak. 

A gázvezeték cserére a Kör utcától a
Szőlő utca 24-ig terjedő szakaszon, és a
Szent János utcában, a Szabadka utcától
a Szent János utca Röges utca felőli vé-
géig, a páros oldalon kerül sor.  Az első
ütemben a Kör utca-Szőlő utcai szakasz
felújítását végzik el, ennek során zöldte-
rület-bontást végeznek, amit a munka

végeztével teljes egészében helyreállíta-
nak. A másik ágon a Szent János utca
Szabadka utca és Lumniczer utca közöt-
ti részén szintén zöldterületet érint a
munka. A Deák tértől a Szent János utca
végéig viszont a kivitelezés végén új jár-
daszakaszt építenek, így nemcsak a gáz-
vezetékek lesznek újak, de a járda is fel-
újításra kerül. A munka pontos meneté-
ről, ezen belül a gázszolgáltatás lekap-
csolásáról, szüneteltetéséről és a vissza-
kapcsolásról Pintér Zoltán alpolgár-
mester, a körzet önkormányzati képvi-
selője külön megbeszélés keretében
konzultál az érintett társasházak közös
képviselőivel, majd a lakosságot is érte-
síti, a későbbiekben a kivitelező ad tájé-
koztatást az aktuális, gázszolgáltatást és
építési feladatokat érintő munkákról. 

Az időjárás kedvező, így folya-
matosan zajlanak a felújítási
munkák a városi utakon. 

A Városmajor utcában tovább zajlik a
járdaépítés és a szegélyezés, s ez
utóbbi munkát végzik a Holló utcá-
ban is. A Kelemen László utcában a
csapadékvíz-elvezető csatorna kiala-
kítása van soron, a Tél és az Ősz utcát
pedig már aszfaltozzák a napokban. 

Ennél is előrehaladottabbak a mun-
kák a Mikes Kelemen utcában, ott
már csak a padka rendezése és a ka-
pubejárók kialakítása van hátra. 

A Jászóvár utcában jelenleg az út-
építés előkészítő munkálatai zajlanak,
a szegélyépítést, és a burkolt árok ki-
alakítását végzik. A héten megkezdik
a szórt technológiával történő aszfalt-
javítást is, így ez a gép is dolgozik a
városi utak sérüléseinek javításán.  A
felújítások mellett a VÜSZI nagy
gondot fordít az utak menti területek
rendben tartására is. Ennek keretében
folyamatosan végzik az árokpartok
kaszálását. -jk-

Továbbra sem lesz könnyebb a
gödöllői közlekedés. Változat-
lanul útlezárásokra kell számí-
tani a városunkban gépjármű-
vel közlekedőknek. Az M3-as
hídjainak szélesítése miatt a
Dózsa György úton, a Röges ut-
cában és a Blaháné úton forga-
lomkorlátozások lesznek. Er-
ről a kivitelezést végző Colas
Hungária tájékoztatta lapun-
kat. 

A Röges utca külső részét, a Rét utca
és a Berente utca közötti szakaszt már
május 19-én lezárták a munkák miatt,

itt a tervek szerint augusztus 10-ig
tart a korlátozás, ez idő alatt az érin-
tett területen ingatlannal rendelkezők
közlekedését korlátozottan biztosít-
ják. 

A Blaháné úton két ütemben kell
lezárásra számítani. A tervek szerint
május 28-tól a Szada  felé tartó, majd
június 11-től a városba bevezető sáv
kerül lezárásra. 

A hídgerendák beemelésének ide-
jén néhány perces teljes útlezárásra
kell majd felkészülni. A munkák a ter-
vek szerint szeptember 23-án fejeződ-
nek be. 
A hídszélesítés miatt a Dózsa György

utat is félpályán lezárják, itt azonban
az út magassági korrekciójára, és köz-
műkiváltásra is sor kerül. A tervek 
szerint június 2-től a Szada felé tartó
oldal, június 29-től pedig a város-
központ felé vezető oldalon kell sáv-
lezárásra számítani, valamint itt is
időszakos útzárra kell felkészülni a
hídgerendák beemelése idején. 

A Colas Hungária tájékoztatása 
szerint a hídgerendák beemelését le-
hetőség szerint az esti, illetve hétvégi
időpontokban tervezik végezni, hogy
minél kisebb mértékben zavarják a
forgalmat. 

-kj-

Újabb lezárások az M3-as szélesítése miatt

Fokozott figyelemmel közlekedjünk!
Korszerűsít a TIGÁZ

Cserélik a gázvezetéket

Jól halad a munka

Útfelújítások

Tájékoztatjuk Gödöllő város lakosságát, hogy a Gödöllői Gyermeknap
eseményei miatt a Művészetek Háza Gödöllő épülete előtti és melletti
parkolót 2009. május 30. (szombat) 22 órától 2009. május 31. (vasárnap)
18 óráig lezárják.
Kérjük, a megjelölt időpontban válasszák a városközpont egyéb parkolóit,
mert a rendezvény ideje alatt a gépjárműveknek csak korlátozott helyet tu-
dunk biztosítani. Megértésüket és odafigyelésüket előre is köszönjük!
A Gyermeknapi programokra sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját.

Gödöllő Város Önkormányzata 

Miután elvégezték a szükséges kar-
bantartási munkákat, május 30-án
9 órakor megnyitja kapuit a városi
strand. 
Jó hír a lubickolni és úszni vágyók-
nak, hogy a  Szent István Egyetem
szomszédságában található létesít-
mény változatlan  jegyárakkal várja
vendégeit. 

Néhány hete színpompás virágkom-
pozíció díszíti a városháza előtti fő-
teret. Szomorú, hogy a VÜSZI kerté-
szetének munkatársai által készített
alkotás nemcsak szépsége miatt kerül
a figyelem középpontjába. Hétfőre

virradóra ugyanis vandálok dúlták
szét a virágokat, így a korán reggel a
növények gondozásával megbízott
szakembereket szomorú látvány fo-

gadta. A VÜSZI munkatársai azonban
gyorsan helyrehozták a vandálok
pusztítását, így akik hivatali időben
érkeztek a városházára, már semmit
sem láttak a pusztításból. 
Köszönet gyors munkájukért!

Veszélyben a virágok

Rongálás

Nyit a strand

Irány a víz

Felhívás



2009. május 27. Gödöllői Szolgálat 5Civil

Tisztelt Szerkesztőség, Tisztelt Vá-
rosvezetés!

Elégedettséggel tölt el, hogy városunk
épül, szépül, vannak további tervek,
megvalósítandó nyertes pályázatok.
Ezekért mindenképpen gratuláció jár a
közreműködőknek. De…igen, sajnos
előjön belőlem a tipikus elégedetlen-
kedő magyar „virtus”. Városunk évek
óta mostohán kezelt területe a játszóte-
rek problémaköre. Problémakör, mert
1: kevés van belőle; 2: ami van, az
vagy elavult (sok-sok éve épült, bale-
setveszélyes) vagy nem felel meg a kor,
az igénybevevők (gyermekek és szülők)
igényeinek; 3: gondozatlanok, gazdát-
lanok.
Városunk vezetői végre-valahára a leg-
fiatalabb korosztályra is gondolhatná-
nak, amikor fejlesztéseken gondolkod-
nak, és szétnézhetnének pozitív példák
után kutatva. Példának okáért: Bóbita
játszótér, Zalaegerszeg (ez magasan a
legszínvonalasabb, ahol valaha meg-
fordultunk); Szent István park, Bp.
(óriási homokozó, árnyas fák), Hajó-
gyári-sziget (óriási csúszdák); Város-
liget DNy-i csücsök (sokszínű játékok),
– nem mind tökéletes, de egy-egy ele-
met, jó ötletet át lehet venni. Olyan
helyre kell telepíteni egy nagyméretű,
több korosztályt kiszolgáló játszóteret,
amit könnyű megközelíteni gyalog, ke-
rékpárral, tömegközlekedéssel, autó-

val. Ott kell felépíteni, ahol az nem za-
varja a lakókat, a gyerekeket nem za-
varja a közlekedési eszközök zaja, bű-
ze, ahol vannak árnyat adó fák, de aho-
va a nap is besüt. A helyet körbe kell
keríteni, nyilvános WC-t és ivóvíznye-
rési lehetőséget is biztosítani kell. És
persze kellenek a színvonalas játszó-
eszközök, esetleg utcabútorok, de leg-
főképp gondozni, fenntartani kell, ami
alatt nem az évi 3 fűkaszálást értem. Ez
az elváráslista nem teljeskörű, de azért
sokan elégedettek és büszkék lennének,
ha legalább egy ilyen játszótere lenne
Gödöllőnek.
Természetesen a játszótér helye az Al-
sóparkban lenne, valahol a Világfa
környékén. Terveznek is valamit oda,
csak félő, hogy az előbb említett szem-
pontok nem fognak teljeskörűen ér-
vényre jutni. Lesz mondjuk egy szép, új,
nagy játszótér, csak nem lesz WC (lehet
pisilni az erdőben?), vagy a kivitelezés-
kor tönkretett füves részt nem telepítik
újra (lehet játszani a porban?). Jó pél-
da a nemrég átadott két játszótér esete:
füvesítés nem megoldott, kút nincs, a
macskák a homokba végzik a dolgu-
kat…Még valamit. Egy játszóteret tu-
risztikai vonzerőként is el lehet adni.
Nem egy családot ismerek, akik Buda-
pestre, Vácra járnak játszóterezni (sok-
szor mi is), mert ott léteznek színvona-
las helyek, ahol az ember nem félti a
gyerekét, a gyerek meg órákig elvan,
mert kellően változatos játékok van-
nak. A gyerekes családok pedig költe-

nek, mert a gyerek nyavalyog a fagyi, a
süti, keksz, meg még sok minden után.
Én nem nyavalygok, csupán kérek,
hogy végre a kisgyermekes családok
érdekeit is tartsák végre szem előtt,
amikor közpénzt költenek, mert hig-
gyék el, megéri.
Tisztelettel: Jávor Tamás, Gödöllő

Kedves olvasónk!
Örömmel látjuk, hogy nagy figyelem-
mel kíséri a városi fejlesztéseket, s
nemcsak azokat, amik személyesen is
érintik, mint például a játszótér. Egy-
egy ilyen létesítmény megvalósítása,
nagy körültekintést igényel, hiszen
nemcsak a lakók elvárásainak, hanem
egyre több szabványnak is meg kell fe-
lelni, így a nemrégiben átadott játszóte-
reknek is. Egy-egy ilyen fejlesztés több
tízmillió forintos költséggel jár, amire
igyekszik forrást teremteni a város,
mint ahogyan sikerült ez az Ön által
említett játszótereken is, s elsődlegesen
az a döntő, hogy a gyerekek biztonsá-
gos, jó minőségű eszközökön játszhas-
sanak. A tervek szerint rövidesen meg-
valósul az Ön által említett nagy játszó-
tér is, ami az Alsóparknak a lakótelep
és az óvoda melletti részén kap helyet.
Ezeket önerőből valósítja meg a város.
Mint azt a Polgármesteri Hivatal főépí-
tészi irodáján megtudtuk, ennek a ter-
vezése jelenleg folyamatban van, a
leendő komplexumot több elképzelés
közül választják majd ki. Ennek a pon-
tos adatairól a jövőben számolunk be. 

Olvasóink írták

Május 8-9-én a dombóvári Belvá-
rosi Általános Iskolában rendez-
ték meg – a hagyományoknak
megfelelően – a „Madarak és fák
napja” országos tanulmányi ver-
seny döntőjét. A viadalon váro-
sunkat a Waldorf iskola Green-
Pici Szakkörének diákjaiból álló
csapata képviselte, akik az ösz-
szes résztvevőt megelőzve bizo-
nyultak a legjobbnak. Erről be-
szélgettünk Dobos Péter szak-
körvezetővel.

– Mit kell tudni a „Madarak és fák
napja” versenyről?

– A tanulmányi összecsapás célja,
hogy versenylehetőséget biztosítsunk
azoknak a természet iránt érdeklődő ta-
nulóknak, akik tanórai, erdei-iskolai, tá-
bori, szakköri programok során szerzett
ismereteikről, terepi tapasztalataikról és
megfigyeléseikről – csapatverseny for-
májában – szeretnének számot adni.

– Most vettek részt először ezen a
rendezvényen?

– Nem, már öt éve állandó indulók
vagyunk, igaz, nem minden esztendő-
ben jutottunk el az országos döntőbe.
Győzni viszont most sikerült először,
amire nagyon büszkék vagyunk. Tulaj-
donképpen öt évvel ezelőtt vetődött fel

az az ötlet, hogy létre kellene hozni egy
olyan szakkört az iskolában, ami a kör-
nyezettudatos életmódot, a természet 
szeretetét és megismerését, a környezet-
védelem fontosságát tartja szem előtt.
Így  jött létre a GreenPici Szakkör, ami –
ahogy a neve is mutatja – a Greenpeace
céljait is igyekszik megvalósítani, ter-
mészetesen kicsiben.

– Hogyan zajlik egy ilyen verseny
és az idén milyen feladatokkal kellett
a diákoknak megbirkózniuk?

– A verseny háromfordulós: helyi 
szinten az iskolák maguk állítják össze a
feladatokat a megadott témakörökből. A

legjobb 3 fős
csapat juthat a
megyei finálé-
ba, s annak 
nyertese kerül
a dombóvári
országos dön-
tőbe. Iskolai
szinten idén
körülbelül 300
csapat indult.
Az a legnagy-
szerűbb az
e g é s z b e n ,
hogy nemcsak
egy teremben
ülve, tesztla-

pokat kitöltve kell a gyerekeknek
„túlesniük az egészen”, hanem a gya-
korlati végrehajtáson is nagy hangsúly
van. A teszt kitöltése után a versenyzők
különböző állomásokat járnak be, ahol
különféle feladatokat oldanak meg; így
például van növény-,  rovar-, emlős-,
madárfelismerés, s a fajhoz kapcsolódó
kérdések. Különlegesség a  madárhang
ismeret. Az  országos versenyen 50 kü-
lönböző hangból kellett készülniük a
diákoknak, aminél nekünk sikerült 100
százalékos eredményt elérnünk. 

A feladatok az idén többek között az
5-6-7. évfolyam tananyagához kapcso-

lódó természeti,
környezetvédelmi,
biológiai alapisme-
retekre, a tanult nö-
vény- és állatfajok
ismeretére, a Körös-
Maros Nemzeti
Parkra, általános
madár- és élőhely-
védelemre vonat-
koztak. Mindemel-
lett szükség volt a
terepi munkához
szükséges eszközök
és kellékek ismeretére és használatára
is. Ezen kívül minden évben meg-
választják az Év fáját és az Év madarát,
melyek ismerete ugyancsak szerves
részét képezi a kérdéseknek. Összesítés-
ben 90,3 százalékos eredménnyel zárva
megnyertük a versenyt, ami 1991 óta a
második legjobb eredmény, ha az
örökranglistát nézzük. 

– Hogyan készíti fel a gyerekeket a
versenyre?

– Vannak segítőink, mint például a
Szent István Egyetem, a GATE Zöld
Klub vagy a Vácrátóti Arborétum, ahol
a gyakorlati ismereteinket csiszolni tud-
juk. Emellett az iskolai szünetekben tá-
borokat szervezünk a szakkör tagjainak,
ahol ugyancsak „rákészülünk” a ránk
váró feladatokra. Mindezt természete-
sen játékos, könnyed formában tesszük,
hiszen ez nem egy komoly edzőtábor,
ahol vasfegyelem uralkodik. Ezen kívül
az iskolában heti rendszerességgel tart a

szakkör összejövetelt, mindezt a já-
tékos, gyakorlatias, tudásépítő jellegre
alapozva.

– Kik a győztes csapat tagjai?
– Az aranyérmes csapatot Laurán

Apolka, Sztrehalet Veronika és Dobos
Gergő alkotta, akik különböző tárgyju-
talmakat és kedvezményes táborozási
lehetőséget is nyertek.

– Milyen terveik vannak a jövőre
nézve? 

– Gőzerővel zajlik egy nyári nomád
tábor szervezése a Bodrogzugba, ahová
vannak még helyeink, és minden ter-
mészet iránt érdeklődő 10-14 éves gye-
reket szeretettel várunk  (bővebben:
www.termiktabor.hu).

Ezen kívül van egy nagyszabású,
minden magyarországi általános isko-
lára kiterjedő projektünk is, amiről majd
csak akkor szeretnék beszélni, ha meg-
tudjuk az erre beadott pályázatunk ered-
ményét. -rc-

„Madarak és fák napja” országos tanulmányi verseny

A Gödöllői Waldorf Iskola lett a legjobb

Május 21-én az Esély-
egyenlőség hete rendez-
vénysorozat keretében a
Fővárosi Önkormányzat
gödöllői Idősek otthoná-
nak szervezésében Szend-
rő Szabolcs hegymászó
tartott előadást a Városi
Könyvtár és Információs
Központban.

Szendrő Szabolcs – aki a Gödöllő
díszpolgára címet is kiérdemelte –,
arról nevezetes, hogy mozgáskorláto-
zottként a világ számos hegycsúcsát
is megmászta már. A gödöllői szüle-
tésű sportember a „Börzsönytől a Hi-
malájáig” című vetítéssel egybekötött
előadásában megosztotta az egybe-

gyűltekkel azt a rengeteg élményt és
fényképfelvételt, melyet majd 30
éves hegymászói pályafutása alatt
gyűjtött össze. Ráadásul mindezt
olyan fanyar humorral és pozitív élet-
szemlélettel megtűzdelve, ami bizo-
nyítja, hogy mozgáskorlátozottként is
lehet teljes életet élni.

MEGHÍVÓ

Forrai Eszter költőnővel Koppány Zsolt író beszélget: szerelemről,
anyaságról, utazásról, képzőművészetről, holocaustról.

A rendezvény színhelye: Gödöllői Városi Múzeum
Időpontja: június 5., péntek, 14.30

Szervezők: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Török Ignác Gimnázium
Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata,Gödöllői Városi Múzeum 
Forrai Eszter és Koppány Zsolt művei a helyszínen megvásárolhatók.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szendrő Szabolcs hegymászó előadása

A világ tetején
A tanév vége okot ad egy kis visz-
szatekintésre. Így tettek a napok-
ban a Damjanich János Általános
Iskolában, melynek diákjai több
országos versenyen is előkelő
helyezéseket  értek el. 

A Bolyai Matematika Csapatversenyen
a 4. b osztályból négy tanuló: Ernhof-
fer Orsolya, Putnoki Ábel, Réfi Krisz-
tián és Udud Balázs képviselték az in-
tézményt. A  feladat 13 teszt- és egy ki-
fejtős példából állt, aminek megoldásá-
val a damjanichos tanulók az első fordu-
lóban  Pest megye legjobb hat csapata
között végeztek, majd  tavalyi  eredmé-
nyükön javítva, idén a második helyet
sikerült megszerezniük, s magas pont-
számmal jutottak az országos döntőbe,

ahol  huszonkét csapat közül a tizenne-
gyedik helyen zárta a versenyt at „Szu-
peragy” nevű csapat.

Hasonlóan szép eredményt hozott a
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny is az
iskola számára. Ezen a. 4. b osztály két
csapattal indult; a fiúk és a lányok külön
mérették meg tudásukat. A „Legyőzhe-
tetlen lányok”-at Ernhoffer Orsolya,
Püspök Petra, Tavi Renáta és Wols-
ky Veronika, „A nyelvtan ördögei” ne-
vű fiú formációt Liptói Csaba, Putnoki
Ábel, Réfi Krisztián és Udud Balázs al-
kotta. A 47 csapatos mezőnyből mind-
két négyes a legjobb hat közé jutott: a fi-
úk a negyedik, a lányok pedig az előkelő
második helyen végeztek. Utóbbiak ez-
zel az országos döntőbe jutottak, ahol
hatodikként fejezték be a versenyt. 

A  Zrínyi Ilona Matematika Verseny is
szép eredményeket hozott a damjani-
chos diákoknak. Az iskola 12 tanulója
vett részt a megyei fordulón, ahonnan
egy tanuló, Réfi Krisztián 120 ponttal
jutott az országos döntőbe. 

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
eredményei:
Lányok: Pest körzetében II. helyezés,
országos VI. helyezés: Ernhoffer Orso-
lya, Püspök Petra, Tavi Renáta, Wolsky
Veronika (4.b).
Fiúk: Pest körzetében IV. helyezés:  Lip-
tói Csaba, Putnoki Ábel, Réfi Krisztián,
Udud Balázs (4. b). Felkészítő: Molnár
Katalin.
Bolyai Matematika Csapatverseny
eredményei:
Megyei II. helyezés, Országos XIV. he-
lyezés:Ernhoffer Orsolya, Putnoki Ábel,
Réfi Krisztián, Udud Balázs (4. b).
Felkészítő: Molnár Katalin és Budai
Krisztina. -kj-

Élvonalban az országos versenyeken

Eredményes damjanichosok 
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A legkisebbek számára készül-
tek, készülnek a Nyúl Péter
könyvtára kötetei. Az első kötet
természetesen a Nyúl Péter ka-
landjai címet kapta, aztán követ-
keztek a többiek, csupa kedves
kis állat, mókus, kacsa, egérke és
mások viselt dolgai. De legin-
kább mégis a nyúléi, Nyúl Péte-
ren kívül megismerkedhettünk
kalandjaikon keresztül Nyuszi
Benjáminnal és Tapsifülesékkel
is.

A kis kötetekben mindent, amiről írnak,
képeken is bemutatnak. Pasztellszínű
rajzokon ábrázolják a szereplőket, a

környezetüket. A Tomi cica kalandjai a
mosakodással, fésülködéssel, de főként
az öltözködéssel kapcsolatos gondok-
ról, teendőkről szól. Arra hívja fel a ki-
csik figyelmét: a ruháinkra szükségünk
van, fontosak a számunkra, ezért vi-
gyáznunk kell rájuk. 
A történet folyamán a cica mama, Pöty-
työs néni gondosan megmosdatja, meg-
fésüli három csemetéjét, s gyönyörű ru-
hákat ad mindegyikükre. Hogyan tör-
ténhet meg, hogy nem is olyan sok idő
múlva ruhátlanul látja viszont őket? Mi
történt a kertben? Mi történt a tónál? A
sziklakert, a kőfal csupa ruhaellenes ob-
jektum. Aki felmászik rájuk, vessen ma-
gára. Viselje a következményeket.

A bumfordi kiscicák látványa a képeken
a még olvasni nem tudó kisgyerekek
számára is érthetővé, élvezetessé, tanul-
ságossá teszi a történetet. 
(Beatrix Potter: Tomi cica kalandjai)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Cicák ruhában

A Szentháromság templom
hatalmas terében a felavatása
óta eltelt néhány évben már
többször lehettünk részesei
kulturális, közösségi esemény-
nek, rendezvénynek. Legutóbb
az elmúlt vasárnap délutánon
tette még ünnepélyesebbé a
szakrális környezet a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar kamara-
együttesének jótékonysági
hangversenyét.

Az Ifjúsági Vonószenekar Albinoni
Adagiójával vezette be a műsort.
Majd bemutatkoztak ugyancsak ifjú
szólisták is, a Frédéric Chopin Ze-
neiskola növendékei.
Juniki Ádámtól Vivaldi a-moll csel-
lóversenyének első tételét hallhat-

tuk. Kurucz Ádám gitáron játszotta
Vivaldi D-dúr concertóját. A három
Sivadó testvér, Balázs, Mónika és
Brigitta hegedűn adta elő a zenekar
kíséretével Vivaldi a-moll kettősver-
senyét. 
Bach IV. Brandenburgi versenyében

három szólista működött közre,
Langer Ágnes – akivel már évek óta
találkozhatunk itthoni hangverse-
nyeken, de a világot is járja – hege-

dűn, Kis Dorottya és Laurán Apol-
ka pedig a barokk kort idéző fúvós-
hangszereken.
Az egyszerre meghitt és emelkedett
hangulatú zenei délután karmestere
Bali János volt. 

N. A.  

Május 16-án Monoron rendez-
ték meg a Pest megyei „Ki mit
tud?” döntőjét, melyen több
gödöllői induló is szép eredmé-
nyeket ért el és végzett dobo-
gós helyen. 

A rendkívül népszerű Sercli ének-
ketős, Scherzinger Rafael és Gábor
– a gödöllői Erkel Ferenc Általános
Iskola és a Frédéric Chopin Zeneisko-
la növendékei – maximális pontszám-
mal végeztek népdal kategóriában az
első helyen. I. Palóc dalcsokruk  több
ízben aratott már sikert, három orszá-
gos népzenei találkozón minősítették

kiemelt nívó-díjjal Benedek Kriszti-
na tanítványait. 

Néptánc kategóriában szintén első
helyezett lett Lénárt Ádám, aki so-
mogyi kanásztáncot mutatott be.

Második díjat két zenei produkció
hozott haza. A Chopin Zeneiskola
Dixi’s Rythm zenekara és a Tücsök
zenekar is kategóriájukban a dobogó
második helyén végeztek, Csuja Le-
vente pedig, aki próza kategóriában
mutatta be tudását, „bronzéremmel”
térhetett haza. 

A zsüri tagjai voltak: Tóth Vera
Megasztár győztes, Bánhidi Petra
argentin tangó világbajnok, Gulyás

Dénes operaénekes, Mihályi Gábor
koreográfus, az Állami Népi Együttes
vezetője, Szarvas József színmű-
vész, a Nemzeti Színház tagja, Szar-
ka Tamás. a Ghymes együttes szólis-
tája. A zsűri elnöke ez alkalommal is
Kudlik Júlia, életműdíjjal kitünte-
tett népszerű televíziós műsorvezető
volt. 

***
A Ki mit tud?-t megelőzően, május

15-én a Megyeházán rendezték meg az
általános iskolások Pest megyei vers-
mondó versenyét, ahol szintén kiváló
gödöllői eredmények születtek. Az 1-2.
osztályos korosztályban Nagy Dóra, az
Erkel Ferenc Általánis Iskola tanulója
végzett az első helyen, a 3-4. osztályos
korosztályban pedig Lukács Lilla, a
Damjanich János Általános Iskola diák-
ját minősítette a legjobbnak a zsűri. 

Albinoni, Vivaldi, Bach a templomi falak között

Ifjú tehetségeink koncertje

Ének, zene, vers, próza

Gödöllői diáksikerek

2008. május 26-án, kedden 18
órakor nyílik a FISE Galériában
Kovács Gabriella és Szentivá-
nyi-Székely Enikő textilművé-
szek kiállítása, Sodrásban cím-
mel. A Gödöllőn élő és alkotó
iparművészek tárlata június
12-ig, keddtől péntekig 12-18,
szombaton 10-14 óra között te-
kinthető meg.

Kovács Gabriella, a Képzőművé-
szeti Egyetem Díszlet- és Jelmezter-
vező szakán diplomázott; azóta kár-

pitszövéssel, kelim szőnye-
gek tervezésével és neme-
zeléssel foglalkozik. Nagy-
méretű tértextileket készít;
a fonalakkal szabadon raj-
zol, az egymás mellett lévő
felületeket más-más csík-
ritmusú fonalhálóval fedi,
majd ezeket gyúrja egy
anyaggá.
Szentiványi-Székely Eni-
kő a Magyar Iparművészeti
Egyetem Szövő szakán
végzett. Az utóbbi években
textil faliképeket készít,
gépi-kézi hímzéssel, appli-
kálással. Képein különféle
anyagminőségeket használ;
a fényes és matt felületeken

a hímzéstechnikáknak köszönhetően
plasztikussá válik a pamut, selyem és
fém fonalak rajzolata. Hímzései így
egyfajta grafikák, ahol a tű, a varró-
gép a rajzeszköz, létrehozva a szabad-
kézi hímzést, melyek magukon vise-
lik a sajátos gesztusokat, akár a kéz-
írás.
Közös kiállításukon láthatók az egyé-
ni utak és a GÖMB (Gödöllői Művé-
szetbarátok) csoport tematikus kiállí-
tásaira készült közös alkotások is. Ez
utóbbiak érdekessége maga a művek
létrehozása. Az a párbeszéd, ahogyan

„félkész“ munkáikat egy-
másnak átadva készítenek
közös műveket. Egyikük el-
indít egy folyamatot a saját
művészi kifejezőeszközei-
vel, majd rábízva a másikra
annak továbbformálását.
Mindezt a verbalitás kizárá-
sával, meghagyva a művé-
szi szabadságot abban, aho-
gyan a másik továbbgondol-
ja, formálja a már megkez-
dett gondolatot, és beleteszi
saját üzenetét. Közös mun-

káikban fellelhető az
anyagok, matériák
iránt érzett szeretet, a
színekkel, az apró
részletekkel való bí-
belődés élvezete. Így
a létrejött alkotások,
az alkotók lelki ha-
sonlóságáról is tanús-
kodnak.

Gödöllői Művészek a FISE Galériában

A textilek sodrásában

Nem mindennapi kiállításban
gyönyörködhetnek azok, akik
a napokban a Városházán jár-
nak. Az épület galériájában
Magyar Judit Mária munkáit
csodálhatják meg, fából, kőből,
virágból készült alkotások csa-
logatják beljebb az érdeklődő-
ket. 

Magyar Judit Mária
képeit, szobrait nem
első alkalommal lát-
hatja a gödöllői közön-
ség. Most egy civil
kezdeményezéshez
kapcsolódóan a Gödöl-
lői Születés Napok
rendezvényeihez kap-
csolódóan állította ki
műveit. 

Elgondolkodtató,
megnevettető, érzelem-
keltő, továbbrohanni

semmiképpen nem engedőek az itt
bemutatott tárgyak. 

Tárgyak? Kövek, melyekben meg-
látjuk a jóságos boszorkányt, az alvó
manót, Pinokkiót idéző fahasáb, szív-
vé váló kő, amik mellett elmennénk,
ha Magyar Judit Mária kézbe nem
venné őket. De amint hozzákerülnek,
megelevenednek, szólnak hozzánk. 
A most bemutatott anyag egy részét

először láthatják a látogatók, a Szü-
letés Napok ihlette őket. De vannak
olyan művek is, amik már nem újdon-
ságok, ám most fedezi fel őket a
szemlélő. Judit úgy fogalmazott, az
emberek mindig azt veszik észre, ami
éppen a lelkiállapotukhoz illik. De,
hogy mi illik a művészhez? Nos, min-
den. Kezdetben volt a kő, és a fa, de
úgy gondolta, ezekben kevés a szín,
kevés a fény. Márpedig a világ sok-
színű. Munkái is tükrözik, s ennek
megfelelően szólnak mindenkihez,
gyermekekhez, felnőttekhez egy-
aránt. 

Kép és szöveg: jb

Kiállítás kőből, fából, virágból

Fény, születés, nap, virág



Gödöllői Szolgálat 7Ajánló2009. május 27.

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola 
programjai

Május 27. szerda 18.30.:
A Heavy Brass Guys tuba quar-
tett hangversenye
Május 28. csütörtök 19 óra
Bali János növendékeinek
hangversenye
Május 29. péntek 17 óra
Tápai Dóra növendékeinek
hangversenye (zongora)
Május 30. szombat 11 óra
A népzene tanszak hangver-
senye
Június 2. kedd 17.30
Dráb-Richter Dominika növen-
dékeinek hangversenye (cselló)
Június 3. szerda 16 óra
Művészeti alapvizsga hangver-
seny
Június 4. csütörtök 16 óra
Művészeti alapvizsga hangver-
seny
Június 5. péntek 17 óra
A zongora tanszak továbbképzős
növendékeinek hangversenye

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)

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

ELM
ARAD!

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

Mihály Dénes (1894–1953)
A gödöllői születésű gépészmérnököt a hangosfilm felta-

lálójának tekintik, mivel a világon először neki sikerült
mozgó televíziós közvetítést adnia.

Mihály Dénes Gödöllőn született, 1894. július 7-én. Kis-
gyerekként még nem az elektronika bűvkörében élt, mert
érdeklődését sokkal inkább a motorok szerkezete és műkö-
dése kötötte le. Olyannyira, hogy tizenhat esztendősen
olyan könyvet írt az autókról, ami több kiadást is megért.
Második könyvének témája pedig a motorkerékpár volt.
Érdeklődése azonban a távolbalátás területére is kiterjedt. 

Miután elvégezte a mai Vörösmarty Mihály Gimnáziu-
mot, a Műegyetemre iratkozott be, ott szerzett gépészmér-
nöki oklevelet. Utána a telefongyárba ment dolgozni, ahol
megkezdte a távolbalátással kapcsolatos kísérleteit. 1919-
ben született meg a „Telehor“, amely akár több kilométerre
is képes volt állóképeket közvetíteni.Találmányát azonban
akkor nem találták sem olyan fontosnak, sem olyan hasz-
nosnak, hogy további kísérleteihez támogatást adjanak, ez-
ért 1924-ben elfogadta a berlini Allgemeine Elektrizitts Ge-
sellschaft meghívását, ahol biztosították számára a kutatás
feltételeit. Egyik legjelentősebb találmányával, a „Projec-

tophonnal“ 1922-ben jelentkezett, mellyel a hangosfilm te-
rületén nyert elismerést. 1928-ban a berlini rádiókiállításon
bemutatta az általa módosított Nipkow-tárcsát, és fény-
reléként ködfénylámpát alkalmazott. 1929. március 8-
án a világon először neki sikerült – a 175,4 méteres hul-
lámhosszon – mozgó televíziós közvetítést adnia a Ber-
lin-Witzleben rádióállomáson. A rá következő évben te-
levíziók gyártására alapított vállalatot TELEHOR AG
néven. 1935-ben fejlesztette ki E.H. Traub fizikussal a
Mihály-Traub-féle forgótükrös vevőkészüléket. A han-
gosfilm elterjedéséhez azzal járult hozzá, hogy töké-
letesítette a hangrögzítést, és javította a hangminősé-
get.

Nevéhez sok más elektronikai jellegű találmány si-
kere is fűződik. Bár munkái és lehetőségei külföldhöz
kötötték, ötleteinek alapjai itthon születtek, s ő is ma-
gyarnak vallotta magát. Az ő irányításával készült el
itthon, 1936 őszén az első zártláncú televíziós közve-
títés a Gellért Szállóban, ahol mintegy 30 méteres tá-
volságra közvetítettek televíziós képet. Az akkori fel-
szerelés ma is megtalálható a Műszaki Egyetemen.

Mihály Dénes munkája a filmművészetre is kihatott,
mivel a televíziós képkompozíció a kamaradrámákhoz
is utat nyitott, ami főleg az ötvenes évek végén, és a hat-
vanas évek elején éreztette stílusformáló hatását.

Európában ebben az időben több televíziós rendszer is

született, például a skót John Logie Bairdé. Angliában
1926-ban mutattak be televíziós képeket mozgó tárgyakról,
de amikor végleges döntésre került sor a különböző televí-

ziós rendszerek között, akkor Mihály
Dénes Telehor nevű rendszerét fogad-
ták el. 1928-ban már rendszeres adást
sugároztak a Berlin-Witzleben adóál-
lomásról. (Az eredeti Telehor készülé-
ket ma a Deutsches Museumban őrzik
Münchenben.)

Kutatásainak eredményeit számos
szabadalom jelzi ebből az időből. Zse-
niális ötleteinek egyik bizonyítéka eb-
ben az időben a „phonokerék“, amely-
nek megalkotásával sikerült megolda-
nia a kép és a hang szinkronját, hozzá-
járulva a hangosfilm elterjedéséhez. A
hangosfilm fejlődését a hangrögzítés
tökéletesítésével és a hangminőség ja-
vításával összefüggő találmányai ré-
vén is elősegítette.

Később, 1933-ban E.H. Traub fizi-
kussal együttműködve már egy korszerűbb televíziós ké-
szüléket mutathatott be, amelyet maga még tovább töké-

letesített. Ez volt az a képet 240 sorra (!) felbontó televíziós
készülék, amelynek képét akár 2,5 x 3 méteres nagyságban

is ki lehetett vetíteni. (Mihály-Traub
féle forgótükrös vevőkészülék). 

Egyéni sorsát a történelem viszon-
tagságai nagymértékben befolyásol-
ták, anyagi gondjait sohasem tudta ki-
heverni igazán. Ráadásul Hitler uralma
idején internálták, koncentrációs tábor-
ba került, mert üldözötteket rejtegetett.
Házassága is gyermektelen maradt,
amit sohasem tudott feldolgozni. Élete
végén betegen is tovább dolgozott.
Többek között ábécé kidolgozásán
munkálkodott süketnémák számára.
Bár munkái és lehetőségei sokszor
külföldre kötötték, ötleteinek alapjai
itthon születtek, s ő is mindvégig ma-
gyarnak vallotta magát. A koncentráci-
ós táborban szerzett tuberkolózisa vé-
gül legyőzte, és 1953. augusztus 29-én,
Nyugat-Berlinben, tüdőbajban hunyt
el.

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

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.

Beszédet mond Gémesi György polgármester
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.

Május utolsó vasárnapja

A gyermekek ünnepe
A Gyermeknap a világ sok országában
ünnepnap. Eredetéről több eltérő állás-
pont létezik. Egyes vélemények szerint
Törökországból indult útjára, ahol elő-
ször 1920. május 23-án, majd 1925-ben
a genfi Gyermekjóléti Konferencián tar-
tották meg. Az azonban tény, hogy a
Gyermekvédő Liga már 1906-ban meg-
rendezte első Gyermeknapját Budapes-
ten, amivel több évtizedig tartó hagyo-
mányt indított el. Az eseménynek ekkor
még nem alakult ki évenként ismétlődő
időpontja. Leggyakrabban májusban
rendezték meg, de akadt példa áprilisi és
júniusi időpontra is. Általában kétnapos
ünnepséget tartottak, kezdetben szom-
baton és vasárnap. A két világháború
között az adakozással, ajándékozással
egybekötött ünnepség később már egész
hetes programmá vált, a neve is Gyer-
mekhét volt. Ebben a formában először
1931 májusában tartották meg, s mint
mindig, ekkor is elsősorban jótékonysá-
gi céllal. 1950 óta már csak egy napig
tart és május utolsó vasárnapján tartják,
a Nemzetközi Demokratikus Nőszövet-
ség 1949. novemberi moszkvai ülési ha-
tározata alapján. Akkoriban még nem a
gyermekek szórakoztatása volt a cél, ha-
nem az elmaradott, háború sújtotta or-
szágok gyermekeinek megsegítését
szolgáló akciók megszervezése. A
Nemzetközi Gyermeknap hivatalos dá-
tuma június 1., s több országban, főként
Kelet-Ázsiában: Dél-Koreában, Japán-
ban, Laoszban, Tajvanon – munkaszü-
neti nap ez az ünnep.

A Nemzetközi Gyermeknap mellett
több a gyermekekhez kapcsolódó világ-
nap létezik. 

Az UNICEF és az ENSZ Gyermek-
segélyezési Alapja 1954-ben javasolta
(836(IX). határozat), hogy minden or-
szágban tartsák meg az egyetemes
Gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy
megemlékezzenek a világ gyermekei-

nek testvériségéről és egymás közti
megértésről, valamint a gyermekek jó-
léte érdekében kifejtett küzdelemről. Ja-
vasolták a kormányoknak, hogy min-
denhol olyan napot jelöljenek ki erre a
célra, amit megfelelőnek gondolnak.

Erre a napra szeptember 20-át jelöl-
ték ki. Sok ország ehhez a dátumhoz
csatlakozva tartja meg a gyereknapot, és
ahol csak tehetik, hasonlón ünneplik,
mint nálunk.

Az ENSZ 1959. november 20-án fo-
gadta el a gyermekek jogairól szóló
egyezményt. Ezt követően ez a nap lett a
Gyermekek Jogainak Világnapja. Az El-
tűnt és Bántalmazott Gyermekek Napja
május 25., melyet egy 1979-ben ezen a
napon New Yorkban eltűnt kisfiú emlé-
kére hoztak létre.

Ugyanakkor létezik Nemzetközi Te-
levíziós Gyermeknap, amit a UNICEF
és a Nemzetközi Televíziós Akadémia
hirdetett meg. A kezdeményezéshez
csatlakozó televíziós társaságok decem-
ber második vasárnapján a gyerekekre
hangolják adásaikat. A legjobb műsoro-
kat külön díjjal is jutalmazzák.



Nagyszerű dolog, hogy ma már
nem kell külföldre utaznunk
ahhoz, hogy egzotikus növé-
nyeket vásárolhassunk ottho-
nunkba, hiszen sok már nálunk
is beszerezhető. Azokat példá-
ul, amelyek Malajziában vagy
Brazíliában az utak mentén va-
don nőnek, cserépbe ültetve
megtalálhatjuk a virágüzletek-
ben is. Sok közülük „csak”
zöld színükkel dobja fel a la-
kást, de egyre jobban hódíta-
nak a színes egzotikus növé-
nyek is.

A Calathea narancssárga virágzati
fellevelei a nagy, csipkés szélű, sötét-
zöld, bíborfonákú, olykor feketének
ható levelek felett úgy hajladoznak,
mint kecses indiai táncosnők. Neve a
görög „kalathos“ szóból ered, ami
kosarat jelent: ha alaposabban meg-
nézzük a virágot, akkor megértjük,
hogy miért. A Calatheát napfényes
helyen tartsuk, de óvjuk a tűző naptól.
A nedves, ám nem túlzottan átáztatott
talajt kedveli.

A Fülöp-szigetekről származó Me-
dinilla magnifica növény a legmeg-
lepőbb szobanövények egyike. Nem-
csak szögletes szára, de a nyílás során
alakját folyamatosan változtató virá-
gai miatt is csodálatra méltó. A ró-
zsaszín virágzati fellevelek rövidke
tüllszoknyára hasonlító szirmokká
változnak, amelyekből tollszerű vi-
rágzat emelkedik ki, majd bogyókkal
teli fürtté alakul át. Tartásával kap-
csolatban fontos tudni, hogy a
„hölgy“ szereti a fényt, de a tűző nap-
tól jobb, ha óvjuk, páradús levegőt és
nedves talajt kíván.

Miltonia orchidea: Bársonyos ta-
pintású szirmainak foltos mintázata
álarchoz hasonlít. A Miltonia egy
pompás orchideaféle, levelei zöldek,
különleges virága a riói karnevál han-
gulatát idézi. Dél-Amerikából szár-
mazik, ahol a hegyvidéki patakok
mentén él. Lakásunkban vékony csip-
kefüggönnyel árnyékolt ablak párká-
nyán szeret a legjobban, ahol szűrt
napfény éri. Trópusi növény lévén jól
viseli a fűtött szobai klímát, ugyan-
akkor friss levegőre, orchideatápra és
heti öntözésre van szüksége. A vizet
úgy pótoljuk, hogy a cserepet vízbe
merítjük és várunk, amíg a közeg
megszívja magát, majd a felesleget
lecsepegtetjük.

A Cattleya a legnagyobb virágú
orchideaféle, egyes fajták igen illato-
sak is. Gyönyörűen formázott virágai
lenyűgözők: fodros sziromszél, érzé-
ki mézajak, szexi pillák. Ez a növény
maga az ellenállhatatlan csábítás! A
Cattleya sok napfényt és nedvességet
kíván. A cserépből kibuggyanó vas-
kos gyökereket időnként permetez-
zük, vagy merítsük vízbe, és hagyjuk,
hogy a felesleges víz elfolyjon.

A Brassia orchidea derűt sugárzó
virágai úgy hatnak, mintha integet-
nének; az összes virág egyszerre. La-
tin-Amerikában, ahonnan a növény
származik, pókorchideának is neve-
zik, póklábakra hasonlító, hosszú, vé-
kony szirmai miatt. Könnyen tartható

szobanövény. Heti egy alkalommal
merítsük a cserepet kézmeleg vízbe.
Szobahőmérsékleten, friss levegőjű
lakásban jól fejlődik, az ablakpárká-
nyon érzi magát a legjobban. Ha bő-
ven kap fényt, virágzása is bőséges
lesz.

Dendrobium: Meglepő karakterű
orchideaféle: élénkzöld virágainak li-
la közepe úgy hat, mintha egy kirú-
zsozott hölgy nézne
ránk. Néhány Brassia
társaságában egy vi-
rágállványon az eső-
erdők hangulatát
csempészi a lakásba.
Sok napfényt kíván,
de a tűző naptól óv-
juk. Heti egy alka-
lommal merítsük a
cserepet vízbe, majd
hagyjuk, hogy a fö-
lösleg elfolyjon.

Hibiscus: Paul
Gauguin egzotikus
modelljeinek hajába
mindig egy hibiszkuszvirágot tűzött.
Különleges hangulatú festményei ha-
tására a Hawaii rózsa népszerű nö-
vénnyé vált a tehetős európaiak kö-
rében; nem hiányozhatott egyetlen
szalonból vagy télikertből sem. Első-
sorban szobanövényként tartották és

tartjuk ma is. Helyezzük napfényes
helyre, és állandó, 20°C körüli hő-
mérsékleten neveljük. Földjét tartsuk
folyamatosan nedvesen, havonta kí-
náljuk meg tápoldattal. A Hawaii ró-
zsa helyesen tartva folyamatosan hoz-
za bársonyos szirmú virágait, ame-
lyek átmérője akár a 12 centimétert is

elérheti.
Phalaenopsis:

Érzékenynek tűnő,
finom külseje elle-
nére a pillangó-or-
chidea rendkívül
szívós, bőségesen
nyíló, tartós szoba-
növény. Ázsiában
él a természetben,
neve a görög „pha-
laina“ szóból szár-
mazik, ami moly-
lepkét jelent. Nem
túl hízelgő név, hi-
szen színpompás,

kecses virágai sokkal inkább hasonlí-
tanak gyönyörűséges, fényben rep-
deső pillangókhoz, mint szürke mo-
lyokhoz. A pillangóorchidea sok

fényt és a me-
leget kedveli,
közegét kéthe-
tente vízbe merí-
téssel nedvesít-
sük át. Ügyeljük
arra, hogy a fe-
lesleges víz el-
folyjon, mert a
pangó vizet nem
tűri.

Strelitzia re-
ginae: A papa-
gájvirág lázadó,
tüzes mohikán,
ugyanakkor a
szürkészöld le-

vélköntösből kibújó kék és narancs-
sárga virágkoronájával igazi királyi
megjelenésű növény. Egymagában is
nagyon mutatós, de még nagyobb ha-
tást érhetünk el vele, ha csoportosan
helyezzük el: többedmagával igazi
dzsungelhangulatot teremt. Sok fény
kíván, de leginkább a szűrt napfényt
kedveli. Párás helyen, például a für-
dőszobában tartsuk. A virágzáshoz

sok energiára van szüksége, ezért het-
ente öntözzük és tápoldatozzuk.

Citrofortunella microcarpa:
Bonsai-termetű mandarinfácska.
Nagy testvére több méter magasra is
megnő, de a törpemandarin (kala-
mondin) kifejlett korban is kicsi
marad, így jól tartható szobanövény-
ként. Zöld lombja is nagyon dekora-
tív, de virágzásban még szebb. Pom-
pájának csúcsát termő állapotban éri
el, amikor folyamatosan neveli ki
apró mandarinszerű gyümölcseit. Sok
napfényt és vizet kíván. Soha ne
hagyjuk, hogy talaja kiszáradjon!

Vriesea: Élénk színekben pompá-
zó, egymást átfedő fellevelei erős lev-
élrozettából emelkednek ki. A Vriesea
a karibi bálok vidám hangulatát hozza
a lakásba. Többedmagával helyezzük
el, hogy életvidám szépsége még job-
ban szétáradjon a térben. Ez a salsa-
táncos sok napfényt kíván, de a tűző
napot nem viseli. Levélrozettáit het-
ente töltsük föl vízzel, de a gyökere
ne álljon a vízben!

Május 30-június 1.:

dr. Koleszár István
Tel.: 30-5355-523

Gödöllő, Árpád u. 32.
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Április 8-án, a Kossuth L. utcában talál-
tuk ezt a pár éves, csonkolt farkú, kö-
zéptermetű szukát. Keressük a kutya
gazdáját. Kérjük, aki ebben segíteni
tud, hívjon a 20/460-2971-es számon!

Előző cikkünkben a rövidszőrű
magyar vizsláról írtunk, de
csak kevesen tudják, hogy en-
nek a fajtának van egy drótsző-
rű változata is, amit mindössze
alig 50 éve ismert el az FCI
(Nemzetközi Kutya Szövetség)
önálló fajtaként. Így a drótsző-
rű magyar vizsla hazánk legfia-
talabb kutyája.

A fajta kitenyésztésének gondolata az
1930-as évek körül vetődött fel a va-
dászok körében azzal a megokolással,
hogy a rövidszőrű magyar vizsla ki-
váló képességeit nagy hidegben, téli,
vizes terepen nem tudja teljes mérték-
ben kifejteni. Sokan úgy vélték, hogy
egy, a téli vadászatokat jobban bíró
drótszűrű vizslaváltozat ennek töké-
letesen megfelelne.

Eleinte a rövidszőrű magyar vizs-
láknál is feltűnt egy-egy drótos válto-
zat, de ezeket a tenyésztésből a rossz
szőrminőség miatt kizárták. Kitten-
berger Kálmán igen nagy vizslate-
nyésztő volt és az ő szikrájától is szü-
lettek hosszú (drótos) szőrű utódok.

A drótszőrű kitenyesztésének gon-
dolatát széles körű vita követte. Az
akkori vadászújság. A Nimród hasáb-
jain egymást követve jelentek meg
cikkek neves, elismert vadászok tol-
lából. A vita az Országos Vizsla Club
szakosztályában is többször felme-
rült. 1942-ben Vasas József, hejőcsa-
bai tenyésztő, a Csaba kennel tulajdo-
nosa beadványt nyújtott be a drótsző-
rű magyar vizsla kitenyésztése ügyé-
ben. Ő rövidszőrű magyar vizslát pá-
rosított egyszínű sötétbarna drótos
német vizslával. Ezek az egyedek
rendelkeztek a rövidszőrű magyar
vizsla minden pozitív tulajdonságá-

val, megőrizték egyszínű sárga szőrü-
ket, erősebb csontozatúak lettek, és
szőrük minősége átalakult erősebb
hosszabb szálúvá. Ezek az új kutyák
azonban eleinte nem nyertek nagy el-
ismerést. Az első egyedet 1943-ban
mutatták be először kiállításon, ahol
az OVC már elfogadta az új vizsla tí-
pusát. Gyakorlatilag a fajta egy fajta-
keresztezésnek köszönheti későbbi
sikerét. Az új drótos sárga vizslának,
mint azt akkor nevezték egyre több
híve lett, főleg a vadászok körében.
1944-ben már több mint 60 drótos
vizslát tartottak nyilván, főleg észak-
magyarországi (Felvidék) területe-
ken. Az új fajta hamar népszerűvé
vált külföldön is, egyre nagyobb
nemzetközi sikert könyvelhetett el. A
drótszőrű vizslákat egyre szelektíveb-
ben kezdték tenyészteni az igaz cél az
volt, hogy külsejében, színben, fejfor-

mában a rövidszőrű magyar vizslához
hasonlítson, de a drótos német vizsla
szőrtakarójával. A második világhá-
ború nem kedvezett a fajtának, hiszen
a tenyésztése egy ideig majdnem tel-
jesen leállt. Az 50-es évek elején né-
hány hozzáértő szakember segítségé-
vel indult meg a fajta tényleges ki-
alakítása. 1966-ban hazánk elérte,
hogy a drótszőrű magyar vizslát az
FCI önálló fajtaként bejegyezze. Bár
az újonnan elcsatolt területeken, főleg
a Felvidéken is szép számban marad-
tak drótos vizslák, mégis hazánk je-
gyezhette be az új kutyafajtát.

1976-tól főleg osztrákok, szlová-
kok és magyarok részvételével tarta-
nak drótosvizsla-versenyeket.

A populációt elsősorban a vadá-
szok tartották fenn és az 1980-as évek
végéig szép számban születtek utó-
dok is. Az 1990-es években egy jelen-
tős vissza esés következett be a popu-
lációban a tenyésztők sokszor kül-
földre adták el a legjobb kutyákat, ez-
zel azonban a hazai tenyészet minősé-
ge romlani kezdett. Megjelentek
gyengébb csontozatú, rosszabb szőrű
egyedek is, amiket nem vontak ki a
tenyésztésből. Ma újra elindult egy
erősebb, szelektív tenyésztés és sze-
rencsére ismét láthatunk kiállításokon
erős csontozatú, jó minőségű drótsző-

rű magyar vizslát.
Ehhez azonban az
kellett, hogy külföl-
dről visszavásárol-
ják a tenyésztők a
jobb minőségű
egyedeket. 2000-
ben az FCI arra is
engedélyt adott,
hogy különleges
esetekben a fajta ér-
dekében lehessen
keresztezni rövid-
szőrű és drótos ku-

tyákat. Sajnos itt is elmondható, hogy
a drótos magyar vizsla sokkal népsze-
rűbb külföldön, mint hazánkban és
jobban is vigyáznak a fajtára, mint
mi. Ma már nem csak nálunk és
szomszédainknál rendeznek drótsző-
rűeknek vadász versenyeket, hanem
Kanadában, az USA-ban, és Angliá-
ban is. Az USA-ban uplander, vagyis
felvidéki néven ismert, és létrehoztak
egy Uplander Association of North
America klubot is a fajta népszerűsí-
tésére. Egyes külföldi kennelek azon-
ban a „jobb” vadászkutyák kitenyész-
tésére cesky fousek vizslákat is be-
vontak a tenyésztésbe, ez azonban ná-
lunk nem elfogadott.

A drótszőrű magyar vizsla jövője
egyre biztosabbnak látszik, és remél-
jük, hogy „legfiatalabb” kutyafajtánk
nem csak külföldön, hanem hazánk-
ban is népszerű lesz.

Állati dolgok

A drótos vizsla
Nem csak kertészeknek

Színes szobanövények
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Május 25-jún. 1-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa gy. út 12. Tel.: 410-251.
Június 1-8-ig: Gyógyszertér Gyógyszertár, Köztársaság út 85. Tel.: 545-720.

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 kép-
viselő-testülete 2008.
október 22-én a 29/
2008. (X. 27.)  sz. önkormányzati
rendelet a közterületek és az egyes,
nem közterületnek minősülő ingatla-
nok tisztántartásáról, állagának meg-
óvásáról szóló rendeletében foglal-
kozik a növényi hulladék égetésével. 

A  6. paragrafusban foglaltak szerint
erre kizárólag  az alábbi módon van
lehetőség: 
6.§. (7) Közterületen, valamint ingat-
lanon belül elszáradt növényi hulla-
dékot pénteken 13-tól 18 óráig és
szombaton 10-től 13 óráig lehet sza-
badtéren égetni, egyéb időpontokban 
tilos. Háztartási és egyéb hulladék
(műanyag, műanyaggal bevont ká-
bel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!

2009. évi városi Semmelweis napon ismételten 
átadásra kerül a 

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.
Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a
személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik
a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében ki-
emelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító–megelőző
munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelen-
tős eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfel-
jebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyi-
ben közösségre 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 megkül-
deni (Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda, Gödöllő, 
Szabadság tér 7.)

HATÁRIDŐ: 2009. JÚNIUS 5.

Tisztelettel:
Körösfői László sk. Egészségügyi Bizottság elnöke  

Máthé László sk. Népjóléti Bizottság elnöke                     

Árverési hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata árverést
hirdet üzlethelyiség bérleti joga meg-
szerzésére.
A bérbevehető ingatlan ismertetése:
A 297/4/A/5 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, Gödöllő, Sza-
badság tér 6. sz. alatti társasházban található, korábban
virágboltként működő üzlethelyiség 10 évre vehető bér-
be, a bérbeadó ezt követően további 10 évre szóló elő-
bérleti jogot biztosít. A helyiség vízzel, elektromos
árammal ellátott, csatornahálózatra kötött.
Kiinduló bérleti díj: 188.700 Ft/hó (+ 20%ÁFA), amely-
ről a licitálás indul.
Az árverés helye: Gödöllő Városháza (Szabadság tér 7.
II. emelet 229. sz. helyiség)
Az árverés ideje: 2009. június 30., 14 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele:
Pályázati biztosíték címén a három havi kiinduló bérleti
díjnak megfelelő összeg, azaz 679.320 Ft befizetése a
Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a
befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határ-
időben.
Az árverésen történő részvételre 2009. június 29-én,
16 óráig lehet jelentkezni a Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II. eme-
let) a 227. sz. helyiségben.

Az érdeklődők részére írásbeli tájékoztatót 
dr. Sára Magdolna ad (tel.: 28/529-147).

Árverési hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet üzlethelyiség
bérleti joga megszerzésére.
A bérbevehető ingatlan ismertetése:
A 5891/5/A/38 hrsz-ú, 13,8 m2 alapterületű, Gödöllő, Palotakert
4. sz. alatti társasházban található, korábban kozmetikaként működő üzlethely-
iség 10 évre vehető bérbe, a bérbeadó ezt követően további 10 évre szóló előbér-
leti jogot biztosít. A helyiség vízzel, elektromos árammal ellátott, csatornahálózat-
ra kötött.
Kiinduló bérleti díj: 40.000 Ft/hó (+ 20%ÁFA), amelyről a licitálás indul.
Az árverés helye: Gödöllő Városháza (Szabadság tér 7. II. emelet 229. helyiség)
Az árverés ideje: 2009. június 30., 14 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a három havi kiinduló bér-
leti díjnak megfelelő összeg, azaz 144.000 Ft befizetése a Vagyongazdálkodási
Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentke-
zési határidőben.
Az árverésen történő részvételre 2009. június 29-én, 16 óráig lehet jelentkezni a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II.
emelet)  a 227. sz. helyiségben.

Az érdeklődők részére írásbeli tájékoztatót 
dr. Sára Magdolna ad (tel.: 28/529-147).

LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az elmúlt évhez hasonlóan a
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
idén is térítésmentesen gondoskodik
a nagydarabos hulladék szervezett
gyűjtéséről és elszállításáról az aláb-
bi ütemezés szerint. A lomtalanítás
ideje alatt a konténereket, minden
megjelölt napon a reggeli órákban
helyezzük ki és a következő napon a
reggeli órákban szállítjuk el.

Május 27., szerda, reggeli órákban 
Báthory u. 22. sz. elé – Báthory u. vé-
ge – Szabadka u-i garázsokhoz –
Grassalkovich u. – Bercsényi u. sa-
rok, a 39 sz. elé – Bercsényi u. közepe
– Bercsényi u. a Szív és Arany J. u.
közé – Testvérvárosok útjára a Gras-
salkovich u. és Nagyvárad u. közé –
Testvérvárosok útjára a Nagyvárad u.
és Kodály u. közé – Testvérvárosok
útjára a Kodály u. és Szabadság u. kö-
zé – József A. u. a Szabadság út és a
Grassalkovich u. közé – a József A. 
u. a Grassalkovich u. és a Nagyvárad
u. közé – József A. u. a háztartási bolt
közelébe.
Május 28., csütörtök, reggeli órák-
ban: Ferenczi (holland) bútorbolt

mögé, Kiss J. u.–Kodály u. sarok,
Kiss J. u.–Brassó u. sarok, Kiss J.
u.–Nagyvárad u. sarok, Bartók B.
u.–Tátra u. sarok, Nagyvárad
u.–Fillér u. sarok, Brassó u. a Vö-
rösmarty u. és a Jókai u. közé, Brassó
u. 7. elé, Kodály Z. u.–Vörösmarty u.
sarok, Vörösmarty u-ba a Kodály Z.
u. és a Szabadság u. közé, Jókai
u.–Kaffka u. sarok, Kodály Z.
u.–Jókai u.sarok.
Június 2., kedd: Forint u.–Tátra u.
sarok, Grassalkovich u.–Bocskai u.
sarok, Szív u.–Bocskai u. sarok,
Bocskai u. a Szív és az Arany J. u.
közé, Arany J. u.–Bem u. sarok, Bem
u.–Szív u. sarok, Arany J. u.–Szív u.
sarok, Arany J. u. a Hajó u. és a Ba-
bati u. közé, Arany J. u.–Brassó u.
sarok, Arany J. u. a Hegedűs és a
Nagyvárad u. közé, Arany J.
u.–Kodály u. sarok, Arany J.
u.–Bocskai u. sarok.
Június 3., szerda: Arany J.
u.–Csokonai u. sarok, Észak
u.–Kölcsey u. sarok, Kölcsey
u.–Eperjes u. sarok, Kölcsey u. a
Hegedűs és a Nagyvárad u. közé,
Komáromi u.–Hegedűs u. sarok, Ko-
máromi u.–Eperjes u. sarok, Komá-
romi u. a Szabadság u. felé eső ré-
szére, Komáromi u.–Észak u. sarok,

Remény u. 8. sz. elé, Remény
u.–Hajó u. sarok, Babati u.–Csanak
u. sarok, Csanak u. Szív u. sarok.
Június 4., csütörtök: Csanak u. –
Présház u. sarok, Országalma u. 8.
sz. elé, Palást u. 13. sz. elé, Címer u.
11. sz. elé, Mohács u. 37. sz. elé, Gel-
lért u. – Mohács u. sarok, Mohács u.
a Gellért u. és Iskola u. közé, Gellért
u. – Hős u. sarok, Hős u. – Iskola u.
sarok, Tisza u. – Sajó u. sarok, Tele-
ki Pál tér buszmegállóval szemben,
Duna u. 20. sz. elé.
Június 8., hétfő: Duna u. 8/6. sz. elé,
Asbóth u. 28. sz. elé, Asbóth u. 4. sz.
elé, Asbóth u. 14. sz. elé, Dobó K. u.
– Iskola u. sarok, Dobó K. u – Gellért
u. sarok, Dobó K. u. 28. sz. elé, Dobó
K. u. 13. sz. elé, Alkotmány u. – Zász-
ló u. sarok, Alkotmány u. 16. sz. elé,
Alkotmány u. 6. sz. elé, Iskola u. –
Batthyány u. sarok;
Június 9., kedd: Gellért u. –
Batthyány u. sarok, Batthyány u. –
Zászló u. sarok, Batthyány u. 138. sz.
közelébe, Batthyány u. 102. sz. elé,
Batthyány u. 76. sz. elé, Batthyány u.
– Dankó u. sarok, Batthyány u. – Tu-
rul u. sarok, Iskola u. 20. sz. elé,
Batthyány u. – Damjanich u. sarok,
Aulich u. – Balaton u. sarok, Aulich u.
– Dankó u. sarok, Szarvas u. közepe.

FENNTARTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS MÉRÉS
EREDMÉNYEIRŐL

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
99.§-ának (4) és (5) bekezdése alapján a
2007/2008. tanévben országos mérés, értékelés
keretében került sor az anyanyelvi és matematikai
alapkészségek fejlődésének vizsgálatára a negyedik,
a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon vala-
mennyi tanulóra kiterjedően. A mérésekre 2008.
május 26-án került sor az ország minden érintett év-
folyamán külső szakértők bevonásával. Az értékelé-
seket és elemzéseket az Oktatási Hivatal végezte,
melyeket minden intézménynek és fenntartónak
2009 áprilisában megküldött, így Gödöllő Város Ön-
kormányzatának és intézményeinek is.
Az országos mérés átlageredményeit évfolyamokra
és tantárgyakra lebontva az alábbiakban ismertet-
jük:
6. évfolyam
Matematika: Országos átlag: 499, Gödöllői átlag:
522, Gödöllői általános iskolák átlaga: 509, Török
Ignác Gimnázium 6. évfolyam átlaga:  641. Intézmé-
nyi átlagok: Török Ignác Gimnázium: 641, Hajós Alf-
réd Általános Iskola: 538, Erkel Ferenc Általános Is-
kola: 519, Petőfi Sándor Általános Iskola: 500, Dam-
janich János Általános Iskola: 460. Fenntartók át-
lageredményeinek összehasonlítása: Gödöllő Város
Önkormányzatánál gyengébb eredményt elért fenn-
tartók száma 1016 (65 %), hasonló eredményt ért el
390 (25 %), jobb eredményt ért el 147 (10 %).
Szövegértés: Országos átlag: 519, Gödöllői át-
lag:548, Gödöllői általános iskolák átlaga: 539,
Török Ignác Gimnázium 6. oszt. átlaga: 640. Intéz-
ményi átlagok:Török Ignác Gimnázium: 640, Erkel
Ferenc Általános Iskola: 552, Hajós Alfréd Általános
Iskola: 546, Petőfi Sándor Általános Iskola: 536,
Damjanich János Általános Iskola: 502.
Fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása:
Gödöllő Város Önkormányzatánál gyengébb ered-
ményt elért fenntartók száma 1098 (70 %), hasonló
eredményt ért el 372 (24 %), jobb eredményt ért el
83 (6 %).
8. évfolyam
Matematika: Országos átlag: 497, Gödöllői átlag:
511, Gödöllői általános iskolák átlaga: 500, Török
Ignác Gimnázium 6. oszt. átlaga: 601. Intézményi át-

lagok:Török Ignác Gimnázium: 601, Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola: 517, Erkel Ferenc Általános Iskola:
514, Petőfi Sándor Általános Iskola: 491, Damjanich
János Általános Iskola: 461. Fenntartók átlagered-
ményeinek összehasonlítása: Gödöllő Város Önkor-
mányzatánál gyengébb eredményt elért fenntartók
száma 904 (58 %), hasonló eredményt ért el 429
(28 %), jobb eredményt ért el 223 (14 %)
Szövegértés: Országos átlag: 506, Gödöllői átlag:
522, Gödöllői általános iskolák átlaga: 511, Török Ig-
nác Gimnázium 8. osztály átlaga: 616. Intézményi
átlagok: Török Ignác Gimnázium: 616, Petőfi Sándor
Általános Iskola: 524, Erkel Ferenc Általános Iskola:
522, Hajós Alfréd Általános Iskola: 514, Damjanich
János Általános Iskola: 459. Fenntartók átlagered-
ményeinek összehasonlítása: Gödöllő Város Önkor-
mányzatánál gyengébb eredményt elért fenntartók
száma 931 (60 %), hasonló eredményt ért el 479
(31 %), jobb eredményt ért el 146 (9 %).
10. évfolyam (Török Ignác Gimnázium)
Matematika: Országos átlag: 490, Török Ignác Gim-
názium átlaga: 592, 8 évfolyamos gimnáziumok át-
laga: 588, Török Ignác 8 évfolyamán: 629, 4 évfo-
lyamos gimnáziumok átlaga: 534, Török Ignác Gim-
názium 4 évfolyamán: 579. Fenntartók átlagered-
ményeinek összehasonlítása: Gödöllő Város Önkor-
mányzatánál gyengébb eredményt elért fenntartók
száma 396 (96 %), hasonló eredményt ért el 13 (3
%), jobb eredményt ért el 9 (2 %).
Szövegértés: Országos átlag: 497, Török Ignác Gim-
názium átlaga: 605, 8 évfolyamos gimnáziumok átla-
ga: 589, Török Ignác 8 évfolyamán: 635, 4 évfolyamos
gimnáziumok átlaga: 551, Török Ignác Gimnázium 4
évfolyamán: 595. Fenntartók átlageredményeinek
összehasonlítása: Gödöllő Város Önkormányzatánál
gyengébb eredményt elért fenntartók száma 404 (97
%), hasonló eredményt ért el 12 (3 %), jobb eredményt
ért el 2 (oo4%). A fentiekben bemutatott fenntartói tá-
jékoztatás mellett, valamennyi városi, önkormányzat
által fenntartott oktatási intézmény, tanulóira vonat-
koztatva elemzi és értékeli az országos felmérés ered-
ményét, és ennek ismeretében készíti el intézkedési
tervét a további felzárkóztatás és fejlesztés érdeké-
ben. A nevelési, oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet vonatkozó parag-
rafusa értelmében az értékelést és az intézkedést az
iskolák honlapjukon nyilvánosságra hozzák. 
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner
utalványát!

HETI MENÜ (JÚNIUS 2-5.)
KEDD: tojásleves, párizsi pulyka kukoricás rizzsel, somlói galuska
SZERDA: tavaszi zöldségleves, töltött paprika, csokitorta
CSÜTÖRTÖK: francia hagymaleves, rántott tengeri halfilé kevert salátával, Jaffa-szelet
PÉNTEK: lencsegulyás, lekváros bukta, földieper tejszínhabbal

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

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

~ ~ ~
Az udvarban fagylalt kapható (120 Ft/gombóc)!

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

Érdeklődni személyesen a szállodában, vagy telefonon lehet a 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

JÚNIUS 1-JÉTŐL
ÚJRAINDUL

A PELIKÁN RÁDIÓ

PELIKÁN RÁDIÓ 93,6
A MI RÁDIÓNK
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ÚSZÁSOKTATÁS
A Hajós Alfréd Általános Iskola 

uszodájában úszásoktatást szervez 5-10 éves korig
(kezdőknek és már úszni tudóknak) a FUT Alapítvány.

Időpont: 2009. június  16-július 6., naponta 8-10 óra között 
Választható időpontok: 8–8.40, 8.40–9.20, 9.20–10)

Részvételi díj: 13 000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés naponta: Bencsik Ernő tanár úrnál reggel 7 és 9

óra között, valamint 19 óra után a 420 632-es telefonszámon

Az ötödik helyen fejezte be
városunk csapata a 2008/2009-
es Futsal NB I-es bajnokságot,
miután a Duna Takarék ETO el-
leni helyosztó második, győri
mérkõzését is megnyerte, ez-
zel 2:0-ás összesítéssel abszol-
válta a párharcot.

A győri második meccs előtt nagy
volt a fogadkozás mind hazai, mind
gödöllői oldalról. A mieink terve az
volt, hogy már ezen a mérkőzésen vé-
get érjen a párharc, míg a győriek sze-
rettek volna egy mindent eldöntő gö-
döllői harmadik összecsapást. Promi-
nens vendége volt a mérkőzésnek,
ugyanis a kezdőrúgást az angliai Wat-
fordnál légióskodó Priskin Tamás
végezte el.

Nos, a pályán a GSK akarata érvé-
nyesült, ugyanis szoros csatában 
nyerni tudott Kis János csapata. Az
első félidő közepén Száraz Szabolcs
szerzett vezetést, majd a házigazdák
fordítottak, de Takó Csaba góljával
sikerült még az első játékrész vége

előtt egyenlíteni. A folytatásban lefo-
cizták Baranyai Pálék a Győrt és Sé-
ra Tibor, Balogh János, valamint
Takó Csaba góljaival megnyugtató
előnyre tettek szert. Sikerült ugyan az
utolsó 5 percben a vészkapussal tá-
madó házigazdáknak kétszer is a szé-
pítés, de már nem tudtak többször túl-
járni a remekül védő Horváth And-
rás eszén, így maradt az egygólos gö-
döllői siker, ami egyúttal az 5. helyet
jelentette a bajnokságban.

Összességében jó évet zárt a csa-
pat, ugyanis az év eleji elvárást telje-
sítve, az 5. helyen végeztek Kis János
tanítványai, míg az U21-es csapat is-
mét döntőt játszhatott a korosztályos
bajnokságban. -li-

Futsal – Siker Győrben is

Ötödik helyen zártak a Bikák
Nem sikerült folytatni a hetek
óta tartó győzelmi sorozatot a
Gödöllői Sport Klub labdarúgó
csapatainak. A megyei I. osz-
tályban szereplő gödöllőiek
Budakalászon vendégszerepel-
tek az elmúlt hétvégén és a fel-
nőttek, valamint az U19-es
csapat is gólképtelen maradt,
míg a házigazda mindkét eset-
ben gólokkal terhelte együtte-
seink kapuját, így ők örülhet-
tek a három pontnak.

A felnőttek mérkőzésén esély sem
volt a pontszerzésre, ugyanis a győ-
zelmet jobban akaró hazaiak mind-
végig veszélyesebben és nagyobb
akarattal játszva magabiztosan tartot-
ták otthon a három bajnoki pontot. Az
ifisták az első játékrészben akár há-
rom góllal is vezethettek volna, de a
helyzetek kimaradtak, míg a vendég-

látók háromszor is eredményesek tud-
tak lenni. A felnőtt továbbra is a 8.,
míg az ifi a 3. helyen áll a tabellán.

Megyei III. osztály – Tovább
menetel a GEAC

Továbbra is magabiztosan menetel a
GEAC a körzeti bajnokság gödöllői
csoportjában, aminek ezúttal a Göd
látta kárát. A Gödöllői SK II. hazai
pályán maradt alul a Kistarcsa ellen
egy döntetlenszagú mérkőzésen.

Utánpótlás foci – Száz gól
fölött az U13-as csapat

A Gödöllői SK utánpótlás csapatai
közül ismét nyerni tudott a bajnoki

listavezető U13-as gárda és már 100
rúgott gól felett jár, míg az U15-ös
csapat hosszú idő után örülhetett há-
rom pontnak. Az U16-os csapat hozta
a kötelezőt, míg az U12-es és U14-es
csapataink ezúttal nem örülhettek baj-
noki pontnak.

Országos kiemelt II. osztály U15-
U13 közép B csoport, 25. forduló:
U15: REAC – Gödöllői SK 2–3. Gól:
Kővágó Ádám, Prince Márton (öngól).
U13: REAC – Gödöllői SK 0–9. Gól:
Szabó Tibor (5), Hegyi Balázs (3),
Pozsonyi Krisztián.
Országos kiemelt II. osztály U15-
U13 közép C csoport, 24. forduló:
U15: Gödöllői SK U14 – Dunaújvá-
ros: 0–3
U13: Gödöllői SK U12 – Dunaújvá-
ros: 1–7. Gól: Nagy Andor.
Pest megyei I.-III. osztály U16-os 
bajnokság, 16. forduló:
Vácszentlászló – Gödöllői SK U16
1–4 Gól: Somogyi Levente (3), Sza-
bados Lajos. -tl-

Duplán örülhetett a Gödöllői
KC férfi kézilabda szakosztá-
lya, ugyanis az elmúlt hétvégén
mind az ifjúsági, mind a felnőtt
csapat bajnoki címnek örülhe-
tett a Pest megyei kiírásban. 

A fiatalok már a Tápiószele elleni
odavágón bebiztosították az aranyat,
így a visszavágó csak formalitás volt.
A mérkőzés után nagy volt az öröm.
A felnőtteknek három gólos hátrányt
kellett ledolgozni a Domony elleni fi-
náléban. A küldetést teljesítették a
GKC játékosai és a tavalyi évhez ha-
sonlóan, az idén is bajnoki címnek

örülhettek. Hajdú Zoltán szakosz-
tály-vezetőt kérdeztük, hogy most
vállalják-e a magasabb osztályt.

– Először is
nagyon örü-
lünk annak,
hogy sikerült
megvédeni a
bajnoki cí-
münket, sőt
annak mégin-
kább, hogy az
ifisták is az
első helyen
végeztek. Az
előző évhez
képest, ami-
kor is nem

tudtunk feljebblépni anyagi problé-
mák miatt, most úgy néz ki, hogy vál-
laljuk az NB II-es szereplést. Ehhez

természetesen meg kell erősíteni a
csapatot mind anyagilag, mind a játé-
koskeret tekintetében.
A hölgyek az NB II-es bajnokság déli

csoportjának záró fordulójában Tá-
piószelén vendégszerepeltek. Nem si-
került a szép búcsú, ugyanis a felnőtt
és az ifi csapat is alulmaradt. A felnőt-
tek a 8., az ifisták a 9. helyen végez-
tek. -tt-

Ismét képviseltették magukat
kis országunk Taekwon-dosai
az I.T.F. Taekwon-do Európa-
bajnokságon Szlovéniában,
Zrece városában, ahol 28 or-
szág versenyzői mérték össze
tudásukat.

A gödöllői verseny-
zők közül hárman is
indultak egyéni kate-
góriákban az Eb-n.
Bontovics Babett
kétdanos mester for-
magyakorlat kategó-
riában bronzéremmel
térhetett haza, vala-
mint a -57 kg-os küz-
delemben is bekerült
a legjobb nyolc közé.
A másik két ver-
senyzőnk közül Szűcs
Judit egy danos mes-
ter a legjobb nyolcig jutott erőtörés
kategóriában, míg Horváth Gergő
egydanos mester is méltón képviselte
hazánkat e rangos eseményen. 

A magyar csapatot Czeba Mihály öt-
danos mester készítette fel sikeresen a
versenyre, és reméljük, hogy a ma-
gyar csapat tagjai a legközelebbi, 
mégrangosabb Taekwon-do világbaj-
nokságon is sikeresen szerepelnek

majd októberben, amelynek az orosz-
országi Szentpétervár lesz a házi-
gazdája.

-li-

Május első hétvégéjén Kozármisleny-
ben rendezték a ritmikus gimnaszti-
kázók vidékbajnokságát, ahol az
összes vidéki Rg sportklub képvisel-
tette magát. A rangos versenyen a
Vuelta SE összesen hét bajnoki címet
ért el.
Eredmények:
Gyermek 2/b kategória: egyéni ösz-
szetett: 4. Gruhala Patrícia; Karika: 3.
Guhala Patrícia.
Gyermek 1/b kategória: egyéni össze-
tett: 1. Szakály Borbála, 2. Seregi Do-
minika, 14. Grandpierre Antónia, 15.
Fodor Virág, 23. Karl Bianka; sza-
badgyakorlat: 1. Seregi Dominika, 2.
Szakály Borbála; kötél: 1. Szakály
Borbála, 2. Seregi Dominika.
Serdülő B kategória: Egyéni összetett:

5. Sárga Cintia, 10. Grandpierre Ivett.
Junior B kategória: egyéni összetett:
1. Könyves-Tóth Piroska, 5. Szekeres
Eszter, 7. Ravasz Melinda, 9. Csanádi
Éva Stella; labda: 2. Könyves-Tóth
Piroska; buzogány: 1. Könyves-Tóth
Piroska.
Felnőtt A kategória: Egyéni összetett:
3. Csernyánszky Kitti, 4. Lukács Lil-
la, 5. Csomai Renáta, 7. Fibecz
Alexandra; kötél, karika, labda, sza-
lag: 3. Csernyánszky Kitti.
Csapatbajnokság, felnőtt A: 1. Vuelta
SE (Csernyánszky, Csomai, Lukács,
Fibecz); Junior B.: 2. Vuelta SE (Sze-
keres, Könyves-Tóth, Ravasz, Csaná-
di); Gyemek I/B.: 1. Vuelta (Seregi,
Szakály,Karl, Fodor, Grandpierre).

-ll-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Lenullázott Gödöllő

Pest megyei I. osztály, 27. forduló

Budakalász – Gödöllői SK 2–0
(1–0)
U19: Budakalász – Gödöllői SK
3–0

Pest megyei III. osztály, monori
csoport 24. forduló
Gödöllői SK II. – Kistarcsa 1–2
Pest megyei III. osztály, gödöllői
csoport 24. forduló
GEAC – Göd 4–1

Következik:
Május 30., szombat, egyetemi felső
pálya 10 óra: Gödöllői SK U16 –
Pécel

Május 31., vasárnap, egyetemi alsó
pálya (U13: 9:30, U15: 11 óra):
Gödöllői SK – Kalocsa

Következik:
Május 30., szombat, egyetemi

pálya 17 óra (ifi: 15 óra): Gödöllői
SK – Délegyháza

Futsal NB I., ötödik helyért, 2.
mérkőzés

Duna Takarék ETO – Gödöllői SK
4-5 (2-2)
Gólszerzők: Takó Csaba (2), Séra
Tibor, Balogh János, Száraz Sza-
bolcs

Küzdősport – Gödöllői Eb bronz

Bontovics Babett remekeltKézilabda – Dupla aranya a megyében

Ez férfimunka volt

Pest megyei felnőtt férfi bajnok-
ság, döntő, visszavágó:
Gödöllői KC – Domony 24–19
Pest megyei ifjúsági férfi bajnok-
ság, döntő, visszavágó:
Gödöllői KC – Tápiószele 38–26
Női NB II. déli csoport, utolsó
forduló:
Tápószele – Gödöllői KC 29–23
Ifi: Tápószele – Gödöllői KC 35–25

Ritmikus gimnasztika – Vuelta sikerek

7 arany a vidékbajnokságon 

Az idén is útjának indult az immáron
XII.+1. alkalommal megrendezésre
kerülő utcai kosárlabda bajnokság a
Pest megyei Kosárlabda Szövetség
égisze alatt. Az elmúlt hétvégén már a
harmadik állomásához érkezett a so-
rozat (az első kettő Vácott és Monoron
volt), melynek most is Gödöllő adott

otthont. A Városháza előtt
megrendezett állomáson ösz-
szesen 65 csapat küzdött férfi,
női és speciális kategóriákban
a helyezésekért. Nemenként
három kategóriában hirdettek
győzteseket. A gödöllői ered-
ményeket lapzártánkig nem

dolgozták még fel a
szervezők, így azo-
kat és az aktuális
ponttáblázatot a
www.pmksz.hu honlapon
tekinthetik meg. Az idei,
2009-es utcai kosárlabda
bajnokság 13 állomásból
áll. Az utolsó fordulót szep-
tember 20-án rendezik Bu-
dapesten, míg a kosaras

őrület többek között olyan helyszí-
nekkel bír, mint például Győr, Eszter-
gom, Százhalombatta vagy éppen Du-
nakeszi. A következő, negyedik fordu-
lót most hétvégén tartják Albertirsán, a
Vágóhíd utcai Sportcentrumban.

Kép: www.pmksz.hu

Utcai kosárlabda – Remek rendezés az idén is

Több mint hatvan csapat kosarazott



INGATLAN

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

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

* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. emeleti,
felújított, erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a központban II. emeleti, 64 m2-es, 1+2xfél
szobás, felújított erkélyes lakás. Iá: 13,5 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* 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 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 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 központi, 79 m2-es, 2+2xfél szobás, erkélyes
lakás. Iá: 19,3 mFt. Érd: 28/411-086, 0620/9194-870

* Gödöllőn a tavak közelében, 800 m2-es, örökzöldekkel
beültetett telken 60 m2 alapterületű, 2 szobás ikerház-fél.
Iá: 18 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn, csendes környezetben, zöldövezeti részen, 702
nm-es, örökzöldekkel beültetett, ősfás telken 90 nm
lakóterű, nappali + 3 szobás kétszintes családi ház, egy
különálló kis faházzal. Iá: 23 mFt. Tel.: 20/9194-870

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

* Gödöllőn forgalmas út melletti, vállalkozás kialakítására is
alkalmas kétszintes, 4 szobás családi ház 2 garázzsal, 740
m2-es telekkel, az utcafronti részen lakásnak, irodának,
üzletnek is alkalmas helyiségekkel. Iá: 37 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

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

* Gödöllőn Fenyvesben ALKALMI ÁRON 2009. őszi átadás-
sal 55 nm lakóterű, tetőteres ikerház-fél 300 nm-es
telekrésszel. Szoc.pol igénylésére alkalmas. Nappali-konyha,
3 félszoba, 2 fürdősz. Iá: 15,5 mFt. 20-919-4870

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

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

* Szadán 1650 nm-es, 2 utcára nyíló belterületi építési
telken egy 37 nm-es, téliesített téglaépület (1 szoba, kony-
ha). Iá: 17 mFt. Érd: 06-20/9194-870

* Gödöllőn a Blahán összközműves utcában, 753 nm-es (40
m-es utcafront), ikerház építésére is 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 konvektoros fűtéssel 1600 nm-es tár-
sasházi 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
helyismerettel és többéves eladási tapasztalattal ! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT  20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Sürgősen eladó ár alatt I emeleti 2 szobás , erkélyes palotak-
erti 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 iker-
ház Gödöllőn eladó. 3szoba+nappali 93 nm-en csendes
zsákutcában Szerkezet készen 20 MFt Kulcsrakészen 25
MFt  20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

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

* Jó vétel Gödöllőn! Alvégben 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

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

* JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örök-
panorámás 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 vilá-
gos  parkra néző tégla konvektoros lakás nagyon alacsony
rezsivel kulturált lakótömbben 20 772-2429 

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

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

* Erzsébet krt.on 2és félszobás gyönyörűen felújított erké-
lyes lakás eladó Iár 13,5 MFt  20-772-2429
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-Kazinczy krt-on 3. emeleti erkélyes azon-
nal költözhető jó állapotú 62 nm 2 szobás
lakás 12.9MFt.  

-Szada Gödöllő közeli részén 700 nm
telken 114 nm nappali + 3 szobás
szerkezetkész családi ház 21MFt.

-Alvég központ közeli részén nappali + 2
szobás 76 nm ikerház kis telekkel kulc-
srakészen 21.46MFt.

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

-Blahán 1205nm panorámás telken 230nm
nappali +5 szobás felújított családi ház 48MFt.

-�agyfenyvesben 1300 nm telken 150 nm
nappali + 4 szobás kitűnő állapotú polgári
villa 49MFt.

-Csanakban 989 nm ápolt telken 179 nm nap-
pali + 3,5 szobás felújított családi ház 38MFt.

-Kertvárosban 420 nm telken 2009-ben
épült 140 nm nappali + 3,5 szobás  családi
ház 29.9MFt.

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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



* 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 lehet-
séges! 20-5391988

* Gödöllőn központhoz közel 76m2-es, cirkós lakás, 3szobá-
val, 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

* ELADÓ Lakás Gödöllőn, János utcában 40 m2-es, 1,5 szobás,
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  

* ELADÓ RÉGI 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
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 SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK GÖDÖLLŐ
KÖZPONTJÁBAN VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE. GÖDÖLLŐ
KÖZPONTI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE 3%-OS JUTALÉKKAL
NYOLC ÉVES HELYI ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATTAL.
Pontosabb tájékoztatásért 

* ELADÓ önálló CSALÁDI HÁZ Gödöllő, Ibolya utcában, a
Damjanich iskola fölött 180 m2-es, Nappali + 3 Szobás,
cirkófűtéses, kiváló állapotú téglaház, beépített bútorokkal,
630 m2-es rendezett, panorámás telken eladó. IRÁNYÁR:
32.000.000 Ft. Sorszám: 3512. Tel: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN!
www.ingatlanvadasz.hu

* LAKÁST VÁSÁROL? MÁR MEGVETTE? Nem talál megfelelő
állapotú lakást, vagy nem akar a felújításokkal bajlódni?
Felújított lakást keres, de csak felújítandó lakásokat talál?
Garanciával vállaljuk lakása akár teljes felújítását. További
információk, és ajánlat kérés: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN!

* Paál László közben téglaépítésű, 2 szobás, 53 nm-es, konvek-
toros lakás, ősfás csendes helyen ELADÓ, a lakáshoz 12 nm-es
tárolóval. IÁR:11.9 M Ft 06-30-629-02-66, 06-28-545-065

* Palotakerten 63 nm-es két tágas szobás, erkélyes,
távfűtéses, de külön mérőórás lakás sürgősen eladó. Ár:
9,5M Ft. 06-30-667-3889, 0628-545-065

* Antalhegyen, 150 nm-es, 4 szobás, kiváló állapotú sorházi
lakás, kis grillkerttel, nagy terasszal, garázzsal, sürgősen
ELADÓ. Ára:21,9 M Ft 06-30-977-66-65, 06-28-545-065

* Vácszentlászlón 100 nm-es, csodaszépen felújított csalá-
di 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

* Blahai részen, 1439 nm-es sík építési telek, 30 % beépí-
thetőséggel, 32 nm-es téglaházzal, csodaszép fenyvessel
ELADÓ. Ára: 11,9 M Ft. 06-30-629-02-66, 06-28-545-065

*Gödöllőn, KERTVÁROSBAN, 110 nm -es (bővítés alatt álló), nap-
pali + 2 szobás családi ház, gyönyörű tágas konyhával ELADÓ.
IRÁNYÁR: 28. 5 M Ft. 06-30-667-48-12, 06-28-545-065

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

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

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

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

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

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

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

* BOGÁCSON pince lakható présházzal eladó. Iár: 3,5 millió.
GÖDÖLLŐN a KÖKÉNY utcában 1043 nm-es építési telek
eladó. Iár: 10 millió. Érd: (30) 457-6050, (30) 654-4257

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

* 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

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

* Gödöllőn kertes családi ház 537 m2 telekkel eladó
szeptemberi költözéssel. Kisebb gödöllői lakást beszámí-
tunk. 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 vizesblokk, terasz, tároló. Iár: 18
millió. Tel: (70) 339-7895

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

* Gödöllőtől 30km-re 1438 nm telken felújított parasztház
2 szobával, 1fürdőszobával, gázfűtéssel és termő gyümölc-
sössel eladó. Iár: 5m Ft. Érd: (20) 436-4820

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

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

* Építési vállalkozók f igyelem! Gödöllőn, dom-
boldalon két utcáról megközelíthető 1850 nm-es
telken lévő házamat értékegyeztetéssel új társasházi
öröklakásra cserélem. (28) 416-445

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

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

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

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

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

* KESZTHELYEN parkettás, redőnyös, 2 szoba hallos, erké-
lyes 56 nm-es 4. em. jó állapotú lakás 7,1 millióért eladó.
Családi okok miatt sürgős. Tel: (70) 286-4556
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* Gödöllő Palotakert 6/A-ban földszinti 56 nm-es 2 szobás
lakás eladó. Iár: 11,5m Ft. Érd: (70) 419-4563, (70) 365-1959

* 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. erké-
lyes vízórás lakás. Irár: 12,8 millió Ft. Érd: (30) 354-5251

* Kedvező áron, 11,4 M Ft-ért 1,5 szoba, amerikai konyha –
nappalis 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, konvek-
toros, vízórás, csöndes lakásomat eladom. Tel: (20) 3311-373

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

* 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

* Gödöllőn a Dózsa György úton parkra néző 44 nm-es
1+félszobás + 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 felújí-
tott lakás csendes helyen. Érd: (20) 588-1694

* Gödöllő Máriabesnyőn 58 nm földszint + tetőtér beépítésű
ikerházfél őszi átadással 300 nm elkeríthető telekhányadon,
fedett gk. tárolóval eladó. Szoc.pol igényelhető. Iár: 18,5M
Ft. Tel: (70) 356-5773

* Gödöllő János utcai 2. em. 2 szobás, konvektoros 54 nm-
es lakás eladó. Iár: 13,5 m Ft. Tel: (20) 352-5005

* KERTVÁROSI RÉSZEN családi ház áron alul eladó, vagy
kisebb lakásra cserélhető! Tel: (30) 372-4056, (30) 225-5342

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

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

* Központban erkélyes 4. emeleti 2 szobás lakás eladó. Új
hő- és hangszigetelő ablakok, laminált padló. 2 m2-es
tárolórész tartozik hozzá. Iár: 11,5 millió Ft. (20) 974-7453

* Gödöllőn a Remsey körúton 2,5 szobás 4. emeleti lakás
eladó. Iár: 15,7m Ft. Érd: (30) 724-1626

* Gödöllő, SZENT IMRE utcában egyedi fűtésű, erkélyes, D-
NY-i, napos, 68 nm-es, 3.em. (liftes ház) belső galériás lakás
beépített bútorokkal, komplett konyhával, extrákkal eladó.
iá: 23m Ft. Érd: (30) 331-7992

* EladóGödöllő, Szt. János u. 25/A. 2.em. 8. kétszobás
lakás, egyedi gázfűtéssel, téglaépületben. Tel: (28) 388-450

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

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

* VALKÓN központban 130 nm-es 4 szobás családi ház garáz-
zsal, melléképületekkel, nagy kerttel eladó. Tel: (30) 486-1445

* Központban 7. em. 44 nm-es 1,5 szobás, nagy konyhás
lakás saját tárolóval eladó. A közlekedés kiváló. Iár: 9,9 M Ft.
Érd: (30) 491-5020

* Gödöllő Kertvárosi részén eladó 90 nm-es, 3 szobás, jó
állapotban lévő családi ház, 713 nm-es gyepesített telken,
pincével, melléképülettel. Központ közeli, jó közlekedéssel.
Érd: (30) 491-5020

* Gödöllő, János utcában 50 nm-es 1,5 szobás déli fekvésű,
jó állapotú lakás saját tárolóval eladó. Iár: 11,6M Ft. Érd:
(30) 491-5020

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

* Pécel rózsadombján, kiemelt környezetben, budai
panorámával eladó szerkezetkész, 3 szintes ház. A környék
újonnan épült luxus házakból áll. Közelben lovaglási
lehetőség. 13,9m Ft. Tel: (30) 355-4473

* 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 IRODA Belvárosban. 89m2-es, első emeleti,
gázfűtés, 2 irodahelyiség, konyha, fürdőszoba, előtér,
részben felújításra szorul. Irányár: 23MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

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

* ERZSÉBET PARKNÁL Kőrösfői utcában, 156m2-es, egysz-
intes, kiváló állapotú, nappali+3szobás polgári ház, 530m2-
es parkosított kerttel, kerti tóval, garázzsal. Ár: 42MFt
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

* ÁRON ALULI GYÖNYÖRŰEN FELÚJÍTOTT családi ház az
Alvégben. 780m2-es telek, 96m2-es lakótér, nap-
pali+2szoba+vendégszoba, 2fürdőszoba, konyhabútor,
96m2 pince, duplagarázs. Ár: 33M 70/388-8807
www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET

* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló
családi ház. Tel.: 20/986-4946

* Kiadó lakás!!! János utcában kétszobás, konvektoros lakás-
ban társbérlőt keresek, lány személyben. Érd.: 20-9-805-765

* 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,
konyha használattal, telefon, kábel TV, internet szolgáltatás-
sal. Csak nem dohányzó személy jelentkezését várom! Tel.:
06-70/318-2127

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

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

* Gödöllő – Máriabesnyőn örökpanorámás téliesített kis faház
(52 nm) bútorozottan kiadó: 45eFt + rezsi. Érd: (20) 526-0052

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

* 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

* 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

*Ambrus Z. közben albérlet kiadó a 4. emeleten, részben bútoro-
zott, erkélyes. 50eFt+1 havi kaució + rezsi. Érd: 30/500-7028

* Gödöllő központjában kettő, ill. kettő és félszobás beren-
dezett 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, konvek-
toros, nem régen felújított téglalakás 60.000 Ft/hó +
rezsiért kiadó. Érd: (30) 2100-048

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

* Gödöllő központjában kertes, teljesen felújított, 1 szobás
+ zárt verandás összkomfortos, háztartási gépekkel felsz-
erelt, bútorozott, külön közművekkel házrész kiadó. Érd:
(30) 6764-163, (20) 5744-117

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

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

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

* Szt. János utca elején kiadó bútorozott, alacsony rezsijű,
1 szobás földszinti konvektoros, vízórás, alacsony rezsijű
lakás. Azonnal beköltözhető. Érd: (30) 828-5854

* KIADÓ Gödöllő központjában (Szabadka utcában) 1,5 szobás
(51 nm) lakás, konvektoros, egyedi vízórás, részben bútoro-
zott. 55e Ft (+rezsi, + 2 havi kaució). Érd: (20) 3312-174

* Kiadó Gödöllő központjában július 1-től hosszútávra 2,5
szobás, erkélyes 2. em. távfűtéses lakás. Érd: (30) 410-
8343, (70) 6088-206

* Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4
szobás összkomfortos, zárt kocsibeállóval rendelkező csalá-
di házas ingatlan hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9443-356

* Gödöllő belvárosában új építésű 50 nm-es 2szobás,
gyönyörűen berendezett, gépesített lakás kiadó kocsi beálló-
val, tárolóval, kis rezsivel. 70e Ft/hó +rezsi + 2 havi kaució.
Tel: (70) 364-4212

* Gödöllő Kazinczy krt. 6.sz. alatt hosszútávra kiadó 2
szobás, 56 nm-es, berendezett lakás. Érd: (30) 222-8909

* Gödöllőn, egyetemhez közel, 6 lakásos társasházban kon-
vektoros, 2 szobás lakás bútorozva kiadó. 55.000 Ft + rezsi
+ 1 havi kaució. Tel: (20) 472-9601

* 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

* Palotakerten földszinti 1 szobás lakás bútorozottan kiadó
havi 35 ezer + rezsiért +2 havi kaució. Tel: (30) 4948-518

* Olcsó, kiadó lakás! Gödöllő, Palotakerten 2szobás, 62nm-
es részben bútorozott, igényesen felújított lakás
hosszútávra kiadó. A parkra és Gödöllő nagy részére
panorámás. Tel: (30) 9689-690

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
utcafronti, valamint 35 nm-es belső udvari üzlethelyiségek
kiadók. Tel: (20) 9325-415

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

* Gödöllőn a szökőkútnál kis elegáns üzlet kiadó. Tel:
(30) 272-8158

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

ÁLLÁS

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

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-

SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS!
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+
2 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 17,7 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 10 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
54nm-es, 2. emeleti, konvektoros
fűtésű, téglaépítésű, felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 13,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújí-
tott, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.

*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban épült,
2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2 szobás
társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval
eladó. Azonnali költözés. Iá: 22,5 mFt.
*A Kazinczy körúton 85 nm-es, 3 szobás,
téglaépítésű, földszinti, kéterkélyes,
felújított lakás teljes berendezéssel együtt
sürgősen eladó. Irányár: 17 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 3 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás,
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 Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telekkel, pincével, melléképülettel eladó.
Iá: 23,5mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*DOMONYVÖLGYBEN, tóparton, lovas-
park mellett, csendes környezetben nap-
pali + 2 szobás, 3 szintes, garázsos,
hangulatos lakóház 792 nm-es parkosí-
tott telken eladó. Iá: 29 mFt.
*DOMONYBAN, 2000 nm-es parkosított
telken 180 nm lakóterületű, nappali+4
szobás, 3 garázsos, luxus kivitelű családi
ház (fűthető medence, 55 nm fedett
terasz,) eladó. Iá.: 45 mFt 
*ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4 szo-
bás, ikerházi lakás, garázzsal 400 nm-es

telekkel sürgősen eladó vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Iár: 16,5 mFt. 

*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-es, 3
lakásos családi ház (fúrt kút, garázs)
eladó.  Iá: 41 mFt. 
*ZSÁMBOKON, 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható.  Irányár: 10 mFt.
*VÁCSZENTLÁSZLÓN, 1277 nm-es,
megosztható telken, aszfaltos utcában 100
nm-es, 3 szobás (garázs, nyári konyha)
lakóház eladó. Irányár: 16,5 mFt.
*VALKÓN 240 nm-es, nappali+ 5 szobás,
háromszintes, felújítandó családi ház 500
nm-es telken eladó. Irányár: 10,5 mFt.
*IKLADON, 720 nm-es telken 216 nm-es, 4
szobás, kétszintes családi ház (2 fürdő, két
garázs) eladó. Irányár: 19 mFt.
TELKEK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600 nm-es,
megosztható, szép, szabályos építési telek
kellemes környezetben eladó. Iá:19 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870 nm-
es, közművesített építési telek csen-des
környezetben eladó. Iá:16 mFt.
*SZADÁN, a Présház utcában 2666 nm-
es, panorámás építési telek (közmű a
telek előtt), eladó. Iá:15,5 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Csillagfürt
utcában 972 nm-es (18x54 m) építési
telek, (teljes közművel) eladó. Iá: 9 mFt.
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* Munkájára igényes, önállóan dolgozni tudó kreatív sza-
kácsot keresek. Tel.: 20/454-27-68

* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ kol-
légákat keres az alábbi munkakörök betöltésére: rak-
táros, autószerelő,  karosszéria lakatos, kézi autómosóba
mosós. Kiemelt kereseti lehetőség, teljesitménybérezés.
Kizárólag Márkaszervizben szerzett gyakorlattal ren-
delkezők jelentkezését várjuk!Jelentkezni lehet önéletra-
jzzal. opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Rét utca 18.

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

* A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona gödöllői
intézménye pályázatot hirdet havi 40 órás BELSŐ
ELLENŐR felvételére. Feltételek: - Szakképzettség: a
belső ellenőrzésről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. ren-
delet IV. fejezet 11.§(1) bekezdésében foglalt
követelményeknek megfelelően. – Költségvetési
intézménynél eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat
(szociális ágazatban eltöltött gyakorlat előny). Bérezés: a
Kjt. szerint. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a
végzettséget igazoló okmányokkal Dr. Kormosné Lenorics
Éva intézményvezetőnél lehet. Előzetes időpont
egyeztetés az alábbi telefonszámon: 28 430-573

* Aroma és illóolaj gyártásával foglalkozó cég keres két
fő alkalmazottat. 1. ÉRTÉKESÍTŐ: Elvárás: Élelmiszer-
mérnöki végzettség, B-kategóriás jogosítvány, középfokú
angol nyelvvizsga. Feladat: belföldi és külföldi part-
nerekkel való kapcsolattartás, új vevők felkutatása. 2.
FEJLESZTŐ: Elvárás: Vegyész mérnöki végzettség, GC-
MS és HPLC-s gyakorlat, angol nyelvtudás. Feladata:
Bejövő minták és az újonnan kifejlesztett termékek műsz-
eres analitikai vizsgálata, új termékek fejlesztése,
reklamációk kezelése, HACCP és ISO auditok rendszeres
lebonyolítása. Jelentkezéseket várjuk az alábbi email
címre: info@foodbase.hu 

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

* Hamarosan nyíló gödöllői NORBI UPDATE pékségbe
érettségizett, kereskedelmi végzettséggel női eladót
keresünk, fizetési igény megjelölésével. Fényképes önéle-
trajzokat az updategodollo@gmail.com címre várjuk. 

* Önmaga és háztartása ellátásában segítséget igénylő,
idős gödöllői hölgy mellé, ottlakással, éjjel-nappali felü-
gyeletet 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

* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ-
munkatársak jelentkezését a (28) 513-115 tele-
fonszámon várjuk. 

* Megbízható hölgy takarítást, vasalást vállal. Tel:
(30) 514-1151

* PIZZA PALAZZO FELSZOLGÁLÓT KERES angol nyelv-
tudással és gyakorlattal. Érd: (20) 338-7225

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

* Kertem, virágágyásaim ápolására (fűnyírás, gazolás)
keresek maximálisan precíz személyt heti egy alkalomra,
keddenként, 5000 Ft-ért. (20) 9138-837

* Eladó 2 db jó állapotú egyszemélyes ágyneműtartós
heverő 2 székkel (30e Ft). Barna kétajtós szekrény (3e
Ft). Darabonként is elvihetők megegyezés szerint. Érd:
(70) 365-1959

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

* Friss nyugdíjas eü. dolgozó –szeretettel- gondozna,
felügyelne idős, beteg embert vagy gyereket, akár saját
kertes házamban, ünnepnap, éjszaka is. Intézetbe szál-
lítást is vállalok. Tel: (20) 354-9688

* MODELLKEDÉST VÁLLALOK fotózáshoz, egyéb
művészeti alkotáshoz. jelenlet09@gmail.com 

* Képzett BÉBISZITTER gyermekfelügyeletet vállal
Gödöllőn és környékén, hétfőtől péntekig du. 17 órától
késő estig. Szombatonként időpont megbeszélésével.
Referenciával és autóval rendelkezem. Hívjon bizalommal:
(30) 68-51-799 

* GÖDÖLLŐI AUTÓSISKOLA GYAKORLATI OKTATÓT
KERES! Tel: (20) 9 734 738

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
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 villanysz-
erelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70)
241-8999.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

* KONTÉNERRENDELÉS: (4-8 és 10 m3-esek) ter-
mőföld, homok, sóder és GÉPI FÖLDMUNKA vál-
lalása. Érd: (20) 9 537-537

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

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

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

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

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

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagpar-
ketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és
hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszün-
tetése. Tel: (70) 505-1177

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

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

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

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

* 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

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

* 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

* SZOBAFESTÉS MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, KÜLSŐ
HŐSZIGETELÉS. Tel. (70) 618-1308

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

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

* GÉPI FÖLDMUNKA, KONTÉNERES HULLADÉK-,
TERMŐFÖLD, SÓDER, HOMOKSZÁLLÍTÁS, KERTREN-
DEZÉS, ALAPKISZEDÉS. (30) 339-3280, (30) 588-9219

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

Csirájában az életet
Az egyiptomiak a csírázó gabonát a sírba, hallot-
taik mellé tették, a halál utáni újjáéledést
jelképezendő. Cook kapitány is szinte
újjáélesztette legénységét, akiket a skorbut
fenyegetett – csíráztatott árpából készített itallal.
Mert a csírák nemcsak ásványokban gazdagok, de
vitaminokban is. S ha már az árpacsíránál tartunk,
ne feledjük megemlíteni, hogy ebből készül a sör,
s a whiskey is. Az árpacsírában keletkező diasztáz
enzim ugyanis képes a gabonában levő keményítőt
cukorrá (maltózzá és dextrinné) bontani, amit
azután az erjesztőgombák alkohollá tudnak alakí-
tani. Ez a cukor a malátából kapta a nevét, ami a
népi konyhában természetes édesítőszer volt, lep-
ényekbe keverve süteményt sütöttek akkor, amikor
a cukor még nem is volt ismert hazánkban. Malátát
tartalmaz az Ovomaltin is, amit 56 után Ikka cso-
magokban kaptak a szerencsések, s itták, mint a
kakaót. Persze, nemcsak az árpacsírából lehet

alkoholt készíteni. Az ún. blended azaz kevert alap-
anyagú whis-
keyhez túl-
nyomórészt
búzát és ku-
koricát hasz-
nálnak fel ám
ezek cukor-
bontását a
hozzákevert,
tíz százaléknyi árpacsíra végzi! A konyhában sok-
féle csírát használunk. A világon a legnagyobb
mennyiségben a szójacsíra fogy, alig van olyan
kínai étel, amelybe ne tennének belőle. Nálunk vis-
zont inkább a retek, vöröskáposzta, hagyma,
brokkoli, búza stb. csírát használjuk. Amit nem
ajánlunk, az a fokhagyma csírája. Ez erjeszti az
ételeket, megüli a gyomrot. 
A búza csíráztatása sok helyütt a karácsonyi szer-
tartásokhoz tartozik, mint a lucaszék készítése.
Jelentése azonban előbbremutató, a megújulást, az
életigenlést üzeni. 
Rakhatjuk főzelékre, keverhetjük salátákba, szend-
vics közé. Éttermünkben az ételek dekorálásánál
és vajkrémbe használjuk, amit üdvözlő falatként
kínálunk a nálunk étkezőknek. 
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



* Nagy szakértelemmel vállaljuk otthonában beteg
családtagja ápolását, gondozását, injekciózását és szál-
lítását. – Kéményszerelés, vegyestüzeléshez, gázkémény-
hez és turbós készülékekhez. www.flott2003kft.hu (30)
436-1023, (20) 334-8707

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

OKTATÁS

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

* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára, pótérettsé-
gire felkészítés matematika, fizika, kémia tantárgyakból.
További információk: 28-423-744, 30-908-4130.

* 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

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

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

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

* ANGOLBÓL középfokú (B2) írásbeli (BME + ORIGO)
nyelvvizsgára 40 órás felkészítés indul KISCSOPORTOS
(5fő esetén) formában. A tanfolyam ideje: júni. 16. – júli.
1. között, reggel 8-tól 12 óráig, heti 4 alkalommal.
Takárné Bacsó Márta (28)430229, (30)4973066,
takarne.bacsomarta@invitel.hu, www.bacsoenglish.hu 

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

* Gyorssegély javítóvizsgára, pótvizsgára
MATEMATIKÁBÓL. Időben elkezdett Nyári felkészülés.
Tel: (20) 3304-704

* GÖDÖLLŐI AUTÓSISKOLA GYAKORLATI OKTATÓT
KERES! Tel: (20) 9 734 738

TÁRSKERESŐ

* 59/167/69 kg. Igényes, fiatalos, csinos, jó
alakú, intelligens, ápolt hölgy vagyok. Hasonló
adottságokkal rendelkező urat keresek tar tós
kapcsolat céljából. Tel: (20) 554-7022

* 45 éves, csinos, fiatalos külsejű, vidám természetű,
életrevaló 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
kapcsolat céljából lehetőleg 40-47 évesig. (70) 508-8727

ADÁS~VÉTEL

* Kiárusításból megmaradt ÚJ sarokűlőgarnitúrák
féláron eladók. Érd: 70/312-5965

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

* 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

* 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

* Építkezésből megmaradt 4 db betongerenda: 5,7
m-s, 6 méteres falhoz éppen elég. Tel: (20) 886-
1655, (20) 886-1656

* Eladó sarok ülőgarnitúra 170×200 cm, ágyneműtartós,
ággyá nyitható, sötét lilás-feketés-kékes tükörbársony, alig
használt, és 3 m-es világos szekrénysor. Tel: (70) 701-4619

ÁLLAT

* Gyönyörű 8 hónapos kandúr sziámi CICÁK alku szerint
eladók. Érd: (70) 508-8727

* Eladó egy 3 éves CSŐDÖR CSIKÓ besütve, útlevéllel
ellátva. Érd: (70) 339-4604

* TÖRPE TACSKÓ kiskutyák Aszódon júni. 20-i elvitellel,
cservörös-fekete színben, oltva, féregtelenítve
leelőlegezhetők. Felnőtt méret kb. 12×25 cm és 3 kg. Tel:
(70) 4567-778

EGYÉB

* 1995 évjáratú RENAULT TRAFIC autó eladó. Tel:
06 (30) 905-3831

* BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, 3 szobás, 6
fekvőhelyes, strand közeli NYARALÓ udvarral,
terasszal, gépkocsi beállással kedvező áron kiadó.
(28) 421-135

* 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

Utazni jó!

Maldív-szigetek
Ahol az álom valósággá válik

Male repülőterén leszállva „fejbevágott” a 80%-

os páratartalommal párosuló 30 fokos meleg.

A hőmérséklet éjjel-nappal 30 fok körül ingadozik

és az óceán vize ritkán hűvösebb 28 foknál.

Male a Maldív Köztársaság fővárosa, mely egy

piciny szigeten  helyezkedik el, ahol a repülőtér

már el sem fért, ezért azt egy tőle kb. 500 m-re

lévő másik szigetre kellett megépíteni. A

repülőtér méretét az jellemzi a legjobban, hogy

egyidőben csak egy nagy utasszállító gépet tud

fogadni és az érkező turisták a repülőgépről

leszállva gyalog érik el a terminált. A mag-

yarországnyi területű állam mintegy 1200

varázslatos korallszigetből áll, amiből csupán

200 lakott. A kiválasztott üdülősziget hajó-

val(dhoni), vagy hidroplánnal érhető el. Furcsa

érzés, hogy a szigeteken nem az autó a fő

közlekedési eszköz, sőt még aszfaltozott

területet sem igen láttunk, de ez érthető is, hiszen

legtöbbjük sétálva 15 perc alatt körbejárható.

A nyaralás ideje alatt a finom fehér homok

kényeztette talpunkat, még az étteremben is, a

magunkkal vitt lábbelik végig a bőröndben

pihentek. A vakítóan fehér homok, a türkizkék

óceán, a bámulatos víz alatti élővilág igazi

kikapcsolódást nyújt nászutasoknak és a

búvárkodást kedvelőknek egyaránt. Az

ínyencek is bizonyára kedvüket lelik a keleti és

európai ízek kavalkádjában, őszintén szólva

mi„degeszre” ettük magunkat.

A Maldív szigetek által nyújtott élmények

örökre szólnak és ha oldalakon keresztül írnék

róla sem tudnám visszaadni, azt át kell élni, ott

valóban azt hiszi az ember, hogy álmodik! 

Játék! Játék! Játék!
Hány lakosa van a Maldív-szigeteknek?

A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre

várjuk, névvel és telefonszámmal! A helyes

választ beküldők között TUI ajándékcsomagot

sorsolunk ki. Beérkezési határidő: 2009. június

2. Nyilvános sorsolás időpontja, helyszíne:

2009. június 3. 12 óra, Sissy Utazási Iroda –

Gödöllő, Petőfi tér 16. Előző játékunk nyertese:

Pintér Attila. Gratulálunk! (GT)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. JÚNIUS 3.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte:

Oláh Jánosné, Alkotmány u.
21/a.,
Sebők Richárd, Rét u. 2.

A Trafo Club belépőjét
nyerte:

Blaskó Gergely, Bethlen u. 20.
Bokor Tibor, Németh L. u. 2.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Sas István, Nyárfa u. 3.,
Schäffer Julianna, Röges u.
39.

Recept
Sült epres spárga mézes csirkével

HOZZÁVALÓK: 1 db csirkemellfilé, 1 ek olívaolaj, 2 ek ásványvíz, 2 ek
méz. A spárgához: 2 ek olívaolaj, 400 g fehér spárga, 3 ek konyak, 200
g eper, só, őrölt zöldbors, 10 szem páclében eltett zöldbors (üveges).

ELKÉSZÍTÉS: A csirkemellet megmossuk, leitatjuk, majd szeletekre
vágjuk és megsózzuk. Az olajat felforrósítjuk és a húst mindkét oldalán
megpirítjuk. Egy kevés vizet aláöntünk, és megborsozzuk és hozzáke-
verjük a mézet, ebben forgatva készre sütjük. A serpenyőben maradt pecsenyeléhez hozzáadjuk az olajat, felforrósítjuk és beletesszük a
közben megtisztított és 4 cm-re vágott spárgát, aminek előzőleg eltávolítjuk a fejét. Megsózzuk és kb. 10 percig pároljuk. Közben az ep-
ret megmossuk, a szemeket félbevágjuk, majd 2 darabot villával összetörünk. Mikor a spárga majdnem kész, hozzátesszük a spárgafeje-
ket és aláöntjük a konyakot. A serpenyőben a spárgát a szélére toljuk, és a lébe keverjük a tört epret. Hozzáadjuk a zöldbors szemeket, a
felvágott epret és az egészet egyszer óvatosan összeforralom, hogy az eper ne törjön össze. Amikor kész, a hússal tálaljuk.


