
A pályázat benyújtásakor az egész-
ségügyi alap- és szakellátáshoz való
akadálymentes hozzáférés megvaló-
sítása volt a kitűzött cél. Az épület
műszaki állapota megfelelő volt, va-
lamint az intézmény részben mentes
volt az akadályoktól – köszönhetően
annak, hogy lift működött az épület-
ben, s rendelkezett egy akadálymen-
tes mellékhelyiséggel, valamint a be-
járathoz közel mozgásukban korláto-
zottak számára fenntartott parkoló-
hellyel –, azonban a fogyatékkal élők
számára csak nehézséggel, vagy bizo-
nyos esetekben egyáltalán nem volt
használható, megközelíthető az épü-
let.

Gémesi György polgármester az
ünnepélyes átadáson elmondta, az
akadálymentesítés szükségessége a
kötelező jellegen túlmutatóan is elvi-
tathatatlan volt, mivel a Tormay Ká-
roly Egészségügyi Központ kistérségi

szinten végez egészség-
ügyi alap- és szakellátást,
közel 160 ezer embert
szolgál, havonta több mint
10.000 embert látva el. Az
épületben 32 szakrendelés
működik. Az intézmény
szolgáltatásait igénybe ve-
vők körében 6 % a fogya-
tékkal élők és a megválto-
zott munkaképességűek
aránya. Az intézményben
továbbá 4 fő fogyatékkal élő és 3 fő
megváltozott munkaképességű sze-
mély is dolgozik. Számukra a sokkal
könnyebb elérhetőséget teszi lehető-
vé az akadálymentes környezet. Az
akadálymentesítés eredményeképp a
fogyatékkal élőkön kívül az épület az
időskorúak, illetve a babakocsival
közlekedő kisgyermekesek, továbbá
a megváltozott munkaképességű sze-
mélyek célcsoportjainak számára is

egyszerűbben használhatóvá válik. A
sikeres pályázati eljárás eredménye-
képp a fejlesztésre elnyert támogatási
összeg 25 millió Ft volt. Annak érde-
kében, hogy a projekt időre és a pá-
lyázatban rögzítetteknek megfelelően
meg tudjon valósulni, az önkormány-
zat közel 10 millió forinttal növelte az
önerőt, így a projekt összköltsége
több mint 37 millió forint lett. Ennek
keretében a bejáratnál megépült rám-

pa, az időskorúak, látáskárosultak tá-
jékozódását az épület belső részén
színében eltérő burkolat, illetve a fa-
lak mentén található kék jelzőcsík, hi-
vatalos nevén „vezetősáv” segíti. A
halláskárosultak részére indukciós
hurok került beszerzésre, aminek se-
gítségével beszélgetőpartnerüket – az
orvost, a nővért, a betegirányítót –
jobban meg tudják érteni.

(folytatás a 3. oldalon)
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Akadálymentes lett az egészségügyi központ

Több mint 37 milliós fejlesztés
Befejeződött a Tormay Károly Egészségügyi Központ
komplex akadálymentesítése. A fejlesztés a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program, azon belül is az „Önkor-
mányzatok illetőleg az önkormányzati feladatellátást
biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesíté-
se” című konstrukció keretében valósult meg. Az átala-
kítás több mint 37 millió forintba került. Az ünnepélyes
átadásra május 28-án került sor.

Gödöllő városa az elmúlt idő-
szakban több sikeres európai
uniós pályázaton szerepelt. En-
nek eredményeként megújul-
hat Gödöllő főtere, a művelő-
dési központ épülete és a
város több műemléke, vala-
mint egy korszerű óvodával is
gazdagodik a település.

A pályázati sikerekről dr. Gémesi
György Gödöllő polgármestere, dr.
Steiner Pál, a Közép-magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
és Mikulás Brigitta, a Norvég Finan-
szírozási Alap képviselője tartott tájé-
koztatót május 27-én Gödöllőn, az
Erzsébet királyné Szálloda dísztermé-
ben.

Gémesi György előadásában ösz-
szefoglalta az elmúlt évek gödöllői
fejlesztéseit, majd ismertette a „Pest
megyei településközpontok fejleszté-
se, integrált településfejlesztés Pest
megyében” című pályázati konstruk-
ció „Funkcióbővítő városrehabilitá-
ció” pályázata első fordulójának ered-
ményét, melyen eredményesen szere-
pelt a város a „Gödöllő ökovárossá
válásának első lépése: A városköz-
pont arculatának és infrastruktúrájá-
nak integrált fejlesztése” című pro-
jekttel, ismertebb nevén a Főtér-pro-
grammal. (folytatás a 3. oldalon.)

Gödöllő

Értéket teremt
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Gödöllő városának képviselő-tes-
tülete májusban két alkalommal
is ülésezett. Május 21-én vala-
mennyi előterjesztést egyhangú-
lag elfogadták a döntéshozók, a
május 28-ai tanácskozáson
azonban már nem volt ilyen össz-
hang. 

Új bútorok is kerülnek a Damja-
nich iskolába 

Már a szeptemberi becsengetéstől fo-
gadja tanulóit és pedagógusait a felújí-
tott és kibővített Damjanich János Álta-
lános Iskola, mert a közel egymilliárd
forintos beruházás kivitelezése az elő-
zetes ütemtervnek megfelelően halad. A
képviselő-testület májusi 21-i ülésén az
iskola-átépítés utáni működtetéséhez
szükséges eszköz- és bútorbeszerzés
közbeszerzési eljárását is elindította. Az
önkormányzati költségvetésben erre a
célra 16 millió forintot terveztek. Az új
iskolabútorok egyrészt olyan helyiségek
berendezéséhez szükségesek, amelyek a
régi iskolában nem voltak – így például
természettudományi előadó, nyelvi és
számítástechnikai terem, iskolaorvosi
szoba -, másrészt a gyermeklétszám nö-
vekedése miatt szükséges például étter-
mi bútorok beszerzése. Mivel több okta-
tási terem lesz az eddiginél, új táblák
vásárlására is szükség lesz. A számító-
gépes termekben filctollal írható táblá-
kat helyeznek el, hogy a krétapor ne ká-
rosítsa a computereket. A vagyonvéde-
lem érdekében zárható fémszekrények-
ben kívánják tárolni a gyermekek érté-
keit például tornaóra alatt.

A közbeszerzési eljárás elindítása le-
hetővé teszi, hogy a bútorokat és egyéb
eszközöket augusztusban elhelyezzék
és beépítsék. Addig persze a diákok za-
vartalanul élvezhetik a már tapintható
közelségbe került vakációt.

Egy forinthoz egy forint

Az önkormányzat rendszeresen részt
vesz a Közép-Magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
úgynevezett 1 forinthoz 1 forint pályá-
zati rendszerben. Ennek az a lényege,
hogy a város évről-évre az elnyerhető
forrással azonos önrészt vállal szilárd
burkolatú belterületi utak felújításához.
Az idei költségvetésben e célra 20 mil-
lió forintot jelölt meg a képviselő-tes-
tület. A 2009. évi pályázat sajátossága,
hogy előnyt élveznek azok a felújítási
elképzelések, amelyek tömegközleke-
dés szempontjából kiemelt jelentősé-
gűek. Ennek figyelembe vételével dön-
tött most úgy a képviselő-testület, hogy
a Szőlő utca-Szilhát utca és Mátyás ki-
rály utca közötti 505, a Bethlen Gábor
utca-Szőlő utca és Grassalkovich utca
közötti 370 továbbá a Grassalkovich
Antal utca-Bethlen Gábor utca – Test-
vérvárosok útja közötti 283 méter hosz-
szú szakaszai felújításának támogatásá-
ra ad be pályázatot. Ezek a szakaszokon
összesen négy autóbusz-megállóhely ta-
lálható. 

Gyermekvédelem 

A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvény előírja a
helyi önkormányzatok számára a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról és gyámügyi tevékenységről
szóló beszámoló és értékelés készítését.
Az átfogó értékelés tartalmi követelmé-
nyét kormányrendelet szabályozza. A
beszámolót – ami a www.godollo.hu
honlapon teljes terjedelmében elolvas-
ható –, a gödöllői képviselő-testület má-
jus 21-i ülésén megtárgyalta és elfogad-
ta. A gyermekvédelmi törvény – ami

Gödöllőn több mint 7300, 0-18 éves ko-
rú állampolgárt  érint – legfontosabb
alapelve a gyermekek mindenekfelett
álló érdeke, és a családban történő ne-
velkedésüknek biztosítása. Amennyi-
ben ez nem lehetséges, úgy a jogszabály
előírja, hogy a családjából bármely ok-
ból kikerült gyermek biztonságát, gon-
dozását, nevelését, egészséges szemé-
lyiségfejlődését ugyancsak biztosítani
kell. 2008-ban a jegyzői gyámhatóság
163 ügyben járt el, a városi gyámhivatal
1630 ügyben. Az ügyiratforgalom a
2007-ben iktatott ügyek számához ké-
pest közel 10 %-kal emelkedett. A
gyámhatóságon 9047 beérkezett iratot
dolgoztak fel az elmúlt év során.

Alapító okirat módosítások

A képviselő-testület módosította az
önkormányzat által alapított 26 költség-
vetési szerv alapító okiratát, megfelelve
az Országgyűlés által 2008. decembe-
rében alkotott, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
törvény előírásainak. A jogszabály sze-
rint a költségvetési szervek alapítói
2009. január 1-je és 2009. június 1-je
közötti kötelesek felülvizsgálni az önko-
rmányzati feladat ellátási szervezetrend-
szert. Ez a felülvizsgálati kötelezettség
kiterjed a költségvetési szervek alapító
okiratainak a törvényben meghatározott
tartalmi elemeire: meg kellett határozni
a költségvetési szerv tevékenységének
tartalmát, jellegét, típusát, gazdálkodási
viszonyait és a foglalkoztatottakra vo-
natkozó foglalkoztatási jogviszonyokat.

Gödöllői Városfejlesztő Kft-t
alapított a város

Félmillió forint törzstőkével, Gödöl-
lői Városfejlesztő Kft. néven gazdasági
társaságot alapított a képviselő-testület
május 28-i rendkívüli ülésén. A kft-t az-
zal a céllal hozták létre, hogy ellássa az
önkormányzat településfejlesztési és te-
lepülésrendezési közfeladatait. A képvi-
selő-testület elfogadta a kft. alapító oki-
ratát; ügyvezetőjének megválasztotta
Pataki Sándort és megválasztotta a fe-
lügyelő bizottságot, melynek tagjai Gu-
ba Lajos, Halász Levente, Kis Antal,
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) és Zsókáné Mihala Éva
(FIDESZ) képviselők. A szocialista
frakció nem fogadta el a képviselője
számára felajánlott felügyelő bizottsági
helyet. A képviselő-testület múlt év má-
jusában döntött arról, hogy 100%-os ön-
kormányzati tulajdonú korlátolt felelős-
ségű társaságként ingatlanfejlesztő és
beruházó gazdasági társaságot alapít vá-
rosfejlesztési célkitűzéseinek megvaló-
sítása érdekében, mivel a városközpont
rehabilitációs programjának pályázati
eljárása során ezt vállalni kellett, annak
érdekében, hogy a forrás elnyerése ese-
tén a társaság bonyolítsa le a programot. 

A társaság létrehozására és működ-
tetésére a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium által kiadott – a tava-
lyi döntés meghozatala óta többször
módosult – Városfejlesztési Kézikönyv
tartalmaz iránymutatást. A kézikönyv
főbb elvárásai: a társaság átlátható, sza-
bályos működést valósítson meg, meg-
felelő szakembereket alkalmazzon arra,
hogy képes legyen integrált város reha-
bilitációs programok, projektek kidol-
gozására, lebonyolítására. Vezetője, al-
kalmazottai városfejlesztési szemléletet
képviseljenek. A rendkívüli ülés követ-
kező napirendi pontjaként a testület ja-
vaslatot fogadott el közbeszerzési eljá-
rások megindításához átmeneti időszak-
ra szóló felhatalmazás kiadására és az
ellenjegyző személyének kijelölésére.
Erre azért van szükség, mert április 1-

jén hatályba lépett a közbeszerzésekről
szóló törvény módosítása, megváltoz-
tatva az eljárásrendeket. Ennek követ-
keztében újra kell alkotni a helyi köz-
beszerzési szabályzatot, ami legkoráb-
ban júniusban kerülhet a testület elé. 

A képviselő-testület módosította a
Helyi Építési Szabályzatról és Szabá-
lyozási tervről szóló rendeletet. A mó-
dosítás révén az eddigi paramétereken
túl a lakásszámok konkrét behatárolása
is megjelenik az övezeti előírásokban,
annak érdekében, hogy számszerűen el-
lenőrizhető legyen a terület várható ter-
helése. A változtatás elősegíti, hogy a
csanaki városrészben a tervezett alköz-
pont ellenőrizhető mértékkel épüljön be. 

Iskolapélda – A kormányrende-
let szerint járt el Gödöllő 

Az egyebekben Gémesi György pol-
gármester az írás minősítése nélkül fel-
olvasta a Gödöllői Hírekben megjelent
következő cikket: „Több, a gyermeke
révén az általános iskolai tanulmányok
megkezdésével idén szeptemberben
szembesülő szülő jelezte felháborodásá-
nak hangot adva, hogy a tagozatot mű-
ködhető helybéli tanodákba igencsak
sajátos módon veszik fel a lurkókat.
Nincs meghallgatás vagy ügyességi, ál-
lóképességi próba, csupán a szerencse
dönt arról, hogy kik kerülhetnek be Gö-
döllőn a zenei- (Erkel iskola) és a testne-
velés (Hajós iskola) tagozatos osztá-
lyokba. Az akár örömtelinek nevezhető
túljelentkezés miatt nem a tehetség, il-
letve a képességek alapján, hanem sor-
solással töltik fel a korlátozott osztály-
létszámot. Nem számít az esetleges elő-
képzettség sem, és ez a rendszer arra
sem megfelelő, hogy kiszűrje, ha a szü-
lők elfogultak gyermekük – esetleg nem
létező – talentumával szemben.

Mint megtudtuk, a szerencsére ha-
gyatkozó módszer alkalmazása nem az
iskolák ötlete volt, ezt a fenntartó testál-
ta rájuk, nem igazán számolva azzal,
hogy olyanok is elveszíthetik az esélyt a
kibontakozásra, akik egy előfelvételi
szűrés során kiszorítanák a rossz hallású
vagy mozgású mázlistákat.”

Ezután a Nemzeti alaptanterv kiadá-
sáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
szóló kormányrendelet ide vágó rendel-
kezését ismertette:

„Az első-negyedik évfolyamon –
bármely tantárgyból – emelt szintű okta-
tás csak akkor indítható, ha azon – fel-
téve, hogy az évfolyamon párhuzamos
osztály nem indul – minden jelentkező
tanuló részvétele biztosítható. Ha az is-
kolában az említett évfolyamokon pár-
huzamos osztályok indulnak, s nem
mindegyik osztályban szerveznek emelt
szintű oktatást, vagy az egyes osztályok-
ban eltérő tantárgyakból szerveznek
emelt szintű oktatást, a tanulók osztá-
lyokba történő beosztásánál a szülők
emelt szintű oktatásra vonatkozó vá-
lasztását figyelembe kell venni. Ha adott
tantárgyra benyújtott valamennyi kére-
lem teljesítésére nincs lehetőség, a hal-
mozottan hátrányos helyzetű tanulókat
előnyben kell részesíteni. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók kérelmének
teljesítése után lehet a további felvételi
kérelmeket elbírálni. Ha az érintett tan-
tárgy tekintetében az összes felvételi
kérelmet – a megadott sorrend szerint –
az iskola nem tudja teljesíteni, az érin-
tett csoportba tartozók között sorsolás
útján kell eldönteni, melyik jelentkező
vehet részt az emelt szintű oktatásban.
A sorsolásra az érintett tanuló szülőjét
meg kell hívni.”

Az idézett jogszabályból egyértel-
műen kiderül, hogy a gödöllői önkor-
mányzat a jogszabályban, a kormány-
rendeletben foglaltak szerint bonyolí-
totta le az eljárást. Gémesi György
elmondta, helyreigazítást kérnek a
laptól. Befejezésül tanácsolta, ha va-
laki nem tud valamit, kérdezze meg.

-it-

Az APEH-hal szedetné be az iparűzési
adót a kormány 2010-től. Az indoklás
szerint ezzel  a vállalkozások adó- és
munkaterheit kívánják csökkenteni. A
bevallással együtt az adó egy összeg-
ben az adóhatóságnak kellene átutalni. 
Bár a pénzügyi tárca azt ígéri, az önkor-
mányzatok nem veszítik el ezt a bevé-
telüket, mivel az APEH a beérkezett
összegeket harminc napon belül köte-
les felosztani és azt az önkormányza-
toknak kiutalni a bevallásban megjelölt
arányok szerint. A települések számára
azonban már az is kiszolgáltatott hely-
zetet teremt, ha az APEH egy hónapig
„parkoltatja” központi számlán az ösz-
szeget. A tervezet nagy felháborodást
váltott ki az önkormányzatok körében.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
ge a javaslat azonnali visszavonására
szólította fel a kormányt. 
„A Magyar Önkormányzatok Szövet-
sége elfogathatatlannak tartja, hogy a
kormány az adó jogszabályokkal kap-
csolatos törvénymódosító javaslatait az
önkormányzati szövetségekkel való ér-
demi konzultáció nélkül végleges állás-
pontjaként terjesztette azt az Ország-

gyűlés elé. A május 22-én tartott Kor-
mány-Önkormányzatok Érdekegyez-
tető fórumán, a kormány képviselője
meghallgatta ugyan az érdekszövetsé-
gek véleményét, de javaslataiból egyet
sem volt hajlandó befogadni.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
ge sajnálattal állapítja meg, hogy a kor-
mány továbbra sem tartja partnernek a
közel 3200 települést, és az egyben 10
millió magyar életkörülményeiért
nagyrészt felelős önkormányzatokat. A
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
nyomatékosan felhívja a kormány fi-
gyelmét, hogy továbbra sem tudja elfo-
gadni a vagyonadó semmilyen formá-
ját.
A MÖSZ tiltakozik, hogy a kormány az
APEH-en keresztül kiterjessze hatás-
körét a teljességgel önkormányzati ille-
tőségű iparűzési adó beszedésére. Ez
nemcsak hogy sérti a szubszidiaritás
gyakorlatát, hanem teljességgel sérti az
önkormányzatok önállóságát, és szem-
be megy az európai gyakorlattal.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
ge felszólítja a kormányt, hogy ezen ja-
vaslatát azonnal vonja vissza!”

Országszerte borzolja a kedélyeket a kö-
zelgő vagyonadó, aminek részleteiről
egyre többet lehet tudni, s aminek nyo-
mon követése nem egyszerű feladat, mi-
vel a „hivatalos adatok” is napról napra
változnak. Nézzük, mit is lehet jelenleg
tudni a korábban ingatlanadónak neve-
zett vagyonadóról, ami a tervek szerint
az önkormányzatokhoz folyt volna be,
ám a legutóbbi elképzelések szerint az
APEH feladata lesz a beszedése, és nála
marad a pénz is. A szakemberek szerint
bevezetésének nincsenek meg a feltéte-
lei, viszont több hibája is van.
A  szakemberek szerint az egyik problé-
ma,  hogy a kormány központi adónak
gondolja és az APEH-re bízná a besze-
dését, pedig a helyi önkormányzat job-
ban ismeri a települési értékviszonyo-
kat. Nem megoldott az értékelés sem, mi-
vel egy ingatlannak annyi értéke van,
ahányan értékelik. Miközben a 2006-
ban bevezetett – majd az Alkotmánybí-
róság által 2008 decemberében eltörölt
– luxusadót csak a 100 millió forintnál
értékesebb ingatlanok után kellett meg-
fizetni, és csak a 100 millió forint fölötti
érték után, ingatlanadót 30 milliós ingat-
lannál, mégpedig a teljes érték után kell
fizetni. A törvény nem veszi figyelembe
sem a valamikori vételárat, sem a lakás-
ban élők számát (kivéve a három- vagy
többgyermekeseket). A törvény szerint
az  ingatlanok egyenként adóznak, így
akár száz darab 29 millió forintos lakó-
ingatlana is lehet valakinek, nem kell
adóznia, ám akinek egyetlen 31 milliós
lakása van, az adóköteles. A legnagyobb
hiányosság viszont, hogy az ingatlan-
nyilvántartás nem tartalmazza azokat az
adatokat, amelyek az adó kivetéséhez
szükségesek. A nem társasházi lakáso-
kat leggyakrabban lakóház, udvar meg-
jelöléssel tartják nyilván, ám a tulajdoni
lapból nem derül ki, mekkora a  mérete,
s nem egységes az ingatlanok bejegy-
zése sem. 
A törvény egyik legvitatottabb pontja az
adó alapja, ami a lakóingatlannak adóév
első napján fennálló forgalmi értéke. A
30 millió forintos értékhatárig adómen-
tesek az ingatlanok. A 30 és 50 millió
közötti értékű ingatlanok esetében a
0,35%-os adót az ingatlan teljes értéke
alapján kell számítani, nem csak a 30
millió fölötti részre, az 50 milliónál is
értékesebb ingatlanok esetében az adó-
alapnak az 50 millió forintot meg nem

haladó része után 0,35%, az adóalap
fennmaradó része után pedig 0,5% az
adó mértéke. Az adott ingatlan forgalmi
értékét a tulajdonosnak kell kiszámíta-
nia a leendő törvény két mellékletének
segítségével. Az első rendelkezik az
egyes megyék, városok illetve kerületek
ingatlanjaira jellemző, átlagos négyzet-
méterárról.
A törvényalkotók igyekeztek finomítani
a számítási módszeren, a korrekciós té-
nyezőket a javaslat 2. melléklete tartal-
mazza. Ezek csökkentik vagy növelik
az ingatlan értékét. A 10 évesnél fiata-
labb épületek esetében például 15%-kal
növelik, tehát a szorzószám 1,15, a 80
évesnél idősebb épületeknél azonban
15%-kal csökken az alapérték, tehát a
szorzószám 0,85.
Ha 10 éven belül az ingatlanunkat telje-
sen felújítottuk, 10 százalékkal növelt
érték után kell adóznunk (szorzószám:
1,1). Befolyásolja az ingatlan becsült ér-
tékét a felhasznált építőanyag is (a panel
például 10%-kal csökkenti), a közmű-
vesítettség mértéke, a szobák száma, az
épülethez tartozó telek határa előtti út
vagy a lakás komfortfokozata. A javas-
lat igyekszik olyan apróságokra is ki-
térni, mint, hogy a lakás lakószobáinak
ablaka épülettel vagy épületszerkezeti
elemekkel körbezárt udvarra vagy észa-
ki irányba néz-e (ez például 5%-os elté-
rést jelenthet).
Az ingatlanok forgalmi értékének ki-
számításakor a megjelent adatok szerint
a Pest megyei városok esetében – így
Gödöllőn is – egylakásos lakóépületben
250 000 Ft/m2, többlakásos épületben
pedig 225 000 Ft/m2 árról indul majd a
számolás (forrás:www.parlament.hu),
figyelembe véve a megfelelő korrekciós
tényezőket, bár ez a pénzügyminiszter
egyik nyilatkozata szerint nem kötelező
érvényű. Bár a melléklet különbséget
tesz megyei jogú város, város és község
között, érdekes eredmény születik, ha
meggondoljuk, hogy ugyanazzal az ár-
ral számolják az ingatlanok értékét Gö-
döllőn, Szentendrén, Isaszegen és Kis-
tarcsán. Azt azonban, hogy a város
egyes részein hogyan alakul az ingatla-
nok utáni adófizetés, még nem lehet
tudni. A szakemberek szerint jelenleg az
egész tervezet rendkívül képlékeny, s
amíg az ezzel kapcsolatos szabályozá-
sok hatályossá nem válnak, még az elő-
készítő munka sem kezdhető el.

Döntések a májusi üléseken

Képviselő-testületi hírek 

Az APEH szedné be az iparűzési adót

Tiltakoznak az önkormányzatok

Kiszámoló – nem kevés hibával

Kinek mennyit ér az ingatlana?



(folytatás az 1. oldalról)
Ennek keretében újulhat meg a

város főtere, a Szabadság tér, a Művé-
szetek Háza épülete, ahol a külső és
belső felújítás mellett energiataka-
rékos fűtési rendszer kialakítására és
a gépészet cseréjére is sor kerül, va-
lamint átalakítják a városi piac galé-
riáját, aminek eredményeképpen a
megújuló városközpont vonzerejének
javítása és a szolgáltató funkciók erő-
sítése céljából további vendéglátó
ipari szolgáltatás lehetősége teremtő-
dik meg. 

A programból időközben kikerült a
Városháza épületének energiatudatos
felújítása, a Kossuth Lajos utca fel-
újítása és az egykori Hattyús-tó hely-
reállítása, ezeket Gödöllő önkor-

mányzata más pályá-
zati forrásokból, illet-
ve saját erőből valósít-
ja meg a közeljövőben. 

A  város az első for-
dulóban az igényelt
közel 1,5 milliárd he-
lyett 900 millió forint
maximális előzetes tá-
mogatást nyert, maxi-
mum 1,17 milliárd forint elszámolha-
tó költség mellett az eredeti, pályázat-
ban megadott mintegy 77 %-os támo-
gatási intenzitás maximális mértéké-
nek megtartása mellett.

Végleges döntés született az ún.
Norvég Alap pályázat (EGT/Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok kon-
strukció) eredményéről. A „Város-
történeti és kulturális szempontból je-
lentős helyszínek rehabilitációja, több-
célú hasznosítása” című város által
beadott tervekre 1.701.238 eurós tá-

mogatást ítéltek
meg, melyre vo-
natkozóan Tá-
mogatási Aján-
lat érkezett az
alap Pénzügyi
Mechanizmusok
irodájától.

Gödöllő négy
nagyszabású fel-
újításra adott be
pályázatot a
Norvég Alap-
hoz, aminek

eredménye-
ként a követ-
kező két év
f o l y a m á n
megtörténhet
az Erzsébet-
park első ré-
szének reha-
bilitációja: a
Kálváriának,
az Erzsébet-
szobornak és

az Erzsébet-szikla környezetének
rendbetétele, emellett az Alsópark
egyes részeinek rehabilitációja. Meg-
történik a királyi váró felújítása, vala-
mint a Grassalkovich-filagória resta-

urálása, a bazilika mel-
lett történő felállítása és
az ehhez kapcsolódó te-
rületrendezés. 

Steiner Pál, a Közép-
magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési Tanács el-
nöke gratulált a városnak

az eredményes pá-
lyázatokhoz. Mint
mondta, nagyon
fontos, hogy egy
városnak legyen egy
olyan főtere, amiről
meg lehet ismerni. 

„Gödöllő a Közép-Magyarországi
régió gyöngyszeme, aminek szüksége
van egy ilyen rekonstrukcióra” –
mondta Steiner Pál, aki szerint egy
ilyen eredményes projekt a turisztikai
színvonal emelésével még több láto-

gatót vonz majd a városba. Mint az a
tájékoztatón elhangzott, 16 pest me-
gyei város kapott ilyen támogatást,
közel 12 milliárd Ft értékben, s 2009-
2010-ben, annak ellenére, hogy nehe-
zebbek a gazdasági körülmények és
az uniós forrás is kevesebb, közel 8
milliárd forintot fordítanak ilyen cé-
lokra. 

Mikulás Brigitta, a Norvég Finan-
szírozási Alap képviselője elmondta,
a hazánkban meghirdetett három pá-
lyázati fordulóban több száz pályáza-
tot nyújtottak be, majd végül mintegy
101 projekt kaphatott támogatást, ami
többek között 28 önkormányzat, 26
civil szervezet, 26 költségvetési szerv
terveinek a megvalósítását teszi lehe-
tővé. A rendkívül rugalmas támoga-
tási rendszer segítségével mintegy
135 millió eurót jelentett Magyaror-
szágnak az elmúlt években. Úgy fo-
galmazott, folyamatosan arra töre-
kednek, hogy olyan területeken nyújt-
sanak támogatási lehetőséget, ahol

forráshiány van – mint pl. az örök-
ségvédelem – igyekeznek a finan-
szírozási fehér foltokat megtalálni. 

Beszédében kitért arra, hogy az
alapot létrehozó államok (Norvégia,
Liechtenstein, Izland, Svájc) a gaz-
dasági nehézségek ellenére is bizto-
sítják a forrásokat a jövőben.

(k.j.)
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Tovább szépül Közép-Magyarország gyöngyszeme

Gödöllő értéket teremt
(folytatás az 1.oldalról)

Fontos kiemelni, hogy a színvona-
las emberi élet minőségének biztosí-
tása érdekében valamennyi szinten
akadálymentesített mellékhelyiség is
kialakításraa került, s a belső nyílás-
zárókat is úgy alakították át, hogy va-
lamennyi helyiségbe kerekesszékkel
is be lehessen jutni. 

Dr. Szabadfalvi András, az intéz-
mény vezetője példaértékűnek nevez-
te, hogy az önkormányzat a gazdasági
behézségek ellenére is megtalálja
azokat a forrásokat,
amiből végrehajtha-
tóak az ilyen fej-
lesztések. Beszédé-
ben felhívta a fi-
gyelmet arra, ezt a
folyamatot már ré-
gebben megkezd-
ték a Tormay Ká-
roly Egészségügyi
Központban, így
került sor korábban
vizesblokk átalakí-
tásra és az elavult
röntgengép cseré-
jére.

Az ünnepségen Gémesi György
Horváthné Pálfi Judit paralimpikon
vívóval közösen avatta fel az aka-
dálymentes épületet, ahová a kerekes-
székkel érkezettek már az új rámpán
juthattak be. 

*
A most befejezett fejlesztés után

tovább folytatódik az egészségügyi
központ felújítása. Több mint 270 ab-
lakot cserélnek ki a Tormay Károly
Egészségügyi Központ I. sz. épületén
a közeljövőben, amennyiben sikerrel
zárul az e céllal megindított közbe-
szerzési eljárás. 

A házról – a folyamatos karban-
tartás, részleges felújítás ellenére is –
jól látható, hogy energetikai szem-
pontból nem felel meg a mai követel-
ményeknek. A faablakok elhaszná-

lódtak, elvetemedtek, nem zárnak jól.
Az acélkeretes nyílászárók hőhídjain
át a belső meleg akadálytalanul távo-
zik a szabadba. A fűtési idényben a
nyílászárók állapota miatt a ténylege-
sen szükséges hőmennyiség 20-25%-
a kárba vész.

A nyílászárók teljes körű felméré-
se, és előzetes ajánlatok alapján való-
színűsíthető, hogy komplex, energeti-
kai célú cseréjük 21 millió forintból
megvalósítható. A képviselő-testület
a beruházás elindításával azt az érvet
is elfogadta, hogy az idei költségve-
tésben intézmény felújításra tervezett
összeg akkor használható fel a legha-
tékonyabban, ha azt nem aprózzák el
részfeladatok megoldására, hanem
összpontosítják abból a célból, hogy
egy intézmény a lehető legteljesebb
mértékben feleljen meg a műszaki,
energetikai elvárásoknak. A munka
nagyságára jellemző, hogy belső kö-
nyöklőből és külső párkányból össze-
sen 500 métert terveznek és 45 köb-
méternyi bontott szerkezetet szállí-
tanak el a munka végeztével.

Akadálymentes lett az egészségügyi központ

37 milliós fejlesztés

Gödöllő északi városrészében, az
M3-as autópálya közvetlen közelében
adták át május 28-án a STOP.SHOP.
Gödöllő Bevásárlóparkot, ahol ki-
lencezer négyzetméteren négy ruhá-
zati üzlet mellett drogéria, sportszak-
üzlet, elektronikai szaküzlet, vala-
mint optika, kávézó, étterem és aján-
dékbolt várja a vásárlókat.

Mint az a megnyitón elhangzott, a
nyitott kialakítás, a belső udvarról
nyíló üzletek különböztetik meg a
STOP.SHOP.-okat a többi bevásárló-
központtól. Eszerint az üzletek elhe-
lyezése oly módon történik, hogy a
vásárlók könnyedén megközelíthes-
sék az egyes üzletek bejáratát, köz-
vetlenül a parkolóból. Ennek köszön-
hetően a vásárlás könnyen, kényel-
mesen és gyorsan bonyolítható. A 3,5
milliárd forintos beruházás több mint
kétszáz munkahelyet teremtett.  

Gémesi György polgármester az
ünnepélyes átadáson elmondta, nem
is olyan régen ez a terület még puszta-

ság volt, az elmúlt években azonban
csaknem teljesen beépült, egy új vá-
rosrész alakult itt ki, amihez a
STOP.SHOP is hozzájárult. Úgy fo-
galmazott, fontos, hogy a beruházá-
sokkal olyan minőségi szolgáltatások
jelenjenek meg a városban, mint ami-
lyennel itt is találkozhatnak a gödöl-
lőiek.

Az üzletek különleges akciókkal
készültek a megnyitásra. Árengedmé-
nyek sokasága, ajándékok, nyeremé-
nyek, népszerű programok várták a
nyitóhétvége vásárlóit.

A nyitónapon minden vevő aján-
dékkal távozhatott, péntek délutáni
divatshow és koncertek várták a láto-
gatókat, míg a szombat a sportos
gyermeknap jegyében telt. Egészna-
pos családi program várta a parkolóba
látogató vendégeket, ingyenes sport-
rendezvény vetélkedőkkel, valamint
szórakoztató gyermekprogramokkal.

Gazdagodó kereskedelmi kínálat

Megnyílt a STOP.SHOP

dr. Steiner Pál

dr. Gémesi György

Mikulás Brigitta
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– Ön mit változtatna meg a ha-
zai oktatási rendszerben? –
tettük fel a kérdést kedves ol-
vasóinknak a múlt héten. Íme
néhány a beérkezett válaszok
közül.

„Nem tudom miért jó, hogy állandó-
an változtatják a rendszert. Ez a pe-
dagógusoknak is nehezíti a munká-
ját és a gyerekeknek meg a szülőknek
sem jó. Erre a legjobb példa, hogy
megszüntették az alsós gyerekek osz-
tályozását. Azóta is minden szülő azt
követeli a tanároktól, hogy a százalé-
kokat, szöveges értékeléseket „fordít-
sák le”, hogy hányast is érnek.”

Zajkáné

„Alapjaiban változtatnám meg az
oktatást, visszatérnék a régi rend-
szerhez, amikor a tanórán fegyelem
volt az iskolában, a diákok nem vol-

tak szemtelenek a tanárokkal, akik ke-
ményen számonkérték tőlük az anyagot,
és az iskolapadból nem olyan gyerekek
kerültek ki, akik nem tudnak rendesen
írni, olvasni, számolni. Igaz, elcsattant
néhány pofon és körmös, a renitenseket
kirúgták az iskolából, de a nagytöbb-
ségből tisztességes ember lett...”

Varga Edit

„…Bár sok elképzeléssel nem értek
egyet, azt viszont támogatom, hogy a
főiskolai képzésben résztvevők fizes-
senek, ha bukás miatt túllépik a kép-
zési időt. Több egyetemi oktató isme-
rősöm van, s mindegyikük panasz-
kodik, hogy a nappalis diákok több-
sége felkészületlen, nem járnak be az
órákra, és sokszor még a vizsgára
sem tanulnak. Így talán van esély ar-
ra, hogy az ilyen diákok kikerülnek a
rendszerből és a helyüket azok fog-
lalhatják el, aki kiszorulva az ingye-
nes képzésből, sok pénzt fizetnek
azért, hogy tanulhassanak…”

W. M.

„…A napokban olvastam Gárdonyi
Géza: „A mi falunk” című novellás
kötetét. Ebben az egykori tanító min-
dennapjait, gondjait és örömeit is-
merheti meg az olvasó. 
Tizenéves gyermekeim először ér-
tetlenkedtek, amikor kezükbe vették
ezt a könyvet, mert egy teljesen más
világba csöppentek. 
Az abban leírtak kemény életről, szi-
gorú nevelésről, de szeretettel teli
életről szólnak.
Egy olyan világot mutatnak be, ahol
a tanár szigorú, de igazságos volt, a
gyerekek vágytak a tudás megszer-
zésére, és tisztelték tanítójukat, szü-
leiket. Azt hiszem, olyan reformra
lenne szükség, ami ezt a szemléletet
vinné tovább a XXI. században is.” 

Horváth Mihályné

A hét kérdése:

– Önnek mi a véleménye a gö-
döllői fejlesztésekről? 

A hét kérdése

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

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

Édesanyám halála következtében a
testvérem és én fele-fele arányban
örököltünk egy ingatlant, amelyre
édesapánknak haszonélvezeti joga
lett bejegyezve. Az egyik kérdésem
az, hogy a lakásban maradt régi
bútorokra, szőnyegekre, képekre is
kiterjed e édesapám haszonélveze-
ti joga? A másik kérdésem az lenne,
hogy édesapám kitehet e engem eb-
ből a lakásból annak ellenére, hogy
tulajdonos vagyok ő pedig csak ha-
szonélvező?
A haszonélvezeti jog egy személyhez
kötött használati jog, amelynél fogva
a haszonélvezeti jog jogosultja, jelen
esetben az édesapja, aki birtokolhatja,
használhatja és hasznosíthatja az Ön
és a testvére tulajdonában lévő ingat-
lant. Az édesapjának az egész ingat-
lanra van haszonélvezeti joga, így a
törvény alapján vele szemben min-
denki köteles tartózkodni olyan maga-
tartástól, ami őt a haszonélvezeti jogá-
nak gyakorlásában akadályozná. Ön,
mint tulajdonos a jogait csak annyi-
ban gyakorolhatja, amennyiben az
édesapja azokkal nem él, érdekellen-
tét esetén tehát az édesapja az, aki ki-
zárólag jogosult az ingatlan haszná-
latára. A jogszabályok szerint a túlélő
házastárs által örökölt haszonélvezet
az ingó dolgok minden fajtájára, tehát
az Ön által említett régi bútorokra,
szőnyegekre, képekre is kiterjed.
Igénybe szeretném venni a „szoc-
polt”, azonban a tulajdonomban
van egy ingatlan 1/3-ad tulajdoni

hányada. Azt hallottam, hogy így
már nem vagyok jogosult a felvé-
telére? Mi történik, ha mindezek el-
lenére megigénylem?
A szocpol – amelyet a jogszabályban
lakásépítési, lakásvásárlási kedvez-
mény elnevezéssel találhatunk meg –
vissza nem térítendő állami támoga-
tás, amelyet a jogosultak csak egyszer
vehetnek igénybe. A kedvezmény
nyújtásának a feltételei között való-
ban szerepel, hogy nem lehet az
igénylőnek, házastársának, élettársá-
nak és gyermekének, valamint a vele
együttköltöző családtagjainak lakás-
tulajdona, állandó lakáshasználati jo-
ga, illetve e jogok ingatlan-nyilván-
tartási bejegyzésére irányuló kérelme
nem lehet folyamatban, valamint
nincs önkormányzati tulajdonban lé-
vő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz
vagy munkakörhöz kötött lakásra bér-
leti jogviszonya. Így akinek van laká-
sa, annak azt előbb el kell adnia ah-
hoz, hogy új lakásának magvásárlá-
sához vagy építéséhez támogatást ve-
hessen igénybe. Fontos tudni, hogy
nem minősül lakástulajdonnak, tehát
megigényelhető a támogatás, ha az
igénylőnek, házastársának, élettársá-
nak, kiskorú gyermekének, valamint
a vele együttköltöző családtagjának
● együttesen legfeljebb 50%-os tulaj-
doni hányada van egy olyan lakásban,
amely tulajdonközösség megszünte-
tése vagy öröklés útján került a tulaj-
donukba, vagy 
● a tulajdonában lévő lakása lebontá-
sát a települési önkormányzat jegyző-
je elrendelte vagy engedélyezte, vagy 
● a lakás több mint két éve öröklés
vagy ajándékozás jogcímén haszon-
élvezettel terhelten került a tulajdoná-
ba és a haszonélvező bent lakik. A
fenti tényekről valamint az igénylés
feltételeinek teljesüléséről a közvet-
len támogatást igénylő, annak háza-
stársa, élettársa és az együttköltöző
családtag büntetőjogi felelősség mel-
lett írásban kötelesek nyilatkozni. A
jogosulatlanul felvett szocpolt kése-
delmi pótlékkal növelten vissza kell
fizetni, ha erre adóhatósági ellenőr-
zés során fény derül.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Tájgazdálkodás, tájfajták, gén-
megőrzés címmel, a génmegőr-
zésben érintett hazai szereplők
és a nemzetközi összefüggése-
ket ismertető külföldi meghívot-
tak széles körű részvételével má-
jus 22-én nyílt napot szervezett a
Parlamentben az Országgyűlés
Mezőgazdasági Bizottsága, a
Szent István Egyetem Környezet-
és Tájgazdálkodási Intézete vala-
mint az Ökoforrás Közhasznú
Alapítvány. 

Az eseményen az egyetem több tanára
is előadást tartott, így például Heszky
László akadémikus és Ángyán József
professzor, országgyűlési képviselő, aki
elmondta: a génmegőrzés nem muzeális
tevékenység, célja a magyar tájfajták is-
mételt elterjesztése.

Az előadások, hozzászólások sorá-
ban elhangzott, hogy hazai kultúrnövé-
nyeink és haszonállataink genetikai
alapjának védelme és további kiszélesí-
tése fontos nemzet-, élelmiszerbiztonsá-
gi és élelmiszer önrendelkezési kérdés.
Az agrárbiológia sokféleség fenntartása
szükséges ahhoz, hogy a jövő társadal-
ma megfelelő válaszokat tudjon adni a
természeti és gazdasági kihívásokra,
például a klímaváltozásra, a gazdasági
és élelmiszerválságok következmé-
nyeire. Végzetes hibát követünk el, ha a
géneróziót, a biológiai változatosság el-
szegényedési folyamatát tétlenül néz-
zük, hiszen a változatosság az alkal-
mazkodás lehetőségének a biztosítéka
az élővilágban – és igaz ez a civilizáci-
óra is.

A helyi agrárökológiai adottságokhoz
alkalmazkodott tájfajták – különösen az
extenzív körülmények között termelők
illetve az organikus gazdálkodók szá-
mára – fontos szaporítóanyag forrást is

jelenthetnek. A hazai mezőgazdasági
termelők és a helyi közösségek rendkí-
vüli hozzájárulást tettek és tesznek az
élelmezés és a mezőgazdasági termelés
alapját képező növényi és állati génfor-
rások megőrzéséhez és továbbfejlesz-
téséhez. A hazai növényi génbank háló-
zat, amelyben több mint százezer régi
gyümölcs, szőlő, zöldség-, gyógy- és fű-
szernövény, valamint gabona és egyéb
szántóföldi növények fajtáit, változatait
tartják fenn, kiemelt fontosságú nemzeti
örökségünk, közkincsünk. Hazánk vi-
szonylag szerencsés helyzetben van,
mert az elmúlt ötven évben előrelátóan
kialakították génbanki hálózatunkat,
amely e régi fajták jelentős részét idő-
ben begyűjtötte és őrzi. Ezen fajtáknak –
mint nemzeti kincseinknek – az eredeti
állapotukban és változatosságukban tör-
ténő megőrzése nemzeti érdek, melynek
végrehajtásáról elsősorban az agrárpoli-
tikáért felelős miniszternek kell gondos-
kodnia abban az esetben is, ha meg-
őrzésük közvetlenül nem hoz gazdasági
hasznot, hiszen egy adott tájfajta eltű-
nésével a tulajdonságait meghatározó
génállomány is örökre elvész, többé
nem rekonstruálható és mással nem pó-
tolható.

A genetikai erőforrásaink megőrzése
és a velük való felelős gazdálkodás a po-
litikai döntéshozók, kormányzati intéz-
mények, civil szervezetek és a tudóstár-
sadalom számára egyaránt kötelezett-
ségeket és feladatokat jelent. A haszon-
növények és rokonfajaik különböző
területeken (természetes növénytársulá-
sok, ártéri gyümölcsösök, zártkertek,
házikertek, kisgazdaságok, köztermesz-
tés, génbank gyűjtemények és ültetvé-
nyek, nemesítői alapanyag gyűjtemé-
nyek, botanikus kertek) fennmaradt for-
magazdagságának és haszonállataink
őshonos fajtáinak a megőrzése fontos és

összetett feladat, melynek megoldása
széleskörű hazai és nemzetközi együtt-
működést igényel. A genetikai erőforrá-
sok napjainkban a meg nem újítható ter-
mészeti erőforrások között egyre na-
gyobb jelentőséggel bírnak, ezért védel-
mük az egész világon kiemelt állami fe-
ladat, amelyet konkrét kötelezettségeket
tartalmazó nemzetközi egyezmények
(Biológiai Sokféleség Egyezmény, FAO
Élelmezési és Mezőgazdasági Célú Nö-
vényi Génforrásokról szóló Nemzetközi
Egyezménye) is rögzítenek. 

Az elmúlt években a genetikai erőfor-
rások megőrzésével, a hazai génbanki
hálózat fenntartásával kapcsolatban ko-
moly gondok jelentkeztek, és nyilván-
valóvá vált, hogy a feladatok ellátása a
jelenlegi struktúrában és finanszírozási
módon nem megoldható, hiszen az ott
őrzött értékekhez képest minimális 
fenntartási költségeiket sem tudta az ál-
lam biztosítani, a feladatfinanszírozás
feltételei nem adottak.

Többek között az előzőekben fel-
sorolt feladatok megoldásának elő-
segítésére számos ajánlást bocsátot-
tak vitára a nyílt napon, s az észrevé-
teleket az eseményt követően, lap-
zártánk idején is várták. 

Az FVM és a környezetvédelmi
minisztérium képviselői elkötelezett-
ségüket fejezték ki a magyar állat- és
növényállomány genetikai örökségé-
nek megőrzése mellett, de a nyílt nap
megrendezésének időszerűségét jól
érzékelteti az a tény, hogy a tápió-
szelei génbank és más génmegőrző
intézmények finanszírozására a 2009-
es költségvetésben 600 millió forintot
különítettek el, ebből azonban az év
elején 200 millió forintot zárolt az
agrártárca a gazdasági válságra hivat-
kozva.

-it-

Nyílt nap a Parlamentben

A génmegőrzés nem muzeális tevékenység

Május 18-án, 10.50-kor isme-
retlen személy által vezetett
BMW típusú személygépkocsi
közlekedett Galgahévízen, a
Fő úton. Nagy sebessége miatt
a jármű többször megpördült a
tengelye körül, közben áttért a
szemben lévő forgalmi sávba.
Egy helyi hölgy az általa veze-
tett személygépkocsival –
hogy az ütközést elkerülje –
jobbra húzódott, majd a füves
vízelvezető árokba hajtott.

A megpördült jármű az egyik ház
előtt lévő kocsibeálló beton padkájá-
nak ütközve állt meg. A balesetet oko-
zó BMW vezetője megállás után ki-
szállt az autóból és sietve elhagyta a
helyszínt. 
A baleset során személyi sérülés nem
történt, a másik járműben keletkezett
anyagi kár 200 ezer forint, valamint
ugyanennyi a más dologban keletke-
zett kár is. A járművet vezető személy
azonosítása még jelenleg is folyamat-
ban van.

Az utóbbi időben több alkalommal
fordult elő, hogy a balesetet okozó
jármű vezetője adatai hátrahagyása
nélkül elhagyta a helyszínt. Ha fenn-
áll a személyi sérülés veszélye, akkor
cserbenhagyás vétségét követi el a tá-
vozó járművezető. 

***
Könnyű sérülésekkel járó közleke-

dési baleset történt május 26-án Gö-
döllő lakott területén belül. A Szabad-
ság út 12. szám előtt lévő kijelölt gya-
logátkelőhelyen egy hévízgyörki 
hölgy, az általa vezetett Alfa Romeo
típusú személygépkocsival elütötte a
haladási irányát tekintve, neki jobbról
balra áthaladni kívánó gödöllői höl-
gyet. A gyalogos a baleset
következtében könnyű sérüléseket
szenvedett.

***
Ugyancsak ezen a napon, délután

anyagi káros közlekedési baleset tör-
tént a Hunyadi utca és a Grassalko-
vich utca kereszteződésében. Egy gö-
döllői férfi az általa vezetett Suzuki-
val a kihelyezett elsőbbségadás köte-
lező jelzőtábla ellenére nem biztosí-
tott elsőbbséget a védett úton haladó
Nissan típusú járműnek. Az ütközés
következtében 400 ezer forint anyagi
kár keletkezett. 

***
Egy gödöllői férfi tett feljelentést is-

meretlen tettes ellen, aki május 28-án
kipróbálásra elvitte a férfi által értéke-
síteni kívánt segédmotor-kerékpárt. A
vásárló a próbaút idejére a sértettnél
hagyta azt a Kawasaki típusú motorke-
rékpárt, amivel érkezett. A próbaút
hosszúra sikerült, a vásárló nem érke-
zett vissza, ezért a sértett feljelentést
tett a rendőrségen. Az ellenőrzés során
derült ki, hogy a hátrahagyott Kawasa-
ki körözés hatálya alatt áll, mivel azt
korábban Budapestről lopták el. 

Nő a cserbenhagyások száma

Rendőrségi hírek
Továbbra is lezárt utak nehezí-
tik a gödöllői közlekedést. A
Röges utca külső részét, a Rét
utca és a Berente utca közötti
szakaszt már május 19-én le-
zárták az M3-as autópálya híd-
jának szélesítése miatt, a hé-
ten azonban már a Blaháné  és
a Dózsa György úton is félpá-
lyás szűkítés van.  A Dózsa
György úton a  Szada felé tartó,
a Blaháné úton pedig a város-
központba menő sávot zárták
le. 

A híd szélesítése során a Röges utca
mintegy 176 méter hosszban aszfalt-

burkolatot kap a felüljáró alatti sza-
kaszon, és magassági korrekcióra is
sor kerül. A Dózsa György úton is el-
végzik az út magassági korrekcióját,
és a szükséges közműkiváltást.

A munkálatok részeként mindhá-
rom helyszínen hídelemek beemelé-
sére is sor kerül, ami teljes útzárral jár
majd. A Colas Hungária tájékoztatása
szerint a Röges utcánál és a Blaháné
úton megoldható, hogy ezt az éjszakai
órákban végezzék el, a Dózsa György
úton azonban nincs erre lehetőség. A
forgalom minél kisebb korlátozása ér-
dekében azonban hétvégére fogják
időzíteni azt. 

Az M31-es építéséhez kapcsoló-

dóan a Colas Hungária több városi
utat is igénybe vesz, amin jelentősen
megnőtt a nehézsúlyú gépjárművek
száma. A munkában résztvevő jármű-
vek azonban csak ezeken a kijelölt
utakon közlekedhetnek: Repülőtéri
út, Tessedik Sámuel utca, Táncsics
Mihály út, Röges út (M3–Rét utca
között) valamint a Hunyadi út
(M3–Rét u. között.). 

Az érintett utakon 30 km/h sebes-
séggel közlekedhetnek a tehergépjár-
művek; erről jelzőtáblák tájékoztatják
a forgalomban résztvevőjet.

Sajnálatos módon azonban a táb-
lákat több helyen is megrongálták, il-
letve ellopták. Ezek pótlásáról a
VÜSZI Kft. gondoskodik.

A sebességhatár betartását a kivi-
telező a táblák kihelyezésétől függet-
lenül folyamatosan ellenőrzi.

-bj-

Nem csak nappal dolgoznak a hidakon 

Lezárt utak városszerte
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A 11 éve alakult Gödöllői Ipar-
művészeti Műhely (GIM) a szá-
zadfordulón létrejött, európai
hírű Gödöllői Művésztelep
szellemiségének, művészeti
hagyományainak továbbélteté-
se és megismertetése mellett
nagy hangsúlyt fektet saját ok-
tatási programjainak (például
gobelinszövés, kerámia, rajz,
festészet stb.) kiteljesítésére
is, melyre jellemző a növendé-
kekkel való egyéni foglalkozás,
a mívességre, a magas szintű
mesterségbeli tudásra való ne-
velés egyaránt. Ez utóbbiról be-
szélgettünk F. Orosz Sára ke-
ramikusművésszel, aki a Kerá-
mia-plasztika-rajz tanfolyam
vezetőjeként a kezdetektől
fogva segíti és oktatja a tanulni
vágyókat.

– Ha valaki úgy dönt, hogy részt
vesz az Ön által vezetett tanfolya-
mon, mit nyer a képzéssel?

– Szinte mindenkiben ott rejlik a
kreativitás, csak rá kell jönni annak a
módjára, hogy hogyan hívható elő.
Azonban ha ez sikerül, úgy a tanít-
vány – függetlenül attól, hogy milyen
korú és előéletű, az élet más területein
is bőséggel kamatoztathatja majd eb-
béli képességét – legyen szó akár

munkájáról, akár későbbi tevékeny-
ségének megválasztásáról – ez a
szemléletét pozitív irányba fogja te-
relni. Speciális oktatási programom
középpontjába az őskor művészetét
állítottam. 

E módszer dokumentálása képezi
egyébként a jelenleg készülő – ipar-
művészet-elméleti – doktori értekezé-
sem egyik fejezetét.

Ennek keretében kizárólag termé-
szeti formák és prehisztorikus tárgyak
feldolgozásával foglalkozunk síkban

és térben. Az eredmény önmagáért
beszél.

– Ez pontosan mit jelent?
– Ahhoz, hogy valaki jó tárgyat

tudjon készíteni, két alapvető tényező
feltétlenül szükséges: a jó arány-
érzék és a jó ízlés. Mindkettőt,
illetve az arra való igényt vala-
melyest már a génjeinkben hor-
dozzuk, fejlesztése viszont már
a saját ambíciónk, illetve kör-
nyezetünk, információink, ta-
nulmányaink függvénye. Ta-
pasztalataim szerint a természeti
formák elmélyült tanulmányo-
zása, valamint az őskori plasz-
tikák és edények feldolgozása
rendkívül hatékonyan segíti az
arányérzék elsajátítását, sőt ál-
talában a vizuális intelligencia
építését. Ez az alapja minden-
nek, innen indulunk ki a képzés
során, hiszen senki sem kezdi
úgy a „pályafutását”, hogy azon-
nal önálló műveket hoz létre.
Ráadásul a GIM-ház tanfolya-

maira amatőrök jelentkeznek, akik
nyitottak mindenre, szívesen sajátít-
ák el az ősi, klasszikus technikákat.
Itt nem törekszünk művészi ambíciók
kifejezésére, hanem az alapvető „esz-
köztár” mind teljesebb elsajátítására,
melybe beletartozik a rajz vagy a
mintázás éppen úgy, mint az edény-
készítés máig élő, ősi módjai. 

– Milyen a tanulók összetétele?
– Az életkor szempontjából igen

változatos. Eddigi tanítványaim közül
a legfiatalabb hat, a legidősebb pedig

he tvennégy
éves volt, és
egyikük sem
végzett mű-
vészeti előta-
nulmányokat,
legfeljebb né-
melyikük járt
már rajzszak-
körbe vagy
foglalkozott
agyaggal. Ez
is azt mutatja,
hogy az élet-
kor egyálta-
lán nem be-
folyásolja a művészetekkel való be-
hatóbb megismerkedést, az alkotás
szabadságát. Erre jó példa az a nagy
sikerű kiállítás is, amit nemrégiben
mutattunk be a Művészetek Házában.
Ott például csak amatőr alkotók – a
tanítványaink – művei kerültek ref-
lektorfénybe; mégis hihetetlen nép-
szerűségnek örvendett a tárlat.

– Volt-e olyan tanítvány, aki tel-
jesen laikusként érkezett a GIM-
házba, majd a tehetsége folytán
művészeti iskolában vagy felsőok-
tatási intézményben folytatta a ta-
nulmányait?

– Természetesen több ilyen is volt,
közülük azonban ki kell emelni Rem-
sey Flóra tanítványát, Hidasi Zsófia
textilművészt, aki a művészeti diplo-
ma megszerzése után visszatért hoz-
zánk, és ő is oktatóként vesz rész a
GIM-ház munkájában. Nem véletle-
nek ezek az eredmények, hiszen a té-

mavezetők itt mind professzionális, a
szakma élvonalában alkotó művé-
szek.

– Egy ilyen tanfolyam mennyi
időt vesz igénybe?

– Az általam oktatott évközi ke-
rámia tanfolyam hetente egy alkalom-
mal, négy órás időtartamban ismét-
lődik. A nyári tanfolyam azonban
igen intenzív időbeosztással bír, ami
azt jelenti, hogy tíz napon keresztül
reggel 10 óra és 18 óra között –
hétvégeken is – foglalkozom a jelent-
kezőkkel. A tíz napos időtartam vo-
natkozik a GIM-ház által kínált többi
tanfolyamra is.

– Melyek ezek?
– A már említett Kerámián kívül,

Gobelin- és szőnyegszövő, Textil-
technikai, valamint  Képzőművészeti
tanfolyamok várják a jelentkezőket a
nyári időszakban.

-kj-

Beszélgetés F. Orosz Sára keramikusművésszel

Az alkotás szépsége

Az Erzsébet királyné szállodá-
ban, a Lokálpatrióta Klub szer-
vezésében megtartott esten is-
merhették meg az érdeklődők
Szabó Margit Gödöllői királyi
szakácskönyvének második,
bővített kiadását. A könyv
azonban nemcsak a főzi tudók-
nak nyújt élményt, hiszen több
anekdota is színesíti a királyi
és főúri receptek gyűjtemé-
nyét. 

A történetek Pécsi Ildikó, Kossuth-
díjas színművész előadásában eleve-
nedtek meg a bemutatón, ahol a részt-
vevőket valódi császári finomsággal
vendégelték meg.

A könyvből kiderül, hogy a nád-
szálkarcsú királyné szerette a finom-
ságokat, kedvencei közül az Erzsé-
bet-karika, és délutáni csemegéjének

receptje is olvasható a Gödöllői kirá-
lyi szakácskönyvben. Kiderül, mi is
az a tafelspintz, amihez Ferenc József
uralkodói konyhájában kapros zöld-
babfőzeléket vagy parajkrémet tálal-
tak. A Gödöllőn sokat tartózkodó ki-
rályi gyerekek, Gizella, Rudolf és
Mária Valéria kedvenc fogásait is

megismerheti az olvasó,
sőt még a császár-király
„barátnéja”, Schratt Kata-
lin kuglófjának leírást is. 
A második, bővített kiadá-
sában megjelenő szakács-
könyv az olvasók javasla-
tára közli a kastély híres
vendégei: Kossuth Lajos,
Petőfi Sándor és Széche-
nyi István egy-egy ked-
venc étkének receptjét is.

-jk-

Idén is megrendezték a
Szivárvány Alapítvány
rendhagyó ovinapját,
aminek célja a közösség-
ápolás és az alapítvány
bevételeinek gyarapítása.
A Szabadság úti épület
ősfás kertjében találkoz-
tak mostani, leendő és
volt óvodások, a szülők,
az óvónők, dajkák és a
leendő elsős tanítók. A
munka és a szülői közösség által önkéntesként, felajánlásokból szervezett fesztivál
bevételei a gyerekek játékait gyarapítják majd. A szórakoztató kézműves tevékeny-
ségek, játékos ügyességi versenyek, az elengedhetetlen zsákmabacska és tombola
nagy sikert aratott. A nagyszerű műsorban bűvészinas, színtársulat, zenekar szóra-

koztatta a  vendégeket. 
Újdonság volt az öko-
doboz, egy emberi automa-
ta, melynek segítségével a
gyerekek játékos módon ta-
nulhattak a környezetvédő
zöld szemléletről. Akik
még 2010-ben is ebbe az
óvodába járnak, ennek a tu-
dásnak azért is nagy hasz-
nát veszik majd, mert akkor-
tól az új, összevont épületbe
már mint Zöld Ovisok fog-
nak járni.  

Óvoda Nap a Tisza utcában és Szabadság úton

Együtt játszottak
Gödöllői királyi szakácskönyv

Még több fenséges recept

2009. május 29-én Családi-nap-
pal ünnepelte a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola fennállásának 35.
évfordulóját.

Az egésznapos rendezvényen mindenki
talált kedvére valót. Míg a kicsik ked-
vence az ugrálóvár, a nagyobbaké a má-
szófal és az autókiállítás volt. A prog-
ramok szünetében mindenki kedvére
vásárolhatott az anyukák sütijeiből. Dé-
lután az iskola megnyitotta kapuit az ér-
deklődők előtt is, akik között szép

számmal voltak volt diákok, szülők, s
az intézmény nyugdíjas pedagógusai is.
A megnyitót követően bemutatták az

évforduló alkalmából
megjelent iskolai évköny-
vet, s a résztvevők megte-
kinthették a tantermekben
berendezett, igen színvo-
nalas iskolatörténeti kiál-
lítást. Eközben a tornacsar-
nokban diákok és szülők
mérték össze erejüket sor-
versenyben és labdajáté-
kokban.
A jó hangulatú nap a gye-

rekeknek diszkóval, a szülőknek vacso-
rával zárult, majd 400 fő részére főtt a
bográcsban az ízletes gulyás.

A képviselő-testület – pályázat alapján – 2,5 millió
forinttal támogatja a város 49 közéleti,- kulturális
egyesületét, egyesületszerűen működő közösségét,
civil szervezetét az alábbiak szerint (ezer forintban):
Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egye-
sület 25, Sisi Baráti Kör 25, Máriabesnyői Katolikus
Asszonyok Lányok Szövetsége 25, GATE Zöld Klub
Egyesület 40, Royal Rangers Gödöllő (5.sz. törzs)
20, Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egye-
sület 45, Életért Alapítvány 20, Ifjúsági Vonószene-
kar 40, Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői cso-
portja 100, Gödöllői Királyi Kastély Barátainak

Egyesülete 50, Kertészek és
Kertbarátok Köre 50, Gödöllő
Városi Nyugdíjasok Egyesülete
650, Teleki Pál Egyesület 135,

100xszép Utcabál Baráti Kör 20, Lakásszövetkezetek
és Társasházak Gödöllői Egyesülete 65, G-5 Fotográ-
fiai alkotócsoport 40, Életmód Csontritkulásosok Klub
40, Colla Parte Consort 30, Gödöllői Cukorbetegek
Egyesülete 30, Gödöllői Méhész Egyesület 30, Gödöl-
lői Református Egyházközség 100, Gödöllői Cserkész-
csapatok Egyesülete 70, Római Katolikus Egyházköz-
ség Gödöllő 100, Gödöllői Ökumenikus Csoport 20, Ani-
mato Régizene Együttes 20, Gödöllői Értékvédő Köz-
hasznú Egyesület 25, Autonómia Aktív Nevelést Tá-
mogató Egyesület 20, Védőnői Szolgálat Baba-Mama
Klub 20, Együtt Élünk Alapítvány 45, Kökörcsin Kör-

nyezetvédelmi Oktatóközpont Alapítvány 40, Szent
István Egyetem Forduló Néptáncegyüttes Hagyo-
mányőrző Egyesület 20, Gödöllői Fele-Más Egyesület
a Sérült Gyermekekért 130, Gödöllői Városvédő
Egyesület 25, Gödöllői „Békés Otthon” Egyesület a
Lakásukban Ápoltakért 25, Socius Kör Közhasznú
Egyesület 20, Gödöllői Evangélikus Egyházközség
Gyermekbibliaköre 20, Gödöllői Szociális Ellátó Közpon-
tért Közhasznú Egyesület 18, Duflex Fotográfiai Stúdió
30, Gödöllői Ottlik Kör 20, Saltarello reneszánsz együt-
tes 20, Éjfél Alternatív Színházi Egyesület és Club Szín-
ház 30, 943. sz. Ráday Pál Cserkész Csoport 40, Cibri
Énekegyüttes 30, Kalapos Énekegyüttes 20, Dixix 
Rythm együttes 20, Regina Közhasznú Alapítvány 20,
Garabonciás Színtársulat 30, Tücsök együttes 20, Gö-
rög Katolikus Egyház Ifjúsági Csoportja 22.

Egyesületek, közösségek támogatása

Döntött a képviselő-testület

Ünnepeltek a hajósosok
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Vagyis LÜK. Egy kirakókészlet,
tetszés szerinti számú füzet, s in-
dulhat a játék. A legkisebbek, a
még írni, olvasni nem tudók szá-
mára a bambinoLÜK füzetek ké-
szültek, a nagyobbaknak a mini-
LÜK füzetek szolgálnak játékos
képességfejlesztésül.

A füzetekben minden oldalpár újabb já-
tékot jelent. A bambinoLÜK esetében
képeket kell egymással párosítani, az
egyik oldal hat képének a párját, meg-
felelőjét megkeresni a másik oldalon. A
kirakó hat, ábrával ellátott műanyag la-
pocskájának az elhelyezésével jelölhető
ki a választás.

A bambinoLÜK párkereséséhez is
szükséges az ügyesség, a jó megfigye-
lőképesség, de persze a nagyobb, már
iskolás gyerekek szórakoztatására, 
játszva tanulásának elősegítésére alkal-
mas miniLÜK füzetek feladatai már
furfangosabbak, bonyolultabbak. 

Szemrevaló fejtörők, mondja az
egyik füzet címe, alatta pedig ez áll:
Összetett fejlesztő gyakorlatok 5-7 éve-
seknek.

Képek és számképek – keresd a meg-
felelőt! Itt már nem kis ábrák jelölik a

kirakható műanyag la-
pocskákat, hanem szá-
mok. A feladatok válto-
zatosak, sokfélék, kü-
lönböző nehézségűek.
Más-más módon függenek össze a fela-
datlapok képei egymással, ezért annak
eldöntése, hogy hová is helyezendők a
számozott műanyaglapocskák, nem
mindig könnyű. 

A döntés önállóságot,
az önellenőrzésben való
jártasságot kíván, illetve
megtanít ezekre.

Játékosan vezetnek be
a füzetek a számok, a be-
tűk világába. Már húszig
számolok! Már százig
számolok! Már szorozni-
osztani is tudok! A fenti
témakörökben – és még
sok másban – adottak ki-
rakós játékok. Vannak Betűkóstolgató,
Olvassuk és meg is értjük! címet viselő
füzetek.

Történetek során is kipróbálhatják a
gyerekek a logikájukat, a felismerő ké-
pességüket. Történetek a kísértetkas-
télyból, a banyatanyáról, a kalózhajóról,
a lovagvárból…

Játszva tanulhatók nyel-
vek. Négy Játékos angol,
s ugyancsak négy Játé-
kos német füzet jelent
meg, szintén a párosítá-
sok, a kirakósdi jegyé-

ben. A gyerekek a LÜK füzetek segít-
ségével az örömét élvezhetik a tanulás-
nak,  szinte észrevétlenül, könnyedén
sajátíthatnak el olyan dolgokat, ame-
lyeknek hasznát veszik. Hasznát az
életben, hasznát az iskolában. 
(bambinoLÜK, miniLÜK)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Logika, ügyesség, kitartás

Május 21-24. között Linzben
rendezték meg a X. Európai If-
júsági Zenei Fesztivált. A ren-
dezvényre huszonhét ország-
ból érkeztek résztvevők.  A Ma-
gyarországot képviselő zene-
karok közé első alkalommal
került gödöllői együttes, a Ma-
gyar Zeneiskolák és Művészeti
Iskolák Szövetségének dönté-
se értelmében a Colla Parte
Consort is felléphetett a ren-
dezvényen. 

Egy európai zenei fesztivál ötlete már
a nyolcvanas évek elején felmerült
abból a célból, hogy találkozási lehe-
tőséget biztosítsanak a fiatalok, zene-
tanárok, karnagyok és különböző együt-
tesek részére Európa minden országá-
ból. Az ötlet 1985-ben, Münchenben va-
lósult meg először az Európai Ifjúsági
Zenei fesztivál formájában, hatalmas
sikert aratva. Azóta 2-3 évente kerül
megrendezésre ez a nagyszabású ese-
mény.

Idén Felső-Ausztria, azon belül is Euró-
pa idei évi kulturális fővárosa, Linz
adott otthont az immár 10. Európai If-
júsági Zenei Fesztiválnak. Az egyes or-
szágok zenei, szakmai szervezetei dele-
gálták a résztvevőket, hazánkban a Ma-
gyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák

Szövetsége  töl-
tötte be a szigo-
rú szűrő szere-
pét. A kiválasz-
tott együttesek
közé a Colla
Parte Consort
révén első íz-
ben került be
gödöllői zene-
kar.A F. Chopin
Zeneiskola nö-
vendékeiből Z.

Molnár Ildikó vezetésével alakult
formáció először Ried im Innkreis-
ban, majd Linzben lépett fel. A Colla
Parte Consort az Ursulinenhof hangu-
latos belső terén mutatkozott be, per-
cek alatt remek hangulatot teremtve. 

A két koncert után a fesztivál zá-
róünnepélyén is megszólaltak a gö-
döllőiek hangszerei. A nagyszabású
esemény fénypontjaként a valameny-
nyi fiatal bevonásával megalakult
többezres alkalmi zenekar játszott el
egy erre az alkalomra írt darabot,
méltó befejezéseként a fesztiválnak,
ami megannyi fiatalnak adott életre
szóló élményt.

A Colla Parte Consort fesztivál
részvételéhez  Gödöllő Város Önkor-
mányzata és a Continuo Gödöllő Ala-
pítvány nyújtott támogatást.

Magyarországot képviselte a Colla Parte Consort

X. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál

A Gödöllői Református temp-
lomban június 6-án 18 órakor a
zeneszerző, Hargita Péter  ve-
zényletével szólal meg a Máté
evangéliuma alapján írt „Az
adós szolga” című kisoratóri-
um. 

2008-ban érdekes kezdeményezés
volt a gödöllői felekezeti kórusok és
a Gödöllői Városi Vegyeskar közös
koncertje, melyen – az akkor még
igazi újdonságnak számító Szenthá-
romság templomban – Gárdonyi Zol-
tán megzenésített bibliai története
csendült fel.

Ezúttal az Evangélikus Gyüleke-
zeti Énekkar (karnagy: Joob Emese),
a Szentháromság templom Énekkara,
a Református Gyülekezet Énekkara, a
Városi Vegyeskar és a Talamba Ütő-
együttes Gödöllő még merészebb fe-
ladatra vállalkozik. 

Hargita Péter, a fiatal zeneszerző
2007-ben komponálta bibliai témájú
kisoratóriumát, melynek címe: Az
adós szolga.
A történet nagyon izgalmas és aktua-

litással is bír, hiszen kit ne érdekelne,
hogy egy súlyos adóssággal bíró em-
ber (tízezer tálentum adósság, ahol 1
tálentum  42 kg ezüstöt jelent),  aki
megszabadul adós terhétől, hogyan
viselkedik sorstársával? 

Míg az előző évben előadott Gár-
donyi Zoltán alkotása erősen Kodály
Zoltán zenei nyelvezetének hatása
alatt állt, addig Hargita Péter művén
részben Gárdonyi Zoltán zenei örök-
sége hallatszik, részben  már a XXI.
század zenei ötletei is jelen vannak.

Ennek legfőbb hordozója a fősze-
repet képviselő ütőhangszerek soka-
sága,   melyet ezen az estén a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő  fog megszólal-
tatni.

Az erőteljes hanghatásokat is fel-
vonultató mű orgonistája Kántor
Zsolt orgonaművész, énekes szólis-
tái pedig Gombos Viktor, Pechan
Kornél, Rólik Imre és  Rohlik Ta-
más lesznek.

A merész vállakozás sokak számá-
ra hozhat zenei élményt és lelki fel-
frissülést. 

-pk-

Lapunk korábbi számaiban már hírt adtunk arról, hogy az 1996-ban létrejött
Halhatatlanok Társulatának tagjai közé jelölték Pécsi Ildikót. A városunk-
ban élő Kossuth-díjas színművészre is szavazhatott a közönség, aki színész,
színésznő, operaénekes, zenés színész és balettművész kategóriában dönt-
hette el, ki kerüljön az Örökös Tagok közé. A május 15-én lezárult szavazás
örömteli eredményt hozott, ugyanis színésznő kategóriában Pécsi Ildikó is
tagja lett a Halhatatlanok Társulatának. 

Brandys nad Labem Stara Bo-
leslavban, cseh testvérváro-
sunkban adott nagy sikerű
koncertet az Erkel Ferenc  Álta-
lános Iskola kórusa.  A diákok
egy egyházzenei találkozón
képviselték Gödöllőt.

A Musica Angelica egyházzenei ta-
lálkozót  tizenhét éve rendezik meg
Brandys nad Labem Stara Boleslav-
ban. 
A rendezvényen három  kórus mutatta
be programját, a helyi és egy másik

cseh énekkar mellett a gödöllői gyer-
mekeket hallhatta a közönség. 
Az Erkel Ferenc Általános Iskola ha-
todik osztályosai – néhány ötödikes
tanulóval kiegészülve – mintegy hu-
szonöt fővel léptek fel a Szent Vencel
templomban, ahol többek között Esz-
terházy Pál: Harmonia Caelestis és
Leo Delibes: Messe Breve című mű-
vének tételeiből énekeltek. A félórás
koncert óriási sikert aratott.

A kórus karnagya Tóth Edit, zon-
gorakísérője Ferenczy Beáta volt.

-ei-  

Gödöllői bemutató a Református tempomban

Újra egy különleges zenemű

Döntött a közönség szeretete

Örökös Tag  lett Pécsi Ildikó

Hangverseny cseh testvérvárosunkban

Sikert arattak az erkelesek

Az Art9 Galériában nyílik kiállítás
Katona Szabó Erzsébet munkáiból.
A Ferencvárosi Képzőművészek Egye-
sülete galériájában P. Szabó Ernő mű-
vészettörténész nyitja meg a Feren-
czy–díjas iparművész kiállítását június
3-án 18 órakor. A tárlatot június 26-ig
tekinthetik meg az érdeklődők. 

Gödöllői kiállítás

Art9
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A Frédéric Chopin 
Zeneiskola 
programjai

Június 4. csütörtök 16 óra
Művészeti alapvizsga hangverseny
Június 5. péntek 17 óra
A zongora tanszak továbbképzős
növendékeinek hangversenye
Június 6. szombat 11 óra
Szalai Gergő hangversenye (zongora)
Június 7. vasárnap 10.30
„Négy húron pendülünk” – Gálné
Bagi Márta növendékeinek hang-
versenye (hegedű)
Június 8. hétfő 17 óra
Barta Katalin növendékeinek hang-
versenye (zongora)
Június 9. kedd 17 óra
Ivántsó Tünde és Tápai Dóra nö-
vendékeinek hangversenye (zongora)
Június 15. hétfő
14.30-17.30: Beiratkozás
18.00: Évzáró hangverseny  és bi-
zonyítványosztás

2009. június 20-án  szombaton este 6 órától 
éjfélig ingyenes programok:

18.00 órától díjtalanul látogathatók a múzeum kiál-
lításai; 18.30 – 19.00: Majorette felvonulás a mú-
zeum és az Erzsébet Királyné Szálloda között;
19.00 – 20.00: Az emberevők földjén – Cséke Zsolt
geográfus, filmrendező vetítése és kiselőadása Pá-
pua Új-Guineáról a  múzeum időszaki kiállítóter-
mében; 21.00 – 22.30:  Gödöllői „celebek” Léda
szalonjában: Ferdinandy György író, Gaál Noémi
időjós, Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész,
Radnóti László újságíró, Veiszer Alinda újságíró.
Beszélgetés és játékos irodalmi vetélkedő nagy 
nyereményekkel a múzeum időszaki kiállítótermé-
ben; 22.30 - 24.00:  A Szederinda népzenei együttes

táncházas koncertje a  múzeum és a piac közös ud-
varán, a Pelikános-kút körül.

Folyamatos program:
18 órától Múzeumpedagógiai foglalkozások az Ab-
lakok Pápua Új-Guineára című időszaki kiállítás-
hoz kapcsolódóan a  múzeum udvarán, majd a mú-
zeumban; 20.00 – 24.00: A Veresi Gőzös nevű kis-
vonat díjtalanul szállítja az utasokat a Múzeumok
Éjszakája programban résztvevő intézmények (Gö-
döllői Városi Múzeum, Erzsébet Királyné Szállo-
da, Művészetek Háza, Levendula Galéria) között,
miközben egy kellemes, nyár esti városnézésben is
része lehet a gőzösön utazónak. A kisvonat  fél-
óránként (először 20 órakor, utoljára 23.30-kor) in-
dul a múzeum elől.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A gödöllői Grassalkovich-kastély 1867-ben, koronázási ajándékként került
Erzsébet királyné és I. Ferenc József használatába. Erre – a kastély életébe
jelentős változást hozó – eseményre emlékezünk minden évben a koroná-
zási szertartás felelevenítésével, kellemes, hétvégi családi programokkal.

17.00: Titánia lovagjai II. – Gróf Andrássy Gyula – Időszaki kiállítás meg-
nyitója a Díszteremben 

10.00: Ünnepélyes díszőrségváltás a főbejáratnál; 11.00: Budapesti Törté-
neti Múzeum „Koronázási” játszóháza a Barokk Színházban; 11.00-12.30:
Cercle – találkozás az Erzsébet királyné hasonmásverseny győztesével, 
Szabó Dórával a Díszteremben; 13.00: Gulliver Liliputban – az Óperenciás
Bábszínház előadása; 14.00: Lovas bemutató a Kastélyparkban; 15.00-
17.00: Ismeretterjesztő előadások gróf Andrássy Gyuláról; 16.00: Borok,
dalok, bábok – előadás a régi magyar borokról, mondákról – mindazoknak
akik már bort is ihatnak – előadja a Maszk; 17.00: Filmklub a Barokk Szín-
házban – A szép akasztott (2001); 17.00: Liszt Ferenc Kórus a díszudvarban  

10.00: Ünnepélyes díszőrségváltás a főbejáratnál; 11.00: Budapesti Törté-
neti Múzeum „Koronázási” játszóháza a Barokk Színházban; 11.00-12.30:
Cercle – találkozás az Erzsébet királyné hasonmásverseny győztesével, 
Szabó Dórával a Díszteremben;13.00: Piroska és a farkas, tánc-mese – a
Minimax csatornáról ismert előadás klasszikus zenével; 14.00: Íjászverseny
a kastélyparkban; 14.00-16.00: Ismeretterjesztő előadások gróf Andrássy
Gyuláról; 17.00: Filmklub a Barokk Színházban; 20.00: Operettgála a dísz-
udvaron.
Folyamatosan zajló programok 10-18 óra között: Kézműves vásár és fog-
lalkozások, Hintózási, lovaglási lehetőség, kürtőskalács, lángos, Lacikonyha

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA  A GÖDÖLLŐI  VÁROSI MÚZEUMBAN

Június 5.

Június 6.

Június 7.

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY – INTENZÍV nyári képző- és iparművészeti tanfolyamok fiataloknak és felnőtteknek

KERÁMIA TANFOLYAM
2009. június 22– július 1. 
Jelentkezések határideje:
2009. június 12.

KÉZMŰVES TEXTILTECHNIKÁK TANFOLYAM 
2009. július 10 – július 19.
Jelentkezések határideje: 
2009. július 3.

RAJZ – KÉPZŐMŰVÉSZET - PLASZTI-
KA TANFOLYAM
2009. július 27– augusztus 5. 
Jelentkezések határideje: 
2009. július 17.

GOBELIN- ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ 
TANFOLYAM 
2009. június 22 – július 3.
Jelentkezések határideje: 
2009. június 12.

GIM-HÁZ 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel./fax: 28/419-660, 
e-mail: gimhaz@invitel.hu (munkanapokon: 9-16 óra között, Sukta Zsuzsánál)
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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.

Összefogás a nyughely megmentéséért

Megújul az Ivánka-kripta
A királyi kastélyban június 5-től
lesz látható a Titánia lovagjai
címmel tavaly indított kiállítás-
sorozat második része, amely-
nek középpontjában csíkszent-
királyi és krasznahorkai gróf
Andrássy Gyula (1823-1890), a
XIX. század második felének
meghatározó magyar politi-
kusegyénisége áll.

Andrássy Gyulát a szabadságharcban
játszott szerepe miatt 1851-ben „in
effigie“ (jelképesen) felakasztották.
Halálos ítéletét az a Ferenc József írta
alá, akit – nádorhelyettesként – 1867.
június 8-án magyar királlyá megkoro-
názott. Deák Ferenccel együtt hozta
létre a kiegyezést, amiben nagy szere-
pe volt Erzsébet királynénak. Feste-
tics Mária grófnő, Erzsébet királyné
kedvelt udvarhölgye így jellemezte
naplójában kettőjüket: „Andrássy
szava a lángoló zsenit tükrözi, míg
Deáké a nyugodt logikát, (...) bölcses-
séget“. 1867-ben a második felelős
magyar kormány miniszterelnöke,
majd 1871-ben a Monarchia külügy-
minisztere lett. 1879-es lemondása
után sem vonult vissza egészen a po-
litikától. Magyarország jelentős birto-
kokkal rendelkező arisztokratája, szá-
mos egyesület alapító tagja és elnöke,
mecénás és híres műgyűjtő volt.

Személyét sokszor emlegetik
együtt Erzsébet királynéval, akihez
szoros barátság fűzte. Ez a kapcsolat
„reflektorfénybe” állította Andrássy
Gyulát, de a háttérbe szorította a csa-
lád hölgytagjait, akik szintén jó barát-
ságban voltak a királynéval. 

A sok Andrássyné közül most há-
romról olvashatnak. Mindannyian kö-
zeli rokonságban voltak a kiegyezés
miniszterelnökével: az első Szapáry
Etelka, gróf Andrássy Gyula édesany-
ja, a második, Kendeffy Katinka, a fe-
lesége, a harmadik Zichy Eleonóra
pedig a menye volt. Valamennyien
vendégeskedtek a gödöllői kastély-
ban. 

Elsőként gróf Andrássyné Szapáry
Etelkáról (1798-1876). A nagy múltú
Szapáry-családból származó grófnő
egyik birtokán ügyészként dolgozott
Kossuth Lajos. A legidősebb András-
synéról pontos információkkal szol-
gál Halász Imrének, a miniszterelnök
kabinetfőnökének visszaemlékezése:

„…az osztrák katonai bíróság íté-
lete vagyona vesztését is kimondotta,
áldottlelkű édesanyja, gr. Szapáry
Etelka lehetővé tette neki, hogy nagy-
úri módon élhetett az idegenben, fo-
gatot és hátaslovat tarthatott. A Tuile-
riákban adott udvari bálon a gyönyö-
rű Kendeffy kisasszony elragadta a
jelenvoltakat s Reusz herceg, aki tán-
colt vele, még öreg korában is, mint
bécsi német nagykövet emlegette,
hogy soha életében szebb vállakat
nem látott az övéinél. Ossuna herceg,
egy spanyol főúr nőül szándékozott
venni a szép magyar lányt s éppen gr.
Andrássy Gyulától kérdezősködött a
kisasszony vagyoni viszonyai felől,
mire Andrássy azt felelte neki, hogy
Magyarországon nem szokás, hogy
az ember egy fiatal hölgynek vagyoni
viszonyairól tudakozódjék, akit nőül
akar venni.

Andrássy talán már akkor gondolt
a Kendeffy Katinkával való házasság-
ra… Az esküvő után nemsokára Hüb-
ner nagykövet felhívta a grófnő fi-
gyelmét arra, igyekeznék férjét rábír-
ni, hogy folyamodjék a hazatérheté-
sért, ő – a nagykövet – ezt támogatni
fogná. A grófnő azonban azt felelte:
»sohasem fogom férjemet oly lépés-
re rábeszélni, mely meggyőződé-
semmel ellenkezik, bármennyire sze-
retnék is hazámba visszatérni.«

A fiatal házaspár tehát még jó ideig
Párizsban maradt. A hazatérhetést a

grófi család, különösen Andrássy
édesanyja eszközölte ki… Szapáry
Etelka az amnesztiát 1854-ben egy-
szer már megkísérelte – sikertelenül.
Erzsébet császárné névnapja alkalmá-
ból hirdettek amnesztiát, de akkor el-
utasították a grófnő kegyelmi kérvé-
nyét.”

Festetics Mária naplója nemrégi-
ben jelent meg a Gödöllői Királyi

Kastély Múzeum gondozásában. Er-
zsébet királyné udvarhölgye jó kap-
csolatot ápolt idősebb Andrássynéval.
Ezt bizonyítja a következő bejegyzés: 

„Gödöllő, 1873. március 23.
Tegnap kis meglepetésben volt ré-

szem. A kedves és jó idősebb András-
syné látogatott meg nagynéném, Box-
berg Sophie társaságában. Nagyon
örültem és meg is voltam hatva. Ter-
vezett pesti utam azonban ezáltal el-
maradt, Deákot szerettem volna meg-
látogatni.”

Szapáry Etelka társalkodónője egy
időben Mary Elizabeth Stevens volt.
Sokak örömére szülőhazájába, Angli-
ába küldött levelei nemrégiben ma-
gyarul is megjelentek Levelek az
Andrássy-házból címmel.

Stevens kisasszony később gróf
Andrássy Gyuláné (1830-1896) lá-
nyának volt a nevelőnője. 1866-ban
mutatták be úrnőjét a császárnénak.
Budán, a királyi palotában hódoltak a
magyar nemes hölgyek Erzsébet
előtt.

„Az én grófném fantasztikusan né-
zett ki, pompás fekete csipkével sze-
gett fehér antik moáréselyem ruhá-
ban. Négy méter hosszú uszállyal…
A grófné csodálatosan festett, gyé-
mántjai vakítóan villogtak.”

Szerencsére a nevelőnő olyan ke-
vésbé fontos, ám a mai olvasónak ér-
dekes információkat is feljegyzett,
amelyekről, akkoriban a korabeli új-
ságok nem írtak. Ezek közül egy:

„Sándor-palota, 1867. május elseje

...A császárné fodrásza néha átjön
hozzánk, Ő Császári Felsége küldi,
hogy készítse el a grófné frizuráját –
mit szóltok hozzá, micsoda kegy?!”

A grófné, akkor már Magyarország
első asszonya, napjaink szóhasznála-
tával first ladyje volt, Erzsébet vi-
szont még „csak” császárné. A neve-
lőnő beszámolt az angliai rokonság-
nak a nagy eseményről, a koronázás-
ról is:

„A mi grófunkat érte a megtisztel-
tetés, hogy a koronát a császár fejére
helyezze. A grófnénak kellett volna
megkoronáznia a császárnét, de erre a

vallásbeli különbség miatt nem ke-
rülhetett sor. Azt hallottam, hogy
amikor ezt tudomására hozták a csá-
szárnénak, először sajnálkozott ami-
att, hogy a grófné protestáns.”

Az Andrássy-házaspár többször
látta vendégül a királyt és királynét
a Sándor-palotában. Egy este Erzsé-
bet királyné gondolt egyet és egye-
dül, bekopogott a palota előszobájá-
ba, a szundikáló komornyik felriad-
va kérdezte:

– No, ki az ilyen későn?
– A szomszédasszony – válaszol-

ta, természetesen magyarul.
Való igaza, a királyi palota leg-

közelebbi szomszédságában tényleg
a miniszterelnöki rezidencia volt.

A derék strázsa nem győzött el-
nézést kérni a felséges asszonytól,
aki csak kuncogott a történteken.
Az anekdoták valóság tartalmát

nem szokták kutatni, következzék
egy igazán kedves történet, mely an-
nak idején azt is volt hívatva bizonyí-
tani (ma úgy mondanánk imázs erő-
sítés), hogy a két híresen szépasszony
(Andrássy sosem titkolt Erzsébet-
imádata ellenére) nem volt haragban.
Sőt...

Erzsébet az egyik, a Sándor-palo-
tában zajló esti csevej közben, mialatt
a férjek pipafüst mellett kvaterkáztak,
megemlítette a vendéglátó háziasz-
szonynak: megízlelné a híres erdélyi
konyha valamelyik remekét. De va-
jon van-e valaki, aki tényleg ismeri a
finom éteket?

Kendeffy Katinka, aki rendkívül
büszke volt erdélyi származására,
azonnal válaszolt: – Íme, itt áll Felsé-
ged előtt. 

A királynénak tetszett az ajánlat, de
hozzátette: – nemcsak megkóstolni
szeretné a fogásokat, hanem megnéz-
ni hogyan is készülnek azok. Egy hét
sem telt el és a miniszterelnöki rezi-

dencia konyháján, a szakácsok és
kukták hadának figyelő tekintete
előtt a két asszony kötényt kötött
és főzött. Erzsébet maga is segí-
tett, azt mondta, úgy érzi magát,
mint kislány korában otthon, Ba-
jorföldön. Az elkészített tejfölös
fuszulyka, (bab) és tokány na-
gyon ízlett a két férjnek, Ferenc
Józsefnek és Andrássy grófnak
is.

Zichy Eleonóra (1867-1945) a
miniszterelnök mindkét fiának a
felesége volt. Először Tivadarral
kötött házasságot (négy gyere-
kük született, köztük a nagyanyja
becenevét öröklő Katinka, aki
később Magyarország első köz-
társasági elnökének lett a neje).
Tivadar 1905-ben bekövetkezett
halála után az özvegy feleségül
ment sógorához, Gyulához, akit
a családi körben Duciként emle-
getettek. 

Zichy grófnő szívesen szerzett
zenét, ő írta pl. a kurucnótákra

emlékezető Krasznahorka büszke vá-
ra cím műdalt is. A kottákon szerző-
ként eleinte Andrássy Tivadarné, ké-
sőbb pedig Andrássy Gyuláné néven
tüntették fel. Sokat jótékonykodott,
egyebek között a Fehér Kereszt Or-
szágos Lelencház vezetőségének volt
a tagja özv. Damjanich Jánosnéval
együtt. Zichy Eleonóra is híres szép-
ség volt. A kor híres festője, Rippl-
Rónai József készített róla portrét.

Szabó Margit

Gróf Andrássy Gyula és az Andrássy-feleségek

„Titánia“ barátai
Még a múlt év elején indult el az a ci-
vil összefogás, aminek eredménye-
ként megújul az Ivánka kripta. A má-
riabesnyői temető szélénél lévő épület
az elmúlt évek során rendkívül rossz
állapotba került. 2008 elején a Gödöl-
lői Értékvédő Közhasznú Egyesület
állt élére annak a kezdeményezésnek,
aminek eredményeként gyűjtés indult
a kripta megmentéséért. Ennek első
lépése volt annak a kiadványuknak a
megjelentetése, aminek a megvásárlá-
sával bárki hozzájárulhatott a munka
pénzügyi forrásának megteremtésé-
hez. Időközben az egyesületnek sike-
rült egy olyan támogatót találni, aki
nem csak a költségek jelentős részét,
hanem a kivitelezést is magára vállal-
ta. Törő Lajos, a Gödöllői Ipari Park
felügyelőbizottságának tagja segítsé-
get ajánlott az épület rendbetételéhez,
s az előkészületek, szükséges engedé-
lyek beszerzése után a múlt héten
megtörtént a munkaterület átadása.
Szűcs Józsefné, az egyesület elnöke
lapunknak elmondta, a kezdeménye-
zéshez nagyon pozitív volt a hozzáál-
lás, a Pilisi parkerdő illetékesei bizto-
sították a hely megközelítését és a
szükséges munkaterületet, Varga Ár-
pád, a máriabesnyői temető gondnoka
és Esztergály Előd, az incsői lakó-
park vezetője pedig a víz és az elekt-
romos áram vételének lehetőségét biz-
tosította kérésükre, így csak az időjá-
rástól függ, hogy a KÉSZ Építőipari
Kft. mikor végzi a munkát, de köszö-
net illeti a gyors és precíz ügyinté-
zésért a Polgármesteri Hivatal Főépí-
tészi Irodáját is. A felújítás során kí-
vül-belül egyaránt megszépül Ivánka
Imre és családja végső nyughelye. Az

épület külső részén kijavítják a tégla-
burkolatot, helyreállítják a boltíveket
és tetőből is új kerül a kriptára. A bel-
ső térben szárító és gombamentesítő
kezelésre és festésre kerül sor. Megja-
vítják az ajtót, kicserélik a több helyen
is kitörött ablakokat, valamint meg-
oldják az épület szellőztetését és csa-
padékvíz-elvezetését.

Mint megtudtuk, a legnagyobb
gond jelenleg a megfelelő tégla be-
szerzése. A kripta ugyanis régi fajta,
úgynevezett ROPA téglából épült,
amihez ma már nagyon nehéz hozzá-
jutni. Ezért nagy örömmel fogadnák,
ha régi házból, bontásból kaphatnának
megfelelőt. Mindezek mellett az
egyesület továbbra is számít a lakos-
ság támogatására, mivel a befolyt ösz-
szegből szeretnék megoldani az épület
környezetének rendbetételét. 

A munkák a tervek szerint július
25-ig tartanak, s Ivánka Imre halálá-
nak 113. évfordulóján, július 27-én
már a megújult épületnél tiszteleghet-
nek az egykori honvédezredes emléke
előtt.

Az elmúlt napokat sokan töltötték Csík-
somlyón, a magyarság egyik legna-
gyobb búcsújáró helyén, hogy együtt
ünnepeljék pünkösd napját, azaz a
Szentlélek eljövetelét és egyben az egy-
ház megalapítását. Városunkból is év-
ről-évre útnak erednek a zarándokok,
hogy a húsvét utáni 50. napon közösen
vegyen részt az ünnepi szentmisén. 

„És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egyakarattal együtt valá-
nak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből
mintegy sebesen zúgó szélnek zendülé-
se, és eltelé az egész házat, a hol ülnek
vala. És megjelentek előttük kettős tüzes
nyelvek és üle mindenikre azok közül.

És megtelének mindnyájan Szent Lé-
lekkel, és kezdének szólni más nyelve-
ken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
Péter azonban előállván a tizeneggyel,
felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó
férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Je-
ruzsálemben, legyen ez néktek tudto-
tokra, és vegyétek füleitekbe az én be-
szédimet! Térjetek meg és keresztelked-
jetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus-
nak nevében a bűnöknek bocsánatjára;
és veszitek a Szent Lélek ajándékát...“
(Ap.Csel. 2., Károli Gáspár fordítása)

Neve a görög pentekosztész, azaz az
50. szóból származik, s napja minden
évben május 10. és június 13. közé esik.
Eleinte a befejezett aratás meghálálásá-
nak napja volt, később a Sínai-hegyi
törvényhozás ünnepévé lett. 305-ben
püspöki szinódus rendelte el a Szent-
lélek eljövetelének megünneplését.

A Szentlélek eljövetele

Pünkösd



Kitűnő házőrző, jelző kutya. Min-
den lát, mindent hall, mindenről meg-
van a véleménye. A házőrzés során a
megelőzés a módszere, azaz minden
mozgásról, a szokottól eltérő zajról,
közeledésről tájékoztatja a gazdáit.

Hatalmas mozgásigénye van. A
mozgásigény kielégítésére, kihasz-
nálva a fajta rendkívüli tanulékonysá-

gát, okosságát, ügyességét, intelligen-
ciáját, jó lehetőséget biztosít a ha-
zánkban is egyre népszerűbb kutyás
sport, az agility.

Nem véletlenül a pumik már kivív-
ták hírnevüket az agility versenysport
világában, hiszen évek óta a finn ver-
senyzők pumijai az agilityversenyek
sztárjai, akik őrült iramú futás közben

is mindig képesek folyamatosan
csaholni, és annyira lelkesek,
hogy mindig a közönség kedven-
cévé válnak.Vidám természetével
egy pillanat alatt levesz a lábáról,
és nem lehet rá haragudni, mert
ahogyan tud nézni... Az egyedül-
lét nem neki való, nagyon társas
lény. Fantasztikus társ, az ember
sohasem érzi magát egyedül egy
pumi mellett, mindig ad valami
tennivalót, ha netán unatkozna.
Egyszerűsége és alkalmazkodó-
képessége miatt a városi embe-
rek számára is megfelelő fajta,
persze a mozgatásáról gondos-
kodni kell! www.pumiklub.hu

A 2009. év szlogenje: minél ki-
sebb, annál jobb. Ha még ehe-
tő is, az a legjobb. A nemesítők
folyamatos új fajtákat dobnak
piacra. Új színek, formák, ízek
jelennek meg.

Mielőtt bármilyen növényt vásárol-
nánk, gondoljunk arra, hogy új, gyak-
ran a mi éghajlatunktól eltérő, a hazai
talajviszonyokon nem próbált fajták-
ról van szó. Ha katalógusból válasz-
tunk, sokukat csak fényképen láttuk
eddig, és így álmodtuk bele kertünk-
be. Másfelől viszont mindannyian tu-
dományos kutatók vagyunk a saját
kertünkben. Ez teszi a kertészkedést
érdekessé, izgalmassá. Vagyis kísér-
letezzünk!

Flower Carpet Amber
Igen kedveltek a mini rózsák talaj-

takaró változatai. A Scarlet és Pink
Supreme után az idén bemutatkozó
könnyed, édeskés illatú Flower Car-
pet Amber virágai borostyánszínűből
idővel barackszínűre majd rózsa-

színre változnak. A három szín egy-
idejűleg van jelen a növényen. Ta-
vasztól őszig virágzik. Szárazságtűrő,
és betegségekkel szemben is ellenál-
lónak hirdetik.

Jaczam
A talajban nem válogatós, száraz-

ság és légszennyeződés tűrő díszkör-
ték közül a kelet-ázsiai Pyrus caller-
yana ‘Jaczam’ fajtájáról is kiderülhet,

hogy igazi városlakó. A törpe növe-
kedésű fajta felálló habitusú. Lombo-
zata dús, tavasszal fényes zöld levelei
mellett jól mutatnak a hófehér virá-
gok. Ősszel ragyogó vörös levelei kö-
zött kis sárga gyümölcsfürjei díszí-
tenek. Metszeni nem kell.

Bloomerang

És itt az augusztusban virágzó or-
gona, Syringa ‘Bloomerang’ is. A
kompakt törpenövekedésű cserje több
hullámban virágzik. Konténerben is
nevelhető. Napra, jó vízgazdálkodású

talajra való. Nyáron öntözni
kell. Virágai együtt illatoznak a
rózsákkal és a liliomokkal. 

Blue Chip
A törpe növekedésű, térdig

érő nyári orgonák közül is leg-
kedveltebb a szür-
kés-zöld levelű, kék
virágú Buddleia da-
vidii ‘Blue Chip’.
Napra ültessük. Akár
szegélynek is ültet-

hetjük, és konténerben is
nevelhetjük. Júniustól egé-
szen a fagyokig virágzik.
Virágzása folyamatos akkor
is, ha nem távolítjuk el az
elnyílt virágokat. Magot
alig hoz. Félfás dugvánnyal
szaporíthatjuk. 

Yvonne
Ideális sövény a hamisciprusok kö-

zül a Chamaecyparis lawsoniana
‘Yvonne’ 10 év alatt nő 2,5 méter ma-
gasra. A szabályos kúpos-oszlopos
növény lapos lombozata először kö-
zépzöld, majd ragyogó aranyszínű, ez
a szín télire is megmarad. Legszebb
lombszíneződés teljes napfényen ér-
hető el. A hajtásvégek kissé lehajla-
nak. Teljesen télálló, de a jeges széltől
óvni kell. Nedves, gyengén savanyú
talajon fejlődik a legszebben, de min-
den talajtípushoz alkalmazkodik. 

Incrediball és Invincibelle Spirit
Nincs tavasz a kertben hortenzia

nélkül. A Hydrangea arborescens
fajból szelektált ‘Incrediball’ az új fás
hajtásokon hoz virágot. Szára erős,
virágai tömött fejekben nyílnak. A vi-

rágfejek először citromzöldek, majd
hófehérek. Gazdagon virágzik. Fagy-
tűrő. Délutáni árnyékot kedvel. Alkal-
mazkodó képes, de legjobban a ned-

ves, humuszban gazdag talajban fej-
lődik. Tömegesen ültetve jól mutat.
Remek sövény. Fák alá, szegélynek is
ültethetjük. 

Az ‘Invincibelle Spirit’ az első ró-
zsaszín arborescens a piacon, a fehér
virágú ‘Annabelle’ sor legújabb tagja.
Kicsit kisebb virágú fehérvirágú tár-
sainál. A kezdetben sötétrózsaszínű
virágok később középrózsaszínre vál-
toznak. A fagytűrő fajta kora nyártól
az első fagyokig virágzik. Évelőker-
tekben, fák tövében, tömeges kiülte-
tésben mutat a legjobban. A talaj
kémhatására nem érzékeny, de jó víz-
gazdálkodású, szerves anyagban gaz-
dag talajban fejlődik a legszebben.
Késő ősszel vagy koratavasszal visz-
szametszhető. Száraz melegben ön-
tözni kell. www.kertpont.hu

Június 6-7.:

dr. Erdélyi Gábor
Tel.: 30-944-5991

Őrbottyán, József A. u. 27.
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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!

A puli után másik legismertebb
terelőkutyánk a pumi.

A pumi őshonos fajtánk, hazánk terü-
letén alakult ki a XVII-XVIII. század
folyamán a puli és a merinói juhnyá-
jakat hazánkba kísérő terrier jellegű
pásztorkutyák kereszteződéséből. Így
jött létre a pulinál rövidebb szőrű, le-
bicsakló fülű terelőkutya, amely
gyorsan népszerű lett a pásztorok kö-
zött, hiszen minden jószág mellett
használható volt. A pumi elnevezést,
amely valószínűleg Pomeránia nevé-
ből származik, először 1795-ben írták
le, majd Pethe Ferenc is megemlíti a
Természet Históriája című művében
1815-ben. Első ismert tenyésztője
gróf Festetics Sámuel volt.

Sokáig a pulit és a pumit nem te-
kintették különálló fajtáknak, csak
1920-ban történt meg a két fajta elkü-
lönítése.

A 90-es évekig elég ismeretlen ma-
radt hazánkban, miközben a skandi-
náv országok lakói, elsősorban a fin-
nek megkedvelték ezt a fajtát. Hason-
lóan a mudihoz, ebben a fajtában is
felismerték azokat az értékeket, ame-
lyeket a természetkedvelő északiak
keresnek egy kutyában. A 90-es évek
vízválasztó abból a szempontból,
hogy a pumi szinte robbanásszerűen
ismert lett Magyarországon is, nem
utolsósorban az agility elterjedésé-
nek, ismertségének köszönhetően, hi-
szen a pumit szinte erre a sportra ta-
lálták ki. Számos törzskönyvezett ku-
tya ma is pásztorok mellett dolgozik.

A pumi közepes-
nél kisebb testű (ka-
nok 41-47 cm, szu-
kák 38-44 cm), na-
gyon élénk vérmér-
sékletű, bohókás
megjelenésű, terrier
jellegű pásztorku-
tya. A terrier jelleget
leghatározottabban
feje mutatja: arcorri
része megnyúlt, füle
felálló, melynek fel-
ső egyharmada előre
bicsaklik. Nyaktartása a közepesnél
magasabb, állandóan figyelő jellegű.
Törzse és a végtagok oldalról négy-
zetes formát mutatnak: a törzs hossza
azonos a marmagassággal. Csontoza-
ta finom és szikár. Izomzata jól fej-
lett, nem terjedelmes, különösen fe-
szes és szívós. Arányos, harmonikus
megjelenés mellett rendkívül szikár
fajta. A farka magasan tűzött, határo-
zottan felfelé induló és élére állított
karika formájában kereszttájékra
kunkorodó. 

A mozgása igen élénk, tempera-
mentumos. Lépéshossza rövid, nagy
energiájú, mozgása „pattogó“, dina-
mikus. Hetykén, büszkén jár. Ügetése
könnyed, harmonikus, melyet a
mancsból mancsba lépés és a lebegő
fázis jellemzi. Vágtája böködő szök-
décselés, nagyon gyors és fordulatos.

A szőrzete tincseket képező göndör
vagy hullámos, sohasem sima és so-
hasem zsinóros. Átlagban 4-7 cm
hosszú, kisebb-nagyobb tincsekbe
rendeződő, rugalmas, bozontos és sű-
rű. Erőteljes, de nem durva, szálkás

jellegű felszőrökből és puha aljsző-
rökből tevődik össze, melyek egy-
máshoz viszonyított aránya 50-50 %-
tól egészen 65-35 %-ig terjed-
het.Több színben előfordul, de min-
dig egyöntetű kell hogy legyen.

A szőr színe: fekete; a szürke kü-
lönböző árnyalatai; fakó: vörös, sár-
ga, krém, fehér. Nyughatatlan vér-
mérsékletű, nagy munkakedvvel
megáldott, rendkívül élénk terelő eb.
Vakmerően bátor, ezért kiválóan al-
kalmas a nagyobb állatok terelésére
is. Akár több száz állatból álló nyájat,

csordát is képes ön-
állóan összetartani.
A terelési ösztön a
vérében van. Ha ki-
rándulni megy a
család, egymástól
nem nagyon távo-
lodhatnak el. A pu-
mi ilyenkor is min-
den igyekezetével
azon van, hogy a
családtagokat egy-
beterelje. Kiskorá-
ban különösen vi-
gyázni kell vele,

ugyanis nemcsak a családtagokat, de
gépjárműket is terelni akarja, ami
végzetes katasztrófához vezethet.

Jó szimatú. Dúvad és rágcsáló irtá-
sára igen bevált. Az idegenekkel
szemben bizalmatlan. Házőrzésre –
jelzőkutyaként – kiválóan alkalmas.
A luxustartást is jól bírja. Nagy moz-
gásigényű, kitűnő kísérő és sport ku-
tya.

Értelmessége, élénksége, véle-
ményalkotó és -nyilvánító képessége,
rámenős természete miatt mindig és
mindenhol magára vonja a figyelmet.
Elég hangos fajta. Egész megjelenése
tettrekészséget, hatalmas tempera-

mentumot sugároz, ami minden test-
részét mozgásra serkenti. Állása, fi-
gyelő helyzete mindig tevékenykedő
testtartást mutat. A félénkség vagy
flegma viselkedés fajtaidegen tulaj-
donság.

A pumi mindig, mindenről véle-
ményt alkot és azt az ember számára
is érthető módon ki is nyilvánítja –
„beszélős fajta“.

Nem csak kertészeknek

Sokszínű nemesítés
Állati dolgok

A bohóc pumi
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Június 1-8-ig: Gyógyszertér Gyógyszertár, Köztársaság út 85. Tel.: 545-720.
Június 8-15-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.

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 képvise-
lő-testülete 2008. október 22-
én a 29/ 2008. (X. 27.)  sz. ön-
kormányzati rendelet a közterületek és az
egyes, nem közterületnek minősülő ingat-
lanok tisztántartásáról, állagának megóvá-
sáról szóló rendeletében foglalkozik a nö-
vényi hulladék égetésével. 

A  6. paragrafusban foglaltak szerint erre
kizárólag  az alábbi módon van lehetőség: 
6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon
belül elszáradt növényi hulladékot pénte-
ken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-től 13
óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb idő-
pontokban tilos. Háztartási és egyéb hulla-
dék (műanyag, műanyaggal bevont kábel,
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 Hulladék-
gazdálkodási Kft. idén is térítésmentesen
gondoskodik a nagydarabos hulladék szerve-
zett gyűjtéséről és elszállításáról az alábbi
ütemezés szerint. A lomtalanítás ideje alatt a
konténereket, minden megjelölt napon a reg-
geli órákban helyezzük ki és a következő na-
pon a reggeli órákban szállítjuk el.

JÚNIUS 10., SZERDA: Aulich u.–Turul u. sa-
rok, Balaton u.–Sió u. sarok, Dárda u. közepe,
Ibolya u.-Damjanich u. sarok, Ibolya u.–Illés I.
köz sarok, Balaton u. Szabadság út felőli vé-
ge, Ibolya u. 38. elé, Ibolya u. 64. , Ibolya u
–Mókus u. sarok, Antalhegyi u.–Szarvas u.
sarok, Antalhegyi u. 120. sz., Antalhegyi u.-
Mókus u. sarok.

JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK: Antalhegyi u.-Vi-
rág köz sarok, Antalhegyi u. 49., Antalhegyi
u. 18.,  Antalhegyi u.–Damjanich u. sarok, Tá-
bornok u. 8., Tábornok u. 20., Tábornok u.
38., Tábornok u. 30., Tábornok u.–Orgona u.

sarok, Tábornok u.-Gyöngyvirág u. sarok,
Damjanich u.–Hétház u. sarok, Szabadság
u.–Iskola köz sarok.

JÚNIUS 15., HÉTFŐ: Kapucinusok terén a
buszmegálló mögé, Damjanich u. 31., Damja-
nich u. 98., Bánki D. u. 5., Puskás T. u. 8.,
Besnyő u. 1.,Székely B. u. 8., Sztelek u. 8.,
Mikes K. u. 8., Zúzmara u. 8.,  Harmat u. 8.,
Gárdonyi u. 5.

JÚNIUS 16., KEDD: Gárdonyi u. 28., Ősz u. 8.,
Tél u. 8., Őrház u. 3., Madách u. 7., Katona J.
u. 8., Szedres u. 3., Kinizsi u. 13., Napsugár
u.–Zápor u. sarka, Fenyvesi főút 38., Szivár-
vány u. közepe, Napsugár–Szivárvány vége a
vasútnál.

JÚNIUS 17., SZERDA: Fenyvesi főút ABC elé,
Mandula u. vége, Csemetekert, Fenyvesi fő-
út–Kertész köz sarok, Peres u. 48., Peres u.
16., Nádas utca 6., Havas utca 14., Havas utca
40-42., Fenyves köz 3., Klapka György út 16.
sz. szemben üres területre, Fenyvesi nagyút –
Fenyves köz sarok.

JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK: Fenyvesi nagyút
48., Fenyvesi nagyút–Tavasz u. sarok, Feny-
vesi nagyút 15., Tavasz u. 10., Nyár u. 13.,
Százszorszép u. 43., Százszorszép u.–Boró-
ka u. sarok, Százszorszép u.–Fenyves köz sa-
rok, Toboz u.–Száz-szorszép u. sarok, Má-
tyás király u-i sorház felső vége, Mátyás kirá-
ly u.–Gomba u. sarok, Mátyás király u.–Vas-
vári Pál u. sarok.

JÚNIUS 22., HÉTFŐ: Mátyás király u. az Ár-
pád u-val szemben, Mátyás király u.–Rákóczi
sarok, Mátyás király u.–Hunyadi u. sarok,
Bástya u.–Agyagos u. sarok, Vasvári u. eleje,
Vasvári u. közepe, Vasvári u. vége, Ádám
utcába a Rózsa u. és a Mátyás király u. közé,
Rózsa u. 38., Ádám u.-ba a Nap u. és Attila u.
közé, Kör u. 10., Szőlő u.–Éva u. sarok.

JÚNIUS 23., KEDD: Ádám u. 49., Ádám u. 67.,
Rigó u. 6., Rigó u. 14., Rigó u. 33., Rigó u. 47. ,
Radnóti u. közepe, Fecske u. közepe, Knézich
u.–Holló u. sarok, Kelemen u.–Holló u. sarok,
Rét u.–Rigó u. sarok, Hunyadi u.–Rózsa u.
sarok.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

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

Tájékoztató kötelező
kéményseprő-ipari 

feladatok ellátásáról

Értesítjük Gödöllő város la-
kosságát, hogy a Pest Megyei
Kéményseprő és Tüzeléstech-
nikai Kft. arcképes igazolvány-
nyal rendelkező dolgozói 2009
május 18-tól 2009 július 30-
ig végzik el a település köz-
igazgatási határain belül a kö-
telező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó fe-
ladatokat, melyért díjat szed-
nek.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

2009. JÚNIUS 20–27-IG, JÚLIUS 25–AUGUSZTUS 1-IG  ÉS AUGUSZTUS 15 - 22-IG 
az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében üdülési lehetőséget ajánlunk fel 

gödöllői családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban. 

ÜDÜLÉSI DÍJAK 8  NAPOS TURNUSOKRA 2009. JÚLIUS 1-IG TÖRTÉNŐ BEFIZETÉSSEL 
(SZOMBATTÓL-SZOMBATIG), 7 NAP TELJES ELLÁTÁSSAL:

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

ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!!!!
Részletes tájékoztatást kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási

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

Az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központja 2009. május 25. és június 20. között országos rep-
rezentatív adatfelvételt végez a lakosság egészségügyi állapotára vonatkozóan. Élve az internet adta lehetőséggel,
a lakosságot levélben keresték meg, hogy a felméréshez kapcsolódó, a www.olef.oszmk.hu weboldalon található
kérdőívet töltsék ki. Ezzel a módszerrel költséghatékonyan végezhető el a felmérés. A kapott adatokat az ÁNTSZ fel-
dolgozza, és kistérségenként felhelyezik honlapjukra. Így kistérségi szinten reprezentatív, nagyon jó képet kaphatnak
a szakemberek a lakosság egészségi állapotáról, egészségügyi ellátásáról, egészségmagatartásáról. 
Fontos, hogy a kérdőívet csak azok töltsék ki, akik erre levélben felkérést kaptak az ÁNTSZ-től!
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

24. HETI MENÜ (JÚNIUS 8-13.)
HÉTFŐ: burgonyaleves; mustáros-tejfölös sertéstarja steak burgonyával;
diókrémes palacsinta csokiöntettel 
KEDD: fokhagyma-krémleves; zúzapörkölt tésztával; gyümölcsrizs
SZERDA: marhahúsleves; főtt marha meggyszósszal, sósburgonyával; piskóta-
tekercs vaníliaöntettel
CSÜTÖRTÖK: Jókai-bableves; mákos tészta; cseresznye
PÉNTEK: gyümölcsleves; szezámos-csirkés tésztasaláta; fagylalt

A menü ára 990 Ft, 11.30-15.00 óráig kínáljuk, akár elvitelre is.
Az étterem június 5-től megújult étlappal és 20%-os kedvezménnyel

várja kedves vendégeit. Az akció június 30-ig tart!
Kóstolja meg primőr eperből, magyar spárgából és

lillafüredi pisztrángból készült ételeinket!
~ ~ ~

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
Asztalfoglalás: 28/816-819

Szobafoglalás és információ:  28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓL
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Újabb elismerésben részesült
a Gödöllői Sport Klub. A nem-
rég véget ért U21-es futsal baj-
nokság legjobb játékosának
Nagy Rolandot választották a
szakemberek, míg Vidák Ba-
lázs a második lett a listán.

Az ezüstérmet szerző U21-es gödöl-
lői csapat játékosa teljes joggal érde-
melte ki a legjobb játékosnak járó dí-
jat, ugyanis a korosztályos válogatott
keretteg vezérletével jutott el ismét a

bajnoki döntőig csapatunk, valamint
a felnőttek között is remekül teljesí-
tett. 
Vidák Balázs második helye is teljes
joggal megérdemelt. A fiatal játékos
ebben a bajnokságban robbant be a
futsal köztudatba és teljesített úgy
mind a felnőtt, mind az U21-es csapat
tagjaként, hogy felhívta magára az
U21-es válogatott kapitányának, Frank
Tamásnak a figyelmét, és így már be is
mutatkozhatott a nemzeti csapatban.

-tt-

Futsal – Dupla elismerés a Bikáknak

Nagy Roland a legjobb
Az őszi idényből elmaradt, Őrbottyán
elleni hazai meccsét pótolta május
27-én a Gödöllői SK U19-es labda-
rúgó csapata. A bajnoki ezüstéremért
hajtó fiatalok könnyedén hozták a kö-
telezőnek mondható győzelmet, ezzel
5 pontra megközelítették a bajnoki ta-
bella második helyén álló Hévízgyör-
köt. Az elmúlt hétvégi mérkőzések

beszámolóját az ünnepek miatti előre-
hozott lapzárta miatt következő, jú-
nius 10-ei számunkban közöljük.     -li-

Pest megyei I. osztály – Meccset pótolt az ifi

Hatos után már csak öt

Pest megyei I. osztály U19, elma-
radt mérkőzés:
Gödöllői SK – Őrbottyán 6–2
Gólszerzők: Kiglics Gábor (4), Szá-
raz Szabolcs (2) 

Május 21-én a II. korcsoportos
tanulók versenyével fejeződött
be a Diákolimpia Pest megyei
atlétika többpróba döntője. A
Budapesten rendezett  megyei
döntőn a gödöllői résztvevők
remekül szerepeltek. 

A lányoknál a Hajós csapata (Kovács
Emma, Seregi Dominika, Hornyák
Bernadett, Kroneraff Orsi, Botyik
Alexandra, Györe Fanni) végzett az
élen, míg a IV. korcsoportos lányok
közül egyéniben három első és egy
második helyet értek el. 100 méteren
Varga Fanni (Hajós), magasugrásban
Újvári Izabella (Hajós), valamint a
4x100 méteres Hajós váltó (Varga
Fanni, Ujvári Izabella, Vágó Vivien,
Kovács Janka) lett első, míg távolban
Vágó Vivien ( Hajós) ért el második
helyet. A fiúknál Baranyó Szabolcs
(Hajós) 1500 méteren negyedik lett.

A győztesek és a szintet teljesítő tanu-
lók bejutottak az országos döntőbe.
További eredmények:
300 m.: 3. Teleki Júlia (Török); 4x400
m. fiú váltó: 2. Török Ignác Gimnázi-
um (Gólya Balázs, Czuczor Attila,
Horváth Bálint, Deák Nagy Marcell);
4x100 m. fiú váltó: 3. TIG (Hegedűs
Tamás, Kővágó Ádám, Price Márton,
Vörös Viktor); 4x100 m. lány váltó:
1. Líceum (Mészáros Zsófia, Nádas
Kinga, Németh Barbara, Szilágyi 
Eszter), 6. Török; távolugrás: 4. hely
Berényi Iván (Petőfi); kislabdadobás:
3. Ambrus Lóránd (Erkel); 100 m.: 3.
Powel Alexandro Samuel (Erkel) ;
4x100 fiú: 2. Erkel (Somogyi Leven-
te, Ambrus Lóránd, Papp Dániel, Po-
wel Samuel); 4x1000 fiú: 1. Erkel
(Nagy Péter, Körösi Zoltán, Háló Bu-
da, Urbán Martin); 4x600 lány: 1. Er-
kel (Pesti Zsófi, Kiss Tünde, Nagy
Diána, Moldován-Horváth Katinka);

II. korcsoport, egyéni fiúk: 4. Pápai
Benedek (premontrei); II. korcsoport,
egyéni lányok: 2. Kovács Emma, 4.
Seregi Dominika (mindkettő Hajós);
100 m. lányok: 1. Nádas Kinga (Lí-
ceum), 2. Jilly Krisztina (Premont-
rei); magasugrás: 2. Jilly K.; távolug-
rás: 1. Jilly K.; diszkosz:: 1. Jilly K.;
gerely: 2. Jilly K.; 200 m. fiúk: 1. De-
ák Nagy Marcell (TIG); 400 m fiúk:
1. Deák Nagy M.; 800 m fiúk: 2. Pá-
pai Gergely (Premontrei); 1500 m. fi-
úk: 2. Pápai G.; 3000 m fiúk: 5. Erdős
Béla (Líceum); magasugrás: 1. Koós
Barnabás (Premontrei); diszkosz: 1.
Váraljai Zoltán (Premontrei), 3. Sző-
ke Péter (TIG); gerely: 4. Váraljai
Zoltán, 5. Szőke Péter; 100 m. lány:
2. Mészáros Zsófia (Líceum); 200 m
lány: 1. Mészáros Zs., 2. Németh Bar-
bara (Líceum); távol: 1. Németh Bar-
bara; gerely: 2. Tiborcz Judit (TIG).

-lt-

Diákolimpia – Atlétika többpróba

Gödöllői sikerek a megyei döntőn
Smeló Dávid, aki a Gödöllői
Sport Klub nagypályás és futsal
csapatának is oszlopos tagja,
meghívást kapott az elmúlt hé-
ten Olaszországban, Rómában
megrendezett Európa-kupán
részt vevő Magyar Strandfoci vá-
logatottba. 

A nyolc nemzetet felvonultató tornán
többek között Smeló Dávid remek já-
tékának is köszönhetően a negyedik
helyen végzett a magyar csapat. Kovács Kálmán szövetségi edző homok-
specialistái a négy közé jutásért Olaszországot verték 5-2-re, majd az elődön-
tőben következett a svájci csapat, akikkel nem bírtunk (6-1 oda), így a bronz-
éremért léphetett pályára a nemzeti válogatott. Ezen sportág egyik legjobbjá-
nak számító Portugália elleni bronzmérkőzésen remekül teljesítettek Sme-
lóék (gólt is lőtt a gödöllői játékos) és mindössze 7-5-re kaptak ki, ezzel az
orosz, a francia, a lengyel és a házigazda olasz csapatot megelőzve lett  ne-
gyedik a magyar strandfoci válogatott. -ll-

Strandfoci – Negyedik lett a magyar csapat

Smeló Dávid a homokon

Az országos utánpótlás kézilabda-bajnokságban második helyen végzett Gö-
döllői SE 1997-es csapata: Czene Dávid, Fóti Benedek, Gyurcsánszki Ádám,
Kondor-Tóth Gábor, Laczkó Szilárd, Papp Kristóf, Réti Tamás Csaba, Sza-
kály Benedek, Takács Attila, Tóth Attila Bence, Varga Botond.
Edzők: Majoros Gusztáv, Ádám Rita.

Kézilabda

Ezüstérmes fiatalok

Az elmúlt héten Gödöllő adott
otthon az egyetemi Rugby baj-
nokság harmadik, befejező állo-
másának. A gödöllői egyetemet
a GÖRCS (Gödöllői Ördögök
Rugby Csapata) képviselte, akik
végül az öt országos egyetem
részvételével megrendezett baj-
nokságban a 4. helyet szerezték
meg. Kenéz Árpádot, a csapat
egyik játékos-edzőjét kérdeztük,
aki a teljesítményével olyannyira
felhívta magára a figyelmet,
hogy meghívást kapott a felnőtt
válogatott keretébe.

– Meséljen a sportágról, ugyanis
mintha kevesebben lettek volna a pá-
lyán, mint a hagyományos változat-
ban.

– Igen, ez a rugby speciális változata,
az úgynevezett hetes Rugby. Ez azt je-
lenti, hogy 7 a 7 ellen játszák és a mér-
kőzések is mindössze kétszer hét perce-
sek. Egyébként minden ugyan olyan,
mint a hagyományos változatnál.

– Mióta van meg a csapat és, ho-
gyan alakult meg?

– Három évvel ezelőtt Juhász Már-
ton – aki szintén játékosedzőként tevé-
kenykedik – kezdte a toborzást, azóta
működik a csapat. Évről évre fejlőd-

tünk, az első két évben a játék tanulásán
volt a hangsúly, míg az idén már az
eredményre is törekedtünk, kisebb-na-
gyobb sikerrel. De ami a legfontosabb,

hogy meccsről meccsre fejlődtünk és
töretlen a lelkesedésünk.

– Kik vettek részt a bajnokságban
és hány állomásból állt?

– A mi csapatunk mellett az ÁVF
Budapest Vak Mókusai, a Duna-
újvárosi Főiskola Szomjas Te-
vék nevű csapata, a Szegedi Tu-
dományegyetem csapata és a
pécsi egyetem együttese, a pécsi
Indiánok vettek részt a bajnok-
ságban. Három fordulóból állt a
kiírás. Az első helyszín Dunaúj-
város volt, majd Szeged adott
otthont a második fordulónak,
végül Gödöllőn ért véget a so-
rozat.

– Hogyan szerepeltek a baj-
nokságban?

– A végelszámolás-
nál a negyedik he-
lyen zártunk, ami
jónak mondható. A
Szeged nyerte
egyébként a soroza-
tot, megelőzve a
Vak Mókusokat, a
Szomjas Tevéket,
minket és a pécsi
Indiánokat. Egyéb-

ként kevesen tudják, de beneveztünk az
NB II-es bajnokságba, ahol a 12-es vál-
tozatot játszuk. A besorolásnál az erővi-
szonyok és a földrajzi elhelyezkedést fi-

gyelembe véve az alsóházba kerültünk,
ahol négy csapat van, és ott a harmadik
helyet szereztük meg.

– Ha jól tudjuk, Ön egyéni sikert is
elért már...
– Igen, bekerültem a
magyar felnőtt hetes
válogatottba. Közép-
iskolás koromban
Szegeden ismerked-
tem meg a sportággal,
de hamar, egy edzés
után felhagytam vele.
Történt ugyanis, hogy
az első edzésen olyan
szerencsétlenül ütköz-
tem, hogy megsérül-
tem, és akkor egy ki-

csit megijedtem és az abbahagyás mel-
lett döntöttem. Amikor Gödöllőre kerül-
tem, megláttam a toborzót és azonnal je-
lentkeztem.

– Említette, hogy Szegedről került

ide a gödöllői egyetemre. Mi lesz ak-
kor, ha vége az iskolának?

– Sokat gondolkodtunk ezen a csa-
pattársakkal. Szeretnénk népszerűsí-
teni a sportágat, és a jövőben akár a
városból is toborozni játékosokat,
ezáltal még komolyabb szinten ver-
senyezve Gödöllőn tartani ezt a sport-
ágat. Mindenesetre azoknak, akik
hozzánk kerülnek az iskolán belül,
próbáljuk hangsúlyozni, hogy ha ki-
járták az egyetemet és visszakerülnek
a saját közegükbe, próbálják meg
folytatni a játékot és ismertessék meg
minél szélesebb körben a rugbyt.

Rugby egyetemi országos bajnokság

Negyedik helyen a GÖRCS



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek
KARÁDI LÁSZLÓ mérnök-alezredes ham-
vainak búcsúztatására, hogy bánatunkban
velünk osztoztak.  A gyászoló család.

INGATLAN

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

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

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

* Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820nm-
es, örökzöldekkel beültetett gondozott
telken, egy új építésű lakható épület (nap-
pali konyhával + fsz.), nagy fedett terasszal.
Víz, villany, gáz bevezetve, csatorna az
utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 20-9194-870

* 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 központ közelében 69 nm-es, 3
szobás, erkélyes, gázcirkó fűtésű lakás. Iá:
15 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

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

* Gödöllőn az Ambrus közben 73 nm-es, 2
szoba+étkezőssé átalakított, nagyon szép
állapotú, teljesen felújított erkélyes lakás.
Iá: 16,9 mFt.. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-
es telekkel, melléképülettel. Iá: 16,9 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

* Gödöllőn a tavak közelében, 800 m2-es,
örökzöldekkel beültetett telken 60 m2
alapterületű, 2 szobás ikerház-fél. Iá: 18
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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 Harasztban 500 nm-es
telken, 100 nm alapterületű, 2 + fél szobás
családi ház, pincével, melléképülettel,
garázzsal. Iá: 22 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

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

* Gödöllőn 2000-ben épült, igényes külső
és belső kialakítású, nappali + 3 szobás, 3
szintes (240 nm), galériás családi ház (40
nm-es terasz, kültéri medence, kandalló,
beépített szekrények, 613 nm-es, örök-
panorámás, parkosított telek). Iá: 35 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kastély-park közelében
2007-ben felújított és átalakított nappali +
3 szobás, színvonalas belső kialakítású,
alápincézett családi ház 900 nm-es
telekkel. Iá: 36,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

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

* Szilasligeten TELEK ÁRBAN eladó szo-
ba-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

* 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! Gödöllőn Sürgősen eladó
35 nm-es 1 szobás II emeleti tégla építésű
jó állapotú lakás konvektoros fűtéssel saját
tárolóval eladó Iár 7,9 MFt 20-7722429

* Gödöllőn 3 szoba + nappalis garázsos új
építésű ikerház szép telekkel,38-as PTH
tégla+dryvit kulcsrakészen eladó.I.ár: 25,5
MFt  20-7722429 

* Egyedi vétel! János u.-ban magasföldsz-
inti 1 szobás 37 nm-es erkélyes külön
fürdő + WC  konvektoros lakás sürgősen
eladó Iár 8,7 MFt  20-7722429

* Isaszegen 1993-ban épült 2+2 félszobás
családi ház 610 nm telekkel erdő mellett
eladó Tetőtér beépíthető Iár 15,5 MFt 20-
7722428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn gyönyörű panorámás 680 nm
saroktelek sürgősen eladó Iár 8,5 MFt 20-
7722428 

* KERESÜNK ELADÓ GÖDÖLLŐI és
környéki lakásokat, kertes házakat ,
telkeket regisztrált ügyfeleink részére nagy
helyismerettel és többéves eladási tapasz-
talattal! GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Kihagyhatatlan ajánlat! Sürgősen eladó
ár alatt I emeleti 2 szobás, erkélyes
palotakerti lakás egyedi fűtésmérővel  Iár
8,9 MFT 20-7722429 

* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba+ nagy
étkezős Magasföldszinti konvektoros felújí-
tott lakás Iár: 12.9 M FT 20-8042102

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

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

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

* Gödöllő központban 3 szobás I
EMELETI KONVEKTOROS 65 nm-es
lakás saját tárolóval, beépített konyhabú-
torral eladó Iár 13,5 MFt 20-7722429
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-Építési telek a Blahai részen,
közművek az utcában 592 nm
14.9MFt.  
-Veresegyházán 2 generációs 200 nm-
es 5 szobás jó állapotú cirkós családi
ház garázzsal 31.5MFt.
-Újfenyvesben modern 100 nm-es
nappali + 3 szobás családi ház 35MFt.
-Új lakások épülő 6 lakásos tár-
sasházban, tégla, cirkófűtés, erké-
ly/terasz, kertkapcsolat, tárolók,
parkosított kert, szoc.pol. 15,5 MFt-
tól 20,6 MFt-ig
-Antalhegyen csodálatos 1209 nm
panorámás telken 120 nm nappali + 3
szobás családi ház 29MFt.
-Szt. János utcában nyugati tájolású,
erkélyes 40 nm 1 + fél szobás 1.
emeleti lakás 11.8MFt.
-Kecskésben 30 nm pincézett
téglaépület 2018 nm zártkerti telken
6.5MFt.
-Kiadó irodák és műhelyek igény
szerinti méretben a 3. sz. főút
közelében.

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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



* Jó vétel Gödöllőn! Centrumban min-
denhez közel SZOCPOLKÉPES
újépítésű 2 szoba + nappalis ikerház
eladó kulcsrakész ár 22,1 MFt 20-
7722429 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 beépí-
thető tetőtérrel, garázzsal újszerű állapot-
ban eladó Iár 29,5MFt  20-7722428 

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

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

* Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2
szobás erkélyes világos  parkra néző tégla
konvektoros lakás nagyon alacsony rezsiv-
el kulturált lakótömbben I.ár: 11,9 MFt 20
772-2429 

* Családi okok miatt sürgősen eladó
Gödöllőn 1650 nm-es építési telek alkalmi
áron aszfaltos csatornázott utcában Iár
11,5 MFt 20-772-2429

* Erzsébet krt-on 2és félszobás
gyönyörűen felújított erkélyes lakás eladó
Iár 12,9 MFt  20-772-2429

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

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

* 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 iker-
házi lakások eladók! Ár 20,3Mft-tól
Használt lakás beszámítás lehetséges! 20-
5391988

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

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

* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰR-
GŐSEN 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

* Megbízható építőipari kivitelezés leiga-
zolható referenciákkal 20-9447025

* 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! 

* 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 POSTÁ-
VAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu

* 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. INGAT-
LANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEM-
BEN! www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN VÁSÁR-
LÓINK RÉSZÉRE. GÖDÖLLŐ KÖZPON-
TI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE 3%-OS
JUTALÉKKAL NYOLC ÉVES HELYI
ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATTAL. Pon-
tosabb tájékoztatásért hívjon: 0628-513-
210 vagy 0630-919-5960, vagy személye-
sen a POSTÁVAL SZEMBEN – INGAT-
LANVADÁSZ KFT. 

* Paál László közben tégla építésű, 2
szobás, 53 nm-es, konvektoros lakás,
ősfás csendes helyen ELADÓ,  12 nm-es
tárolóval. IRÁNYÁR:11.9 M Ft 06-30-629-
02-66, 06-28-545-065

* Vácszentlászlón 100 nm-es, cso-
daszépen felújított családi ház, 800 nm-es
saroktelken, csendes utcában ELADÓ.
Hőszigetelt nyílászárók, új cirkó, szép
burkolat+ garázs. Ára csak: 12 M Ft.   06-
30-977-66-65, 06-28-545-065

* Blahai részen, 1439 nm-es sík építési
telek,  30 % beépíthetőséggel, 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), nappali + 2 szobás
családi ház, gyönyörű tágas konyhával
ELADÓ. IRÁNYÁR: 28. 5 M Ft. 06-30-667-
48-12, 06-28-545-065

* Turán ELADÓ egy 2 és fél szobás,
összkomfortos parasztház. Gázkonvek-
toros fűtés, garázs, 938 nm-es telek és ren-
dezett szomszédok várják az új tulaj-
donost. Ár:7,5 M Ft    06-30-977-66-65, 06-
28-545-065

* A PIACI ÁR -30%! Veresegyházán eladó
egy 2003-ban épült, 6 szobás, 220 m2-es
családi ház 29,9 millió forintért. Érdeklőd-
ni: 06 70 454 0351 www.oc.hu 

* Gödöllő kedvelt belvárosi utcájában,
téglaépítésű, 2 szobás, 64 nm-es, első
emeleti gázfűtéses lakás eladó 12,7 millió
forintos irányáron. Érdeklődni: 06 70 454
0355 www.oc.hu 

* Gödöllőn 8,9 milliós irányáron eladó 64
m2-es, 2 szobás, első emeleti panellakás.
Érdeklődni: 06 70 454 0355 www.oc.hu 

* PIACI ÁR ALATT! Gödöllőn, 2005-ben
épült, nappali+3 szobás, duplakomfortos
társasházi lakás eladó. Érdeklődni: 06 70
454 0351 www.oc.hu 

* Gödöllő központi részén eladó egy 43
m2-es, 1+1 félszobás, gázkonvektoros
fűtésű, felújítandó társasházi lakás 8,99
millió forintos irányáron. Érdeklődni: 06 70
454 0352 www.oc.hu 

* SZOCPOL MÁR CSAK 1,5 HÓNAPIG!
Új építésű iker- és családi házak a
környéken akár 16 millió forinttól. Ingyenes
hitelügyintézés! Június 30-ig az ügyvédi
díjat vállaljuk Ön helyett! Érdeklődni: 06 70
454 0352 www.oc.hu 

* Gödöllő, Palotakerten 4 emeletes
házban 62 m2-es, 2 szobás felújított lakás
eladó 10,5 milliós irányáron. Érdeklődni:
06 70 454 0355 www.oc.hu 

* 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
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* Gödöllőn, KERTVÁROSI, BLAHAI
részen családi házat KERESEK kézpénzes
ügyfelem részére! Érd: (30) 491-5020

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

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

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

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

* Gödöllőtől 30 km-re PALOTÁSON PIZ-
ZÉRIA 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

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

* 2 DB ÉPÍTÉSI TELEK egyben is eladó a
BLAHAI városrészben. Ár alku szerint. Tel:
(70) 428-8213

* Gödöllőn eladó 1197 nm-es SAROK-
TELEK a KIRÁLYTELEPI részen, Balaton
utcában tulajdonostól. 30 %-a beépíthető,
ikerház, családi ház építésére kiváló. Iár:
18m Ft. Érd: Gergely Péter: (70) 333-4692

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

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

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

* Eladó Gödöllőn 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

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

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

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

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

* Kőrösfői utcában, Erzsébet parkhoz
közeli részén eladó 2 utcára nyíló, ren-
dezett kertes családi ház (több szoba
+garázs +pince). Iár: megegyezés szerint.
Érd: (28) 430-348

* Palotakerti 2 szobás, 61
négyzetméteres, szabályozható fűtésű,
beépített erkélyes, jó állapotban lévő lakás
eladó. Tel: 30/211-0009

* 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

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

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

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

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

* Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től
5percre 3,5+1 szobás konvektoros, cserép-
kályhás 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 kul-
turált környezet. iár: 15,5 M Ft. Érd nap-
közben: (70) 291-2992

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

*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

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

* SZADÁN 2005-ben épült 110 m2
+beépíthető tetőtér hangulatos családi ház
1520m2 telekkel 34,9MFt eladó. 3+félszo-
ba, 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 garázs-
soron. Iár: 10,5 millió Ft. Hívjon, mege-
gyezünk! Tel: (20) 3532-516

* Eladó lakás Gödöllő központjában a Rem-
sey 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 garázzsal, mel-
léképületekkel, nagy kerttel eladó. Tel: (30)
486-1445

* Élhető, hangulatos otthon eladó Gödöl-
lőn, Blahán. A nem hivalkodó külső mögött
barátságos mediterrán stílusú összkomfor-
tos családi fészek rejlik beépített kony-
hagépekkel, bútorokkal, gondozott kerttel,
ásott kúttal, automata kapuval. Iár:28,9M.
A szomszéd utcában eladó 1 hold, 6000
m2 belterülettel határos ZÁRTKERT
széles utcafronttal, kivételes adottsá-
gokkal. Családi élettér, vállalkozás létre-
hozására, befektetésre. T: (70) 382-1747

*Gödöllőn, Palotakerten 62 nm-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

* Gödöllő központjában, mégis csendes
utcában, az Ambrus közben 2 és fél-
szobás, felújított öröklakás tulajdonostól
eladó. Ára: 14 M Ft. Érd: 06 (30) 500-
2432, 06 (30) 509-7326

* Gödöllőn, 710 nm-es telken 170 nm-es
családi ház szaunával, kandallóval, kültéri
medencével 39,5 M Ft-ért eladó. Tel. (20)
336-4068

* Tóalmáson, gyógyfürdő utcájában 2 szoba
összkomfortos téglából épült családi házunkat
eladnánk, esetleg kis családi házra, lakásra,
zárt kertre cserélnénk. Tel: (20) 621-5111

* Gödöllő – Máriabesnyőn 2001-ben
(főleg belülről) felújított 80 nm-es, 2 szoba-
étkezős családi ház 980 nm-es telken
eladó. Ir.ár: 19,5m Ft. Tel: (20) 669-2655

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

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KIEMELT AJÁNLATAINK:
*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 307, 196 ÉS 191 NM-ES
ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÓK.
BÉRLETI DÍJ: 15 EURÓ/HÓ/NM + REZSI.  
*GALGAGYÖRKÖN 134 nm-es, nappali
+3 szobás, garázsos, felújított, két gen-
erációnak is alkalmas családi ház 2009
nm-es telken (gyümölcsfák, fúrt kút,
patak, erdő) eladó. Iá.: 25 m Ft.
*A Fenyvesben 1600 nm-es, meg-
osztható, szép, szabályos építési telek
kellemes környezetben eladó. Iá:19 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telekkel, pincével, melléképülettel
eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 9 mFt.

*Tanya a város szélén: A Fenyvesi dűlőn
2680 nm-es telken 60 nm-es, kétszobás
lakóház 12 millió forint fixáron sürgősen
eladó. Gazdálkodásra, állattartásra
kiválóan alkalmas!
CSALÁDI  HÁZAK  GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban gyönyörűen parkosított
saroktelken 180 nm-es, nappali+3
szobás, igényes családi ház garázzsal,
szaunával, jakuzzival eladó. A telken egy
1 szobás önálló lakrész is található.
Irányár: 67,9 mFt.
*A Kertvárosban, pár percre a központ-
tól, 10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 60 mFt.
*Máriabesnyőn, szépen parkosított 1030
nm-es telken nappali+ 5 szobás, három-
szintes családi ház, dupla garázzsal,
tárolókkal, pincével eladó. Iár:39 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai kony-
hás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es mel-
léképülettel, garázzsal, tárolókkal,
ólakkal eladó. Irányár: 23,8 mFt.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:
*GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos
ikerházfél eladó. (Gondozott kert, öntöző
rendszer, víztisztító, vízlágyító rendszer,
központi porszívó, riasztó). Iár: 46,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 670 nm-es
telken új építésű, 140 nm-es, nappali +3
szobás, családi ház eladó. Iár: 36 mFt.

*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban, csendes
utcában, 852 nm-es telken, most épülő,
nappali+3 szobás, 136 nm-es, egyszintes
családi ház kulcsrakész állapotban
eladó. Iá: 38,5 mFt. 
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*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. em., konvektoros fűtésű, téglaépí-tésű,
felújított, erkélyes lakás eladó. Iá: 13,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nm-
es, második emeleti, frissen felújított,
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.
KIADÓ HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház hatalmas panorámás
telken, garázzsal hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj: 200 e. Ft./hó+ rezsi.
*A Blahán 120 nm-es, nappali+3 szobás,
igényes, új építésű, kétgarázsos lakóház
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 190 e. Ft/hó+ rezsi.



* Gödöllő központjában 37 nm-es magas
földszinti 1 szobás, vízórás, gázfűtéses,
alacsony rezsijű, nagy erkélyes, D-K-i
fekvésű, téglaépítésű lakás eladó. 8,5 M
Ft. Tel: (20) 415-6298

* Gödöllőn 1,5 szobás, galériás, kertes tár-
sasházi lakás jó állapotban eladó.
Egyetem, iskola, ovi a közelben, vasút,
HÉV, buszmegálló néhány percre. iá: 11,3
M Ft. (20) 5570-177

* ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓT KERESEK,
akivel gödöllői építésű ikerházi lakásra
CSERÉLNÉM ősfás, parkosított 900 nm-
es telken lévő gödöllői házamat. Tel: (70)
772-0392

* 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, kony-
ha, 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, egyszintes, kiváló
állapotú, nappali+3szobás polgári ház,
530m2-es parkosított kerttel, kerti tóval,
garázzsal. Ár: 42MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* HARASZTI CSALÁDI HÁZ. Kertvárosi
környezet, 127m2-es lakótér, 3+fél szoba,
2fürdő, panorámás terasz, 486m2-es
parkosított kert, szuterén, garázs. Ár:
35MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

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

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

ALBÉRLET

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

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

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

* Gödöllőn 69 nm-es, 3 szobás, gázcirkó
fűtésű, erkélyes lakás kiadó 65
eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086

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

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

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

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

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

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

* KIADÓ Gödöllő központjában (Szabad-
ka utcában) 1,5 szobás (51 nm) lakás, kon-
vektoros, 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

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

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

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

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

* Gödöllő belvárosában új építésű 50 nm-
es 2szobás, gyönyörűen berendezett,
gépesített lakás kiadó kocsi beállóval,
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

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

* Kiadó 35 nm-es bútorozott lakás diákok-
nak, fiataloknak Gödöllő centrumában.
40.000 Ft + rezsi. Tel: (28) 414-424

* Gödöllő blahai részén, csendes
környezetben, hosszútávra kiadó kertes csalá-
di ház udvarán egy különálló, 54 nm-es,
összkomfortos lakás. Kocsi beállási lehetőség,
a Hegy utcai 5-ös busz megállójától 5 percre.
50e Ft +rezsi/hó. Érd: (20) 423-9723

* Kiadó Blahán szoba-konyha - fürdős-
zobás kertes ház 45e + rezsi/hó. 1 havi
kaució. Tel: (20) 4011-941

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

* Két főiskolás lányommal KERESÜNK kb. 2
évre 3 különálló szobával rendelkező házat
vagy lakást, ha lehet bútorozottan, reális
áron. Köszönjük. Tel: 06 (70) 427-4839

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

* Gödöllőn a Paál László közben 2 szobás,
bútorozott 60 nm-es lakás kiadó. Azonnal
költözhető. Tel: 06 (20) 526-7289

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

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

* 45 mn-es másfél szobás lakás kiadó a
János utcában. 45.000 Ft +rezsi +kaució.
Tel: (30) 390-1505

* Gödöllő központjában, családi házban 1
szobás összkomfortos lakrész kiadó. Ár:
40.000 Ft +rezsi. Érd: (30) 425-8595

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

* Kossuth Lajos utcában 1,5 szobás, felújított,
fűtésszabályozós lakás bútorozva, hosszútávra
1-2 fő részére kiadó. 55e Ft + rezsi. 2 havi kau-
ció szükséges. Tel: (70) 333-0496

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

KIADÓ

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

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

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

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

* Gödöllői állomáson lévő Fornetti üzlet
július 1.-ével betegség miatt átadó. Akár
Kft-vel is. Érd: 06 (20) 52-80-804

* 135 nm-es megosztható helyiség kiadó
Gödöllő kertvárosi részén, családi házban.
Kereskedelmi ill. egyéb vállalkozás céljára..
Teljes közmű, ipari áram kiváló parkolási
lehetőség. Tel: (20) 968-4454

* 35 nm-es nagy kirakatos üzlet Gödöllő
központjában a Petőfi téren, forgalmas
helyen kiadó. Tel: (70) 318-4066

* Gödöllőn 16 nm-es üzlethelyiség kiadó
kedvező áron. Tel: (30) 505-8012

ÁLLÁS

* Az aQua&Cooler Kft. üzletkötő kollégákat
keres ballonos ásványvíz gödöllői lakosság
felé történő értékesítésére. Saját autó szük-
séges. Érdeklődni a következő számon
lehet munkaidőben: 20\953-6661. Önéle-
trajzokat az allas@q-c.hu címre várunk.
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40-en túliak társasága
figyelem!

Mikor a tortánkon elfújjuk a 40. gyertyát,

lassan megjelenik egy bosszantó, minden-

napjainkat jelentősen befolyásoló „nyűg”,

miszerint közelre egyre rosszabbul látunk,

közeli munkavégzésnél szemünk fárad.

Ezt az állapotot nevezzük öregkori távol-

látásnak (hiszen, ha minden jól megy, távol-

ra azért még látunk). Nem hangzik túl jól az

elnevezése, de legalább ez a gond könnyen

orvosolható egy látásvizsgálattal, és egy

divatos szemüveggel.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy mindig

orvos, vagy optometrista (látásvizsgálattal

foglalkozó szakember az optikákban) írja fel

a szemüveget, mert ilyenkor szem-

betegségekre is történik szűrés, és a

szemüveg is egyénre szabott, pontos lesz!!!

Egyszerű olvasó szemüveggel, csak egy

távolságra látunk élesen. Vannak

tevékenységek, melyekhez ennyi kevés.

„Sokat fáj a szemem

munka közben.”

„Számítógép monitor

előtt gyakran bepi-

rosodik a szemem.”

„ Olvasó szemüveg-

emmel nem látom jól a

monitort.”

Optikánkban ilyen, és

ezekhez hasonló pana-

szokkal gyakran találkozunk. Szerencsére szá-

mos jobbnál, jobb megoldást tudunk nyújtani.

A legfontosabb, és a jó szemüveg igazi titka

az, hogy a vevő alaposan legyen kikérdezve

a munkakörülményeiről, mihez fogja

használni a szemüveget, és ezek tudatában

legyen felírva a dioptria, illetve legyen

kiválasztva, a megfelelő lencsetípus. Nagyon

fontos, hogy pontosan milyen távolságra

szeretnénk élesen látni, és egyszerre több

távolságra van-e szükség.

Pl. Ilyen a számítógépes munkavégzés.

Fontos, hogy csak a monitort nézzük-e, vagy

közben apró betűs számlákkal is kell-e dol-

gozni, sőt a 2-3 m-re lévő ügyfélt, munkatár-

sat is szeretnénk-e látni.

Mindez ügyesen megoldható akár egyetlen

speciális szemüveglencsével is. Ezek kön-

nyen megszokható, különböző távolsá-

gokhoz illeszkedő, többfókuszú lencsék. A

progresszív lencsékhez hasonló, folyamatos

átmenet van bennük. Elsősorban közeli és

munkatávolságra vannak kialakítva. A

lencse alsó részén, a közeli dioptriából kiin-

dulva és felfelé haladva csökken a lencse

erőssége, míg eléri a munkatávolságra szük-

séges dioptriát. A munkatávolság egyénre

szabott, 80cm-től akár 2-3m-ig is terjedhet.

A szem a változó távolságokhoz éppen szük-

séges korrekciót kapja meg, így kevésbé fárad

el és a munkavégzés hatékonyabbá válik.

Sok szeretettel várjuk optikánkban,

ingyenes szemvizsgálattal, és tanácsadás-

sal a teljes nyitva tartás alatt!

Szőke Emese
optometrista, látszerész mester 
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* Munkájára igényes, önállóan dolgozni
tudó kreatív szakácsot keresek. Tel.:
20/454-27-68

* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS
SZERVIZ kollégákat keres az alábbi
munkakörök betöltésére: raktáros, autósz-
erelő,  karosszéria lakatos, kézi autómosó-
ba mosós. Kiemelt kereseti lehetőség, tel-
jesitménybérezés. Kizárólag Márkasz-
ervizben szerzett gyakorlattal rendelkezők
jelentkezését várjuk!Jelentkezni lehet
önéletrajzzal. opelgaal@vnet.hu, 2100
Gödöllő, Rét utca 18.

* Idénymunkára férfi felszolgálót
felveszünk a Sziget Vendéglőbe. Tel.:
20/3309/564.

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

* Aroma és illóolaj gyártásával foglalkozó
cég keres két fő alkalmazottat. 1.
ÉRTÉKESÍTŐ: Elvárás: Élelmiszermérnöki
végzettség, B-kategóriás jogosítvány, közép-
fokú angol nyelvvizsga. Feladat: belföldi és
külföldi partnerekkel való kapcsolattartás, új
vevők felkutatása. 2. FEJLESZTŐ: Elvárás:
Vegyész mérnöki végzettség, GC-MS és
HPLC-s gyakorlat, angol nyelvtudás. Felada-
ta: Bejövő minták és az újonnan kifejlesztett
termékek műszeres analitikai vizsgálata, új
termékek fejlesztése, reklamációk kezelése,
HACCP és ISO auditok rendszeres lebony-
olítása. Jelentkezéseket várjuk az alábbi
email címre: info@foodbase.hu 

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

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

* Missy Szépségszalonba vendégkörrel ren-
delkező 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 önéletrajzokat az updategodol-
lo@gmail.com címre várjuk. 

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

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

* PIZZA PALAZZO FELSZOLGÁLÓT
KERES angol nyelvtudással és gyakorlat-
tal. Érd: (20) 338-7225

* GÖDÖLLŐI AUTÓSISKOLA GYAKOR-
LATI OKTATÓT KERES! Tel: (20) 9 734 738

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

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

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

* GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSTÚDIÓBA
PEDIKŰR, MANIKŰR MŰKÖRMÖST
KERESÜNK VÁLLALKOZÓIVAL. Tel: (20)
200-2725

* Agilis hölgyek és urak jelentkezését
várom összetett irodai munkára jó kereseti
lehetőséggel. Tel: (20) 4300-151

* Takarítást, vasalást vállalok háznál
Gödöllőn és Szadán. Tel: (30) 609-8707

* Leinformálható, megbízható nő
házvezetői, takarító munkát, idős, ill. gyer-
mek felügyeletet vállal. Tel: (20) 354-9688

* Gödöllői telephelyű cég FÉNYEZŐT
KERES munkagépek, emelőállványok
fényezésére. Tel: (70) 221-3652

* Energikus, megbízható, középkorú
diplomás családanya gyermekfelügyeletet
vállal alkalmanként vagy rendszeresen, a
nap bármely szakában, óvodából, iskolából
elhozatallal is (saját gépkocsi), szükség
esetén saját gyermek centrikus kertes
házamban. Érd: (20)  489-0205

SZOLGÁLTATÁS

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

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

A Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar dékánja

(Gödöllő, Páter K. u. 1.) álláspályázatot hirdet
egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás részletei 2009. május 25-től június
17-ig terjedő időszakban a www.kszk.gov.hu, a
www.szie.hu/allaspalyazatok, internetes oldalakon,
valamint az Egyetem Hirdetőtábláján, továbbá az
Oktatási és Kulturális Közlöny I. évfolyam, 14.
számában megtalálhatók.



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

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

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

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

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

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

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

* BENZINES ÉS DIESEL GÉPJÁRMŰ
ZÖLDKÁRTYA – GYORSAN. Gödöllő,
Dózsa Gy. út 55. TIRE-MAN UDVAR. Tel:
(70) 312-6503, (20) 9811-335

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

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDEN-
BEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnep-
napokon is. T: (20) 411-7473 Köszönjük
bizalmát!

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

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

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

* GÉPI FÖLDMUNKA, KONTÉNERES SITT
SZÁLLÍTÁS, TERMŐFÖLD, SÓDER, HO-
MOKSZÁLLÍTÁS, KERTRENDEZÉS, ALAP-
KI-SZEDÉS. (30) 339-3280, (30) 588-9219

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

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

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

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

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

* Földmunkák kis és nagygépekkel.
Árokásás, betonvésés, épületbontás,
tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009

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

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

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalag-
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Lam-
inált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.

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

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

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

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

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

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem
italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármi-
lyen kerítés-készítés, javítás, festés. Szen-
nyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lam-
bériázás, parkettázás. Kőműves munkák,
tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276

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

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

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

* „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

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

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

* KÁRPITOZÁS. Minden fajta bútor kárpi-
tozása, javítása: garnitúra 40.000 +szövet,
fotel 70.000 +szövet, kanapé 20.000
+szövet. www.karpitjavitó.hu (30) 451-0730

* Részletes, személyre szabott asztrológiai
sorselemzés: Piramis Napfénybolt Gödöllő,
Petőfi tér 14/4. Tel. (30) 948-5684

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

OKTATÁS

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

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

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

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - NYÁRI
TANFOLYAMOK 18 000 FORINTOS BRUT-
TÓ ÁRON! NYÁRI EGYÉNI ANGOL
NYELVÓRÁK MÁR 1800 FORINTOS NET-
TÓ ÁRON LEKÖTHETŐK! MINDEN NYÁRI
EGYÉNI ÓRA AKCIÓS! RÉSZLETEKÉRT
KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS
NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE, ÁLLÁS-
INTERJÚRA FELKÉSZÍTŐ, ILLETVE KOM-
MUNIKÁCIÓS TANFOLYAMOK.  (20) 216-
62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.

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

* FRANCIA tanár haladókat tanít kedvező
áron. Tel: 06 (30) 4963-172

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

* Angol és német intenzív szókincsfejlesztő
tanfolyamok indulnak júniustól 4 hetes kurzu-
sokban heti 3×2 órában 2-4 fős csoportokkal.
Ingyenes tananyag, csoport létszámától függő
óradíj. Érdeklődni: HEBE Kft. 28/513-776
vagy info@hebe.hu  www.hebe.hu 

* Kiscsoportos angol, német, olasz, orosz
kezdő, középhaladó, haladó tanfolyamok
indulnak júniustól 4 hetes kurzusokban 2×2
órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes
tananyag, csoport létszámától függő óradíj.
Érdeklődni: 28/513776 vagy info@hebe.hu
www.hebe.hu

* ORIGO, GOETHE, TELC, ECL, BME
nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok egész
nyáron  4 hetes kurzusokban heti  5×2
órában vagy 2×2 órában 2- 4 fős csopor-
tokkal. Ingyenes tananyag, csoport lét-
számától függő óradíj. Érdeklődni:
28/513776 vagy info@hebe.hu www.hebe.hu

* Középiskolára felkészítő tanfolyam indul
angol és német nyelvből gödöllői gyakorló
középiskolai tanárokkal. 4 hetes kurzusok-
ban heti 2×2 órában 2-4 fős csoportokkal.
Ingyenes tananyag, csoport létszámától füg-
gő óradíj Érdeklődni: 28/513776 vagy
info@hebe.hu  www.hebe.hu

* 6-12 éves gyerekeknek angol és német tan-
folyamok indulnak játékos formában egész
nyáron 2×1 órában 2- 4 fős csoportokkal.
Ingyenes tananyag, csoport számától függő
óradíj.  Érdeklődni: 28/513776 vagy
info@hebe.hu www.hebe.hu

* Egy nap testi-lelki egészségünkért: önis-
mereti és stressz oldó gyakorlatok végzése a
problémák, betegségek valódi hátterének
feltárására, kitisztítására, új megoldások
keresésére. A csoportfoglalkozás célja a har-
mónia helyreállítása. Időpont: júni. 10. 9-17
óráig. Borna Brigitta (20) 669-2655

* LOVAS OKTATÁS kezdőknek és haladók-
nak, póni lovaglás a Domonyi dombságban,
terep és túralovaglás. Családi környezetben
lovas és kézműves táborok gyerekeknek júni.
29.-től több turnusban. Domonyvölgy, Detti
Lovarda. Tel: (30) 607-3871
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Bécsi vagy frankfurti?
Nem a ke-

r i n g ő r ő l

szól ez az

írás, habár

a keringős

bálokhoz

hozzátar-

tozik a virsli. Egy első világháborús visszaem-

lékezésben olvastam, hogy orosz hadifogságból

szökött katonatisztek virslit kezdtek gyártani

Teheránban. Nem tudván Európába visszakerülni

onnan, enni és pénzt kellett keresni. Tuskón

kalapáccsal péppé vert húst kis fűszerrel, vízzel

összekevertek, juhbélbe tömtek. Fényesen ker-

estek, később több üzletet nyitottak. De a virsli-

gyártást Frankfurtban már több száz éve feltalálták

– igaz, ott csak disznóhúst volt szabad beletölteni.

Egy frankfurti hentes Bécsben letelepedve döntött

úgy, hogy nemcsak disznó, de marhahúst is tesz a

virslibe – ez lett a bécsi verzió. A hús benne fűsz-

eres, sós, kicsit megfüstölve, hűtve eltartható, de a

nagy ötlet a víz. A pépes hús sokkal több vizet

felvesz, mint gondolnánk, könnyen emészthetővé

lazítja, ráadásul húsárban. Talán ezért van, hogy a

virslihez a sör jól megy. Bajor földön külön regge-

liként szerepel a sósperec, virsli és búzasör. 

Hazafiasan dobban szívem látván, Ausztriában

mindenütt kínálják a debrecenit. Ebben a virslitöl-

teléket tovább ízesítik paprikával, köménnyel,

borssal, s mindenütt a világon megmaradt

debreceninek. (A hamburger neve is Hamburg

kikötőjéből ered…)

A juhbélbe töltött jó virslibe csak hús, víz és fűsz-

er fér bele. Szeretjük roppanását a szánkban,

meleg, könnyen emészthető, gyors étel.

Viszonylag semleges íze miatt a mustáron túl

használhatjuk levesbe (lencse, korhely), salátának,

tésztába sütve. 

Meghökkentő, hogy a hasonló nagyságú, olcsó,

virslinek nevezett lelkiismeretlenségekben men-

nyivel több anyagot találhatunk: szója, szőlőcukor,

szentjánoskenyér, guárgumi, maltodextrin, difos-

zfát, inulin, mustármagliszt, L-karnitin, ízfokozók,

stabilizátorok, liszt, xantángumi. Talán egy kis

nyesedék húsnak is marad helye.

Szilveszter táján hihetetlen mennyiséget vásárol-

unk belőle. Ilyenkor különösen gyanakodjunk

attól, ami olcsó. Eligazít a józan árképzés, és

lehetőleg frankfurtert keressünk. Nem muszáj

főzni, mikrohullámú sütőben 30 másodperc egy

példány, ha több, darabonként 10 másodperccel

tovább. Ha lehet, reszeljünk frissen hozzá tormát,

amit lágyít a tejszín, tejföl, s már közel vagyunk a

tartármártáshoz!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



* Felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező
főiskolás diáklány angol korrepetálást vállal
általános- és középiskolások számára. Érd:
(30) 701-0848

* NYÁRI FESTŐ ISKOLA indul. Jelentkezés
a Piramis Napfényboltban, Gödöllő, Petőfi
udvar. Tel. (30) 505-8012

TÁRSKERESŐ

* 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

* Erdőkertesi 74 éves özvegy férfi megis-
merkedne egy kedves társsal, akár hosszabb
itt tartózkodással is. Minden megoldás
érdekel. Tel: (28) 479-461

ADÁS~VÉTEL

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

* Eladó nagyon megkimélt állapotban áta-
lakitható kiságy 70x140 cm 15.000 Ft.,járóka
10.000 Ft, pelenkázós fürdőkád 10.000 Ft,
összecsukható, többfunkciós babakocsi
20.000 Ft, gyerekülés újszülött kortól
10.000 Ft, bébihordozó 6.000 Ft, fa karos
hintaló 3.000 Ft, bébi mérleg 5.000 Ft,Peg
Perego 2szem. akkus terepjáró 60 kg-ig
50.000 Ft. Tel.30/619-9399.

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

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

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

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

* Költözés miatt eladók: ötrészes világos
szekrénysor, barna kihúzható bőrkanapé,
franciaágy, kisbútorok (asztal, karosszék,
polc, egyéb), textíliák, szőnyeg,
évelőnövények, sövények, időpont
egyeztetéssel. Tel. (20) 494-3520

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

* Bontásból származó fa ablakok és ajtók ill.
tüzelő faanyag eladó. Tel: (30) 581-9791

*Étkezősarok: nagy asztal, kis asztal, 2pad; egy
140 L-s Zanussi fagyasztó és egy barna bár-
sonyhuzatú keveset használt franciaágy eladó.
Ár megegyezés szerint. Tel: (30) 305-9902

* Kétszemélyes kinyitható kanapé, 5 részes
régi szekrénysor, gardróbszekrény, számítógép
asztal, színes TV, 2db kempingszék, műanyag
szennyes tartó, szőnyeg (1,70×2,50 +2db
összekötő) eladó. (20) 938-5759

* MINŐSÉGI BOROK közvetlen a
pincészettől: Egri, Tokaji. Esküvőkre, ren-
dezvényekre kiszállítással megrendelhetők.
Piramis Napfénybolt Gödöllő, Petőfi tér
14/4. Tel. (30) 948-5684

* Fontos az egészsége, igyon TISZTA VIZET!
Víztisztító rendszerek széles választéka
megtekinthető, kipróbálható a Piramis
Napfényboltban, Gödöllő, Petőfi tér 14/4.
Tel. (30) 948-5684

* Gyógyít, relaxál, vitalizál JADE masszázsá-
gy fiataloknak és időseknek. Ha elnyerte a
tetszését, meg is vásárolhatja a Piramis
Napfényboltban, Gödöllő, Petőfi tér 14/4.
Tel. (30) 948-5684

* Zafír termékek, gyógyteák széles választé-
ka, nemeskövek és ebből készített termékek,
ill. még sok különlegesség várja Önt a
Piramis Napfényboltban, Gödöllő, Petőfi tér
14/4. Tel. (30) 948-5684

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

* Kiscica elvihető. Tel: (20) 2206-298

EGYÉB

* GYULAI HŐFORRÁS ÜDÜLŐ-
SZÖVETKEZETBEN 2x2 HETES, 3 SZEMÉ-
LYES ÜDÜLÉSI JOG ELADÓ. Irányár:
420.000,-Ft, Következő üdülés: szeptember
5-től. Tel.: 1/394-3551,  20/237-8640

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

* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.

* A gazdasági vállság óta még jobban
működő VÁLLALKOZÁSOMHOZ KERE-
SEK FRANCHISE PARTNEREKET. Elő-
leg: minimális tőkebefektetés, csekély
időigény konkurenciamentes termékkör.
Tel: (70) 318-1043

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

* Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. JÚNIUS 10.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Kóczián Ferenc, Kert u. 7.
Király Tibor, Reptéri út 17.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:

Mezei Istvánné, Grassalkovich A. u. 14.
Lakatos Erzsébet, Kandó K. u. 4.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:

Paulovics Zsuzsanna, Köztársaság u. 2.
Tamás Lajosné, Százszorszép u. 82.

Recept
Epertiramisu
HOZZÁVALÓK: 50 dkg eper, 1 citrom leve, 1 tasak vaníliás cukor, 6 ek narancslikőr, 15 dkg ba-
bapiskóta, 25 dkg mascarpone, 25 dkg natúr joghurt, 3 ek porcukor, a díszítéshez citromfű.
ELKÉSZÍTÉS: Az epret megmossuk, megtisztítjuk, 10 szemet félreteszünk a díszítéshez, a töb-
bit kis darabokra vágjuk. A citromlevet felforraljuk a vaníliás cukorral. Belekeverjük a likőrt, és
mély tálba öntjük. A babapiskóták felét megforgatjuk ebben a lében, és kibéleljük velük egy lapos tál alját. A mascarponét simára kever-
jük a joghurttal és a porcukorral. Erre egy réteg epret és egy réteg mascarponés krémet teszünk. A maradék piskótát is a likőrös lébe
mártjuk, és befedjük vele a krémet. Rárakjuk a maradék epret, és bevonjuk a maradék mascarponével. Legalább 1 órára a hűtőbe tesz-
szük. Tálalás előtt a félretett eperszemekkel és a citromfűvel díszítjük.


