
A Fidesz-KDNP közös listája 56,37 %-
kal (1.628.570 szavazat) győzött, és 14
képviselőt küld az Európai Parlament-
be. A második helyen az MSZP végzett
(501.967), így 4 képviselői mandátumot
szerzett. Harmadik a Jobbik 3 mandá-
tummal (426.746), és 1 hely jutott az
MDF-nek is (153.172). Nem jutott man-
dátumhoz a LMP-HP – 75.066 (2,60
%), SZDSZ – 62.344 (2,16 %), Mun-
káspárt – 27.818 (0,96 %), MCF-Roma
Összefogás párt – 13.440 (0,47 %).

Ennek eredményeként a Magyaror-
szágnak jutó 22 képviselői helyből a
Fidesz-KDNP európai parlamenti frak-
ciójának a következő képviselők lesz-
nek a tagjai: Schmitt Pál, Szájer Jó-
zsef, Gál Kinga, Áder János, Surján
László, Deutsch Tamás, Járóka Lí-
via, Schöpflin György, Gyürk And-
rás, Őry Csaba, Glattfelder Béla, Kó-
sa Ádám, Hankiss Ágnes és Győri
Enikő. Az MSZP listájáról Göncz Kin-
ga, Herczog Edit, Gulyásné Gurmai
Zita és Tabajdi Csaba került be az uni-
ós törvényhozásba. A Jobbik három le-

endő EP-képviselője Morvai
Krisztina, Balczó Zoltán és
Szegedi Csanád. A Magyar
Demokrata Fórum képvisele-
tében Bokros Lajos dolgoz-
hat majd az EP-ben.

Míg országosan 36,29 %-
os volt a részvételi arány, ad-
dig Gödöllőn az összes sza-
vazásra jogosult 24.653 vá-
lasztópolgár közül 10.713,
azaz 43,46 % adta le voksát
vasárnap 19 óráig. Közülük
49 fő szavazott érvénytele-
nül.

Országos szinten minden
megyében és a fővárosban is
a Fidesz nyerte a legtöbb sza-
va-zatot az európai parlamen-
ti választásokon: a főváros-
ban érte el a legalacsonyabb
arányú győzelmet. Az MSZP
és az MDF éppen Budapes-
ten szerezte meg a szavaza-
tok legnagyobb hányadát.

(folytatás a 3. oldalon.)
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Európai parlamenti választás, 2009

Elsöprő jobboldali győzelem
Vasárnap befejeződtek az európai parlamenti választá-
sok. Összesen 375 millió ember szavazott 27 ország-
ban az Európai Parlament 736 képviselői helyére júni-
us 4. és 7. között. Hazánkban az utolsó napon zajlott le
a voksolás, ami elsöprő jobboldali győzelmet hozott.

Százhuszonnégy önkormány-
zat vezetője, az érintett válasz-
tókörzetek országgyűlési kép-
viselői, és az érintett miniszté-
riumok képviselői kaptak meg-
hívást arra a tanácskozásra,
amit a Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége és Vác város
önkormányzata rendezett meg
Vácon június 4-én.

A rendezvényre azért került sor, mert
a Nemzeti Vagyongazdálkodási Ta-
nács minden egyeztetés nélkül össze-
vonta az Észak-magyarországi Regi-
onális Vízmű Zrt. irányításával a Ti-
szamenti Regionális Vízmű Zrt-t és a
Dunamenti Regionális Vízmű Zrt-t. 

A döntés ellen valamennyi érintett
önkormányzat tiltakozik, mivel az in-
tegráció következtében a DMRV el-
veszti önállóságát, és félő, hogy a
végső cél a tőzsdére vitel lenne. A ta-
nácskozást megelőzően, június 3-án a
helyi és a környékbeli települések la-
kói a társaság szakszervezetének
szervezésében demonstrációt tartot-
tak, amelyen felszólalt a város szoci-
alista polgármestere is, aki átvette a
tiltakozóktól azt a felhívást, amely-
ben a DMRV dolgozói tiltakoznak az
NVT döntése ellen, és annak vissza-
vonását követelik.

(folytatás a 3. oldalon.)

Maradjon miénk a víz!

Összefogás
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A Szabadság tér megújításá-
ban érdekelt ingatlantulajdo-
nosok számára tartottak fóru-
mot június 3-án a Városházán.
A résztvevőket Krassay László
alpolgármester köszöntötte,
majd Tengelits István városüze-
meltetési irodavezető ismer-
tette a lapunkban már több-
ször bemutatott, európai uniós
támogatás elnyert projekt tar-
talmát. A kérdésekre mellettük
Berencz Ibolya főépítész és
Orosz Tamás tervező válaszolt. 

Minden fejlesztés változást hoz, ami
kompromisszumokat igényel az ér-
dekelt felektől, mondta bevezetőjé-
ben Krassay László. A Főtér program
célja egy élhetőbb, a lakosságot job-
ban szolgáló, az idegenforgalmat
vonzó – ezáltal az itt működő üzletek
iránt új keresletet támasztó –, igénye-
sebb megjelenésű városközpont ki-
alakítása. A Szabadság tér egésze sé-
tálóutcává válik, s a feltételek kisebb-
nagyobb módosulásával bármelyik
jelenlegi üzlet funkciója megmarad-
hat. Hogy melyek ezek a módosulá-
sok, arról Tengelits István beszélt.
(Az irodavezető ezt megelőzően Gö-

döllő polgárai közül elsőként a fórum
vendégeit értesítette arról, hogy az
önkormányzat legújabb pályázati
sikere 13 millió forint elnyerése böl-
csőde-korszerűsítésre.) A továbbiak-
ban elmondta: minden a tér alatt talál-
ható közművezetéket kiváltanak, át-
helyeznek, hogy egy esetleges mély-
parkoló a későbbiekben kialakítható
legyen. (Mint ismeretes, a mélypar-
kolót kivették a beadott és támogatást
elnyert pályázati anyagból.) A Sza-
badság tér felszíne teljesen megújul.
Az árufeltöltést kivéve nem lesz gép-
járműforgalma, parkolói sem. A Coop
Áruházhoz – új útvonalon, az épület
háta mögött – teherautó igen, kamion
továbbra sem tud behajtani. Akadály-
mentesítik a teret, reprezentatív,
időtálló burkolatot alakítanak ki, egy-
séges kandeláberek, utcabútorok
szolgálják majd a teret használó em-
bereket. A kivitelezés a jövő év elején
kezdődik és év végére a tervek szerint
befejeződik. 

A Gödöllői Coop Zrt. támogatja a
főtér megújítását, maga is részt vett
volna a pályázatban az önkormányzat
partnereként, de a kiírás erre nem
adott lehetőséget, mondta Dúl Udóné
vezérigazgató. A kompromisszumnak

azonban sokoldalúnak kell len-
nie, tette hozzá. A Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság is előírja az
egyeztetési kötelezettséget, a tár-
saság biztos szeretne lenni ab-

ban, hogy az áruház megközelíthető
marad az árufeltöltés céljából. Ehhez
további megbeszéléseket és egy gya-
korlati próbát is szükségesnek tart,

hangsúlyozta. Kovács Gyula, a Geo-
méter Kft. képviselője arról érdeklő-
dött, hogy a téren dolgozók hol kap-
nak parkolási lehetőséget. A további
hozzászólásokban kedvezően fogad-
ták a tér akadálymentesítését, például
a lépcsők megszüntetését a banképü-
letnél. A református egyház képvi-
selője egyeztetést kért arról, hogy a
templom elé milyen köztéri szobor

kerüljön, és hogyan szabályozzák az
egyház ingatlanaira történő be- és ki-
hajtást. Szorgalmazták, hogy ne le-
gyen egysíkú a tér burkolata, érdek-
lődtek a banképület földszintjének
beépítési lehetőségéről valamint arról
is, hogy gondoltak-e a főtéri rendez-
vényeket kiszolgáló feltételek bizto-
sítására, és hogy mi lesz az újságos

pavilon sorsa. Több hozzászólás tá-
mogatta a Szabadság tér megújítását,
ugyanakkor kifejezte azt az igényt,
hogy az üzletek forgalmának megőr-
zése a tulajdonosok, a bérlők és a
város szempontjából is fontos érdek.

A válaszok során elhangzott, hogy
a Cooppal egyeztetni fognak az áru-
szállítás megoldására. (Hét méter
hosszú járművel lehet behajtani, tette

hozzá Orosz Tamás tervező.) A kieső
parkolókat – a jogszabályoknak és a
városfejlesztési elképzeléseknek meg-
felelően – többféle módon pótolják. A
buszpályaudvar fejlesztési terve pél-
dául 200 új parkolóval számol, mond-
ta Krassay László és Tengelits István.
Arra is gondolnak, hogy a Városháza
parkolóját hétvégeken megnyitják a

nagyközönség szá-
mára. Megmaradnak a
Petőfi utcai parkolók, s
továbbra is ked-
vezményes a Művésze-
tek Háza előtti parkoló.
A Szabadság tér meg-
újításának terve jelen-
leg engedélyezési terv
szakaszban van, a ki-
viteli terv lesz majd a
részletesebb, abban ha-
tározzák el, mi lesz az
újságos pavilon sorsa,
közölte Berencz Ibo-
lya főépítész. Hozzá-
tette: a szabályozási

terv felülvizsgálata is napirendre ke-
rül, annak keretében lehet megvizs-
gálni például a banképület földszint
beépítési lehetőségét. 

A Szabadság téren igényes kará-
csonyi vásár műszaki feltételeit is
megteremtik és a térfigyelő rendszer
kialakításának lehetőségére is figyel-
met fordítanak.

lu 

Aktívak, érdeklődők voltak a résztvevők

Fórum a főtér megújításáról

Csaknem öt százalékkal töb-
bet kell fizetni Budapesten a
közösségi közlekedésért a jú-
liusi  áfa emelés miatt; egy
BKV-jegy 300 forint, a havi bér-
let pedig 9400 forint, erről dön-
tött a múlt héten szerdán a fő-
városi közgyűlés.

Egy vonaljegy 300 forintba kerül az
eddigi 290 forint helyett, s ez 3,4 szá-
zalékos emelést jelent. A dolgozói
bérlet 4,4 százalékkal drágul, s így az
most 9.400 forint, míg a tanuló-nyug-
díjas bérlet 4,2 százalékkal emelke-
dett, s 3.700 forintot kell érte fizetni.
Az emelés mértéke a családi jegynél a
legmagasabb 4,8 százalékos, így az
2.200 forintba kerül. Az agglomerá-
cióban közlekedő HÉV-ek tarifái
egyelőre nem drágulnak, mivel ez

ügyben csak az állam rendelkezik ta-
rifaemelési jogkörrel. Felsőbb szintű
döntésig tehát a főváros határán kívül
változatlan tarifával utazhatunk.

Változhat viszonyt a pótdíjelévülés
ideje, mivel jogszabály-módosítást
kezdeményez az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa, annak érdeké-
ben, hogy a BKV pótdíjkövetelései-

nek elévülési ideje minden közleke-
dési eszköz esetén egy év legyen. Je-
lenleg, ha valakit buszon vagy villa-
moson büntetnek meg, akkor a BKV

egy évig érvényesítheti
a követelést, ha azonban
metrón utazik jegy vagy
bérlet nélkül, akkor 5 év
az elévülési idő.
Szabó Máté ombuds-
man szerint ez nem felel
meg az alkotmányos kö-
vetelményeknek. Úgy
vélte: az utasok között
nem tehető különbség
attól függően, hogy ép-
pen autóbusszal vagy

metróval utaznak, ezért a BKV-nak
minden esetben az egyéves elévülési
szabályt kellene figyelembe vennie. 

Szabó Máté szólt arról tájékoztatta
a sajtót, hogy kezdeményezte a vo-
natkozó kormányrendelet módosítá-
sát a közlekedési, hírközlési és ener-
giaügyi miniszternél.

-jk-

Áremelés: csak Pest határán belül

Drágábbak a BKV jegyek 

Talpfákat cseréltek a múlt héten a vasútállomáson. Mint azt lapunk megtudta, a
vasúti közlekedés biztonsága érdekében több régi, fából készült talpfát cserél-
tek ki beton elemekre. Mint mindig, most is egyszerre csak egy sínpár mentén
dolgoztak. Ezzel nem csak stabilabbá válik a sínhálózat, hanem annak terhel-
hetősége is megnő, jobban megfelel a teherforgalom követelményeinek.

A biztonságosabb közlekedésért

Korszerűsítések

Folytatódnak az útépítési mun-
kák. Egyes helyeken most kez-
dik az előkészületeket, de van-
nak olyan területek, ahol már
csak a befejező szakasz van
hátra. Nemcsak a megújuló
utak, hanem az újrafestett út-
burkolati jelek is segítik a biz-
tonságosabb közlekedést. 

A múlt héten befejezték a Mikes Ke-
lemen, az Ősz és a Tél utca aszfalto-
zását, itt már a padkázáson és a kapu-
bejárók kialakításán dolgoznak. Fo-
lyik a munka a Városmajor utcában
is, itt a járdaépítés és a szegélyezés
zajlik, a héten pedig átadják a terüle-
tet aszfaltozásra. 

A  Kelemen László utcában folytat-
ják a  csapadékvíz-elvezető csatorna
építését, a  Jászóvár  és a Szabó Pál
utcában pedig az  útépítés előkészí-
tése zajlik. 

A héten megkezdik a  munkát a
Bem József utcában is, itt szintén az
útépítést készítik elő, ehhez tartozóan

csapadékvíz-elvezető csatornát alakí-
tanak ki. 

Az útépítések és felújítások mellett
a VÜSZI folytatja  a sérült útburkolat

javítását is, szórt technológiával tün-
tetik el a repedéseket az útfelületről,
ahol ez szükséges. 

Több helyen is útburkolatfestés 
zajlott az elmúlt héten, aminek kö-
vetkeztében megújultak a már meg-
kopott gyalogosátkelő helyek. 

Több mint tizenhárom helyen festet-
ték újra az jelzéseket:  a Zombor  ut-
cában, a Munkácsy úton, a Testvér-
városok útján, a Lumniczer utcában, a

Petőfi, a Sza-
badság és az
Egyetem téren,
valamint  a
Kossuth  Lajos
utcában lett lát-
hatóbb a zebra,
míg  a Mátyás
király, az
Arany János
utcában, a Ba-
bati úton és a
Batthyány La-
jos utcában
egyéb jelzés

felfestésekre  került sor. Továbbra is fi-
gyelemmel kell kísérni a forgalomkor-
látozásokat. Az M3-as autópálya híd-
jának szélesítése miatt változatlanul
félpályás lezárás van érvényben a Dó-
zsa György és a Blaháné úton, vala-
mint a Röges utcában. 

Aszfaltozások, javítások, festések

Folytatódnak az útfelújítások
Érdemes lesz meggondolni, mi-
vel is eredünk útnak a jövőben.
Nemcsak a tömegközlekedés ta-
rifái emelkednek ugyanis, ha-
nem a benzin ára is jelentősen
megnő, ami megemeli az utazási
költségeket akkor is, ha gépko-
csival utazunk.  

Június 10-től ismét
emeli ugyanis az üzem-
anyagok nagykereske-
delmi árát a MOL, a 95-
ös benzin és a gázolaj li-
terenként bruttó 6-6 fo-
rinttal kerül majd többe,
az átlagár 286, illetve
263 forint lesz. A MOL a
benzin és a gázolaj árát
legutóbb egy hete 8, il-
letve 6 forinttal emelte.
A kutaknál 10-25 forin-
tos árkülönbséget is tapasztalhatnak
az autósok. A városunkban lévő ku-
taknál jelenleg 279.90 Ft/liter áron

tankolhatnak azok, akik benzint vásá-
rolnak, míg a gázolaj ára 251.90, és
255.90 Ft/liter között mozog. 

Szerdától a gázolaj és a benzin
nagykereskedelmi ára között  2007.
júliusában volt utoljára ekkora kü-
lönbség.

Miután júliusban emelkedik a
jövedéki és az általános forgalmi adó

mértéke is, egyre biztosabb, hogy
nyáron ismét 300 forint fölé emelke-
dik az üzemanyagok ára.

Ismét túl a 300-as határon

Drágábban autózunk



GOMBOSNÉ SUBA JULIANNA ÓVODAVEZETŐ
Szakmai pályáját 1971-74-ig óvónőként kezdte Miskolcon. 1975-től közel 10 évig volt
Gödöllőn óvónő, gyakorlatvezető, vezetőhelyettes. 1984-től Zsámbékon, a főiskolán a
gyakorlati képzés vezetője lett, amit ugyancsak tíz évig látott el. 1994-ben lett a János
utcai Óvoda vezetője. 
Munkáját a minőségre, a minőségfejlesztésre és a partnerközpontúságra építette és
építi ma is. A gyerekek nevelésében a legfontosabb feladatnak tekinti a gondoskodás-
sal, a játékkal és a mesével kitöltött óvodás éveket. 
Vezetése alatt az óvoda életében a családokat is szeretettel látják programjaikon, ame-
lyeken ki-ki lehetősége és igénye szerint vehet részt. A buszos kirándulások, a családi
napok, az alapítványi nap, mind-mind erősíti az óvónő-család kapcsolatot. Az óvodások
szülei körében végzett elégedettségi felmérés alapján a szülők majd mindegyike elége-
dett az óvodában folyó nevelőmunkával. Gombosné Suba Julianna munkatársaival kor-
rekt, elemző, kiegyensúlyozott munkakapcsolat kialakítására, működtetésére törek-
szik. Kezdő és már gyakorlott vezetőként is nagyon segítőkész volt, szakmai tanácsára
bárki számíthatott. 1999-től 2001-ig a Pest Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
Intézet szaktanácsadójaként is tevékenykedett, 2000-től pedig országos közoktatási
szakértő az óvodai nevelés szakterületen. Szakmai folyóiratokban több publikációja is

megjelent. Időt, energiát nem kí-
mélve, fáradtságot nem ismerve
képes a mindennapok sodrásá-
ban eleget tenni a változó elvá-
rásoknak.

HOLECSKA ANDRÁSNÉ TANÍ-
TÓNŐ
A Tanítóképző Főiskolát Baján
végezte 1970-ben. Pályakezdő-
ként Isaszegen tanított négy
évig, 1974-ben került az Erkel

Ferenc Általános Iskolába. Itt 18 éven át tanította az elsős-másodikos gyermekeket
nagy szeretettel és türelemmel a betűvetésre, az olvasásra és a számolásra. 
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola megalakulásától a tantestület tagja. Itt már
négy éven át – elsőtől a negyedikig – öntötte a tudást a kicsinyek fejébe. Színvonalas
munkáját bizonyítják azok a kiemelkedő eredmények, melyet tanítványai az egyházme-
gyei és városi versenyeken elértek. Az Országos Rügyecske tanulmányi versenyeken
környezetismeretből, matematikából és rajz tantárgyakból tanítványai dobogós helye-
zést értek el, amivel növelték Gödöllő és az iskola hírnevét. 
Holecska Andrásné családokkal való kapcsolattartása példaértékű. Pedagógusi tevé-
kenységével elérte kollégái és munkatársai szeretetét és megbecsülését is. Szakmai
tapasztalatát örömmel és szeretettel adja át a jövő pedagógusainak. Gyakorló kista-
nítványai között előfordulnak régi tanítványai is, s van akit már kollégaként tisztel.
Szolgálatkészsége példamutató. A keresztény iskola érdekét mindenek elé helyezi. 

TÖRÖKNÉ TOMA MÓNIKA
1977-ben Fóton szakközépiskolában kezdte el tanulni az óvodai nevelőmunkát. A szak-
mai pályáját 1979-ben kezdte óvónőként Zsófialigeten, majd Kistarcsán. Óvónői dip-
lomáját 1986-ban Kecskeméten szerezte meg. 1995 óta óvodapedagógusa a Táncsics
Mihály úti Óvodának. Folyamatosan képezte magát, 1994-ben diplomamegújító kép-
zésben, 2003-ban fejlesztő pedagógusi képzésen, önismereti és kommunikációs tré-
ningeken vett részt. 
Munkájában a gondoskodással, játékkal, mesével, egyéni fejlesztéssel, tudatos bánás-
móddal történő gyermeknevelést tekinti legfontosabb feladatának. A gyermekekkel
való bánásmódja példaértékű. Munkatársaival jó munkakapcsolatot alakított ki. Mun-
kaközösség-vezetőként a szakmai munka minőségének javítása volt a célja, és saját
szakmai tevékenységével is a folyamatos megújulást ösztönözte. Munkáját tisztelet és
elismerés övezi a szülői munkaközösség és a munkatársai körében egyaránt. Lelkiis-
meretes, körültekintő személyisége példamutató. Tudása, emberi tulajdonságai, gyer-
mek- és munkaszeretete, tapintatos őszintesége, toleranciája példaértékű az óvodai
nevelőközösségben.
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Európai parlamenti választás, 2009

Elsöprő jobboldali győzelem
(folytatás az 1. oldalról)

A Fidesz a legtöbb szavazatot –
68,37 %-ot – Vas megyében gyűjtötte
be, a legalacsonyabb szavazati arányt
pedig a fővárosban érte el 48,10 %-
kal. A legnagyobb ellenzéki pártra 8
megyében is a választók több mint 60
%-a voksolt. Az MSZP a budapesti
22,31 %-os szavazaton kívül a leg-
több voksot Komárom-Esztergom
megyében szerezte, 21,02 %-ot. A
szavazók legkisebb arányban (12,58
%) Hajdú-Bihar megyében voksol-
tak a kormányzó pártra. A megyék
többségében az MSZP a második he-
lyen végzett, de hét megyében (Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar,
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nóg-
rád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg)
a Jobbik megelőzte a szocialistákat.

A Jobbik a legjobb eredményét
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
érte el 22,88 %-kal, a legalacsonyab-
bat pedig Vas megyében 9,25 %-kal.
Az MDF a fővárosban 6,54 % szava-
zatot szerzett, a legkevesebb voksot
Borsodan gyűjtötte be, 4,05 %-ot. Az
MDF minden megyében a negyedik
helyen végzett. A mandátumot nem
szerzett, a szavazatok 2,16 %-át meg-
szerző SZDSZ-t négy megyében is
megelőzte a 0,96 %-ot begyűjtő Mun-
káspárt: Békés, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Jász-Nagykun-Szolnok és Nóg-
rád megyében.

Városunkban a Fidesz-KDNP a
szavazatok 53,75 %-át szerezte meg
(5730 fő szavazott rá), az MSZP 16,2
%-ot ért el (1730), a harmadik helyen

pedig a Jobbik végzett a szavazatok
15,78 %-ával (1683). Az MDF re a
szavazók 7,48 százaléka adta voksát
(798), a LMP-HP 3,85 %-ot ért el 411
szavazattal, az SZDSZ-re 2,19 %
(234), a Munkáspártra 0,53 % (57),
MCF Roma Összefogásra 0,20 %
(21) szavazott.

A Fidesz-KDNP a legjobb ered-
ményt a 16-os szavazókörben (Petőfi
iskola, Mátyás kir. u. 10.) érte el,
59,77 %-kal, a leggyengébben pedig
a 19. szavazókörben (Petőfi iskola,
Munkácsy u. 1.) szerepelt, ahol 43,85
%-ot kapott.

Az MSZP „csúcsteljesítménye“
33,33 % volt, amit a 24. sz. szavazó-
körben (Fővárosi Szoc. Otthon, Dó-
zsa Gy. út) ért el, a legkevesebben pe-

dig (mindössze 11,61 %) a 16. kör-
zetben szavaztak rá. A Jobbik legjobb
eredménye 20,72 %, ezt a 2. szava-
zókörben (Máriabesnyő, MÁV-állo-
más) érte el, a legkevesebb voksot pe-
dig a 24. körzetben kapta, itt a szava-
zatok 8,64 %-át kapta. Az MDF a 19-
es szavazókörben szerepelt a legjob-
ban, itt 10,41 %-ot ért el, a leggyen-
gébb eredményt pedig a 21. szavazó-
körben (Erkel iskola) hozta, mind-
össze 4,68 %-kal. Az SZDSZ általá-
ban 2 % körüli eredményt ér el, bár
több helyen is 1 % alatt maradt, az
1. szavazókörben (Máriabesnyő,
Klapka u. 36.) 4,69 %-ot szerzett.

Az európai parlamenti választás
előzetes eredményét bejelentő saj-
tótájékoztatón az Országos Válasz-
tási Központban Sólyom László
köztársasági elnök arra kérte a beju-
tott képviselőket, működjenek
együtt Magyarország, a magyar
érdekek érvényesítéséért az Európai
Parlamentben, és jó munkát kívánt
nekik. A köztársasági elnök megkö-
szönte, hogy ilyen sokan elmentek
szavazni és kifejezték akaratukat.
Mint mondta, a 2.880.000 szavazó
sokat jelent, különösen, ha összeha-
sonlítjuk a környező országok jóval
alacsonyabb részvételével.

A szavazás végeztével tehát je-
lenleg 22 anyaországi képviselője
van a Kárpát-medencei magyarság-
nak az Európai Parlamentben, vala-
mint 3 fő, Tőkés László, Winkler
Gyula és Sógor Csaba Erdélyből
az RMDSZ-Magyar Összefogás de-
legáltjaként, akik a szavazatok 9,07
%-át kapták, 2 fő, Bauer Edit és
Mészáros Alajos pedig Szlováki-
ában kapott bizalmat, rájuk a sza-
vazók 11,34 %-a voksolt.

(folytatás az 1. oldalról)
Iván Gábor, a 124 település 600 ezer la-

kosát ivóvízzel ellátó Duna-menti Regionális
Vízmű Zrt. szakszervezeti bizottságának tit-
kára a tüntetésen elmondta: a vállalat jól mű-
ködik, tavaly 180 millió forint nyereségre tett
szert, s az országos átlagnál olcsóbb az általa
szolgáltatott ivóvíz, ezért gazdaságilag sem
indokolható a Nemzeti Vagyongazdálkodási
Tanács (NVT) határozata, amely a társaság
állami üzletrészét a kevésbé eredményes
Észak-magyarországi Regionális Vízművek
Zrt-nek vagyonkezelésbe adja. Ezáltal meg-
szűnne a 950 dolgozót foglalkoztató Duna-
menti vízmű önállósága, ami elfogadhatatlan.

A dolgozói aggodalmakat kerősítik a szak-
értői vélemények is, melyek szerint az integ-
ráció nem, hogy előnyös lenne, hanem kifeje-
zetten veszélyeztetné az önkormányzatok tör-
vényben előírt kötelezettségét, az egészséges
ivóvíz ellátását – ezt Fábián Zsolt, a MÖSZ
főtitkára adatokkal is alátámasztotta előadá-
sában, melyben összehasonlította a DMRV és
az ÉRV gazdálkodásának adatait. 

Bár a döntést néhány napja felfüggesztet-
ték, ez nem jelenti azt, hogy el is vetették –
mondta Gémesi György, a MÖSZ elnöke, a
csütörtöki tanácskozáson, s megengedhetet-
lennek nevezte, hogy minden előzetes egyez-
tetés és szakmai előkészítés nélkül döntöttek
egy olyan kérdésben, ami közel 600.000 em-
bert érint. A MÖSZ elnöke arra kérte a szö-
vetség tagjait és az érintett települések veze-
tőit, hogy a döntés miatt pereljék be az NVT-
t, hogy jogi eszközökkel megakadályozzák a
lépést, amellyel a vízművek privatizálását ké-
szítik elő. Mint azt elmondta, a kérdésben va-
lamennyi önkormányzati szövetség között,
pártállástól függetlenül teljes az egyetértés.
Ezt alátámasztotta a TÖOSZ és a Faluszövet-
ség megjelent képviselője is.

Ezzel az állásponttal azonosult valamennyi
résztvevő, annak ellenére, hogy a Pénzügy-
minisztérium megjelent képviselője cáfolta a
privatizálási elképzelést, ugyanakkor Had-
házy Sándor, Visegrád polgármestere, or-
szággyűlési képviselő emlékeztetett rá, hogy
Veres János pénzügyminiszter egy a témá-
ban hozzá intézett interpellációra adott vála-
szában a vízművek tőzsdei bevezetésének ter-
véről beszélt. Felhívta a figyelmet arra is:
mivel semmilyen a döntést előkészítő szak-
mai dokumentum és tanulmány nem lelhető

fel, így a kormány részéről felmerül a gon-
datlan kezelés vétsége. Egyben felhívta a
figyelmet egy friss elemzésre is, amely sze-
rint az éghajlatváltozás következtében Ma-
gyarországot 50 éven belül „átsorolhatják“

a mediterrán égövbe, így a nemzeti vagyont
jelentő vízkincs még értékesebb lesz.

Horváth Lászlóné, a környezetvédelmi
tárca főosztályvezető-helyettese arról szólt,
hogy a minisztérium nem is tudott az NVT
döntéséről, hiányzott a szakmai egyeztetés.
Ennek pótlására levélben fordultak a társa-
sághoz, ám arra mostanáig sem érkezett vá-
lasz. Tájékoztatta viszont a résztvevőket ar-
ról, hogy az ügyben vizsgálatot indított a Jövő
nemzedék kormányzati biztosa is. 

Kecskeméti Géza, Dunakeszi polgármes-
tere arra emlékeztetett: a TIGÁZ és az ELMÜ
privatizálását követően milyen jelentős ár-
emelésekre került sor, ugyanakkor a külföldi
befektetők nem hajtanak végre fejlesztése-
ket. Úgy fogalmazott, a lakosság érdekének
védelmében minden eszközzel élniük kell. 

Harrach Péter országgyűlési képviselő
megengedhetetlennek nevezte a történteket, s
kijelentette, nem hisznek a kormánynak, mi-
vel nem tudnak magyarázatot adni arra, miért
volt szükség erre a szakmailag indokolatlan
lépésre. 

A felszólalókkal Bóth János, Vác szocia-
lista polgármestere is egyetértett. Hangsúly-
ozta, hogy a döntés mögött egy szűk érdek-
csoport igyekezetéről van szó; egyesek a
nagyobb közösség kárára próbálnak előnyt
szerezni.

Városunk pedagógusait köszöntötték a
Művészetek Házában június 5-én pén-
teken. A rendezvényen adták át az ön-
kormányzat által alapított Gödöllő
Gyermekeiért, Ifjúságáért-díjakat. Az
elismerést az idén Gombosné Suba
Juliannának, Holecska Andrásnénak
és Törökné Toma Mónikának ítélte
oda a képviselő-testület. A kitüntetése-
ket dr. Gémesi György polgármester
adta át.

A Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságá-
ért-díj mellett Elismerő Oklevelet vehe-
tett át Csaja Lászlóné, a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola és Óvoda ta-
nítónője; Drávainé Tisza Éva, a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola és
Óvoda tanítónője; Kósáné Szabó Beá-
ta, a Frédéric Chopin Zeneiskola zene-
tanára, tanszakvezetője; dr. Szabó
Györgyné, a Hajós Alfréd Általános Is-
kola tanítónője. 

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
kapott Szabó Jánosné Papp Mária
igazgató-helyettes tanárnő és Farkas

Balázs tanár, a Török Ignác Gimnázi-
umból; Polusin Katalin tanárnő és
Csató Sándor tanár az Erkel Ferenc
Általános Iskolából; Juhász Józsefné
tanár a Petőfi Sándor Általános Iskolá-
ból és dr. Szabó Györgyné tanítónő a
Hajós Alfréd Általános Iskolából.

Az ünnepségen köszöntötték azokat a
pedagógusokat, akik 65, ill. 50 éve sze-
rezték meg pedagógusi oklevelüket. Vas
Oklevél elismerésben részesült Bene-
dek Endréné tanárnő a Hajós Alfréd
Általános Iskola pedagógusa; Karvai
Ottóné tanárnő, a
Damjanich János
Általános Iskola
pedagógusa. Arany
Oklevelet kapott
Mayer Ferencné
tanítónő és Gállné
Batár Ágnes ta-
nárnő, mindketten
a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola pe-
dagógusai voltak.

Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért-díj

Elismerések, 2009

A gödöllői adatok

Az országos eredmények

A MÖSZ tiltakozó nyilatkozatot adott ki:
„A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács felelőt-
len döntésének következtében a DMRV ellátási területén lévő önkormányzatok a továbbiakban nem rendelkeznek közvet-
len ráhatással a kötelező feladatként előírt ivóvíz szolgáltatásra. A Dunamenti Regionális Vízművek és az Északmagyaror-
szági Regionális Vízművek integrációja az eddigi ellátás hatékonyságának csökkenésével és az ivóvíz jelentős árdrágulá-
sával járhat. A MÖSZ nehezményezi, hogy a döntés előtt nem történt meg az országos önkormányzati szövetségekkel a
törvényben is előírt egyeztetés. A MÖSZ a hét országos önkormányzati szövetséggel egyetértésben az érintett telepü-
lések nevében felszólítja a döntésért felelős pénzügyi tárca vezetőjét, hogy haladéktalanul állítsa vissza az eredeti állapo-
tot és garantálja az ivóvíz ellátási rendszer tartós állami tulajdonban maradását vagy önkormányzati tulajdonba adását. A
MÖSZ a beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz, a Gazdasági Versenyhivatalhoz és a Cégbíróságnál kezdeményezi az
összevonásra vonatkozó bejegyzés megtagadását.“

„Ne teremtsünk a MOL, BÁBOLNA kivásárlásához hasonló
helyzetet, valamint ne jusson az ivóvízszolgáltatás a gáz
és elektromos szolgáltatás sorsára.

A fentiek alapján KÖVETELJÜK:
1. Az ellátásban érintett önkormányzatok és fogyasztók
határozott és egységes álláspontjának figyelembevételét!
2. A közös élőhelyünk legfontosabb lételemét jelentő víz-
kincs ne idegen érdekeket szolgáljon, hanem az itt élőket.
A ma hibás meggondolatlan döntéseivel a gyermekeink jö-
vőjét ne kockáztassuk!
3. A víz közös nemzeti kincsünk, a felette való rendelke-
zést, a róla szóló döntést ne bízzuk a felelőtlen és sze-
mélytelen vagyonkezelőkre, hanem az itt élőkre és a ne-
vükben felelősen eljáró önkormányzatokra!
4. Az MNV Zrt. Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsa ré-
széről a jelenlegi döntés azonnali visszavonását!
5. A döntéshozatalba vonják be az érintett 124 önkor-
mányzat, kistérség képviselőit, valamint a helyi munka-
adói és munkavállalói érdekképviseleteket is!” – áll a
DMRV munkavállalói, valamint a demonstráción részt vett
fogyasztók, állampolgárok által megfogalmazott petícióban.

Maradjon miénk a víz!

Összefogás kell
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– Önnek mi a véleménye a
gödöllői fejlesztésekről? – tet-
tük fel a kérdést kedves olva-
sóinknak a múlt héten. Íme né-
hány a beérkezett válaszok
közül.

„A jelenlegi főteret nagyon sokszor
szidták már, és szidjuk ma is.
Igazából csak az a kis terület hasz-
nálható belőle, ami a városháza előtt
van, igaz, az szépen rendben van
tartva. 
Nagyon kell már, hogy rendbe tegyék
ezt a részt, biztos, hogy a szállodának
is jót tesz majd, hogy szebb környe-
zetben lesz. Remélem, valóban olyan
szép virágos lesz majd, mint ahogy
az terveken látható!” 

Z. Anna

„Sokszor elképzeltem, milyen lehe-

tett Gödöllő a XIX. században. Most
egy kicsit ismét olyan lesz, ha tényleg
visszaállítják a tavat az Alsóparkban.
Én nagyon várom, hiszen egészen
meg fogja változtatni azt a részt. 
Bízom benne, hogy a tóhoz elkészül
majd egy jó játszótér is, mert arra
nagy szükség lenne. Talán ez az
egyetlen terület, amiben még fejlőd-
nie kellene Gödöllőnek…” 

Kocsisné

„Nagyon jó, hogy ennyi mindent fel-
újítanak, de ezekre vigyázni is kell.
Talán a fejlesztések következő lépése
lehet a térfigyelő rendszer kiépítése,
de nemcsak a belvárosban, hanem a
parkokban és az állomásokon is.
Különben hiába a sokmilliós befek-
tetés, ha széttörik és rombolják a dol-
gokat a vandálok. 
Elnézem a vasútállomás terveit: gyö-
nyörű!!! De vigyázni kell rá. Szerin-
tem addig át sem szabadna adni, amíg
nincs meg a kamerás rendszer!”

H. N.

„…Évek óta hallok és olvasok a kü-
lönböző fejlesztésekről, de sokáig
nem történt semmi, nem látott belő-
lük semmit a laikus városlakó, aki
nem igazán lát bele, hogy milyen hát-
térmunkája van egy-egy ilyen épít-
kezésnek. Ilyenkor jön az, hogy „Ja,
csak beszélnek róla, úgysem lesz
belőle semmi!” Ezt én is megkaptam
már egy-két ismerősömtől, ezért is
örültem, amikor elkészült a szálloda,
most meg az egészségügyi központ.
Naponta megnézem az épülő Dam-
janich iskolát, amiből szintén sokáig
csak rajzokat láttunk, s most már
mindenki elhiszi, hogy ősszel már ott
fognak tanulni a gyerekek. Furcsa
lesz látni, hogy megváltozik majd a
park és a főtér is, de ez nagyon jó
dolog.” 

Kiss T.

A hét kérdése:
– Önnek mi a véleménye a kor-
mány vízműveket érintő intéz-
kedéséről?  

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
kérdéseket igyekszünk megvála-
szolni.

– 11 éves koráig állami nevelésben
volt a fiam, ekkor került hozzám,
nem fogadtam örökbe csak a neve-
lőszülőjének és a gyámjának nevez-
tek ki. A fiam ma már 26 éves, na-
gyon megromlott közöttünk a vi-
szony. A kérdésem az, hogy halálom
esetén örököl-e utánam a nevelt fi-
am?
– A Polgári Törvénykönyv 607.§-
ának értelmében a törvényes örökös
elsősorban az örökhagyó gyermeke.
A törvényes örökös pedig az örökha-
gyó egyenes ági rokonát jelenti – azaz
akik közül egyik a másiktól szárma-
zik – vagy pedig az oldalági rokonok.
A rokonsági kapcsolat megítélésénél
tehát egyértelműen a vérszerinti szár-
mazás a döntő. Speciális kérdésként
merülne fel az örökbefogadás kér-
dése, mert ott az a sajátos helyzet áll-
na elő, hogy a törvény szerint az
örökbefogadott az örökbefogadó vér
szerinti leszármazójaként örökölne.
Tekintettel azonban arra, hogy az
átmeneti nevelésbe vétel nem minő-
sül örökbefogadásnak – az örökbefo-
gadás feltételei sokkal szigorúbbak,
és teljesen más eljárási rend érvénye-
sül –, így a nevelésbe vett gyermeké-
nek nincs Ön után törvényes öröklési
joga. Csak akkor és annyiban lenne,
amennyiben Ön a végrendeletében

végrendeleti örökösnek nevezné meg
a fiát.  Egyébként a nevelt gyermek a
nevelőszülő vagyona után nem léphet
fel öröklési igénnyel.
– Gyermekem a nyári szünetben
munkába szeretne állni. Már el-
múlt 17 éves. Milyen formában tud
munkát vállalni?
– Többféle lehetőség közül választhat
a gyermeke. Ha talál magának olyan
munkáltatót, akinél tartósan el tud he-
lyezkedni, köthet munkaszerződést
akár határozott időre, akár egy adott
munka elvégzésére. Ha csak alkalom-
szerűen tudnak részére munkát bizto-
sítani, megoldás lehet az alkalmi
munkavállalói könyvvel való munka-
végzés. 
Ezt a lakóhely szerinti munkaügyi
kirendeltségen lehet kiváltani, ingye-
nesen. Alkalmi munkavállalói könyv-
vel különböző ideig lehet dolgozni,
vagy öt napot egymás után, vagy egy
hónapban 15 napot, illetve egy éven
belül 90 napot (két éven belül ez 180
nap – és ez már elegendő a legtöbb
társadalombiztosítási juttatáshoz.
Ugyanakkor egy nap alkalmi munka-
vállalás után nem jár táppénz, de min-
den egyéb ellátás igen.). 
Az AM könyvvel való foglalkoztatás
egyúttal azt is jelenti a munkáltató
számára, hogy lényegesen egysze-
rűbb elvégeznie az ezzel kapcsolatos
adminisztrációt, csak az a kötelezett-
ség terheli, hogy ún. közteherjegyet
váltson, kitöltse az AM könyvet, és
beragassza a közteherjegyet (ezzel
igazolja az elvégzett munkát). 
További lehetőség, hogy diákszövet-
kezetbe való belépéssel vállal mun-
kát. Ennek feltétele a szövetkezeti
tagság, mely általában minimális
részjegy vásárlásával jön létre. 
Ebben az esetben a szerződést a szö-
vetkezettel kell megkötni, és bármi
probléma adódik a munkavégzés so-
rán, akkor a szövetkezettel és nem a
konkrét foglalkoztatóval kell elintézni.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Jóleső érzés hírt adni arról,
hogy ha gödöllői tudományos
műhelyek és innovatív vállal-
kozások együttműködése kor-
szerű technológiák alkalma-
zása révén sikerhez vezet a
gyakorlatban. Kétszeresen jó,
ha ez a környezetvédelmet
érinti, a biogazdálkodás esé-
lyeit javítja és határokon is át-
ível. 

Az Iszapfaló Kft-t 2006-ban alapítot-
ta Kovásznai Szász Béla ügyvezető
és dr. Hidas András tudományos ve-
zető. Először a szennyezett termelői
tavak iszaptalanításával foglalkoztak,
később ezt a tevékenységüket kiter-
jesztették horgásztavakra, majd a ki-
sebb kerti tavakra. Az iszaptalanítás
mellett állandó kísérleteket folytatnak
azzal a céllal, hogy kiaknázzák a bak-
tériumok és gombák oltóanyagát al-
kalmazó úgynevezett EM technológia
lehetőségeit a vizes élőhelyeken. 

A Szent István Egyetem Halgaz-
dálkodási Tanszékével közösen vég-
zett kísérleteik után ma már jelentős
magyarországi vízfelületen, sőt, Szlo-
vákiában, Érsekújvár környékén és
legújabban a szerbiai Palicsi tórend-
szeren is dolgoznak. A sok szerves
anyaggal, üledékkel terhelt tavakban
a természetes mikrobaközösséghez
mérten elhanyagolható mennyiségű
oltóanyag alkalmazásával áthan-
golják a lebomlási folyamatot. 

A hazai tavakban egyébként is je-
len lévő tejsav baktériumok és élesztő
gombák „keverékét” arra használják
fel, tudtuk meg Kovásznai Szász Bé-
lától, hogy a tóban lévő rothadási

folyamatot erjedési folyamattá alakít-
sák át. Az iszap felvehető állapotba
kerül a planktonok és növények szá-
mára, s ez természetes haltáplálék-
ként hasznosulva a halhús minőségét
és eltarthatóságát is javítja. 

A technológia közvetett hatása ko-
rántsem mellékes a jelenlegi gazdasá-

gi helyzetben, amikor a haltakarmány
egyre drágább. Az Iszapfaló Kft. által
alkalmazott eljárás segítségével éven-
te – tavasztól őszig 6-8 kezeléssel –
10-20 centiméter iszapot lehet eltün-
tetni, ami 10-15 évvel megfiatalítja a
tavat, s jelentős vízminőség javulást
eredményez.

Jelenleg tehát a Palicsi tórendszer,
a szerbiai Balaton rekultivációjának
lázában égnek. Az ottani víz utánpót-
lását a csapadékon felül csak a sza-
badkai szennyvíztisztító telep szol-
gáltatja. 

A tó iszaptalanítása most azért vált
időszerűvé, mert felújították a tisztí-
tótelepet és csökkent a térségben az

ipari szennyvíz kibocsátás mennyi-
sége. A közelmúltban erről a mun-
káról tartottak prezentációt a szabad-
kai városházán.

Érdekességként megemlítjük, hogy
az iszapvastagság felméréséhez Scan
Sonar technikát alkalmaznak, mely a
vízbe bocsátott hanghullámok vissza-

v e r ő d é s é t
használja fel a
tómeder szer-
k e z e t é n e k
megállapításá-
hoz. S, hogy
ne kelljen
mindig ilyen
messzire men-
ni, az Iszapfa-
ló Kft. a Szent
István Egye-
temmel közö-
sen szeretne
pályázni a ve-
resegyházi tó-
rendszer re-

kultivációs munkálataira is.
Kovásznai Szász Béla azt is el-

mondta, ígéretes lehetőségnek tűnik a
gyökérzónás szennyvíztisztító tech-
nológia alkalmazása Gödöllőn, ami
folyamatos kutatómunkát jelentene
az egyetem és gyógyszeripari cégek
számára, ugyanakkor elősegítené az
Isaszegi úti tórendszer folyamatos
vízutánpótlását. Értesülésünk szerint
a nyolcvanhektáros tórendszer nyá-
ron, kánikulában naponta tetemes
mennyiségű vizet párologtat el, ami
hajnalonként harmatként jelenik meg,
jótékony hatást gyakorolva a város-
környéki mikroklímára.

Kép és szöveg: it

Tartós próbára helyezte ki az
IKR Zrt. a gödöllői egyetem
Növénytermesztési és Bio-
massza-hasznosítási Bemuta-
tó Központjának szárítópusz-
tai területére az Irrifrance csé-
vélődobos öntözőberendezést,
melyet június 5-én mutattak be
az érdeklődőknek. 

Mint Gyuricza Csaba egyetemi do-
cens, tanüzemvezető elmondta, az ed-
diginél is nagyobb hangsúlyt helyez-
nek az oktatásban és a kutatásban az
öntözéses növénytermesztésre. Szax-
on Attila, az IKR Zrt. vezérigazgató-
ja kiemelte, hogy a sok gépészmér-
nököt foglalkoztató cég elméletileg
jól felkészült, idegen nyelveket hasz-
náló és gyakorlati ismeretekkel ren-

delkező kollégákat vár az egyetemek-
ről. Ennek érdekében segíti az intéz-
ményekben zajló gyakorlati oktatást a
most átadott berendezéssel is. 

Csányi Sándor egyetemi tanár, a
Mezőgazdaság- és Környezettudomá-
nyi Kar dékánja kijelentette: a gödöl-
lői agrármérnök képzésnek a hazai
élvonalat kell jelentenie, de ehhez a
kar anyagi forrásai nem elegendőek.
Nélkülözhetetlen, hogy a gazdasági
élet szereplőinek támogatásával a mai
legjobb technológiákkal ismerkedje-
nek meg a hallgatók.

***
A szárítópusztai központban június

16-án 9 órától gazdanapot tartanak a
környék mezőgazdasági termelői szá-
mára. Előadások hangoznak el az ön-
tözés fejlesztéséről a szántóföldi

növénytermesztésben, majd ugyan-
erről a témáról szántóföldi bemutatót
is tartanak. 

Kép és szöveg: ti

Környezetvédelem a gyakorlatban

Gödöllői iszapfalók a Palicsi tórendszeren  

Élő, működő kapcsolatok az agrárgazdasággal 

Élenjáró technika

A klímairoda-hálózat első mintairodáját
a British Council, a British Council ma-
gyarországi klímanagykövetei és a
SZIE Egyetemi Klímatanácsa hozta lét-
re a SZIE gödöllői kampuszán. A klíma-
irodák olyan tudásközpontok a felsőok-
tatási intézmények falain belül, ahol a
környezetvédelemre nyitott 18-23 éves
korosztály választ kap a témával kap-
csolatos kérdéseire, bekapcsolódhat az
iroda munkájába, klímavédelmi akció-
programjaiba. A diákok aktív tudásra te-
hetnek szert a fenntarthatóság témakö-
rében, a tanultakat pedig diplomájukkal
együtt viszik tovább a munkahelyükre,

ezáltal a kör-
nyezet- és klí-
m a v é d e l m i
szempontok ter-

mészetesen épülnek be a munkahelyi
döntési folyamatokba. A British Council
az Egyesült Királyság nemzetközi szer-
vezete, amely szakmai kapcsolatok ki-
alakítására törekszik az oktatás, társa-
dalom és kultúra terén. A British Coun-
cil Challenge Europe programjára
2008-ban jelentkező fiatal önkéntesek
közül 9-en tevékenykednek jelenleg egy
jobb, „low-karbonabb“ jövő érdekében.
Most lehetőség van bekapcsolódni a
programba, a szervezők a klímairodák
országos elterjedéséhez újabb intézmé-
nyek, iskolák, cégek jelentkezését vár-
ják (www.klimairoda.hu).

Várják a jelentkezőket

Klímairoda kerestetik



2009. június 10. Gödöllői Szolgálat 5Civil

A Művészetek Házában mutat-
ták be június 2-án a Puskás
Hungary című dokumentumfil-
met, mely a világ egykori leg-
jobb labdarúgójának tartott,  a
85-szörös magyar, illetve 
4-szeres spanyol válogatott
Puskás Ferenc életútját követi
végig. 

A Lokálpatrióta Klub által szervezett
vetítésen a nézők között három olim-
pikon is részt vett. Dr. Gémesi György
polgármester köszöntötte a legendás,
sok csatát megélt Grosics Gyulát, aki
az Aranycsapat kapusaként ért el si-
kereket és nyert többek között 1954-
ben világbajnoki ezüstérmet, vala-
mint az 1952-es, Helsinkiben rende-
zett játékokon olimpiai aranyat. Mel-
lette két gödöllői kötödésű sportoló is

megjelent a filmvetítésen: Szűcs La-
jos labdarúgó, aki az 1968-as mexi-
kóvárosi olimpián aranyat, az 1972-
es müncheni ötkari-
kás játékokon pedig
ezüstérmet nyert,
valamint Tóth Krisz-
tina asztalitenisze-
ző, aki többek kö-
zött párosban lett
negyedik a 2000-es
sydneyi olimpián. 

A közönségnek
így nemcsak a film-
vetítés jelentett nagy
örömet, hanem a
személyes találko-
zás is, aminek során
sokan éltek a lehetőséggel, hogy né-
hány szót váltsanak a vendégekkel.
Bizonyára nagy megbecsülésnek ör-

vendenek majd
azok a könyvek és
azok a focilabdák,
amiket a Fekete
Párduc dedikált.
Az aláírásért sor-
ban álltak azok az ifjú tehetségek is,
akik a napokban szereztek elismerést

Gödöllőnek, amikor megnyerték az
NB II. U13-as bajnokságát.

Kép és szöveg: -tl- 

Legendára emlékeztek legendákkal

Puskás Hungary
Repül az idő, má-
jus  27-én már
második szüle-
tésnapjukat ün-
nepelték a Csákó
ikrek. Evelin, Ale-
xa, Katinka és
Nikolett, kedve-
sen mosolyogós
kislányok. Az
egyik szöszke tü-
nemény öröm-
mel mutatja  a vendégnek a kedvenc
maciját, miközben a másik a kiskocsi-
ban tologat egy babát. Édesanyjuk
közben apró kezeket és arcokat töröl,
majd a közös fotóhoz összetereli a
négy apróságot. Nem könnyű feladat.
Mellettük egy percnyi megállás sincs,
de kedvességük, szeretetük minden
fáradtságért kárpótolja a szülőket. 

A család sok segítséget kap, Gödöllő
önkormányzatának jóvoltából készül
új házuk, ahol nem kell többé hatan
egy szobába zsúfolódni, de több cég
és magánszemély is nyújt támogatást
a hétfős családnak, amit továbbra is
megtehetnek. 

Számlaszám: 
BBRT 10103836-13223200-01001005

Nem mindennapi rendezvényre
kapott meghívót szerkesztősé-
günk. Június 6-án tartotta soron
következő összejövetelét a Gö-
döllői Kertbarát Egyesület. A té-
ma azonban nem a kert, a növé-
nyek ápolása, gondozása volt,
hanem ez alkalommal ünnepelni
gyűltek össze. Tagjaik sorában
ugyanis öt olyan házaspár van,
akik az idén ünneplik aranylako-
dalmukat. 

Sebő György és Gál Mária, Hudák
Lajos és Csabán Éva, Pintér István és
Mészáros Erzsébet, Kalydy Endre és
Wolf Maya, valamint Kerstner István
és Erdész Gizella 50 évvel ezelőtt kö-
töttek házasságot, s azóta is kitartanak
egymás mellett jóban, rosszban, úgy,
ahogy ezt 1959-ben megfogadták. 

A rendkívül összetartó egyesületi ta-
gok úgy gondolták, az ilyen évforduló
különlegességnek számít, pláne, hogy

tagjaik közül egyszerre öt házaspárnak
adatik meg, hogy aranylakodalmat ül-
jön. Ezért közös meglepetés ünnepsé-
gen köszöntötték őket szombaton. 
Valódi lakodalmi hangulatot varázsol-

tak a Művészetek Házába, ahol a párok
hölgytagjai virágcsokorral lépkedtek
végig barátaik sorfala előtt, hasonlóan
ahhoz, ahogy tették ezt fél évszázaddal
ezelőtt. Az ünnepelteket Pintér Zoltán
alpolgármester köszöntötte, aki beszé-
dében példamutatónak nevezte azt, aho-
gyan az öt pár kitartott egymás mellett.

Mint mondta, nap-
jainkban, amikor egy-
re kevesebben szán-
ják rá magukat a há-
zasságra, s egyre nő a
válások száma, külö-
nös jelentőséggel bír
az ilyen évforduló. 
Lévay Mihály, a
kertbarát kör elnöke
rendkívül meghatot-

tan, el-elcsukló hangon fejezte ki jókí-
vánságait tagtársai nevében is, akik em-
léklappal, nászajándékkal, ünnepi mű-
sorral és lakodalmi vacsorával lepték
meg az ötven éves házassági évforduló-
jukat ünneplő párokat, kívánva nekik
továbbra is sok boldogságot, és jó
egészséget. Kép és szöveg: jk

Kétévesek a gödöllői négyesikrek

Születésnaposok

Néhány hete elefántok lepték
el Budapestet.  A Felvonulási
téren, a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertben, a Westendben és
a Lurdy Házban színes csor-
dákkal találkozhatnak a láto-
gatók, akik megmosolyogják,
meg-megsimogatják, és sajnos
időnként meg is rongálják az
alkotásokat. 

Az elefántok jótékonysági célt szol-
gálnak. Egy építési vállalat ötleteként
kerültek az utcákra és az üzletekbe,
hogy majd a nyár végén árverésre

bocsássák őket, s a bevételükből meg-
újuljon egy hajléktalanszálló. Ehhez a
jótékonysághoz Tarnai Katalin, a
Török Ignác Gimnázium tanára is
hozzájárul, az egyik elefánt, „Re-
ménykék” ugyanis az ő keze nyomát
viseli.

– Egy kiállításon ismerkedtem meg
az Elefánt Holding vezetőjével, aki,
amikor megtudta, hogy rajztanár va-
gyok, felajánlotta a lehetőséget, hogy
kapcsolódjak be a munkába – mesélte
Tarnai Katalin. – Ez megtisztelő fel-
adat volt számomra, hiszen az elefán-
tok festésére olyan művészek kaptak
felkérést, mint például Szelpál János,
Havadtőy Sámuel, Zajácz Tamás,
és néhány hazai művészeti iskola. Az
én elefántom a Reménykék nevet
kapta, s Havadtőy Sámuel „Hope”
című műve ihlette. Ő egy mesebeli,
csipkés alkotást készített, az enyém

ennek egy gyakorlatiasabb
átgondolása, kék színű és
rombuszok borítják.
Az életnagyságú elefánt-
borjú egy hónap alatt ké-
szült el, először a rom-
buszokat kellett hozzá le-
gyártatni, majd egyenként
felragasztgatni, s végül kö-
vetkezett a festés. Nagy
munka volt, de vidám, tud-
tuk meg a tanárnőtől, aki
azt is elmondta, a befejezést

követően is sok öröme van a kék ele-
fántban, hiszen rászoruló embereknek
nyújthat vele segítséget. Amíg pedig
sor kerül az árverésre, sokan moso-
lyodnak el és simogatják meg a West-
endben a kis kék gödöllői elefántbor-
jút. -bj-

„Reménykék“ a gödöllői elefánt

Az ormányosok segítsége

Tisztelt Szerkesztőség!

Az Erzsébet-parkban sétálva megdöb-
benve vettem észre, hogy a Kálvária
Szűz Máriát ábrázoló szobrával milyen
otromba viccet művelt egy primitív
unatkozó egyén, akit embernek nem is
lehet nevezni! Egy cigarettacsikket du-
gott a szobor szájába, amihez fel kellett
másznia a szoborra, mert elég magas!
Tragikus, hogy milyen szintre süllyedt a
mai nemzedék.

Kommár Ferenc

Tisztelt Szerkesztőség!

Szinte naponta szörnyülködöm el, ami-
kor a Klapka utcai buszfordulóban a
buszra várok. Egy pár éve ezt a te-

rületet amikor átadták, szépen bepar-
kosították. 
Majd került ide egy pad is, hogy az em-
berek megpihenhessenek. Sokáig szép
is volt ez a rész, jó volt itt várakozni.
Majd a növények egy része eltűnt, a
többi kiszáradt. 
A padon esténként a fiatalok találkoz-

gattak és nem baráti beszélgetések
helyszíne volt a terület, hanem italozó
hellyé vált. Reggelente üres üvegek, ci-
garettacsikkek és szemét fogadta a
buszra várakozókat. 
És ez a kép egyre rosszabb. Az itt lakók
próbálkoznak, én magam is összetaka-
rítottam a megállót párszor, de mára
szinte feleslegessé váltak az erőfeszí-
tések. 
A megálló csupa szemét, kosz. Mint a
mellékelt fotó is mutatja, vannak akik
már idehordják a háztartási hulladékot
is. És sajnos ha a szemét kiborul, a
kukások nem szedik össze, sokszor ott-
hagyják. Mi, itt élők nem tudunk ennél
többet csinálni. Nem őrködhetünk es-
ténként, nem takaríthatjuk ki minden
reggel a megállót (pedig sokszor meg-
tettük). 
Ezen a részen soha nem láttunk polgár-
őrt esténként, pedig a vasútállomáson

van egy helyük (én
mindig üresen lát-
tam), de akár a köz-
területfelügyelet is
eljöhetne a város
ezen környékére.
Nem csak a belváros-
ban kell álldogálni,
vagy a hivatal por-
táján melegedni. Az
itteni képviselőhöz is
többször fordultak
már ebben az ügy-

ben. Sajnos eredmény nélkül. És arról
már nem is beszélek, hogy maga a be-
álló mindössze 3 éves, de már rohad.
Aki ezt tervezte soha nem állt busz-
megállóban esőben. Ha ez így megy to-
vább, hamarosan nem buszmegállónk
lesz, hanem szeméttelepünk.

Kovács Józsefné Fenyvesi lakos 

Tisztelt Szolgálat!

A munkahelyemre való bejutásom vé-
gett az Erzsébet-park melletti lámpás
kereszteződést szoktam használni. Fél
éves tapasztalat alapján elmondhatom,
hogy negatív élményekkel indul a nap-
ja annak, akinek erre vezet az útja. Az
az egyik része a dolognak, hogy a nyo-
mógombos rendszer nem üzemel, rá-
adásul a várakozási idő is elviselhetet-
lenül nagy. 
A lefordulni kívánó autók állnak, a gya-
logosok állnak, a külső sávban nem 
közlekedik autó. Hangsúlyozom, ez na-
pi rendszerességgel előforduló problé-
ma. És most jön a másik oldala a
dolognak, amire egyáltalán nem va-
gyok büszke, de az én türelmem is vé-
ges. Olykor, amikor megelégelem a vá-
rakozást, végigsétálok a HÉV-állomás
mentén, le a dombon és át az úttesten.
Legtöbbször az autósok előzékenyen át
is engednek, gondolom, ők is tisztában
vannak a helyzettel. Hogy miért me-
gyek pont itt keresztül az úttesten?
Egyrészt elveszítem a türelmem és fel-
háborít a felelősök passzivitása, más-
részt viszont nem akarok átkelni a piro-
son, mert sok gyerek használja ezt az
útvonalat és nem akarok rossz példát
mutatni. 
A központi kereszteződést csak érintő-
legesen említeném. Szerencsére ott rit-
kán közlekedem, és amikor arra vet a
sors, „kacagva“ rohanok át. Ugyanis
megnyújtott léptekkel is képtelenség
célba érni. Mi történik, ha teszem azt
egy idős ember próbál átjutni, vagy ne
adj’ Isten egy mozgáskorlátozott?!
Szóval, remélem, levelem eljut a meg-
felelő helyre. 

Molnár Valentin

Olvasóink írták

Családias kertbarát ünnepség

Aranylakodalmasok

A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületének éves közgyűlése
2009. június 15-én hétfőn, a Királyi Kastély Barokk termében lesz. Az
elmúlt év munkájáról szóló beszámoló és az idei tervek ismertetésén kí-
vül  Antal-napi megemlékezést is tartunk, különös tekintettel a Mária-
besnyői Kegyszobor megtalálásának 250. évfordulójára. Minden ked-
ves egyesületi tagunkat és az érdeklődőket, akik belépnének egyesüle-
tünkbe, szeretettel várjuk!

Forrai Eszter
költőnővel talál-
kozhattak az ér-
deklődők június
5-én, pénteken
a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum-
ban. 

A Magyar Iroda-
lomtörténeti Társa-
ság és a Török Ig-
nác Gimnázium 
s z e r v e z é s é b e n
megtartott rendezvényen Koppány Zsolt író vezette a beszélgetést, melyben
ezúttal  szerelemről, anyaságról, utazásról, képzőművészetről és a holokauszt-
ról esett szó. A városi múzeum terme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, akik a
helyszínen természetesen meg is vásárolhatták és dedikáltathatták Forrai Esz-
ter könyveit. Kép és szöveg: jb

Találkozó a városi múzeumban

Forrai Eszter Gödöllőn
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Hernádi Judit egy dalnak az el-
éneklése által lett országosan is-
mert. Sztár. „Sohase mondd,
hogy túl vagy már mindenen,
nem jöhet új az életben hirte-
len…” Kit nem fognának meg
ezek a sorok? Kinek nem jelen-
tenének vigaszt, biztatást? 

Már több évtizede annak, hogy a dal
először elhangzott, az Örökség című
1980-as Mészáros Márta film betétda-
la volt, de önálló életre is kelt, annyira,
hogy máig népszerű. A sejtelmesen ránk
tekintő, mélyen búgó hangú, cigarettá-
jába időnként beleszippantó előadó
nagy hatást tett, tesz a közönségre. S
persze a szöveg is telitalálat. 

A szöveget Verebes István szí-
nész, rendező és még sok minden más
írta. Most pedig Maya címmel köny-
vet írt Hernádi Juditról. Hálából,
hogy olyan óriási sikerre vitte a da-
lát? Jóvátételül, amiért talán ennek a
dalnak a következtében akadozott az-
tán egyre inkább a színészi pályája?  

Főiskola után rögtön a Vígszínház-
hoz került. Klasszikus drámák fősze-
repét vagy jelentős szerepét játszotta.
Majd eljött a színháztól. A semmibe,
a nagy szabadúszásba. Mert elbízta
magát? Mert kiutálták? Vagy mind-
kettőért?  Már nem színésznőnek,
hanem csak a „Sohase mondd” diző-
zének számított?

Megannyi kérdés. Verebes István
pedig most annak igyekszik utánajár-
ni, azt rögzíti riportot készítve magá-
val Hernádi Judittal, de a családtag-
jaival, ismerőseivel is, ki ez a különös
nő, milyen, s miért olyan, amilyen. 

Mi lett volna, ha fél évszázaddal
korábban születik, mint ahogy szüle-
tett valójában? Elképzeli ezt, hősnő-
jét, Mayát bele is helyezi a XX. szá-
zad első felének világába, úgy, hogy
akkor lesz színésznő, találkozik,
együtt dolgozik az akkori hírességek-
kel. Véleménye szerint közöttük ta-
lálta volna meg a helyét.

Mert milyen a mai színházi világ?
Verebes István nemcsak Mayát járja
körbe, hanem jelenünk és közelmúl-
tunk színházi viszonyairól is látleletet
kíván adni. 

A szóba hozott személyek nevét
alaposan megváltoztatja – nem tu-
dom, rájön-e mindenki, hogy Bara-
nya Hajni tulajdonképpen Törőcsik
Mari, s ez még a könnyebben megfejt-
hető rejtvények közé tartozik –, de
megváltoztatja a színházak nevét is, a
különböző helyeken bemutatott da-
rabok címét, azok szerzőinek nevét
is. Persze, érthető, nem akar senkit
kompromittálni, lejáratni, nem akarja
esetleges pereskedéseknek kitenni
magát – bár ugye például Shakes-
peare vagy Csehov már mit sem tö-
rődne azzal, mit írnak róla, az pedig,

hogy bárkit bármiért is bepereljen,
teljességgel kizárt. 

Szóval, szerintem talán több tám-
pont, hogy ki kicsoda meg mi micso-
da, nem ártana, de hát ez csak egy vé-
lemény, lehet, hogy nincs igazam. 

S különben is a könyvnek csak cse-
kély hányada foglalkozik a színházi
viszonyokkal, túlnyomó részében
Hernádi Juditról van szó. Gyerekko-
ráról, szüleiről, szerelmeiről, barátai-
ról… Meg Verebes Istvánról, mert a
szerző saját sorsával is számot vet. 

A boncolgatás, az összegzés talán
még nem történt későn. Talán még
egyikük is, másikuk is megnyugtató
fordulatot vihet véghez az életében.
„Sohase mondd, hogy vége…”
(Verebes István: Maya)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Sohase mondd...

Szeptemberig látható a GÖMB leg-
újabb kiállítása, ami a Profilházban vár-
ja a látogatókat. A Mini címet viselő ki-
állításon huszonkét gödöllői al-
kotó munkáját láthatja a közön-
ség.  
„A művészetben a mini (mini-
atűr), a művészi üzenet továb-
bítása érdekében a kifejezés
módjának átgondolását, a mű-
vész egyéni, ezen léptékhez
rendelt eszközeinek a létreho-
zását, kiválasztását igényli. Más eszkö-
zökkel fejezi ki esetenként ugyanazt,
mint egy kevesebb kötöttséggel bíró
léptékben. Ezért jelenthetjük ki egyér-
telműen, hogy a mini műfaja más, és ár-

nyaltabb, mint egy
nagyobb léptékű
alkotás eleminek
méretarányos tö-

mörítése” – fogalmazott megnyitó be-
szédében Mészáros János.
A mini szobrok, képek és kollázsok al-

kotói izgalmas szellemi kalandra vállal-
koztak tehát. Azt pedig, hogy sikerült-e
átadniuk mindazt, amit más léptékben
és eszközökkel szoktak, a látogatók fel-
adata eldönteni.

Kerek évfordulóhoz érkezett a
könyvek, a könyvkiadás hazánk-
ban évente a nyár elején tartott
könyvünnepe. Nyolcvan eszten-
deje, 1929-ben rendeztek elő-
ször Budapesten Könyvnapot,
amikor a magyar írók a Vörös-
marty téren találkoztak olvasóik-
kal, dedikálták, vagyis aláírásuk-
kal ellátva személyesen nekik
ajánlották könyveiket. 

A Könyvnap az idők során nemhogy
megszűnt volna, hanem Ünnepi Könyv-
hétté nőtt. Ma is várják június első nap-
jaiban az írók a Vörösmarty téren, s még
szerte az országban is az olvasóikat ezen
a világon legrégebben és legtöretleneb-
bül létező könyvünnepen. 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ idén is, mint mindig
rendezvények sorával tette, teszi emlé-
kezetessé az alkalmat.

A gödöllői Ünnepi Könyvhét meg-
nyitójára június 5-én az intézmény fo-
lyóirat-olvasójában került sor. Gloserné
Szabó Györgyi igazgató köszöntötte a
megjelenteket, megemlékezett arról,
hogy Supka Géza vetette fel először,
1927-ben, hogy ünneppel tisztelegjünk
az írott szó, a betű előtt. 

Gémesi György polgármester a ren-
dezvénysorozatot megnyitva felhívta rá
a figyelmet, hogy városunk könyvtára
nem egyszerűen könyvek kölcsönzésé-
vel, olvasási lehetőséggel áll a közönség
szolgálatára, de sokirányú tevékenysé-
get folytató kulturális központ, amely-
nek szellemi kisugárzása azokra is hat,

akik nem tartoznak rendszeres látogatói
közé. A programok olyan változatosak
itt, hogy mindenki megtalálhatja köztük
azt, ami éppen őt érdekli, éppen az ő tu-
dását gazdagítja. Végül méltatta azt a
páratlanul ötletes kezdeményezést,
melynek eredményeképpen most dedi-
kált könyveket és különleges könyvjel-
zőket állítottak ki a folyóirat-olvasóban
elhelyezett tárlókban. 

Fülöp Attiláné igazga-
tóhelyettes beszélt a kiállí-
tásról. Felhívásukra az ol-
vasók kölcsönözték a
könyvtárnak otthon féltve
őrzött, nagy értékű dedi-
kált könyveiket.  

Mint a legbecsesebb
dedikált könyvet emelte
ki a Guba László által ho-
zott kötetet, melyben Ka-
rinthy Frigyesnek 1928-as aláírása lát-
ható. A legkülönlegesebb könyvjelző-
ket, azokat, melyeket hajdan a mária-
besnyői apácák kézzel festettek, Geren-
dai Dórától kapták. 
Háláját fejezte ki az igazgatóhelyettes  a

sok ajándékba kapott, a könyvtár állo-
mányát gyarapító könyvért. Az elmúlt
évben 727 ajándékkönyv érkezett
hozzájuk, összesen egymillió négy-
százezer forint értékben. Mint a leg-

többet ajándékozónak,
Varjú Lászlónénak
mondott külön köszö-
netet. 
A megnyitót író-olvasó
követte. Petrik Adrien
építész A másik kert
címmel írt könyvet a sa-
ját kertjéről – és még sok
másról. Schäffer Erzsé-
bet, a Nők lapja mun-
katársa beszélgetett a 

szerzővel, s végig a beszélgetés alatt a
könyv csodálatosan szép kivetített
fotóit szemlélhettük. 

Június 9-én gyermekprogramok
voltak, délelőtt játékos könyvbemu-
tató, délután rajzverseny.

11-én csütörtökön 18 órakor, aki
teheti, ne mulassza el a könyvtár író-
körének felolvasó estjét, 12-én dél-

előtt 10 órakor pedig a bizonyára so-
kak által személyesen ismert, Gödöl-
lőről származó Mikó Csaba A Tü-
körváros titka című meseregényének
bemutatója lesz. N. A.   

Fotó: tl

80. könyvünnep

Klasszikusok személyesen

A Múzeumok Éjszakáját 2003
óta rendezik meg hazánkban
nagy sikerrel.  Gödöllőn az elmúlt
évben is több ezren éltek a lehe-
tőséggel, hogy bekapcsolódja-
nak az eseményekbe. 

Az idén négy helyszínen várják az ér-
deklődőket június 20-án; a programok
sorában többek között  kiállítás, vetél-
kedő, koncert és filmvetítés található. A
Városi Múzeumban 18 órától filmvetí-
tés, múzeumpedagógiai foglalkozások
és ingyenes kiállítás-látogatás várja az
érdeklődőket, akik 21 órától „Léda sza-
lonjában” egy nem mindennapi vetélke-
dőn is részt vehetnek. Ezen gödöllői
„celebekkel” találkozhatnak majd,
akiknek nem csak az életéről tudhatnak
meg érdekességeket, hanem hasznos
irodalmi és helytörténeti ismeretekre
tesznek szert a játék aktív résztvevői és
passzív nézői egyaránt. A vetélkedőn
minden egyes vendég előad egy olyan
irodalmi művet, ami Gödöllőhöz kötő-
dő író alkotása. A közönségnek fel kell
ismernie az elhangzott mű szerzőjét, el
kell mondania, hogy az írónak mi köze
volt városunkhoz. Az est zárásaként
kellemes nyáresti programnak ígérkezik
a Szederinda népzenei együttes tánchá-
zas koncertje a múzeum és a piac közös
udvarán, a Pelikános-kút körül.

A rendezvénybe első alkalommal
kapcsolódik be az Erzsébet királyné
szálloda, ahol szintén gazdag program

várja a kikapcsolódni vágyókat. Már
reggeltől kézműves- és iparművészeti
vásár, majd 18.30-tól  éjjel egyig színes
programok várják az érdekődőket az ud-
varon. A majorettek bemutatóját köve-
tően a Cuento Gitarre Trió, majd az Er-
kel Ferenc Általános Iskola gyermek-
kórusa ad koncertet,  végezetül pedig a
Velliciamo Musical Csoport műsorát él-
vezhetik a látogatók, akiknek lehetősé-
gük lesz a szálloda megtekintésére, a 
bátrabbak pedig megpróbálkozhatnak a
tűzugrással is. 

Szintén új helyszíne a múzeumok éj-
szakájának, a Levendula Galéria, ahol
18 órakor kerül sor a Dercsényiné Hor-
váth Gabriella nemezbabáira kiírt me-
seíró pályázat  eredményhirdetésére,
majd Veress Enéh és Gál Lehel Kő-
porból című kiállításának zenével és
borkóstolóval egybekötött megnyitó-
jára. 

Hagyományosan az idén is résztve-
vője a rendezvénysorozatnak a Művé-
szetek Háza, ahol  a Gödöllői Galériá-
ban  Márton László festőművész tárla-
ta tekinthető meg, a teraszon pedig az
Orosz Zoltán Trió koncertje várja a kö-
zönséget. Az est folyamán a „Veresi
Gőzös” díjtalanul szállítja az utasokat
a Gödöllői Városi Múzeum, az Erzsé-
bet Királyné Szálloda, a Művészetek
Háza és a Levendula Galéria között.
A kisvonat  félóránként (először 20
órakor, utoljára 23:30-kor) indul a
múzeum elől. jk

Lenyűgöző zenei élményben le-
hetett részük azoknak, akik jelen
voltak Hargita Péter Az adós
szolga című kisoratóriumának
bemutatóján szombaton, a refor-
mátus templomban.

A Máté evangélium egyik példabeszé-
dét dolgozza fel a mű, kórusok – a Vá-
rosi Vegyeskar, a Szentháromság temp-

lom ének-
kara, az
evangélikus
gyülekezet

énekkara, a református gyülekezet
énekkara –, a Talamba Ütőegyüttes ad-
ták elő, orgonán közreműködött Kántor
Zsolt orgonaművész. Vezényelt a szer-
ző, Hargita Péter. Az ütőegyüttes sze-
replése nagyban hozzájárult az erőteljes
hatáshoz. Harangszót, lódobogást, szív-
dobbanást egyaránt idéztek az ütőhang-
szerek. De csodálatosan zengett a kórus
éneke is. A szólisták négyen voltak, Jé-

zus szerepét Rolik Tamás, Péterét Ro-
lik Imre, a szolgáét Pechan Kornél, a
szolgatársét – aki szintén adós, az adós
adósa – Gombos Viktor énekelte. Az
adósok fogadkozása különösen emléke-
zetes, a „mindent megfizetek majd né-
ked” ígéret szavai, melyeket mindketten
ismételgetnek, feledhetetlenek. Bennük
volt a kétségbeesés, mindannyiunk két-
ségbeesése, hogy úgysem tudjuk megfi-
zetni az adósságunkat, ugyanakkor a re-
mény is, hogy talán elengedik azt, vagy
ha nem, legalább talán kapunk még egy
kis haladékot. N. A.

Hangverseny a református templomban

Az adósságunk

Színes programok Gödöllőn

Múzeumok éjszakája

Mini kiállítás a Profilházban

Szellemi kalandozás
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2009. JÚNIUS 20-ÁN  SZOMBATON ESTE 6 ÓRÁ-
TÓL ÉJFÉLIG INGYENES PROGRAMOK:

18 órától díjtalanul látogathatók a múzeum kiállításai
19 –20: Az emberevők földjén – Cséke Zsolt geográfus,
filmrendező vetítése és kiselőadása Pápua Új-Guineáról a
múzeum időszaki kiállítótermében.
21– 22.30: Gödöllői „celebek” Léda szalonjában:  Ferdi-
nandy György író, Gaál Noémi időjós, Pécsi Ildikó Kos-
suth-díjas színművész, Radnóti László újságíró, Veiszer
Alinda újságíró. 
Beszélgetés és játékos irodalmi vetélkedő nagy nyeremé-
nyekkel a múzeum időszaki kiállítótermében.

22.30–24.00:  A Szederinda népzenei együttes táncházas
koncertje a  múzeum és a piac közös udvarán, a Pelikános-
kút körül.
FOLYAMATOS PROGRAM:
18 órától Múzeumpedagógiai foglalkozások az Ablakok
Pápua Új-Guineára című időszaki kiállításhoz kapcsolódó-
an a  múzeum udvarán, majd a múzeumban.
20.00–24.00:A Veresi Gőzös nevű kisvonat díjtalanul szál-
lítja az utasokat a Múzeumok Éjszakája programban részt-
vevő intézmények (Gödöllői Városi Múzeum, Erzsébet
Királyné Szálloda, Művészetek Háza, Levendula Galéria)
között, miközben egy kellemes, nyár esti városnézésben is
része lehet a gőzösön utazónak. A kisvonat félóránként
(először 20 óra, utoljára 23:30) indul a múzeum elől.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA  A GÖDÖLLŐI  VÁROSI MÚZEUMBAN

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 - PLASZTIKA 
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.

Várjuk kezdők és haladók jelentkezését 13 éves kortól!

A Frédéric Chopin Zeneiskola programjai

JÚNIUS 15. HÉTFŐ
14.30-17.30 BEIRATKOZÁS
18.00 ÉVZÁRÓ HANGVERSENY ÉS 
BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

JÚNIUS 26-ÁN ÉS 28-ÁN:
TÁBORZÁRÓ HANGVERSENYEK,
ELŐADÁSOK. 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
JÚNIUS 15.

JÚNIUS 22-TŐL 28-IG: ZENE
ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK 
TÁBOR
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Magyar Kázmér (1858–1942)

Nagykőrös szülöttje volt, de Gödöllő is magáénak vallja;
székelykapus, nádfedeles házára, benne néprajzi gyűjtemé-
nyére, díszkertjére az idősebbek még emlékeznek; és hálá-
val emlegette a nevét szerte a Kárpát-medencében számta-
lan település, ahova elvitte a tudás világosságát: iskolát
szervezett vagy korszerű ismeretekre tanította a falu népét.
S amerre megfordult, szakértő szeme felismerte a szemétre
dobott lim-lomban a letűnt korok falusi munkaeszközeit,
használati tárgyait és mentette meg – legalább egy időre – a
pusztulástól. Magyar Kázmért az utókor a néprajz avatott
tudósaként is számon tartja.

Kiváló gazda volt. Szakmája szeretete vezette el a falu
használati tárgyainak gyűjtéséhez, a néplélek tanulmányo-
zásához és csúcsosodott ki lapszerkesztői, szépirodalmi te-
vékenységében; az írók is asztalukhoz ültették, Móra Fe-
renc mellé. Általános műveltségét és íráskészségét Nagy-
kőrös híres, ősi kálvinista gimnáziuma alapozta meg, ahol
1851 és 1859 között Arany János tanította a magyar nyel-
vet és irodalmat. Érettségi után a magyaróvári Gazdasági
Akadémiára, az ország egyetlen felsőfokú mezőgazdasági
tanintézetébe iratkozott be. Itt ismerkedett meg 1880 júliu-
sában Kemény Gábor földművelésügyi miniszterrel. Ezt
követően Kozma Ferenc miniszteri tanácsos a felügyelete
alá tartozó bábolnai kincstári ménesbirtokra 1880 őszén,
diplomája megszerzése után felvette gyakornoknak, majd
kinevezte gazdasági segéddé, s két év múlva berendelte
maga mellé a minisztériumba.

A nyolcvanas években értek be a mezőgazdaságban a tu-
domány és technika eredményei: a kémia térhódítása, a gé-
pek elterjedése, a racionális üzemszervezés és váltak az
egyre élesebb verseny eszközeivé, amelyek kíméletlenül
eltiporták azt, aki nem tudott lépést tartani a fejlődéssel.
Százezrek jutottak koldusbotra vagy tántorogtak ki Ameri-
kába. A földművelésügyi kormányzat egyik legfontosabb
feladata – egyúttal szociálpolitikai teendője is – az volt,
hogy megtanítsa a parasztságot a korszerű gazdálkodásra,
és gátat vessen a kivándorlásnak.

Magyar Kázmért 1894 januárjában a miniszter a szakok-
tatási ügyosztályra helyezte és megbízta a nyugtalanító al-
sófokú szakoktatás felügyeletével. Magyar azonnal mun-
kához látott, s a bíztató indulás után tanulmányútra Dániá-
ba küldte minisztere, majd hazatérése után, 1895 őszén a
földművesiskolák tanfelügyelőjévé nevezte ki. A földmű-
vesiskolák a legalább írni-olvasni tudó, a számtani alapmű-
veleteket ismerő fiúkat – a közismereti tárgyak mellett –
megtanították a korszerű gazdálkodásra, hogy saját birto-
kukon munkavezetőkként vállaljanak alkalmazást. A kor-
mányzat tetemes anyagi áldozattal tartotta fenn a földmű-
vesiskolákat, benépesítésük mégis akadozott, mert a kis-
gazdák nehezen nélkülözték két évig fiaik munkáját. Né-

hány szakember ebből
arra következtetett, pa-
zarlás ezeket az iskolá-
kat fenntartani. Magyar
Kázmér azonban nem
engedte, hogy a paraszt-
ságot megfosszák
egyetlen szakiskolájá-
tól, hiszen csak itt sajá-
títhatja el a korszerű is-
mereteket. Magyar Káz-
mér szívós munkával
nem csupán megmen-
tette, hanem nélkülözhetetlenné tette ezt az iskolatípust oly
módon, hogy az iskolán kívüli szakképzés változatos kíná-
latú bázisává fejlesztette. Számukat másfél évtized alatt 9-
ről 19-re növelte és további 3 alapítását előkészítette.

A családi gazdaságban jelentős feladatkör hárult az asz-
szonyokra, a mezőgazdasági szakképzés mégis figyelmen
kívül hagyta őket. Ezen változtatott Magyar Kázmér. 1894-
ben kísérletképpen asszonyok és lányok számára néhány
tanfolyamot rendezett, amelyeken kertészetet, baromfite-
nyésztést, tájgazdaságot, az élelmiszerek elkészítését és
tartósítását, az egészséges táplálkozás elemeit, továbbá be-
teg- és gyerekgondozást tanulhattak. A gazdasszonyképző
tanfolyamoknak szintén a földművesiskolák adtak otthont,
egy önálló gazdasszonyiskola székhelyéül pedig Gödöllőt
jelölte ki Darányi. Itt képezték a szaktanítónőket 1902-től.

Eötvös József 1868-as népoktatási törvénye elrendelte,
hogy a falusi népiskolák utolsó két évfolyamán mezőgaz-
dasági ismereteket oktassanak, a lányokat pedig gazdasz-
szonyi teendőkre készítsék fel. E célból a tanítókat vala-
mely földművesiskolában, a tanítónőket pedig az említett
gödöllői tanfolyamokon készítették fel. Magyar Kázmér a
munkakörével összefüggő kiállításokat is rendezett. A ko-
rabeli beszámolók nagy elismeréssel méltatták ötleteit,
majd a Magyar Mezőgazdasági Múzeum első berendezé-
sében is részt vett.

Amikor 1910-ben nyugdíjba vonult, elkezdődött életé-
nek új szakasza. Már közel volt a hetvenhez, amikor a Jó-
zsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Me-
zőgazdasági és Állatorvosi Karának professzorai által ala-
pított Darányi Ignác Agrártudományos Társaság beválasz-
totta tagjai közé, egyúttal harmadmagával agrártörténeti bi-
zottsági tisztséggel bízta meg. E minőségében javaslatot
dolgozott ki társaival „a régi Magyarország mezőgazdasági
tárgyi emlékeinek feledéstől való megóvására valamint
összegyűjtésére“. Ezeket egy svéd mintára felállított sza-
badtéri múzeumban, skanzenben kívánták bemutatni.
Gyűjteménye is nyilván ide került volna – ha a háború és
1942-ben bekövetkezett halála közbe nem szól.

dr. Walleshausen Gyula írásából

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
A trianoni békediktátum aláírá-
sára emlékeztek városunk la-
kói június negyedikén. A Művé-
szetek Háza melletti Trianon-
emlékműnél Gémesi György
polgármester mondott beszé-
det, majd az irodalmi és nép-
dal-összeállítást követően az
önkormányzat, a városi intéz-
mények és több civilszervezet
koszorúzott.

Évről-évre egyre többen jönnek el,
hogy együtt emlékezzenek az 1920.
június 4-én Trianonban történtekre. A
gödöllői rendezvényen városunk la-
kói mellett szép számmal képviseltet-
ték magukat a térség más településein
élők is. Ez is jelzi, hogy az idő múlá-
sával, s azzal, hogy átjárhatók lettek a
határok, hogy csatlakoztunk az Euró-
pai Unióhoz, nem lett kisebb a fájda-
lom, ami bennünk van a gyalázatos
békediktátummal kapcsolatban.
Ezekkel a gondolatokkal kezdte be-
szédét Gémesi György, aki úgy fo-
galmazott, az itt jelenlévők, a Csík-
somlyóra elzarándokolók, a határon
túli magyarsággal kapcsolatot ápolók
a zászlóshajói az együvé tartozásnak,
a nemzetben gondolkodásnak. Mint
mondta, feladatunk a mindennapok-
ban ezeknek az erősítése, továbbadá-
sa, meg kell tennünk mindent, hogy
ezt az érzést fenntartsuk, továbbadjuk
a következő generációknak nem csak
itthon, hanem az elszakított országré-
szekben is. 

A polgármester emlékező beszéde
után Antal Ádám és Bodó Balázs, a
Club Színház tagjai Reményik Sán-
dor és Wass Albert gondolataival
idézték fel, hogyan is élte meg a 89
évvel ezelőtti eseményeket a magyar-
ság, a Cibri együttes szólaltatott meg
olyan népdalokat, amik szintén ezek-
ből az érzésekből születtek. Ezt köve-
tően hosszú sorban járultak a megje-
lent intézmények és szervezetek elő-
ször a Szent Korona hiteles másolata
elé, majd elhelyezték koszorúikat az
emlékműnél.

A rendezvény végén Albert Gá-
bor evangélikus lelkész, Szabó Zol-
tán református lelkész, Szecsődi Pé-
ter katolikus plébános, Sivadó János
görögkatolikus lelkész és vitéz Csu-
ka Tamás, nyugalmazott református
tábori lelkész mondtak áldást.

Magyarországon első alkalom-
mal állítanak emléket időszaki
kiállítással gróf Andrássy Gyulá-
nak (1823-1890), a „lángoló zse-
ninek“; a különleges festmé-
nyekben, iratokban és szemé-
lyes tárgyakban bővelkedő tárlat
a Gödöllői Királyi Kastélyban jú-
nius 5-én nyílt meg és szeptem-
ber végéig látogatható.

A tárlatot a gödöllői kastély múzeuma a
Magyar Nemzeti Múzeummal közösen,
a szlovákiai Betléri Andrássy Múzeum
segítségével rendezi. Számos magyar és
osztrák gyűjtemény is kölcsönzött tár-
gyakat. A kiállítás különleges, eddig se-
hol nem látott darabjai közé tartoznak
egyebek mellett Dubufe, a párizsi előke-
lő társaság portréfestőjének képei And-
rássyról és ifjú nejéről, Kendeffy Katin-
káról, s megtekinthető az Andrássy csa-
lád számos porcelán és ezüst tárgya,
emellett kitüntetések, iratanyagok, egy-
kori személyes levelek is...

Révész T. Mihály, a kastély ügyve-
zetője a díszteremben tartott megnyitón
elmondta: az Európai Unió támogatásá-
val a közeljövőben jelentősen bővülnek
az intézmény időszaki kiállításoknak

otthont adó terei, a mostani tárlat egy-
ben az utolsó alkalmat jelenti a termek
jelenlegi funkcióban történő megtekin-
tésére.

A város önkormányzata saját költség-
vetéséből múzeumot, könyvtárat és Mű-
vészetek Házát tart fenn, együttműkö-
dik a kastéllyal, sokoldalúan pártolja a
kultúrát. Oktatási intézményeiben szinte
az állami normatívával megegyező ön-
résszel támogatja a minőség megőrzését
a reformnak nevezett leépítés időszaká-
ban, hangsúlyozta a kiállítást köszöntő
Krassay László alpolgármester.

Lázár Éva, a Betléri Andrássy Mú-
zeum igazgatója elmondta, hogy a kiál-
lítás a két intézmény közötti több éves

együttműködés eredménye.
A betléri múzeum a Szlovák
Nemzeti Múzeum filiáléja, a
krasznahorkai várban, a bet-
léri kastélyban és a kraszna-
horkaváraljai mauzóleum-
ban ápolja az Andrássyak
emlékét. A program előké-
szítése során ellátogattak a
volt Andrássy-kastélyokba,
Tőketerebesre és Homonná-
ra is. A gödöllői kiállítás kö-
zönsége most olyan képző-

és iparművészeti tárgyakat tekinthet
meg, melyeket eddig csak a betléri kas-
tély állandó tárlatán mutattak be.

A kiállítás főszereplőjének életútját
ismertető Diószegi István történész el-
mondta, hogy gróf Andrássy Gyula élet-
pályája úgy indult, mint egy romantikus
regényhősé. A szabadságharcban hon-
véd őrnagy, majd 26 éves korában a
független Magyarország konstantinápo-
lyi követe. Mire azonban állomáshelyé-
re ért, bekövetkezett a világosi kataszt-
rófa. A diplomáciai küldetés kényszerű
emigrációvá vált. Távollétében az oszt-
rák haditörvényszék halálra ítélte és jel-
képesen felakasztották. Mégis a politika
maradt igazi szerelme. A nemzeti ka-

tasztrófát, Magyarország önkényuralmi
beolvasztását fájlalta, de 1848-1849 ta-
pasztalatait Ausztria szemszögéből is
mérlegelte. Vallotta, hogy a Habsburg
monarchia csak Magyarország megbé-
kítésével, a jogos igények kielégítésével
nyerheti vissza nagyhatalmi állását. A
krími háború az ő felfogását igazolta,
amennyiben Ausztria cserbenhagyta
Oroszországot. Ekkor úgy érezte, van
mit keresnie és uralkodói kegyelemmel
1857-ben hazatért Magyarországra. 

Még tíz év erőfeszítés, az osztrák se-
regek solferinói és königgrätzi veresége
kellett ahhoz, hogy Bécset jobb belátás-
ra bírja. Deák Ferenc oldalán részt vett a
kiegyezés létrehozásában, annak a tör-
ténelmi műnek a megalkotásában,
amelyben Magyarország egyenrangú
szerepet játszik Ausztriával. 1867-ben,
mint Magyarország miniszterelnöke he-
lyezte a koronát Ferenc József fejére.
Négyévi kormányzása alatt hozták meg
azokat a sarkalatos törvényeket, ame-
lyek megteremtették a modern, polgári
Magyarország alapjait. Diószegi István
kiemelte a nemzeti egyenjogúságról
szóló törvényt, amely az ország sok-
nemzetiségű lakossága számára teljes
kulturális és nemzeti egyenjogúságot
biztosított. Ma már hihetetlennek hang-
zik, de valóságos, hogy a népiskolai tör-
vény a magyar nyelvet még mint idegen
nyelvet sem írta elő kötelező tantárgyul
a nemzetiségi iskolák számára.

Andrássy Gyula személyében ezután
első ízben foglalt magyar politikus he-
lyet a Habsburg monarchia történetében
Kaunitz és Metternich íróasztalánál kö-
zös külügyminiszterként. Az egykori
halálraítélt ekkora elégtételre aligha szá-
míthatott. Arra készült, hogy létrehozza
az Oroszország elleni európai összefo-
gást a liberális Anglia és a bismarcki
Németország részvételével, s így bizto-
sítja a monarchia létét, amíg a magyar
érdekek azt kívánják. A külpolitikában
azonban csupán a legkisebb rosszat vá-
laszthatta. Németországgal és Oroszor-
szággal együtt aláírta a status quót ga-
rantáló három császár szövetségét.

Halála után Pest legszebb sugárútjá-
nak névadója lett, alakját a parlament
mellett felállított lovasszobor örökítette
meg, a Horthy-korszakban nem volt jó
ajánlólevele a liberalizmus, amelyet
személye reprezentált, a II. világháború
után pedig az oroszellenes politikust lát-
ták benne. Az Andrássy útból Sztálin út
lett, az ércszobor pedig olvasztókemen-
cébe került. Csak utóbbi húsz évben
kezdték elismerni gróf Andrássy Gyula
teljesítményét…

A megnyitó résztvevőit Emília Ka-
szová, a Szlovák Nemzeti Múzeum
igazgató-helyettese is köszöntötte. Ki-
emelte, a politikus még életében meg-
kapta a Szent-István Rend nagykereszt-
jét és az Aranygyapjas Rend Lovagja el-
sőrangú érdemrendet.

Emlékezés 1920. június 4-re

Ma sem kisebb a fájdalom

A „lángoló zseni” emlékét az olvasztótégely sem tüntette el

Kiállítás nyílt gróf Andrássy Gyuláról



A kert nagy madárgyülekező
helye, vonzereje lehet a jól el-
készített itató. Főleg a meleg,
száraz nyári hónapokban van
nagy jelentősége, de a mada-
rak egész évben szívesen hasz-
nálják.

Különösen szeretnek benne fürödni a
rigók, a vörösbegyek, a kék cinegék.
Itatóról lévén szó, ha nincs állandó át-
folyása a medencének, nem szabad
megfeledkezni a vízcseréről. A másik
lényeges szempont, hogy védett, de
mégis jól megfigyelhető helyen le-
gyen.

Fontos, hogy a fürdő madarak is
belássák a terepet, de egy biztonságos
bokor se legyen messze, mert ázott
tollal nem repülnek olyan jól. E bokor
hiányában a macskák szomorú pusztí-
tást végeznének. Az itató megformá-
lásába sok fantáziát lehet belevinni, s

minél természethűbb, annál
szebb, a madaraknak is kedve-
zőbb lesz. Erre a célra a patak-
kövek, a sóderágy, az esetleg
betelepített vízi növények na-
gyon megfelelőek. Lényeges,
hogy az itató lassan mélyüljön.
A közepére, ahol már a madár-
nak túl mély lenne, tegyünk egy
lapos követ, ahol megállhatnak,
leszállhatnak. A madarak fürdé-
si igényét olyankor is tapasztal-
hatjuk, amikor szórófejjel lo-
csolunk. Ilyenkor a rigók, vö-
rösbegyek át-átszaladnak a víz-
permet alatt. Utána borzasra
rázzák magukat, majd a felfris-
sült tollazatot eligazgatják.

Itatásra az esővíz is megfelel, csak
ne a vízgyűjtő hordót, kádat tekintsük
itatónak. Az ilyen nagy, mély vízfe-
lület sokszor becsapja a madarakat, s
rászállva vesztüket okozhatja. A raga-

dozóval, macskával való konfliktust
elkerülhetjük, s az itató használatát
biztonságosabbá tehetjük, ha asztali
medencét készítünk.

Aki megfigyelte már a madarakat,
tudja, hogy a tollazatuk tisztántartása
állandó, létfontosságú tevékenysé-
gük. Ennek ismeretében megérthet-
jük, hogy egy jó fürdőhely milyen
fontos eleme a kerti madárvédelem-
nek.

Június 13-14.:

dr. Sebesztha László
Tel.: 30-974-8301

Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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A mudi az egyik legritkább, leg-
kevésbé ismert magyar pász-
torkutyafajta.

A pásztorok német puli néven isme-
rik, az állomány zöme ma is az ő ke-
zükön van. Kitenyésztetlen változó
nagyságú, természetes fajta. Már
1773-ban Buffon is leírt egy mudi jel-
legű pásztorkutyát. Ennek ellenére a
mudi szervezett tenyésztése a legké-
sőbb indult meg a magyar fajták kö-
zül. Sokáig nem is különböztették
meg a pumitól és a pulitól, a források
sokszor így is említették. Hosszú ide-
ig tartotta magát az a téves nézet is,
hogy a mudi a pumi és a puli keresz-
teződéséből jött létre, pedig egyikre
sem hasonlít. Míg „a puli az puli”, a
pumi pedig terrier jellegű ősökkel di-
csekedhet, addig a mudi spicc jellegű
kutyákból alakult ki két-háromszáz
évvel ezelőtt.

A fajta céltudatos tenyésztése Fé-
nyes Dezső balassagyarmati múze-
umigazgató nevéhez fűződik, aki
néprajzi gyűjtőútjai során vásárolt né-
hány ragyogó szőrű, felálló fülű, igen
értelmes és tanulékony egyedet az ak-
kor még nem ismert fajtából. Te-
nyészteni kezdte őket, majd 1936-ban
a tenyészállatvásáron bemutatta az ál-
tala tenyésztett kutyákat és benyújtot-
ta a fajta első standarját. A bizottság
elfogadta a leírást és a „mudi” fajta-
nevet, amely valószínűleg Tóth Mi-
hály bugaci számadó juhász Mudi
nevű kutyájától származik (addig haj-
tókutyaként emlegették).

A II. világháború
végére szinte telje-
sen kipusztult a faj-
ta, feltámasztása a
semmiből kezdődött
újra néhány B törzs-
könyves kutyával.
1963-ból származik
az újabb standardja,
amelyet Balássy
Zoltán alkotott meg
és az FCI is elfogad-
ta. Az egyes számú
törzskönyv „tulajdo-
nosa” egy Rigó nevű szuka lett.

A fajta törzskönyve ma is nyitott,
hiszen időről időre kerülnek elő eddig
nem ismert típusos egyedek. Sokáig a
fajta fenntartása volt a cél, hiszen a
mudit érthetetlen közöny vette körül,
s csak néhány fanatikus mudirajongó-
nak köszönhető, hogy a fajta fennma-
radt számos jó tulajdonságával egye-
temben. Ma már a jövő biztosítottnak
látszik. Ugyan Magyarországon még
sokan ma sem tudják, milyen egy mu-
di, de a természetrajongó skandináv
népek, elsősorban a finnek

felfedezték a fajtában rejlő pozitív tu-
lajdonságokat, a természetességét,
betegségekkel szembeni ellenálló ké-
pességét és nem utolsó sorban hihe-
tetlen intelligenciáját.

A mudi – főleg a különféle, régóta
kitenyésztett fajtákkal összevetve –
első pillantásra egyszerű küllemű ke-
veréknek tűnhet. Szőre rövidebb mint
a többi pásztorkutyáé, könnyen tanu-
ló,intelligens állat. Tulajdonképpen
bármely színben előfordulhat, de a
standard nem ismer el minden szín-
változatot. A leggyakoribb a fekete

szín, van barna, fe-
hér, fakó és hamvas
(kékes árnyalatban
játszó), de sokak
szerint a legszebb,
legkülönlegesebb
színváltozat a cifra,
a szürke alapon fe-
ketével spriccelt,
amely Fényes De-
zső szerint a mudi
legeredetibb szín-
változata. Érdekes-
ség, hogy cifra-cif-
ra párosítás nem

ajánlott, a megszületendő kölykök
igen gyakran betegek, de ez így van
más merle-gént hordozó fajtáknál is.

Mivel a mudit eredeti munkája ju-
hászokhoz, pásztorokhoz kötötte, és
feladata nem utolsósorban a szürke-
marhák nagy bátorságot igénylő tere-
lése volt, az esztétikai érték sokadla-
gos kérdés volt. Szolgálatkész, mun-
kabíró és igénytelen kutyára volt
szükség, a mudi pedig tökéletesen
megfelel ezeknek a követelmények-
nek. Ezenkívül hosszú életű, intelli-
gens, tanulékony, akinek a gazdája az
istene, és egyetlen szempillantásból
ért. A terelőversenyeken ma is ki-

emelkedő eredményeket ér el, de vad-
disznós vadászatokon is használják,
mint hajtókutyát.

Ma már nem csak pásztorkodó em-
berek mellett él, hanem bizonyított,
mint házőrző: sokkal kevésbé csahos,
mint a puli vagy a pumi, de mindenre
van szeme. A „dog dancing” és „agili-
ty” sport rajongói is felfedezték moz-
gékonysága, értelmessége és könnyen
képezhetősége okán. Kitartásuk, kitű-
nő szimatuk miatt a katasztrófakutyák
között is feltűnt néhány példányuk.
Az sem fog csalódni, aki városi ku-

tyának szeretné:
nagyfokú alkal-
mazkodó képes-
sége, kis termete a
lakásban tartást is
lehetővé teszi. Ha
naponta gondosko-
dunk arról, hogy
mozogjon, lerohan-
ja fölös energiáit,
tulajdonképpen na-
gyon könnyű
együtt élni vele.

Állati dolgok

A mudi
A kerti tó kialakítása nemcsak
látványnak kellemes, hanem a
kert élővilágát is gazdagítja.
Vonzza a rovarokat, lepkéket
és madarakat, amelyek részt
vesznek a kártevők elleni véde-
kezésben. A kerti tó önálló
ökoszisztémát (életközösség
rendszere) alakít ki. Egyensú-
lyának fenntartására oda kell
figyelni. A kerti tó betelepítése-
kor vegyük figyelembe, hogy
minimum 20 % vízfelület min-
dig maradjon szabadon. 

A növények kiválasz-
tásánál használjuk fel
a hazai és a szűkebb
környezet tájazonos
növényeit, és ültes-
sünk be olyan növé-
nyeket is, amelyek
nem csak díszítenek,
hanem gyakorlati sze-
repet is betöltenek a tó
ökológiai egyensúlyá-
nak fenntartásában.
(Szűrés, oxigén ter-
melés, káros anyagok
megkötése, levegőztetés stb.) 

A mélyvízi növények a tó alján
gyökeresednek, de levelei a felszínen
úsznak. Ide tartoznak a kedvelt tün-
dérrózsák (Nymphea sp.). Leveleik
árnyékolják a tó felszínét, így az al-
gák nehezen szaporodnak. A tündér-
rózsákat feltétlenül kordában kell tar-
tani. A növények túlzott elszaporodá-
sának kivédésére feneketlen vödörbe,

cserépbe, abroncsba ültessünk. A ke-
reskedelemben kapható ültetőkosár
természetesen szintén megfelel a cél-
nak. Az ültetési mélységük minimum
40 cm. Ha a növény a kereteit kinövi,
akkor szét kell osztani, illetve ritkíta-
ni kell. 

Az úszó növényeket tavasszal tele-
pítjük, egyszerűen a vízre tesszük.
Négyzetméterenként egy növény ele-
gendő. Kedvelt például a trópusi ere-
detű vízijátszint (Eichhornia crassi-
pes), amelynek levendula színű muta-
tós virágai nyáron nyílnak. Télen ak-

váriumban átteleltethető. A vízisaláta
(Pistia stratiotes) szintén a víz színén
úszó, kedvelt trópusi vízinövény. 

Víz alatt élő, úszó növény például a
süllőhínár (Myriophillum spicatum),
amely oxigén termelésével járul a tó
élővilágának fenntartásához, és a tóba
telepített halaknak is hasznosak. 

A tószegély legegyszerűbb módja,
ha a fóliaborításra gyöngykavicsot

hordunk. A beton tó-
szegély nem termé-
szetközeli látvány,
ezért ajánlott a be-
tonszegélyt kővel
fedni. A természetes
hatást fokozza a mo-
habevonat. A part-
magasságának vál-
tozása szintén a ter-
mészetesség felé
hat. A kanyargó,
hullámzó partveze-
tés az előnyös. 

Jó, ha a fás eredeti növényzet adja
a hátteret. Például a Margitszigetre
jellemző volt a mocsári tölgyes és a
fűzesek. Ide a nyáras, fűzes, cserjés
háttér való. Az ültetett örökzöldek kö-
zül a legrosszabb választás Margitszi-
geten szintén a tópartra ültetett tisza-
fa, mert nem való vizes környezetbe.
Az alacsony növésű törpe ezüstfenyő
(Picea Pungens) már jobban megfe-
lelő, érdekes színhatást ad, a szín és
forma kontraszt miatt a borókával
(Juniperus communis) jól társítható.
A sziklás part akkor mutatós, ha a nö-
vények buján kitöltik a kopár része-
ket. Nem baj, ha a természetből bete-
lepült, nem ültetett növényeket is
megtűrjük.

A szabálytalan vonalú parti beülte-
tés fokozza a természetesség illúzió-
ját. A tó partján mutatós az apácalili-
om (Hosta plantaginea), a gyékény
(Carex sp.). Kedvelt vízparti évelő a
vízimenta (Mentha aquatica), amely
Eurázsia mérsékelt területein honos il-
latos, rizómás vízparti évelő. Sötét-
zöld levelei erős illatúak. Apró bíbor-
piros, lilás virágai nyáron nyílnak. De
vízpartra ajánlott a borsosmenta (Men-
tha piperita) is, amely a vízi menta és a
zöld menta kereszteződéséből létrejött
hibrid növény. Házi gyógy- és fűszer-
növénynek is hasznosíthatjuk a menta-
leveleket (levéldrog). Egyenként szed-
jük le, így nagyobb drog és illóolaj
mennyiséget nyerhetünk. A leveleket
szellős, száraz, árnyékos helyen szárít-
juk. A júniusban virágzó sásliliom
(Hemerocallis) virágait akár vázába is
tehetjük, bár a csak egy napig nyílnak.

www.kertpont.hu

Nem csak kertészeknek

A kerti tó növényei

Madáritatók a kertben
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Június 8-15-ig: Gyógyszertér Gyógyszertár, Köztársaság út 85. Tel.: 545-720.
Június 15-22-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!

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 szervezett
gyűjtéséről és elszállításáról az
alábbi ütemezés szerint. A lomtala-
nítás ideje alatt a konténereket, min-
den megjelölt napon a reggeli órák-
ban helyezzük ki és a következő na-
pon a reggeli órákban szállítjuk el.

Június 17. szerda: Fenyvesi főút
ABC elé, Mandula u. vége, Cseme-
tekert, Fenyvesi főút – Kertész köz
sarok, Peres u. 48., Peres u. 16., Ná-
das utca 6., Havas utca 14., Havas
utca 40-42., Fenyves köz 3., Klapka
György út 16. sz. szemben üres
területre, Fenyvesi nagyút – Feny-
ves köz sarok.

Június 18. csütörtök: Fenyvesi

nagyút 48., Fenyvesi nagyút – Ta-
vasz u. sarok, Fenyvesi nagyút 15.,
Tavasz u. 10., Nyár u. 13., Száz-
szorszép u. 43., Százszorszép u. –
Boróka u. sarok, Százszorszép u. –
Fenyves köz sarok, Toboz u. –
Százszorszép u. sarok, Mátyás ki-
rály u-i sorház felső vége, Mátyás
király u. – Gomba u. sarok, Mátyás
király u. – Vasvári Pál u. sarok.

Június 22. hétfő: Mátyás király u.
az Árpád 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. , Rad-
nóti u. közepe, Fecske u. közepe,
Knézits u. – Holló u. sarok, Kele-
men u. – Holló u. sarok, Rét u. – Ri-
gó u. sarok, Hunyadi u. – Rózsa u.
sarok.

Június 24. szerda: Hunyadi u. –
Nap u. sarok, Hunyadi u. – Attila u.
sarok, Öreghegyi u. közepe, Gerle
u. 6., Szilágyi E. u. eleje, Szilágyi
E. u. első negyede, Szilágyi E. u.
közepe, Szilágyi E. u. harmadik ne-
gyede, Szilágyi E. u. vége, Knézits
u. - Öreghegyi u. sarok, Blaháné u.
30., Blaháné u. 90.

Június 25. csütörtök: Blaháné u.
ABC közelébe, Rét u. 8., Rét u. 20.,
Rét u. 35., Diófa u. – Galagonya u.
sarok, Tölgyfa u. közepe, Úrréti u.
közepe, Blaháné útra a Hársfa u. és
a Vőfély u. közé, Nyárfa u. 9.,
Blaháné u. 20., Fűzfa u. – Hársfa u.
sarok, Akácfa u. közepe.

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 az

529-139-es telefonszámon lehet.

Árak:
Felnőtt                                            2.000 Ft/fő/nap
Gyermek (6-16 éves korig)          1.600 Ft/fő/nap
Gyermek (1-6 éves korig)                600 Ft/fő/nap

A helyszínen idegenforgalmi adót kell fizetni, naponta,
személyenként 300 Ft-ot.
Az üdülés ideje és időtartama egyeztetés útján történik,
Bara Lászlónál a 20/3191-677-es telefonszámon.

Felhívás

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletben szabá-
lyozta az önkormányzat legmagasabb elismerése
„GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető
cím adományozását. „A kitüntető cím azoknak a ma-
gyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
– a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy mű-
vészeti életében maradandót alkottak.
– egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szol-
gálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét,
hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó
hírnevének növeléséhez”.
Gödöllő Város Díszpolgára cím évente, legfeljebb két
személynek adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véle-
ménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját.
Javaslataikat kérem, hogy 2009. június 15-ig szíves-
kedjenek részemre megküldeni.

Tisztelettel:
Dr. Gémesi György polgármester

Kedves Véradó!
Beteg embertársaink nevében kér-
jük Önt, vegyen részt véradó na-
punkon. Lehetőségei szerint kér-
jük, segítsen új véradók toborzásá-
ban, a térítésmentes véradó moz-
galom népszerűsítésében azért,
hogy minden rászoruló számára
biztosítva legyen az életmentő, pó-
tolhatatlan vér.

Véradás helye:   
Művészetek Háza (Petőfi Sándor

Művelődési Központ)
Véradás ideje:

Június 15., hétfő 9-16 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük! Személyi iga-
zolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB
kártyáját és véradó igazolványát fel-
tétlenül hozza magával!

A VÜSZI Nonprofit Kft. (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.) felajánlja
Mezőkövesd, Zsóri fürdőn lévő faházas 2, 3, 4 ágyas szobáit üdülés céljára, 

ellátás nélkül, főzési lehetőséggel.
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

25. HETI MENÜ (JÚNIUS 15-19.)
HÉTFŐ: tavaszi zöldségleves; csirkepaprikás tésztával; diós szelet
KEDD: gyümölcsleves; rakott kelkáposzta; fagylalt
SZERDA: karfiolleves; sült oldalas törtburgonyával; ízes palacsinta
CSÜTÖRTÖK: lebbencsleves; zöldborsófőzelék sertéspörkölttel; gyümölcsrizs
PÉNTEK: burgonyakrémleves; rántotthal franciasalátával; citromszelet

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!

~ ~ ~

Üdvözöljük a szálloda udvarában megnyílt üzletek új bérlőit:
a CARPE DIEM OLASZ DIVATÁRUT, 

a ZSUZSANNA FÜGGÖNY SZALON és VARRODÁT
és a nagyothalló készülékeket gyártó H-EAR KFT-t.

~ ~ ~
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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Az elmúlt két hét nem sikerült
túl jól a Gödöllői SK megyei I-
es csapatának. A kieső együt-
tesek ellen továbbra sem megy
a csapatnak, ugyanis a május
30-án rendezett, Délegyháza
elleni hazai mérkőzésen mind-
össze egy potot tudott szerezni
a csapat, míg az utolsó helyen
álló Őrbottyántól kikapott az
elmúlt hétvégén. 

Az, hogy mennyire nem megy a 9.
helyen álló Gödöllőnek a tabella má-
sodik felében tartozkodó csapatok el-
len, nézzünk egy kis számháborút. A
mögöttünk álló 7 csapat ellen a meg-
szerezhető 39 pontból mindössze 14
pontot gyűjtöttünk be, míg az 1-8. he-
lyezettektől a megszerezhető 48 pont-
ból 23 pontot raboltak Tóth Gyulá-
ék.
Pest megyei I. osztály, 28. forduló
Gödöllői SK – Délegyháza 1–1 (1–0)
Gól: Szárza Szabolcs
U19: Gödöllői SK – Délegyháza 7–1
Gólszerzők: Bátori Csaba (2), Sztris-
kó István (2), Kiglics Gábor, Kecskés
Gergő, Kiss András
Pest megyei I. osztály, 29. forduló
Őrbottyán – Gödöllői SK 1–0 (1–0)
U19: Őrbottyán – Gödöllői SK 1–6
Gólszerzők: Kiglics G. (3), Kecskés
G., Sztriskó I., Gróf Roland

Megyei III. osztály – Bajnok a
GEAC

Az utolsó fordulóban előzött a
GEAC, miután hazai pályán nyerni
tudott, míg a nagy rivális Vácduka ki-
kapott, így 63 pontja lett mindkét csa-
patnak, de a gödöllőiek jobb gólkü-
lönbségüknek köszönhetően a leg-
jobbkor előztek, és lettek aranyérme-

sek a gödöllői körzetben. A GSK II. a
7. helyen végzett a monori csoport-
ban.
Pest megyei III. osztály, monori
csoport 25. és 26. forduló:
Gyál – GSK II. 4–1, GSK II. –
Monorierdő 3–4.
Pest megyei III. osztály, gödöllői
csoport 25. és 26. forduló:
Kisalag – GEAC 1–6, GEAC – Gal-
gamácsa 3–0 

Utánpótlás – Bajnok az U13-as
csapat

Egy fordulóval a bajnokság vége előtt
már biztossá vált, hogy megnyerte az
NB II-es bajnokságot a Gödöllői SK

1996-os csapata. A fiatalok az elmúlt
játéknapon a Kalocsát verték maga-
biztosan és ezzel behozhatatlan
előnyre tettek szert a Felcsúttal szem-
ben, így aranyérmet ünnepelhettek. A
gödöllői labdarúgó utánpótlás csapa-
tok közül ezidáig senkinek sem sike-
rült a bajnoki cím megszerzése a má-
sodosztályban.
Az NB II. C csoportjában már befeje-
ződtek a küzdelmek. Az U12-es csa-
pat első nagypályás bajnoki évében
az előkelő 4. helyen zárt, míg az U14-

es gárda a 9. lett. Az U16-os bajnok-
ság is véget ért. A gödöllői fiatalok az
ezüstérmet szerezték meg a gödöllői
körzetben.
Bajnoki eredmények:
Országos kiemelt II. osztály U15-
U13 közép B csoport, 26. forduló
U15: Gödöllői SK – Kalocsa 2–6
Gól: Pál Dániel, Prince Márton.
U13: Gödöllői SK – Kalocsa 11–0
Gól: Szabó Tibor (4), Hegyi Balázs
(4), Bihari Gábor, Husz Attila, Hajdú
Tamás.
Országos kiemelt II. osztály U15-
U13 közép C csoport
U15: Tököl – Gödöllői SK U14 7–3
Gól: Papp Máté (2), Gerényi Álmos
GSK U14 – Láng SK 3–6 Gól: Köő-
Tóth Zénó, Kővágó Ádám
ESMTK – GSK U14 10–2 Gól: Ke-
szég Miklós, Gerényi Á. 
U13: Tököl – Gödöllői SK U12 4–2
Gól: öngól, Oláh Maximilián.

GSK U12 – Láng SK 4–1 Gól: Rólok
György, Oláh M., Korsós Péter (2). 
ESMTK – GSK U12 3–7 Gól: Hegyi
Balázs (3), Oláh M. (2), Dobi Gergő,
Pethényi Krisztián.
Pest megyei I.-III. osztály U16-os
bajnokság, 17. és 18. forduló:
Gödöllői SK U16 – Pécel 6–1 Gólok:
Puskás Róbert (2), Takács Márk (2),
Hayes Lukács, Papp Máté,
Valkó – GSK U16 3–5 Gólok: Papp
Máté, Takács M., Puskás R., Krizsa-
nyik Kristóf, Hayes L.

A Gödöllői Kosársuli SE csapatai május
végén játszották utolsó mérkőzéseiket a
2008/09-es szezonban. A három együt-
tes összesen hat bajnokságban szerepelt.
A legidősebbek (95-ös) bajnokok lettek
a Pest megyei serdülők között és ezüst-
érmet szereztek a nyílt bajnokságban,
míg a Budapest bajnokságban a negye-
dik helyen végzett a csapat. A lányok az
Országos Serdülő Bajnokságban a ti-
zenharmadik legjobb csapatként zárták
az idényt. A csapat tagjai: Bátori Zsó-
fia, Bencsik Bianka, Éder Hanga, Ka-
ján Anna, Krámer Fanni, Radócz
Imola, Sipos Alexandra, Slézinger
Krisztina, Tánczos Karola, Trom-
posch Ottília, Urbán Vanda, Zámbó
Kamilla.
A 96-os gárda három érmet szerzett a
Pest megyei bajnokságban. Mini csapa-
tuk meglepetésre harmadik lett a két év-
vel idősebb serdülők között. A mini baj-
nokságban a lányok versenyében ezüst-
érmet szereztek, a fiúk négyes döntőjé-
ben pedig bronzéremmel gazdagodtak.
A csapat tagjai: Babicz Veronika, Ba-
log Eszter, Bádonfai Enikő, Bencsik
Boglárka, Burján Vivien, Czenner
Gabriella, Harányi Zsuzsanna, Hol-
lósy Réka, Horváth Alexandra, Ko-
vács Babett, Simoncsik Hanga, Szabó
Kitti, Zajec Mira.
A legfiatalabb együttes Gödöllői Turbó-
nyuszik néven a Kenguru Bajnokság
budapesti csoportjában szerepelt. A lá-
nyok hét győzelemmel és kilenc vere-
séggel zárták az idényt és összesítésben
a 37. helyen végeztek. Nagy siker vi-
szont, hogy 42 csapat közül a gödöllői
lányok lettek az elsők a félidei büntető-

dobásban. A csapat tagjai: Aranyos 
Eszter, Balogh Nóra, Balog Tünde,
Bardócz Petra, Bodovics Kriszta, De-
me Gyöngyi, Kottán Alexandra, Kot-
tán Fanni, Kriszt Annamária, Lénárt
Orsolya, Miknyóczki Dóra, Nagy
Zselyke, Oszkó Fanni, Simon Csilla,
Slézinger Lili, Takács Dorottya, Tóth
Eszter.
A GKSE idén már harmadszor indult a
Bécsben rendezett nemzetközi kosár-
labdatornán. A 490 csapat hat korosz-
tályban mérte össze tudását a női és a
férfi mezőnyben. Az U14-es korosztály-
ban szereplő csapat csoport elsőként,
veretlenül jutott tovább. A legjobb négy
közé kerülésért csak nagy csatában ma-
radtak alul a későbbi ezüstérmessel
szemben, így az ötödik helyet szerezték
meg a 24. csapatos mezőnyben. Az
U13-as csapat két győzelemmel és egy
vereséggel jutott tovább a csoportból.
Nekik sem sikerült bekerülni a legjobb
négy közé, szintén az ötödik helyen vé-
geztek a 13 csapat között. A kosársuli
csapatai luxemburgi, német, olasz, ro-
mán, szlovák együttesek ellen léptek pá-
lyára.
A Török Ignác Gimnázium IV. korcso-
portos lányai június 5-7. között Sopron-
ban szerepelnek a Diákolimpia Orszá-
gos döntőjében. A csapatban kilencen a
kosársuli játékosai, hárman pedig ko-
rábban szintén a kosársuli színeiben ver-
senyeztek. 
A kosársuli három korosztályos csapatá-
ba továbbra is várják azokat a lányokat,
akik szeretnének kosárlabdázni. Az
egyesülettel kapcsolatos információk
megtalálhatók a www.gkse.hu oldalon.

Május 16-17-én a németországi
Koblenzben rendeztek női vi-
lágkupa versenyt, melyen Ben-
kó Réka immáron harmadik al-
kalommal került a negyeddön-
tőbe és végzett végül a hatodik
helyen. 

A 20 éves gödöllői kardozónőnk, aki a
legjobb magyarként zárta a versenyt,
15 ország 82 indulója közül érte el ezt
a szép eredményt, a négybe jutásért a
későbbi győztes Perrustól kapott ki.
Ugyanezen a hétvégén a gödöllői férfi
kardozó junior világbajnokaink a var-
sói felnőtt kard világkupán vettek
részt. Gémesi Bence 23., Gémesi
Csanád a 30. helyen végzett a legjobb
32 között búcsúzva a versenytől. A
versenyen 105-en indultak 17 külön-
böző országból.  

Egy héttel később folytatódott a fér-
fiaknál a világkupa-sorozat, ezúttal
Madridban, ahol 22 nemzet 114 vívója
lépett pástra. Gémesi Csanád a legjobb
16-ig jutott, két tussal elmaradva a 

nyolcba kerüléstől. Május 29-30-án,
Kínába utazott a női kard válogatott a
tianjini Grand Prix versenyre. A via-
dalon 93 vívó adta le a nevezését 22
országból. Egy szezonban öt versenyt
rendeznek, melyből idén már egyszer
Benkó Réka a 32-ben volt, most ezt
megismételve a 25. lett. Egy orosz ví-
vónőt verve került össze a kétszeres
olimpiai bajnok Zagunissal, akitől
13:15-re kapott ki.

A felnőtteknél ezzel lezárultak a
világkupa megmérettetések és készül-
hetnek a világversenyekre. Július 2-7-
ig az egyetemista és főiskolás váloga-
tott vívók az Universiadén fognak
részt venni, Belgrádban. Gödöllőről
Kerecsényi Fodor Georgina és Gé-
mesi Csanád jutottak ki, mindketten jó
esélyekkel indulhatnak a versenyen.
Július 13-19. között Bulgáriában,
Plovdivban rendeznek Európa-baj-
nokságot, melyre Benkó Réka jutott
ki a magyar válogatott tagjaként. Réka
egyébként a tavalyi kijevi Eb-én har-
madikként zárt. 

Pályázataik alapján felosztotta a képvi-
selő-testület a kiemelt támogatásban
nem részesülő sportszervezetek részére
elkülönített 5,7 millió forintos keret-
összeget. Mint arról már hírt adtunk, a
városi Sportkoncepcióban foglalt irány-
elvek és célok megvalósítására az idén
összesen 36 millió forint áll rendelke-
zésre, melynek keretszerű felosztását
februárban rögzítették. A kiemelt támo-
gatásban nem részesülő sportszerveze-
tek pályázatainak értékelése a Sportkon-
cepcióban szereplő táblázatok segítsé-
gével, a szakosztályok taglétszáma, mű-
ködési és eredményességi támogatására
szolgáló pontrendszer alkalmazásával
történt. 
A képviselő-testület a következő támo-
gatásokat hagyta jóvá. (A zárójelben 
szereplő összegek ezer forintban érten-

dők.) Aikido Testgyakorló Egyesület
(70), Bike Zone Kerékpáros Egyesület
(30), Bocskai Sport Egyesület (668),
Fujinaga Karate Do Sport Egyesület
(130), Gödöllői Kosársuli SE (101), Gö-
döllői Sakkbarátok Egyesülete (270),
Gödöllői Taekwon-do Sport Egyesület
(1.039), Grassalkovich SE (338), Jum-
pers Tánc és Sport Közhasznú Egyesü-
let (399), „Margita 344,2“ Turisztikai és
Sport Egyesület (268), Nepomuki
Szent János Alapítvány (293), Peli-
kán Horgász Egyesület (89), Szülők a
Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
umért Egyesület (326), Vuelta Sport
Egyesület (460), Gödöllői Sport Klub
Asztalitenisz Szakosztálya (283),
Kiskastély SE (361), Gödöllői Sport
Egyesület (363), Pepita Bakancs TE
(212). 

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Nem megy a kiesők ellen

A bajnok U13-as csapat tagjai: Dobi Gergő, Varsányi Áron, Szikora Zsolt, Nagy
Barnabás, Husz Attila, Szabó Bence, Tóth-Velez Valentin, Varga Tamás, Pervai
Gáspár, Józsa Tamás, Bihari Gábor, Szabó Tibor, Hegyi Balázs, Hajdú Tamás, Po-
zsonyi Krisztián, Tóth M. Barnabás, Kiss Gábor, Árvai Bence, Rólik György, Nagy
Andor, Oláh Maximilián, Bali Dávid, Boda Kristóf, Puskás Gábor, Molnár Máté,
Orbán Előd. Edző: Tóth László, a csapat technikai vezetője: Berze Béla.

Következik:
Június 14., vasárnap, egyetemi pálya

17 óra (ifi: 15 óra): 
Gödöllői SK – Bagi TC

Kosárlabda – Kosársulis sikerek

Megyei bajnok serdülősök

Újabb sporttámogatásokról döntöttek 

Vívás –Világkupa és Grand Prix viadalok

Benkó Réka ismét VK döntős 

A múlt héten rendezték Vecsésen a Fo-
gathajtó Országos Bajnokság második
fordulóját, ami egyben az augusztus 19-
23. között Kecskeméten sorra kerülő
kettesfogathajtó-világbajnokság máso-
dik válogató versenye is volt. A Lázár
testvérek remekül szerepeltek ezúttal is.
Az első, fábiánsebestyéni fordulóhoz
hasonlóan, most is a két Lázár hajtott a
legjobban és ért el hasonló eredményt.

Lázár Vilmos annak ellenére nyerte
magabiztosan a kettes fogatosok viada-
lát, hogy a brit pontozó túlságosan kriti-
kusan nézve a vb címvédő hajtását, alul-
pontozta a hétszeres világbajnok hajtót.
Testvére, a hatszoros világbajnok Lázár
Zoltán ezúttal is a második helyen zárta
a viadalt. A remek eredményeknek kö-
szönhetően mindketten kerettagok lesz-
nek a vb-re készülő csapatban.

Lovassport – Fogathajtás Országos bajnokság

Lázár Vilmos: Lepontozták, mégis nyert



GYÁSZ KÖZLEMÉNY
*MÉLY FÁJDALOMMAL tudatjuk, hogy id. BENKÓ LÁSZLÓ 2009.
június 2-án életének 73. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunktól,
katonai tiszteletadással 2009. június 17-én 12 órakor veszünk búcsút,
Gödöllő város ravatalozójában (Gödöllő, Dózsa Gy. út 35.) Emléke
szívünkben örökké él!

INGATLAN
*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén
de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken
elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház,
mely 2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-
étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gon-
dozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület talál-
ható, melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények. IÁr:
7,5 MFt Tel: 70/312-5965,  20/928-3938
*Gödöllőn  2265 m˛ –es különleges, egyedi szépségű
növényzettel rendelkező természetközeli, a városra panorámás
belterületi telek érvényes építési engedéllyel együtt eladó, víz, vil-
lany van, gáz elérhető. Iár: 24.915.000,- Ft, Tel.: 30/588-5889
*ALKALMI ÁRON Fenyvesben 800 nm-es építési telek aszfaltos
csatornázott utcában eladó! 11,5 MFt  20-7722429
*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
*Gödöllő belvárosában rusztikus 3 szobás családi ház 620 nm-es
telekkel ősfás belső udvarral garázzsal pincével eladó Iár 43MFt
20-7722428
*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 magasföldszinti 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 töb-
béves eladási tapasztalattal ! 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 kon-
vektoros felújított 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 garázzsal összekötött ikerház Gödöllőn
eladó. 3szoba+nappali 93 nm-en csendes zsákutcában Szerkezet
készen 20 MFt Kulcsrakészen 25 MFt  20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Családi okok miatt sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó állapotú 2 és fél-
szobás, erkélyes lakás! Iár 11,8 MFt 20-772-2429
*Gödöllő központban 3 szobás I EMELETI KONVEKTOROS 65 nm-es
lakás saját tárolóval, beépített konyhabútorral eladó Iár 13,5 MFt 20-
7722429
*Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez 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 beépíthető tetőtérrel, garázzsal újszerű állapotban eladó Iár
29,5MFt  20-7722428 
*JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás építési
telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102
*Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes világos  parkra
néző tégla konvektoros lakás nagyon alacsony rezsivel 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
*Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820nm-es, örökzöldekkel beül-
tetett gondozott telken, egy új építésű lakható épület (nappali
konyhával + fsz.), nagy fedett terasszal. Víz, villany, gáz bevezetve,
csatorna az utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 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 áta-
lakított, 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 csalá-
di 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. 22,5 mFt. 
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a központban II. emeleti, 64 m2-es, 1+2xfél
szobás, felújított erkélyes lakás. Iá: 13,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

*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, melléképületekkel,
pincével. Iá: 24 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*ÁRON ALUL ELADÓ 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, örökpanorámás, parkosított telek). Iá: 32
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
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-Kiadó irodák és műhelyek igény szer-
inti méretben a 3. sz. főút közelében.
-Alvégben 594 nm központ közeli telken
110 nm 4 + fél szobás felújított családi
ház garázzsal 21.5MFt.  
-Újfenyvesben 567 nm délnyugati
fekvésű telken nappali + 4 szobás 160
nm családi ház 31.5MFt.
-Új lakások épülő 6 lakásos társas-
házban, tégla, cirkófűtés, erkély/terasz,
kertkapcsolat, tárolók, parkosított kert,
szoc.pol. 15,5 MFt-tól 20,6 MFt-ig
-Kertvárosi részen 2600 nm telken 110
nm nappali + 3 szobás felújítandó csalá-
di ház 23MFt.
-Kör utcában 3. emeleti 1 + fél szobás 44
nm felújított lakás 12.1MFt.
-Kertvárosban 420nm telken 140nm nap-
pali + 3 + fél szobás családi ház 29.9MFt.
-Öreghegyi részen 852 nm telken nap-
pali + 3 szobás egyszintes újépítésű 136
nm családi ház 38.5MFt.

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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



*Gödöllőn Fenyvesben ALKALMI ÁRON 2009. őszi átadással 55 nm
lakóterű, tetőteres ikerház-fél 300 nm-es telekrésszel. Szoc.pol
igénylésére alkalmas. Nappali-konyha, 3 félszoba, 2 fürdősz. Iá: 15,5
mFt. 20-919-4870
*Gödöllő egyik legkeresettebb utcájában található védettséget élvező,
teljesen felújított (új tető, szigetelés, villany- és vízvezetékek,
nyílászárók, burkolatok) 150 nm alapterületű -2 + 3 félszoba- polgári
családi ház 700 m2-es 2 utcára nyíló telekkel. Iá: 40 mFt. Érd: 20-
9194-870
*SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nap-
pali + 3 szobás, 100 nm alapterületű földszintes családi ház 1500 nm-
es telekkel. Iá: 31 mFt. Gödöllői lakás vagy hétvégi ház beszámítás
lehetséges. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Szadán 740 nm-es belterületi építési telek. Iá: 7,9 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 20/9194-870
*Isaszegen részben felújított, 84 nm alapterületű, 2 szobás családi ház
850 nm-es telekkel. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*ÁRON ALUL Vácszentlászlón 2002-ben épült, színvonalas külső-belső
kialakítású, 93 m2 alapt., kétszintes családi ház, beépíthető tetőtérrel,
különálló garázzsal. Iá: 22,5 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
*Eladó ÖRÖKPANORÁMÁS Telek Gödöllő, Lázár Vilmos utca
környékén, 477 m2-es üdülőövezeti telek, 30 m2-es kis faházzal, 20
%-os beépíthetőséggel eladó. Víz, villany a házban; gáz a telken belül.
IRÁNYÁR: 9.000.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu 
*LAKÁST VÁSÁROL? MÁR MEGVETTE? Nem talál megfelelő állapotú
lakást, vagy nem akar a felújításokkal bajlódni? Felújított lakást keres,
de csak felújítandó lakásokat talál? Garanciával vállaljuk lakása akár
teljes felújítását. További információk, és ajánlat kérés: 0630-919-
5960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN! 
*ELADÓ önálló CSALÁDI HÁZ Gödöllő, Ibolya utcában, a Damjanich
iskola fölött 180 m2-es, Nappali + 3 Szobás, cirkófűtéses, kiváló
állapotú téglaház, beépített bútorokkal, 630 m2-es rendezett,
panorámás telken eladó. IRÁNYÁR: 32.000.000 Ft. Sorszám: 3512.
Tel: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEM-
BEN! www.ingatlanvadasz.hu 
*ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN
VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE. GÖDÖLLŐ KÖZPONTI LAKÁSOK
ÉRTÉKESÍTÉSE 3%-OS JUTALÉKKAL NYOLC ÉVES HELYI
ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATTAL. Pontosabb tájékoztatásért hívjon:
0628-513-210 vagy 0630-919-5960, vagy személyesen a POSTÁVAL
SZEMBEN – INGATLANVADÁSZ KFT.
*Gödöllő kertvárosában 700m2-es telken 110 nm-es nagyon szép
állapotú teljesen felújított bővíthető családi ház eladó. Csodaszép kony-
habútor, tágas szobák. NAGYON KEDVEZŐ ÁR!!  26 M Ft. 06-30-629-
01-90, 06-28-545-065
*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 06-30-629-01-90, 06-28-545-065
*Vácszentlászlón 100 nm-es, csodaszépen 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.
06-30-629-01-90, 06-28-545-065
*Turán ELADÓ egy 2 és fél szobás, összkomfortos parasztház.
Gázkonvektoros fűtés, garázs, 938 nm-es telek és rendezett szomszé-
dok várják az új tulajdonost. Ár:7,5 M Ft    06-30-977-66-65, 06-28-
545-065
*Szadán 107 nm-es, nappali+ 2 fél szobás, remekül kivitelezett új
építésű ikerház, 500 m2-es saját kerttel, terasszal. Garázs, beépíthető
tetőtér. Irányár: 22,9 M Ft.06-30-629-01-90, 06-28-545-065

*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi
okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702
*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakópark-
ban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű laká-
sok eladók. Tel: (30) 946-7702
*Gödöllőtől 30 km-re PALOTÁSON PIZZÉRIA TELJES
BERENDEZÉSSEL ELADÓ, vagy gödöllői lakásra cserélhető. Érd: (30)
645-3448
*2 DB ÉPÍTÉSI TELEK egyben is eladó a BLAHAI városrészben. Ár alku
szerint. Tel: (70) 423-8213
*Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT SÜRGŐSEN ELADÓ árukés-
zlettel, berendezéssel vagy anélkül. Főútvonal mellett, forgalmas
helyen. Tel: (20) 9716-172
*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 20 éve működő BARKÁCSBOLT ELADÓ,
vagy bérbeadó (nyugdíjazás miatt.) Ingatlant beszámítok. Tel: (30)
9243-836
*1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az Isaszegi
úton. Tel: (30) 528-7777
*SÜRGŐSEN ELADÓ Kecskés dűlőben zártkerti telek. Iár: 3,3m Ft Tel:
(20) 339-4444
*Jászapátiban kétszintes 3 szoba +nappalis nyaraló lakásnak is
használható, áron alul eladó. Tel. (20) 936-4292, (28) 419-116
*Gödöllőn 1495 ZÁRTKERT ELADÓ. Tel: (20) 9853-497
*Magánszemélyként keresek egyedi fűtésű, erkélyes 2-3 szobás vilá-
gos lakást 2. emeletig. (Állapot: mindegy.) Tel: (30) 6276-144
*Gödöllő központjában már nagyon várja az ön lakása. Ne késlekedjen,
hívjon az alábbi számon! 06 (30) 380-4426
*Gödöllőtől 30km-re 1438 nm telken felújított parasztház 2 szobával,
1fürdőszobával, gázfűtéssel és termő gyümölcsössel eladó. Iár: 5m Ft.
Érd: (20) 436-4820
*1478nm telken 4szobás családi ház 2fürdőszobával, ebédlővel, termő
gyümölcsössel +56nm ipari tevékenységre alkalmas helyiségekkel,
40nm garázzsal eladó. Iár: 16m Ft Érd: (20) 924-8203, (20) 961-5740
*Gödöllőn kertes családi ház 537 m2 telekkel eladó szeptemberi
költözéssel. Kisebb gödöllői lakást beszámítunk. Ára: 22,5 millió Ft.
Érd: (30) 202-8559
*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
*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 mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csator-
na + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475
*Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd: (30) 9503-957
*Gödöllőn, Szent János utcában 2 szobás, összkomfortos lakás eladó.
Ár: 13,5 millió Ft. Érd: (70) 217-3458
*Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5percre 3,5+1 szobás konvek-
toros, cserépkályhás családi ház eladó. Melléképületek, pince, ásott kút,
ipari áram, rendezett kert, riasztó van. Iár: 21,5M Tel: (30) 2014-769
*Gödöllő János utcai 2. em. 2 szobás, konvektoros 54 nm-es lakás
eladó. Iár: 13,5 m Ft. Tel: (20) 352-5005
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*SZADÁN 2005-ben épült 110 m2 +beépíthető tetőtér hangulatos
családi ház 1520m2 telekkel 34,9MFt eladó. 3+félszoba, 2fürdő.
Extrák, infó, képek:www.ingatlanok.hu (20) 399-8105
*Központban erkélyes 4. emeleti 2 szobás lakás eladó. Új hő- és
hangszigetelő ablakok, laminált padló. 2 m2-es tárolórész tartozik
hozzá. Iár: 11,5 millió Ft. (20) 974-7453
*Gödöllőn a Remsey körúton 2,5 szobás 4. emeleti lakás eladó. Iár:
15,7m Ft. Érd: (30) 724-1626
*Gödöllő, SZENT IMRE utcában egyedi fűtésű, erkélyes, D-NY-i, napos,
68 nm-es, 3.em. (liftes ház) belső galériás lakás beépített bútorokkal,
komplett konyhával, extrákkal eladó. iá: 23m Ft. Érd: (30) 331-7992
*Nagycsaládosok, Befektetők Figyelem! ASZÓDON, Szt. Imre utcában
128 m2-es társasházi lakás zöld övezetben 500 m2-es saját tulajdonú
udvarral ÁRON ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ. Iár: 13,5 millió. VALAMINT A
LAKÓTELEPEN 3 em. 60 m2-es erkélyes lakás +garázs a garázssoron.
Iár: 10,5 millió Ft. Hívjon, megegyezünk! Tel: (20) 3532-516
*Kőrösfői utcában, Erzsébet parkhoz közeli részén eladó 2 utcára
nyíló, rendezett kertes családi ház (több szoba +garázs +pince). Iár:
megegyezés szerint. Érd: (28) 430-348
*Eladó lakás Gödöllő központjában a Remsey körúton: 3.em. 79nm,
2+2 félszoba, étkező, vízóra, erkély, 2 WC, távfűtés: 17,7M Ft.
Pinceparkoló: 1,7M Ft. Tel: (30) 3437-934
*Élhető, hangulatos otthon eladó Gödöllőn, Blahán. A nem hivalkodó
külső mögött barátságos mediterrán stílusú összkomfortos családi
fészek rejlik beépített konyhagépekkel, bútorokkal, gondozott kerttel,
ásott kúttal, automata kapuval. Iár:28,9M. A szomszéd utcában eladó
1 hold, 6000 m2 belterülettel határos ZÁRTKERT széles utcafronttal,
kivételes adottságokkal. Családi élettér, vállalkozás létrehozására,
befektetésre. T: (70) 382-1747
*Gödöllő központjában, mégis csendes utcában, az Ambrus közben 2
és félszobás, 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, kandal-
lóval, kültéri medencével 39,5 M Ft-ért eladó. Tel. (20) 336-4068
*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 Szőlő utcában eladó 1+2 félszobás 69 nm-es, erkélyes,
konvektoros, klímás, Internet és kábeltévés felújított lakás
csendes helyen. Érd: (20) 588-1694
*ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓT KERESEK, akivel gödöllői építésű iker-
házi lakásra CSERÉLNÉM ősfás, parkosított 900 nm-es telken lévő
gödöllői házamat. Tel: (70) 772-0392
*Gödöllő központjában 44 nm-es 1,5 szobás földszinti lakás eladó!
Egyedi konvektoros fűtés, alacsony rezsi, teljes berendezéssel.
Ingatlanos ne hívjon! iár: 11,6m Ft. Tel: (20) 3238-106
*SÜRGŐSEN ELADÓ MAGÁNSZEMÉLYTŐL alkuképes áron egy
igényesen felújított 1 + 2 szobás lakás a Palotakerten. Iár: 11,299
M Ft. Tel. (20) 569-6081
*2 GENERÁCIÓNAK is alkalmas családi ház áron alul eladó
kertvárosi részen! 1 – 1,5 szobás lakást beszámítok. Tel: (30)
372-4056, (30) 225-5342
*GALGAHÉVÍZ központjában 118 nm-es 3 szobás felújítandó családi ház
eladó. Buszmegálló, bolt, iskola pár percre. Telek 2212 nm. Villanyvezeték
felújítva, gázfűtés konvektor. Iár: 9,7m Ft. Tel: (20) 936-9549
*Eladó Valkón kétlakásos, részben felújított családi ház (80+30 nm
alapterületű) melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 1350 m2
saroktelken, buszmegállótól 2 percre. Iár: 12m Ft Tel: (20) 2600-305
*Eladó 86 nm-es, 2,5 szobás, részben felújított családi ház Gödöllőn a
Szabadka utcában, melléképülettel, fedett kocsi beállóval, fúrt kúttal,
763 m2-es telekkel. Csendes nyugodt környéken a központhoz közel.
Iár: 28m Ft Tel: (70) 617-7221
*Gödöllőn központban (Ádám u.) 2,5 szobás teljesen felújított szigetelt
családi ház eladó garázzsal, gyűrűs kúttal 403 nm telken (autópálya,
busz 2 percre). Tetőtér beépíthető. Iá: 29,5m Ft. Tel. (20) 585-0056
*Palotakerti 2 szobás, 61 négyzetméteres, szabályozható fűtésű,
beépített erkélyes, jó állapotban lévő lakás eladó. Tel: 30/211-0009
*Gödöllő központjában eladó 2005-ös építésű téglaházban, cirkófűtés-
es, igényesen kialakított 71 nm-es alapterületű (bruttó 84 nm), 3.
emeleti tetőtéri lakás. A lakásban amerikai konyha, nagy nappali, két
szoba, fürdőszoba, WC, kamra és padlásszoba van. A lakás beépített
konyhabútorral, légkondicionálóval, riasztóval és minőségi burkola-
tokkal ellátott. Iár: 23m Ft. Tel: (30) 297-2670
*Gödöllőn egyedi fűtéses lakást KERESEK kézpénzes ügyfelem
részére. 06/30-491-5020 

ALBÉRLET
*Kiadó lakás!!! János utcában kétszobás, konvektoros lakásban társ-
bérlőt keresek, lány személyben. Érd.: 20-9-805-765
*Gödöllő központjában 1 szobás lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*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
*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 nm-es, 2 szobás, konvektoros,
nem régen felújított téglalakás 60.000 Ft/hó + rezsiért kiadó.
Érd: (30) 2100-048
*KIADÓ Gödöllő központjában (Szabadka utcában) 1,5 szobás (51
nm) lakás, konvektoros, egyedi vízórás, részben bútorozott. 55e Ft
(+rezsi, + 2 havi kaució). Érd: (20) 3312-174
*Kiadó János utcában 1,5 szobás, 1. emeleti konvektoros bútoro-
zott lakás hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. (20) 289-4854,
(20) 362-5540

*Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4 szobás összkom-
fortos, zárt kocsibeállóval rendelkező családi házas ingatlan
hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9443-356
*Kiadó 35 nm-es bútorozott lakás diákoknak, fiataloknak Gödöllő cen-
trumában. 40.000 Ft + rezsi. Tel: (28) 414-424
*Kiadó Blahán szoba-konyha - fürdőszobás kertes ház 45e + rezsi/hó.
1 havi kaució. Tel: (20) 4011-941
*Albérlet kiadó Gödöllő központjában: 44 m2-es másfél szobás, félig
bútorozott, távfűtéses lakás 2009. június 8.-tól hosszú távra,
igényesnek. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-20-335-0027
*Napfényes, 2 szoba + étkezős, 3. emeleti távfűtéses, bútorozatlan
lakás Gödöllő központjában kiadó 45.000 Ft + rezsiért + 2 havi kaució.
Érd: (20) 333-0526
*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
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal
kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es
lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
*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
*Gödöllőn a Paál László közben 2 szobás, bútorozott 60 nm-es lakás
kiadó. Azonnal költözhető. Tel: 06 (20) 526-7289
*45 mn-es másfél szobás lakás kiadó a János utcában. 45.000 Ft
+rezsi +kaució. Tel: (30) 390-1505

*Gödöllő központjában kertes, teljesen felújított, 1 szobás + zárt
verandás összkomfortos, háztartási gépekkel felszerelt, bútorozott,
külön közművekkel házrész kiadó. Érd: (30) 6764-163, (20) 5744-117
*Gödöllő központjában, családi házban 1 szobás összkomfortos
lakrész kiadó. Ár: 40.000 Ft +rezsi. Tel: (30) 425-8595
*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, egye-
di 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
*GÖDÖLLŐN ALBÉRLET OLCSÓN KIADÓ. Tel. (20) 226-3007
*Társbérletként kiadó egy 44 nm-es bútorozott, kábeltévés,
Internetes, Gödöllő központjában lévő lakás kisebb szobája. Tel: (20)
824-4664
*Gödöllőn az Ivánka utcában 1 szoba – konyha, zuhanyzós fürdő kiadó:
50 ezer Ft + villany. 1 havi kaució szükséges. Tel: (28) 419-456
*Kiadó Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás lakás június 1.-től. 50e/hó
+ rezsi. 1 havi kaució. Tel: (28) 413-830, (20) 517-7971
*Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos, kon-
vektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás részben bútorozva kiadó. 2 havi
kaució. Tel: (20) 578-6848
*Olcsón 2 egymásba nyíló szoba (egyben és külön is) kiadó. Tel. (30)
555-6794
*Gödöllő ZOMBOR UTCÁBAN egyszobás lakás alacsony rezsivel kiadó.
Tel: (30) 367-4800
*Kertvárosi 3 szobás konvektoros, bútorozott kertes ház kiadó
70.000 Ft/hó + rezsiért. Tel. (70) 337-1180

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.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó.  Iá: 15,9 mFt.
*Az Isaszegi úton 1500 nm-es, köz-
művesített ipari terület eladó. Iá: 22,5mFt.
*A központban 31 nm-es, bejáratott üzlet-
helyiség (hatalmas kirakattal, riasztóval)
bérlővel együtt is eladó. Iár: 17,5 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.
*Szadán, 817 nm-es, panorámás építési
telken családi házzá minősített 39 nm-
es, (1 szoba+ 2 hálófülke) nyaraló, nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iá: 16,8 mFt.

LAKÁSOK:
*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 Szent János utcában 1 szobás, első
emeleti, konvektoros fűtésű, téglaépítésű,
30 nm-es lakás eladó. Iá: 9,2 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 3 szobás, 1. emeleti, tégla-
építésű, egyedi fűtésű lakás, hozzátartozó
telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 19,9 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11 mFt.
*Szadán, kellemes utcában 29 nm-es
házrész pici előkerttel eladó. Iá: 6,5 mFt
*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás iker-
házi lakás (fedett kocsi beálló, terasz)
eladó. Irányár: 21,5 mFt.
*Szilasligeten a Rózsakert Lakóparkban
216-270-nm lakóterületű, új építésű,
igényes sorházi lakások, garázzsal 170
ezer FT/nm áron eladók.

*Veresegyházon új építésű lakások
eladók 3 lakásos sorházban, pici előkert-

tel, 24,4 mFt-tól! Szoc. pol. felvehető. 

ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-es
telken, 94 nm-es, most épülő, nappali + 3
szobás, amerikai konyhás ikerházi laká-
sok, garázzsal eladók. Szoc. pol. felve-
hető.  Irányár: 27 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nappali+ 3
szobás, garázsos ikerházi lakások
szerkezetkészen 22,5 millió forintért,
kulcsrakészen 26,8 millió forintért eladók.
. Szoc. pol. felvehető.  
*VERESEGYHÁZ Erdőkertessel határos
részén, 113 nm-es, most épülő, nappali +
3 szobás, amerikai konyhás ikerházi laká-
sok garázzsal eladók. Szoc. pol. felve-
hető.  Irányár: 27 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*DOMONYVÖLGYBEN, tóparton, lovas-
park mellett, csendes környezetben nap-
pali + 2 szobás, 3 szintes, garázsos,
hangulatos lakóház 792 nm-es parkosí-
tott telken eladó. Iá: 29 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken, 230
nm-es, 4 szobás, szépen felújított családi
ház melléképületekkel eladó. Iár: 23 mFt.
*DOMONYBAN, 2000 nm-es parkosított
telken 180 nm lakóterületű, nappali+4
szobás, 3 garázsos, luxus kivitelű családi
ház (fűthető medence, 55 nm fedett
terasz,) eladó. Iá.: 45 mFt 
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*Gödöllő kertvárosi 1,5 szobás külön bejáratú, gázfűtéses, bútorozott
albérlet kiadó családi házban. Tel: (28) 418-373
*Palotakerti 1. em. 1 szobás lakás hosszútávra kiadó. Bútorozott. Tel:
(20) 424-3841, (20) 925-5319
*Budapesten, a XVI. kerületben másfél szobás bútorozatlan lakás
kiadó. Érdeklődni 17-19h között (28) 412-614

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
*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
*MŰKÖRMÖSNEK ÜZLETRÉSZ KIADÓ Érdeklődni: 06 (20) 27-25-203
*VERESEGYHÁZ Fő út 96. sz. alatt 63 nm-es igényes, új
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Tel: (20) 9762-966
*Tűztorony mellett a Kossuth L. utcában 35 nm-es belső udvari
üzlethelyiség július 1.-től kiadó. Tel: (20) 9325-415
*Gödöllő központjában 45 m2-es üzlet kiadó. Tel. (20) 936-4292, (28)
419-116
*Gödöllő központban 56 nm-es üzlethelyiség klímával, riasztóval, biz-
tonsági ráccsal kiadó. Érd: (28) 414-149

ÁLLÁS
*OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ kollégákat keres az
alábbi munkakörök betöltésére: raktáros, autószerelő,  karosszéria
lakatos, kézi autómosóba mosós. Kiemelt kereseti lehetőség, teljesit-
ménybérezés. Kizárólag Márkaszervizben szerzett gyakorlattal ren-
delkezők jelentkezését várjuk!Jelentkezni lehet önéletrajzzal. opel-
gaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Rét utca 18.

*Az aQua&Cooler Kft. üzletkötő kollégákat keres ballonos ásványvíz
gödöllői lakosság felé történő értékesítésére. Saját autó szükséges.
Érdeklődni a következő számon lehet munkaidőben: 20\953-6661.
Önéletrajzokat az allas@q-c.hu címre várunk.
*Idénymunkára férfi felszolgálót felveszünk a Sziget Vendéglőbe. Tel.:
20/3309/564.
*Missy Szépségszalonba vendégkörrel rendelkező FODRÁSZT,
MŰKÖRMÖST, PEDIKŰR-MANIKŰRÖST felveszek kedvező székbérleti
lehetőséggel. (30) 247-6718

*VÍZ, GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELŐ munkához keresek hegeszteni tudó,
megbízható szakembert, Gödöllő környéki munkák elvégzésére. Érd:
(20) 9196-250, (70) 537-2043
*BECSÜLETES, MEGBÍZHATÓ SOFŐRT KERESEL? Megtaláltad.
Harmincéves gyakorlattal B-C-E kategóriákkal, gépipari érettségivel,
számítástechnikai alapismerettel Gödöllőn, vagy környékén állást kere-
sek. Tel: (30) 857-5605
*Megbízható hölgy háznál takarítást vállal. (30) 645-7347
*Képzett BÉBISZITTER gyermekfelügyeletet vállal Gödöllőn és
környékén, hétfőtől péntekig du. 17 órától késő estig. Szombatonként
időpont megbeszélésével. Referenciával és autóval rendelkezem. Hívjon
bizalommal: (30) 68-51-799 
*GÖDÖLLŐI 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
*MŰKÖRMÖSNEK ÜZLETRÉSZ KIADÓ Érdeklődni: 06 (20) 27-25-203
*Gyermekfelügyeletet vállalok. Jelige: Nagymama. Tel. (30) 974-6356
*ÜZLETKÖTŐT KERESEK: Aki Soprontól a déli határig, már kialakított
fehérneműs üzleti partnerekkel rendelkezik, s a megszokott árukollek-
ciója mellett új, minőségi áruval bővítené kínálatát. Csak megbízható,
referenciával rendelkező személy jelentkezését várom. (30) 298-8581,
(30) 338-6673
*24 éves, dolgozó, független lány másodállásban gyermekfelü-
gyeletet, takarítást, ill. irodai munkát vállalna. Bármilyen megoldás
érdekel. (30) 649-2060
*MŰANYAGIPARI ismerettel rendelkező gépésztechnikust és tapaszta-
lattal rendelkező termékmenedzsert keresünk gödöllői munkavégzés-
sel. Tel: (28) 430-707, (30) 915-1029
*Az Eurodiák Iskolaszövetkezet folyamatos és alkalmi munkára
diákokat keres. Érd: (70) 617-3461
*JÁTSZÓSARKOKAT FORGALMAZÓ CÉG érettségizett munkaerőt
keres. Feltétel: átfogó számítástechnikai ismeretek (Microsoft Office,
rendszergazda). További feladat a játékelemek fel- és összeszerelése. B
kategóriás jogosítvány, saját autó szükséges. Fényképes önéletrajzokat
az info@hlm.hu –ra várjuk
*MŰKÖRMÖST KERESEK VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL! Érd: (30)
372-4056
*Gödöllői SHELL Töltőállomás shop eladót keres kereskedelmi
végzettséggel. Jelentkezni személyesen vagy a 28-516-111 telefon-
számon lehet. 
*GONDJA van az álláskereséssel, az önéletrajzírással, az interjúra való
felkészüléssel? SEGÍTEK! Szakmai önbizalom megerősítése, karrierter-
vezés, hivatásgondozás, munkahelyi konfliktusok kezelése. Hívjon:
20/434-2731 (18h után)

SZOLGÁLTATÁS

*Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket vár, vagy
lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye elkészítését elvál-
lalom! Érd.:30/851-8763.
*Lakászöldkártya! Új éítésű családi házak és lakások használatbavételi
engedélyéhez kötelező Energetikai Tanúsítvány, Lakászöldkártya
készítése. G-TAM-ÉP Kft Tel.: 30/932-8578. E-mail.:info@g-tam-ep.hu 
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-
ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200. www.hutogepszereles.hu 
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gép-
parkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel: (70) 247-
9072, (20) 9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2 órán belül. Tel: (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu 
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás, bútorsz-
erelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06 20
423-4828,  www.interiortrans.hu 
*Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel: (20) 9370-199
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI
MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T: (20)
411-7473 Köszönjük bizalmát!
*ÖNTÖZŐBERENDEZÉS, TELEPÍTÉS. Tel: (30) 202-0050
*Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól. KÖLTÖZTETÉS, cso-
magolás. Költöztetéshez dobozok olcsón eladók! Tel: (30) 645-3448

A Szent István Egyetem főtitkára

a SZIE Főtitkári Hivatalba (Gödöllő,

Páter K. u. 1.) álláspályázatot hirdet

ügyvivő szakértő munkakör
betöltésére (munkajogi feladatok ellátására).

A pályázati kiírás részletei 2009. június 19-ig 
a www.kszk.gov.hu és a

www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalakon,
valamint az Egyetem Hirdetőtábláján megtalálhatók.

ASZTMA ÉSASZTMA ÉS
ALLERGIAALLERGIA
KEZELÉSKEZELÉS

GÖDÖLLŐNGÖDÖLLŐN
száraz sóterápiával száraz sóterápiával 

Évről évre nő hazánkban a légúti
betegségekben szenvedők száma, mint
például az asztma, allergia, szénanátha,
légcsőhurut... stb. Most már Gödöllőn is
elérhető az AREC – Száraz Sóterápia,
ami a fulladásos betegségek kezelésének
leghatásosabb eljárása! 
A módszerről és annak hatékonyságáról
beszélgettünk a Sóterápia Központ
vezetőjével és Dr. Kordé Izabella csec-
semő- és gyermekorvossal.

- Miben más ez az eljárás, mint az eddig
ismertek?
A legfontosabb különbség, hogy az eddig
elterjedt módszereknél a só vizhez kötött,
vizben oldott és azt elpárologtatva inhalál-
nak a betegek. Így a hatóanyag páratartal-
ma 95 %-nál is magasabb és ezért a
hatóanyag nem jut le a tüdő mélyére,
hanem kitapad a légutak falán. 
Az AREC-Sóterápia egy modellezett
sóbánya, ahol a bányasót finomabbra
aprítjuk, mint a cigarettafüst és így jut-
tatjuk a légtérbe. Így garantáltan lejut a
tüdő valamennyi hörgöcskéjébe és feloldja
az ott letapadt, pangó váladékokat. Az ion-
izáció pedig tovább növeli a terápia
hatékonyságát, mivel a sószemcsék ráta-
padnak a hörgőkre, azonnal kifejtik gyó-
gyító hatásukat. 

- Hány alkalmat jelent és mennyi ideig
tart a kezelés?
Prevenció, immunerősítés, megfázásos
betegségek kezelése, dohányzóknak
tüdőtisztítás céljából 10; terápiás kezelés-
nél (hurutos, krónikus betegségeknél, aszt-
ma, allergia esetén)  20 alkalmas kezelést
ajánlunk. Egy bevezető időszakot
követően a gyermekek 20-40 percet, a fel-
nőttek 40-60 percet tartózkodhatnak a
klímahelyiségben. A kezeléseket a kedvező
hatás eléréséhez ajánlatos egymást követő
napokon igénybe venni.
- Milyen az eljárás hatékonysága?
Gyermekeknél 80-90%-os javulást, felnőt-
teknél 10-12 hónapig tartó jelentős javulást
érünk el úgy, hogy 65-75%-kal csökken a
gyógyszer és injekcióigény, a nehé-
zlégzések gyakorisága és hossza. A leg-
fontosabb azonban, hogy egy gyógyszer-
mentes eljárásról van szó, aminek ninc-
senek mellékhatásai.

- Doktornő, mi a véleménye az AREC-
Sóterápiás kezelésről?
Nagyon kedvezőek a tapasztalatok, mind
heveny, mind visszatérő légúti gyulladások
(nátha, arcüreg-, középfülgyulladás, légc-
ső-, hörghurut) esetében. A sóterápiát
igénybe vevő betegeknél gyorsabb a
felépülés, ill. tartósabb panaszmentes
időszak észlelhető. 
Allergiás náthával, asztmával, ekcémával
küszködők esetében is kiemelten hatásos: a
gyulladásos folyamat mérsékeltebben zaj-
lik, a szteroid tartalmú gyulladáscsökkentő
gyógyszerek mennyisége ezáltal jelentősen
csökkenthető.

Dr. Kordé Izabella  -  csecsemő- és gyer-
mekgyógyász szakorvos
Misszió Egészségügyi Központ,
Veresegyház, Tel.: 30/338-0265

Elérhetőségünk: Gödöllő, Gábor Á. u. 1.
Info és bejelentkezés: 20/494-2950
Egészségpénztárakkal együttműködünk!
www.arecterapia.hu (x)



*PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS TRÉNING (Body Coach) Tel:
(70) 414-1629
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyep-
szellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
*BENZINES ÉS DIESEL GÉPJÁRMŰ ZÖLDKÁRTYA – GYOR-
SAN. Gödöllő, Dózsa Gy. út 55. TIRE-MAN UDVAR. Tel: (70)
312-6503, (20) 9811-335
*FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince kiszedés, alapásás, min-
denféle földmunka, termőföld eladás, töltőföld, konténeres sitt
szállítás. Tel: (30) 9-362-846
*GÉPI FÖLDMUNKA, KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS,
TERMŐFÖLD, SÓDER, HOMOKSZÁLLÍTÁS, KERTRENDEZÉS,
ALAPKISZEDÉS. (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, gip-
szkarton 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
*GÉPI VAKOLÁST, hőszigetelést, színezést és egyéb kőműves
munkát vállalunk. Tel: (30) 535-1822
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami
festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: (30) 386-4456
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
*LOVAS OKTATÁS kezdőknek és haladóknak, 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
*KÁRPITOZÁS. Minden fajta bútor kárpitozása, javítása: garnitúra
40.000 +szövet, fotel 7.000 +szövet, kanapé 20.000 +szövet.
www.karpitjavito.hu (30) 451-0730
*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozá-
soknak. Iroda: Szada, Zalagyöngye u.15. Tel: (28) 407-122.
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz
elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás,
fakivágás. 30/402-7276
*Megbízható fiatalember fűkaszálást, kertgondozást vállal állandóan
vagy alkalmanként. Tel: (70) 313-9221
*Nagy szakértelemmel vállaljuk otthonában beteg családtagja
ápolását, gondozását, injekciózását és szállítását. – Kéményszerelés,
vegyestüzeléshez, gázkéményhez és turbós készülékekhez.
www.flott2003kft.hu (30) 436-1023, (20) 334-8707
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Tel: (30) 333-9201
*KERÉKPÁRSZERELŐ HÁZHOZ JÖN! Vállalom biciklijének teljes körű
karbantartását. Fékek javítása, váltó beállítás, lánc csere, defekt stb.
Kérem, hívjon! (70) 327-8178
*HITELEK! Magánszemélyeknek és cégeknek! Nem jut hitelhez?
Esetleg kiváltaná hitelét? Belefáradt az elutasításokba? Nem ért
hozzá? Megkeressük az Ön számára legkedvezőbb konstrukciót.
Ingyenes pénzügyi tanácsadással segítünk. Nemcsak a hitelek terén!
Válságkezelés (végrehajtás, felszámolás esetén is)! Befektetési tanác-
sadás! Pályázatok! Projektek menedzselése! (30) 202-3635
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely,
szárítógép stb. javítása Gödöllőn és környékén! Hívjon bizalommal!
Tel:(20) 886-2397
*„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
*Gyermekfelügyeletet vállalok. Jelige: Nagymama. Tel. (30) 974-6356
*REDŐNY AKCIÓ! Minőségi műanyag redőny szereléssel: 6.200
Ft/nm+ÁFA. Fix, mozgatható szúnyoghálók, külső alu, belső műanyag
párkányok kedvezményes áron. Kérje ingyenes helyszíni felmérésün-
ket. Tel: (30) 398-4815
*FODRÁSZ házhoz megy! Női, férfi fodrász hajvágást, festést,
szárítást vállal otthonában. Női: 1300 Ft, Férfi: 900 Ft, Gyermek
hajvágás: 500 Ft, festés: 1000 Ft. Bejelentkezés: (70) 280-2276
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más
jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Dió, mogyoró

Most zöld a dió, s míg késsel ketté lehet vágni,
készülhet belőle kompót, likőr, pálinka. A
dióról azonban mindig a dióverés jut az eszem-
be, gyerekként bámultam, ahogy a felnőttek
irgalmatlan hosszú bottal csépelték a fát, amire
annyira szerettem felmászni. Koppanva gurult
ki feketészöld burkából a keményhéjú termés,
amit ha széttörtem, fehér volt még nem keserű
gyümölcse. A kesernyét belső, hártyavékony
héj hordozza, amit pirítás után könnyű
eltávolítani. Ezt a folyamatot manapság mikro-
hullámú sütőben lehet a legkényelmesebben
végezni. 2×2 perc – esetleg kicsivel több –
elég ahhoz, hogy belülről(!) kezdjen pirulni az
olajos mag. A hőtől tágulva ledobja ruháját,
lepereg róla a hártya, s kész a finom csemege!
A diótorta koronája ez, ajándék ha marokszám
nassolhatunk belőle.
A földimogyorót kötelező pirítani, csak utána
lesz élvezhető íze. A pörkölés feltárja a
zamatanyagokat, közben elpárolog a mag víztar-
talma. Ez a tökmagnál mókás folyamat: a mag-
ban keletkező gőz nyomása folytán az edényből
ki-kipattognak a magok. A mogyoró sózása
nemcsak a vízelvonást szolgálja. Ízfokozó, s
tartósító hatása van, azaz késlelteti az avasodást,
ami azért következhet be, mert mint az összes
olajos mag, tele van telítetlen – azaz egészséges
zsírsavvakkal. E tulajdonságuk miatt a magvak

elmaradhatatlanok a müzliből, s mindegyikből
ki lehet nyerni sajtolással az olajat.
A törökmogyorónak nemcsak a fája a legszebb fák
egyike, de pirítva talán a legízesebb az olajos mag-
vak közül.
A magokból hidegen préselt olaj őrzi az ízjegyeket,
így a salátákat, ételeket izgalmasabbá tehetjük. A
mogyorót sokféle húsételhez is párosítják, élmény
ráharapni egy másféle állagú anyagra.
Panírozhatunk, szószt sűríthetünk darált dióban.

Rizst is gazdagíthatunk beleszórt pirított
mogyoróval. Néha az olaj látványa
meghökkent: a tökmagolaj /saláta/tányérra
öntve barnából szép zöldbe változik egy-két
perc alatt. Gazdagítsuk pirított tökmaggal, s
máris kész egy izgalmas saláta.

Fagyöngy étterem-Gödöllő, Szabadság út 199.

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



OKTATÁS
*Intenzív nyelvtanfolyam! Az Astra-Ariadne Nyelviskola 2009 június
22-én egy hónapos tanfolyamot indít! A tanfolyamok minden szinten
indulnak! Gyors felkészítés az augusztusi TELC nyelvvizsgákra!
Érdeklődni: 06-20-946-54-54, 06-70-504-10-42, 06-28-417-719
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - NYÁRI TANFOLYAMOK 18 000
FORINTOS BRUTTÓ ÁRON! NYÁRI EGYÉNI ANGOL NYELVÓRÁK MÁR
1800 FORINTOS NETTÓ ÁRON LEKÖTHETŐK! MINDEN NYÁRI
EGYÉNI ÓRA AKCIÓS! RÉSZLETEKÉRT KERESD ÜGYFÉLSZOL-
GÁLATUNKAT! ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS
SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS
NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE, ÁLLÁSINTERJÚRA FELKÉSZÍTŐ,
ILLETVE KOMMUNIKÁCIÓS TANFOLYAMOK.  (20) 216-62-40
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.
*TOP-TAN: Augusztus 8-i angol Origo nyelvvizsgára felkészítő 3
hetes 75 órás szuperintenzív nyelvtanfolyam indul július 3-án. Heti
5x5 óra: 16.00-20-ig (korábbi kezdés is lehetséges).
Diákkedvezmény és 4-5 fő jelentkezése esetén további kedvezmény.
Információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63. 
*TOP-TAN: Pótvizsgára, pótérettségire felkészítés matematika,
fizika, kémia (30-908-4130) és angol (30-372-20-26) tantárgyak-
ból. Kezdés jún. 29-én. További információk: 28-423-744 
*TOP-TAN: Angol kezdő tanfolyam indul kellő számú (3 fő)
jelentkezése esetén azonnal. Információk: Gödöllő, Szőlő
u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-
744, mobil: 30-372-20-26. 
*Tai chi oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladóknak folyam-
atos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: (20) 544-8021
*Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon június 9.-től
szeptemberi nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van.
Tel: 30/273-9479, 30/504-1222
*SPRACHPRÜFUNG in Deutsch – Német középfokú és alapfokú
intenzív vizsgafelkészítő vizsgáztató tanárnál június 15. – július 10.-
ig heti 5×4 órában, a városközpontban. Szintfelmérő, érdeklődés:
(30) 4877-396, (28) 414-498, nemetnyelvoktatas@gmail.com
*FRANCIA tanár haladókat tanít kedvező áron. Tel: 06
(30) 4963-172
*FRANCIÁUL jól beszélő fiatalt keresek 4,5 éves lányomnak nyelvi
fejlesztés céljából hétköznapra, a nyári szünetre, Gödöllőre. Érd:
(20) 913-3818
*INTENZÍV NYÁRI ANGOL. Játékos, beszédközpontú készségfe-
jlesztés 8-14 éves gyermekek részére diplomás férfi nyelvtanárral.
Tel. (20) 9999-401
*ÜZLETI ANGOL és általános angol oktatás kezdőtől felsőfokig,
egyénileg vagy kiscsoportban beszédcentrikus módszerrel.
Felkészítés üzleti és általános nyelvvizsgákra, állásinterjúra. Tel:
(30) 9909-346
*ANGOLTANÍTÁST vállal egyetemista fiú. Tel: (20) 279-9345
*Angol és német intenzív szókincsfejlesztő tanfolyamok indulnak
júniustól 4 hetes kurzusokban heti 3×2 órában 2-4 fős csopor-
tokkal. Ingyenes tananyag, csoport létszámától függő óradíj. Érdek-
lődni: HEBE Kft. 28/513-776 vagy info@hebe.hu  www.hebe.hu 
*Kiscsoportos angol, német, olasz, orosz kezdő, középhaladó, hal-
adó tanfolyamok indulnak júniustól 4 hetes kurzusokban 2×2
órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes tananyag, csoport lét-
számától függő óradíj.  Érdeklődni: 28/513776 vagy info@hebe.hu
www.hebe.hu
*ORIGO, GOETHE, TELC, ECL, BME  nyelvvizsga felkészítő tan-
folyamok egész nyáron  4 hetes kurzusokban heti  5×2 órában
vagy 2×2 órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes tananyag, cso-
port létszámától 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 kurzu-
sokban heti 2×2 órában 2-4 fős csoportokkal. Ingyenes tananyag,
csoport létszámától függő óradíj Érdeklődni: 28/513776 vagy
info@hebe.hu  www.hebe.hu
*6-12 éves gyerekeknek angol és német tanfolyamok 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
*NYÁRI KÉZMŰVES ALKOTÓ TÁBOR! 2009. 06. 22-26-ig és 07.
20-24-ig. Batikolás, tűzzománc, szövés, agyagozás, lovaglás stb.
Várjuk 6-12 éves korig a kézművességet kedvelő gyerekeket. Ára:
15e/fő. Testvéreknek 13e/fő. Tel: Taviné (30) 613-3218

ADÁS~VÉTEL
*Kiárusításból megmaradt ÚJ sarokűlőgarnitúrák féláron eladók.
Érd: 70/312-5965
*Eladó nagyon megkimélt állapotban átalakitható 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, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230
*Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák eladóak.
Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft.
Szállításban segítünk. Tel: (20) 32-99-695
*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
*KIKA, ALIG HASZNÁLT, világoszöld, kicsi helyen elférő, 5db-os
fürdőszoba szekrénykék eladók: tükrös világítással, mosdó alá
való, magasított rakodós, 2 egymásra tehető rakodós. Érd: (30)
298-8581, (30) 338-6673
*Jó állapotban lévő modern ágyazható 3 részes plüss ülőgarnitúra
eladó. Tel: (30) 7570-702
*Új kétszárnyas fehér műanyag bukó-nyíló erkélyajtó (165×236cm)
sürgősen eladó. Tel: (28) 414-157, (30) 244-0604
*Szépségszalonok, masszázstanulók figyelem! Eladó teljesen új
masszázságy, ára: 50.000 Ft. Összecsukható aluvázzal, kék műbőr-
borítású paddal. Kiegészítői: fejrész, könyökrész, karos előrész. Tel:
(30) 398-4815
*Megmaradt 20nm szürkés-világos barna lábazati díszkő fél áron
eladó. Tel: 28/414-149

EGYÉB
*Újszerű állapotban lévő Opel Corsa C-hez tartozó tetőcsomag-
tartó (50%-os áron) 25.000 Ft-ért eladó. Érd: este (28) 420-632
*GYULAI HŐFORRÁS ÜDÜLŐSZÖVETKEZETBEN 2x2 HET-
ES, 3 SZEMÉLYES 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 KERESEK FRANCHISE PARTNEREKET.
Előleg: minimális tőkebefektetés, csekély időigény konkurencia-
mentes termékkör. Tel: (70) 318-1043
*Nem kell magányosan élnie! Személyes találkozásommal megis-
merem az emberek tulajdonságait, értékeit. Bizalomra épülő
közvetítésemmel várom a pár és társkeresők érdeklődését. Hívjon
bátran! 20/967-4009, 30/228-4096
*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
*BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, 3 szobás, 6 fekvőhelyes,
strand közeli NYARALÓ udvarral, terasszal, gépkocsi beállással
kedvező áron kiadó. (28) 421-135
*Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Selyemfűméz 1060 Ft/kg + üveg. 720
ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913
*Istállótrágya 300 Ft/q +1000 Ft/km, rakodással, tej 120 Ft/l.
Tel: (20) 456-0481
*Gyönyörű 8 hónapos kandúr sziámi cicák alku szerint eladók.
Érd: (70) 508-8727
*Kiscica elvihető. Tel: (20) 2206-298
*Gyönyörű, 6 hetes kiscicák elvihetők. Tel: (70) 242-5737
*Drótszőrű foxterrier kiskutyák eladók! Június végétől elvihetők.
Tel: (30) 210-4853, (30) 4288-666

Utazni jó!
Málta – lovagrendek

legendája
A mediterrán térség központjában, Európa és

Afrika között található Málta, mindössze  90

kilométerre Szicíliától. Ez a különleges hangu-

latú mediterrán szigetcsoport a ragyogó napsütés,

kristálytiszta tenger és az élő történelem szigete. 

Aligha van még egy olyan hely a Földön ahol

ilyen szűk területen ennyi kultúrtörténeti

műemlék, emléktárgy és az emberiség vala-

mennyi korszakából származó egyéb alkotás

maradt volna fenn, mint itt, Máltán. A történel-

mi városok szűk macskaköves utcái, a kate-

drálisok és barokk paloták tündökölnek a

ragyogó napsütésben. A 136  kilométer hosszú

partszakaszán aprócska kikötők, izgalmas bar-

langok, toronymagasságú sziklafalak mellett

nagyszerű homokos tengerpartok is találhatók.

A sziget az aktív mozgásra és kikapcsolódásra

vágyók paradicsoma. Ha a történelemi látni-

valók mellett természeti szépségre is vágynak,

érdemes áthajózni Gozo szigetére. A sziget

nyugodtabb és békésebb mint Málta. Kellemes

klímája miatt kora tavasztól késő őszig

élvezetes ide ellátogatni. A szigetország

hazánkkal együtt 2004-ben az Európai Unió

tagjává vált, így magyar állampolgárok akár

érvényes személyi igazolvánnyal (gyermekek

útlevéllel) látogathatják az országot. 

Játék! Játék! Játék!
Hogy hívják Málta fővárosát?

A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre

várjuk, névvel és telefonszámmal!

A helyes választ beküldők között TUI ajándékc-

somagot sorsolunk ki. Beérkezési határidő: 2009.

június 17. Nyilvános sorsolás időpontja, hely-

színe: 2009. június 18. 12 óra, Sissy Utazási Iroda

– Gödöllő, Petőfi tér 16. Előző játék nyertese:

Zsemberovszky Linda. Gratulálunk! (GT)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. JÚNIUS 17.

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

Ruttkay Mátyásné, Erzsébet
királyné krt. 14.

Kovács Péter, Palotakert 6/a.

A Trafo Club belépőjét nyerte:

Zachárné Lehoczki Anita,
Kőrösi Csoma S. u. 17.

Kovács Zsolt Béla, Vasvári u. 6.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

dr. Pénzes Istvánné, Sőtér
K. u. 40.

Kontz Istvánné, Jókai u. 6.

Recept
Ribizlileves

HOZZÁVALÓK: 1/2 kg ribizli, 2 evőkanál liszt, 1
db tojássárgája, 4 evőkanál tejszín, kevés cukor és 1
rúd fahéj.
ELKÉSZÍTÉS: A jól megmosott ribizlit ízlés szerint
megcukrozzuk, annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje,
és turmixoljuk. A tojássárgáját a liszttel elkeverjük,
és hozzáadjuk a turmixhoz. Feleresztjük annyi vízzel, amennyi szükséges, ízlés szerint meg-
cukrozzuk, beletesszük a rúd fahéjat és felforraljuk. Végül beleöntjük a tejszínt és behűtjük. Hi-
degen tálaljuk.


