
A héten a tervek szerint különböző
csoportok kapcsolódnak be a munká-
ba. A gödöllői középiskolások, a kul-
turális csoportok tagjai, a civil egye-
sületek, valamint – a GATE Zöld
Klub vezetésével – egyetemisták, a
gödöllői intézmények vezetői, majd
a Gödöllői Kulturális, Szociális és
Közhasznú Egyesület cigány fiata-
lokkal vesz részt a kezdeményezés-
ben. Az akció első napján a városunk-
ban élő neves személyiségek közül
Simics Judit olimpikon, Joshi Barat
műsorvezető és Radnóti László
sportriporter is csatlakozott a faültető
lokálpatriótákhoz.

Lapunk decemberben számolt be a
Csemetekertben végzett fakitermelés-
ről, s arról, hogy a tarvágás helyére a
szabályoknak megfelelően új növé-
nyek kerülnek majd. A tavasz bekö-
szöntével meg is kezdődhetett a mun-
ka, és a Föld Napja remek alkalom-
nak kínálkozott arra, hogy a város la-
kóinak széles körű bevonásával he-
lyükre kerülhessenek a leendő erdőt
alkotó fácskák.

Mint azt Gyenes István erdőmű-
velési műszaki vezetőtől megtudtuk,
a most újratelepítés alatt lévő terület
egy része a Pilisi Parkerdő Zrt., másik
pedig a város tulajdona. Az év végi

fakitermelés 1,9
hektáron a parkerdő,
és 0,4 hektáron a
városi területet érin-
tette, s ennek során
kivágták a nyári vi-
harok következtében
megsérült, baleset-
veszélyessé vált fá-
kat is. A múlt héten
pénteken megkez-
dett visszatelepítés
során hektáronként
10.000 db csemetét
ültetnek el. Több fa-
fajtából álló, színes
erdőt alakítanak ki a szakemberek.
Vörös tölgy, madárcseresznye, mezei
szil, vadkörte és ezüstfa díszlik majd
a korábban nemes nyár uralta terüle-
ten. Az ültetés egy hétig tart, de a tel-
jes erdőfelújítással járó feladatok kb.
5-6 évig tartanak. Ennyi idő kell ah-
hoz, hogy a most földbe került cse-
meték megerősödjenek.

Gyenes István elmondta, itt erede-
tileg a szürke és a fehér nyár tekint-
hető őshonosnak, mivel azonban ezek
virága erősen allergén, az újratelepí-
tés során elvetették annak a lehetősé-
gét, hogy ezek kerüljenek a kitermelt
fák helyére.

A szakemberek szerint az új erdő-
rész néhány év múlva szép színfoltja
lesz a városnak. A növényeket úgy
választották ki, hogy tavasztól őszig
mindig megörvendeztesse az erre já-
rókat. A pénteki munkakezdéskor a
lokálpatrióta képviselők mellett több,
a városunkban élő neves közéleti sze-
mélyiséget is ott találtunk. Joshi Ba-
rat, aki 30 éve él városunkban el-
mondta, nagyon fontosnak tartja a fa-
ültetést és a környezetvédelmet. Sze-
rinte mindenkinek élete során leg-
alább egy fát el kellene ültetnie.

Simics Judit arra hívta fel a figyel-
met, nagyon fontos, hogy miközben a

város terjeszkedik, a szép új házak
mellett megmaradjon a szép zöld kör-
nyezet is. Mint mondta, ebből az ülte-
tésből majd a jövő generációjának
lesz szép erdeje.

Radnóti László is a jövő nemzedé-
kére gondolt, miközben a csemetéket
ültette. Mint mondta, a fa mindig a
holnapot jelenti. Mint, ahogy a mon-
dás tartja: a nagypapák a diófát az
unokáknak ültetik, most is, amikor
ezek a csemeték a földbe kerülnek, a
jövőre gondolnak azok, akik részt
vesznek ebben a munkában.

(folytatás a 2.oldalon)
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Nem csak a Föld Napján fontos

Akció a szép környezetért
Több mint 20.000 facsemete kerül a földbe a na-
pokban a Csemetekertben, ahol a tél folyamán  a
Pilisi Parkerdő üzemszerű kitermelést végzett. A
visszafásítást a Föld Napja alkalmából rendezett
környezetvédelmi akció keretében végzik április
16. és 23. között. A munkát Gémesi György polgár-
mester vezetésével a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
önkormányzati képviselői, tagjai és az erdészet kö-
zösen kezdte meg pénteken.
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Szinte már hagyománynak
számít, hogy tavasszal a Blahá-
ért Társaság tagjai rendbe te-
szik az általuk néhány éve élet-
re keltett Úrréti tavat. A hét
végén is sort kerítettek a tava-
szi nagytakarításra. A civilek
munkájának eredményeként
megtisztult a tómeder és a part
is.

Dr. Bucsy László és Pecze Dániel in-
vitálására közel ötvenen gyűltek ösz-
sze szombaton reggel, hogy kihasz-
nálva a jelenlegi rendkívül alacsony
vízszint kínálta lehetőséget, kiszedjék
a vízből a szemetet, és megtisztítsák a
nádtól a medret.

Míg egyesek speciális ruhákban
dolgoztak a vízben, voltak akik a par-
ton és a meder szélén kerti szerszá-
mokkal gyűjtötték össze a hulladékot.
Volt aki kapával és gereblyével dol-
gozott, de akadt munka a kaszának is,
igaz, ez alkalommal nem a megszo-
kott módon, hanem a víz alatt. A mun-
kát kézi erővel végezték.

(folytatás a 2. oldalon)

Úrréti tó
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– Mint minden létesítmény átadására,
úgy ide is kíváncsian érkeznek az em-
berek, azt kutatva, hogy vajon milyen
lehetőségeket ígér számukra a beru-
házás. A Boróka Egészségház az eb-
ben a városrészben és Gödöllő tágabb

környezetében élőknek is kínál szak-
orvosi ellátásokat – mondta az április
12-i avatáson Gémesi György pol-
gármester. – Nem kevésbé fontos,
hogy az építkezés bizonyítja: ma is
vannak, akik vállalják a kihívást, egy
beruházás kockázatát, s még nagyobb
örömet okoz számomra,
hogy a fejlesztésre egészség-
ügyi területen került sor. 
A két szinten, 180-180 négy-
zetméteren 11 szakrendelőt
magába foglaló, Oláh János
tervezte épületet Gáspár Ist-
ván, franciaországi magyar
főlelkész áldotta meg, s Tu-
rai János, a máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazili-
ka plébánosa olvasott fel ide
vonatkozó részt a Szentírás-
ból.  

– Mielőtt polgármester lettem, vál-
lalkozó voltam, s miután közéleti
megbízásom véget ért, ismét az üzleti
életben folytattam a munkámat – nyi-
latkozta lapunknak Bók Károly. –
Egy polgármester társam mesélte el
nekem, hogy milyen egészségházat
szeretne a településén látni. Mi pedig
megépítettük itt, Gödöllőn. Az építési
beruházás mintegy 80 millió forintba
került, a berendezés ennél is nagyobb
értéket képvisel. A feleségem és két
felnőtt lányom az egészségügyben
dolgozik, magam is jó pár évet tevé-
kenykedtem benne. Van tehát egy

családi hátországa is a vállalkozá-
sunknak.  

– Szembetűnő, hogy milyen sok-
féle rendelést indítanak...

– Széles baráti kör segítette törek-
vésünk megvalósulását. A jelenlegi,

mintegy 30 orvos közül –
akik majd részt vesznek az
egészségház gyógyító-meg-
előző munkájában – egyet-
len hirdetésre jelentkező
sincs és nem is szeretnénk
így keresni munkatársakat.
Azt tartjuk a legfontosabb-
nak, hogy minőségi szolgál-
tatást nyújtsunk a hozzánk
fordulóknak.

– Mikortól és hogyan
fognak működni?  

– A rendelések 90 százaléka má-
justól magánrendelésként indul. Ezek
bejelentkezéssel azonnal igénybe ve-
hetők lesznek. Többek között reuma-
tológiai, ortopédiai, ideggyógyászati,
immunológiai, kardiológiai, bőrgyó-

gyászati, fül-, orr-, gégészeti, aku-
punktúrás vizsgá-latokat és szűrése-
ket is végzünk. Remélhetőleg január-
tól a háziorvosi rendelés is elkezdőd-
het. Arra törekszünk, hogy a bete-
geknek ne kelljen máshová menniük,
minden szakrendelést megtaláljanak
nálunk, hosszas várakozás nélkül. Te-
hát: mielőbb meggyógyítsuk őket,
vagy javítsunk az állapotukon. 

– Milyen betegkörre számítanak?
– Regionális szerepkört képzeltünk

el. Veresegyháztól Aszódig, Aszódtól
Budapestig vagy akár Balassagyar-
matig reményeink szerint sokat itt ta-
lálják majd meg a gyógyulásukat.

Kép és szöveg: it

Családi hátországgal 

Boróka Egészségház 
Egészségház épült a Boróka utcában, Gödöllő Őz utcáról nyíló új
városrészében. Az ötletgazdáknak, Bók Károly vállalkozónak,
korábbi kerepesi polgármesternek és feleségének, Orosz Orso-
lya szakorvos háziorvosnak nem kellett sokat gondolkodniuk a
névadáson, hiszen az utca neve önmagában egy gyógynövényt
jelent, hangulata pedig harmonizál azokkal az érzésekkel, ame-
lyek egészséges állapotunkban eltölthetnek bennünket.  

(folytatás az 1. oldalról)

A csemetekerti fásítási akció kapcso-
lódik a Föld Napja gödöllői rendez-
vényeihez, amelyek minden évben
igyekeznek megszólítani a lakossá-
got, és felhívni a figyelmet a környe-
zetvédelem fontosságára.

A GATE Zöld Klub Egyesület idén
Családi Zöld Délutánt szervez e jeles
napra április 22-én, csütörtökön 14.30
és 18.30 között az Alsóparkban. Eleni
Tsakopoulos Kounalakis amerikai

nagykövet és Pintér Zoltán alpolgár-
mester 14.30-kor az Életfánál kezdő-
dő megnyitóját követően a Rákos-pa-
tak vízminőségével és élővilágával, a
talpunk alatti talajjal, a park rovarvi-
lágával és madaraival (madárgyűrű-
zési bemutatóval) ismerkedhetnek
meg az érdeklődők a Szent István

Egyetem Állattani és
Ökológiai, illetve Termé-
szetvédelmi és Tájökoló-
giai Tanszékei szakem-
bereinek vezetésével.
Közben különböző civil
szervezetek játékos ve-
télkedőkre és tanácsadás-
ra várják az érdeklődő-
ket. 
Ezzel egy időben „Felké-
szülés az éghajlatválto-
zásra: mit tehetünk a kis-

kertben?” címmel szervez kistérségi
szemináriumot a GATE Zöld Klub
április 22-én 15 és 18 óra között Gö-
döllőn, a SZIE Kertészeti Tanüzemé-
ben, ahol többek között a gödöllői

„Zöld” fejlesztésekről is hallhatnak
majd előadást az érdeklődők.             jk

Nem csak a Föld Napján fontos

Akció a szép környezetért A Föld Napja
Denis Hayes amerikai egyetemi
hallgató 1970. április 22-én moz-
galmat indított el a Föld védelmé-
ben. Azóta az alternatív energiafor-
rások világhírű kutatója és szakér-
tője lett. Már mozgalmának megin-
dításakor több mint 25 millió ame-
rikai állt mögé, ma pedig szinte az
egész Földre kiterjed az általa kez-
deményezett mozgalom, ezen a na-
pon tartjuk a Föld Napját. 
A mozgalom egyik jelmondata: „Ki
mondta, hogy nem tudod megvál-
toztatni a világot?” Több, mint 125
ország polgára, civil szervezete
kapcsolódik be évről-évre a progra-
mokba, és 1990 óta minden évben
erre a napra adja ki a washingtoni
Worldwatch Institute éves jelenté-
sét a világ környezeti állapotáról,
„A világ helyzete” címmel.
Hazánkban 1990 óta rendeznek
ezen a napon akciókat: fát ültetnek,
rajzpályázatot hirdetnek, környe-
zeti vetélkedőt, patak- és falutakarí-
tást szerveznek civil szervezetek,
helyi önkormányzatok és iskolák.

FELHÍVÁS – POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
dr. Gémesi György polgármester májusi fogadónapját 

a következő időpontban tartja: 

2010. MÁJUS 7., PÉNTEK, 10- 12 ÉS 14-16 KÖZÖTT.

(folytatás az 1. oldalról)

A civilek munkájának eredményeként
négy konténernyi szemét gyűlt össze.
A tónak és környezetének rendbetétele,
mint mindig, most is szép példája volt
az összefogásnak. A szervezők min-

denkinek köszönetüket fejezik ki, akik
bekapcsolódtak a munkába.
Az azonban mindenképpen elgondol-
kodtató, hogy miért is kell minden esz-
tendőben gumiabroncsot, beton törme-
léket és egyéb hulladékot kiszedni a
mederből. Kik, miért és mikor hordják

a szemetet,  a mások által
kemény munkával rend-
ben tartott, és ma már
Gödöllő egyik színfoltjá-
nak számító tóba és  an-
nak partjára? 

A tó megmentését már
évekkel ezelőtt célul tűz-
te ki a Blaháért Társaság.
Hónapokon keresztül
dolgoztak, míg 2006-ban
átadták a megújult, meg-

szépült, halakkal betelepített ta-
vat, amiben mára békák, vízisik-
lók, teknősbékák és vadkacsák is
otthonra találtak. Nem csoda, hogy
komoly aggodalomra adott okot,
amikor február 27-én a tó vízszint-
je 1,5 métert csökkent. Mint ki-
derült, új zsilip mű-
tárgy és új áteresz
kialakítására van
szükség. Mivel a
vízszintcsökkenés
mellett a Rét utca
burkolata 3x2 méte-
res felületen besza-
kadt és egy közel 3
méter mély üreg ke-

rült elő az utcában fekvő
ivóvízvezeték környeze-
tében, így az út és a tó ré-
zsü burkolatának javítása is szüksé-
gessé vált. Ezt a múlt héten kezdték
meg a VÜSZI munkatársai, akik közel
három héten át félpályás lezárás mellett

dolgoznak. Az időjárás azonban nem
kedvezett a munkának, így csak bon-
tási munkákat tudtak végezni, és elő-
készítették a félpályás útlezárás miatti
ideiglenes útpálya szélesítést, de erre
is csak a szombati napon tudtak sort
keríteni az esőzés miatt. 

A héten az időjárástól függően a part-
fal helyreállítását és a vízvezeték 
nyomvonalán az út helyreállítását vég-
zik el. jb

Takarítás

Úrréti-tó

Nem kedvez az időjárás a né-
hány hete megkezdett felújítá-
si munkáknak, így a VÜSZI 
szakemberei a körülmények-
hez alkalmazkodva döntik el,
mikor, melyik területen dolgoz-
nak. 

A múlt héten sikerült befejezni a jár-
daépítést a Kápolna utcában és a Dó-
zsa György úton, a héten pedig a ter-
vek szerint a Zúzmara utcánál építe-
nek utat a gyalogosok számára a 3-as
út melletti buszmegállóhoz. Ennek a
megállónak a megközelítése koráb-
ban sok problémát jelentett, a héten
azonban megoldódhatnak a gondok. 

Amíg az időjárás esős, a csapa-
dékvíz-elvezetéssel kapcsolatos mun-
kákra összpontosítanak. A héten a To-
boz utcai zárt csapadékvíz-elvezető
csatorna tisztítását végzik. 

Ezen kívül tovább folytatják az ille-
gális szemét összegyűjtését. Ez sok
munkát jelent, ráadásul több helyen,
mint például a Szilágyi Erzsébet ut-
cában – ahol a héten dolgoznak – a
korábban megépített szelektív hulla-
déktároló szigetet használják egyesek

illegális lerakónak. Mivel igyekeznek
minden időt kihasználni, a hét végén
két nagyfelületű csomópont burkolat-
javítását végezték el. A Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca–Szilhát utca csomópontjában, a
munkaügyi központ előtti területen,
valamint a Szent János utca–Röges
utca kereszteződésében már olyan
mértékben kátyúsodott el a burkolat,
hogy a hagyományos technológiával
végzett javításnak már nem sok ér-
telme volt. Így a szakemberek a teljes

területet felmarták
és újra burkolták.
Már csak az útbur-
kolati jelek felfesté-
se van hátra. Az út-
hibák javítása város-
szerte folyamatos. A
múlt héten az Ady
Endre sétányon ká-
tyúztak, itt a héten
fejezik be a munkát,
és ezzel egyidejűleg
megkezdték a Test-
vérvárosok útja javí-
tását. jk

Takarítás, felújítás, építkezés

Minden időt kihasználnak Olvasóink a múlt héten
már olvashatták lapunk-
ban a Gödöllői Hulladék-
gazdálkodási Kft. Tájékoz-
tatóját a zöldhulladék
gyűjtésének pontos me-
netéről. 

A gyűjtést márciusban indította
újra a Gödöllői Hulladékgaz-
dálkodási Kft. Az eddigiekhez
hasonlóan egy szállítási nap alkalmával maximum 10 darab zöldhulladékot tartal-
mazó zsák helyezhető ki ingatlanonként. Hétfőtől csütörtökig menetrend szerint
végzik a begyűjtést, pénteki napokon a külön megrendeléseket, bejelentéseket tel-
jesítik. A begyűjtés menterendje a www.godollo.hu címen olvasható. 

Zöldhulladék gyűjtés Gödöllőn
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Lezárult az országgyűlési vá-
lasztások első fordulója, ami-
nek eredményeként a parla-
ment 386 képviselői helyéből
265-ről már döntöttek a sza-
vazók. Még április 11-én eldőlt
az is, hogy a következő négy
évben Gödöllőt a Fidesz-KDNP
által jelölt Vécsey László kép-
viseli majd az országgyűlés-
ben, aki a szavazatok 51,15
százalékát szerezte meg. Ez
egyben azt is jelenti, hogy Pest
megye 4. számú választókerü-
letében április 25-én nem tar-
tanak 2. fordulót.

Vécsey László 25.011 szavazattal ju-
tott be a parlamentbe. Gödöllőn vala-
mennyi szavazókörben ő végzett az
első helyen.

– Számított arra, hogy már az
első fordulóban megszületik a vég-
eredmény? – kérdeztük néhány
nappal a választások után.

– Bíztam az itt élők támogatásában,
de engem is meglepett, hogy már az
első fordulóban eldőlt a mandátum
sorsa. Ez nagy öröm számomra. Kö-
szönöm a választóknak a bizalmat, és
azt, hogy ilyen nagy arányban mentek
el szavazni! Sokat jelent számomra,
hogy ilyen erős támogatottsággal
kezdhetem el a parlamenti munkát.

– Milyen tervekkel kezd neki a
következő négy évnek?

– A térségre vonatkozóan megvan-
nak a konkrét tervek, de az első lépés
az ország gazdasági helyzetének pon-
tos felmérése. Csak ezt követően le-
het hozzálátni a helyi programok
megvalósításához, ehhez kell a helyi
cselekvési lehetőségeket igazítani.
Lesz mit csinálni, hiszen annak elle-
nére, hogy az agglomerációt az or-
szág más részeinél kevésbé érintette a
gazdasági válság, itt is megduplázó-
dott a munkanélküliség. Ezért nagy
hangsúlyt kell helyezni a munkahely-

teremtésre. Szeretném leszögezni,
hogy ez alatt nem ipartelepítésre gon-
dolok, hanem olyan beruházásokra,
amik erősítik az ökotérség kialakítá-
sát. Fontos az energetikai önellátás le-
hetőségének megteremtése, amihez
segítséget jelenthet az a tudáspoten-

ciál, ami a Szent István Egyetemen
rendelkezésünkre áll. De bízom ben-
ne, hogy a Zöld Híd program kere-
tében, az Ökörtelek-völgyben kialakí-
tott hulladékgazdálkodási központba
érkező hulladékot is be tudjuk vonni
ebbe a programba. Emellett rendkívül
fontosnak tartom a közbiztonság
megerősítését. Ezen a területen nagy-
on sok a tennivaló, hiszen, míg ha-
zánkban általában 450 főre jut egy
rendőr, addig a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság területén ez az arány 900 fő.
Ezen sürgősen változtatni kell, első
lépésként a körzeti megbízotti hálózat
erősítését tartom fontosnak.

Sok a teendőnk a közlekedési háló-
zat fejlesztésével kapcsolatosan is.

Fontos az M31-es mielőbbi befejezé-
se, az ehhez és az M0-shoz tartozó
zajvédő létesítmények kialakítása, és
végre meg kell építeni a Gödöllőt el-
kerülő utat, ami már hosszú évek óta
halasztódik.

– Ön jelenleg nem csak polgár-
mesterként, hanem a Gödöllői Kis-
térségi Társulás alelnökeként is te-
vékenykedik. A jövőben is folytatni
fogja ezt a munkát?

– Igen, de fontosnak tartom, hogy a
tervezett közigazga-
tási reform keretében
átgondoljuk a kistér-
ségek szükségessé-
gét, hatásköreit és
feladatait.

– Apropó köz-
igazgatási reform…
Az elmúlt napok-
ban többször is el-
hangzott, hogy
amennyiben a Fi-
desz-KDNP meg-
kapja a kétharma-
dos többséget, még
a nyáron megteszi
az első lépéseket an-
nak érdekében,
hogy csökkentse az
ö n k o r m á n y z a t i
képviselők számát.
Ön, hogyan véleke-
dik erről?

– Ehhez elsősor-
ban arra van szükség, hogy a hétvégi
második forduló után meglegyen a
Fidesz-KDNP kétharmados többsége.
Ez azonban – az önkormányzatok át-
alakítása és a képviselő tagok számá-
nak csökkentése – hosszabb folyamat
lesz. A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége – aminek én is elnökségi
tagja vagyok – egyetért a csökkentés-
sel. De fontosnak tartjuk, hogy min-
den településtípusra lebontva megta-
láljuk az optimális létszámot. Ezzel
azonban még nem oldódnak meg az
önkormányzatok problémái. Át kell
gondolni az önkormányzati feladato-
kat, hatásköröket és az ezekhez ren-
delt finanszírozási megoldásokat is.

(b.j.)

Beszélgetés Vécsey Lászlóval

Képviselői tervek

Bár számítani lehetett rá, még-
is sokakat megdöbbentett az
MDF április 11-én elszenvedett
csúfos veresége. Nem megle-
pő, hogy ez az eredmény fáj-
dalmasan érinti azokat, akik
fontosnak érzik az egykori
rendszerváltó párt antalli érté-
keit, amelyektől a mai MDF na-
gyon eltávolodott. Az elmúlt
héten felmerült, szükség van
azoknak a visszatérésére, akik
az egykori MDF prominens sze-
mélyiségei voltak. Többen
megkeresték Gémesi Györ-
gyöt, Gödöllő polgármesterét
is, aki 2006-ban lépett ki az
MDF-ből, hogy elvállalná-e a
párt vezetését.

Gémesi György a felkérésre reagálva
úgy fogalmazott, ez a megkeresés in-
kább érdeklődés volt, de ő most első-
sorban az őszi önkormányzati válasz-
tásokra kíván koncentrálni, hiszen
számára Gödöllő az első, valamint a
Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
gének elnökeként, az új kormány által
tervezett önkormányzati reform elő-
készítését is figyelemmel kívánja kí-
sérni.

– Meglepte a megkeresés?
– Nem, mert tudom, hogy ma is

nagyon sokan vannak, akik szerették
volna megőrizni azt a szellemiséget,
amit az MDF az indulásakor képvi-
selt. Én is úgy gondolom, hogy erre
szükség van a magyar politikában.
Az, hogy ez ma már teljesen eltűnt,
egyenes következménye annak az

„ámokfutásnak“, amit az elmúlt évek-
ben az MDF volt elnöke, Dávid Ibo-
lya végzett.

– Ön szerint mi szükséges ahhoz,
hogy az MDF visszatérjen az erede-
tileg képviselt értékeihez?

– Három dolgot emelnék ki, azok
közül, amik számomra elengedhetet-
lenek lennének. Az első Bokros La-
jos azonnali visszahívása és eltávolí-
tása az MDF-ből. Azt hiszem ennek
szükségességét nem kell megindokol-
nom.

A második, hogy újra hiteles veze-
tőkre van szükség, olyanokra, akik
nem voltak partnerek az MDF szét-
züllesztésében.

A harmadik pedig, hogy azokat az
alapító tagokat, akiket korábban ki-
zártak, hívják vissza. Szeretném le-
szögezni, az elnöki kérdés számomra
most nem aktuális, sőt, jelenleg nem

is vagyok tagja az MDF-nek. Azt csak
mellékesen jegyzem meg, nem tartom
valószínűnek, hogy az előző három
feltételből bármelyik is megvalósul-
na, de – mint azt mindig is mondtam
–, számomra Gödöllő a legfonto-

sabb, hiszen a vá-
rosban több jelen-
tős programot indí-
tottunk el, mint pl.
a Főtér-program és
a Norvég-projekt.
És nem mehetünk
el szó nélkül amel-
lett sem, hogy ok-
tóberben önkor-
mányzati választá-
sok lesznek, amire
a csapatommal ké-
szülök.

Ne felejtsük el
azt sem, hogy az
ország jelentős
változások előtt

áll! Amennyiben a Fidesz-KDNP
megszerzi a parlamenti mandátumok
kétharmadát, rövidesen több, az or-
szág számára fontos döntés születhet
meg, mint pl. az önkormányzati tör-
vény. Úgy gondolom, a MÖSZ elnö-
keként, szakmailag itt többet tudok
tenni az önkormányzatok és így az
ország helyzetének javításáért. A Fi-
desz önkormányzati programja úgy
épül fel, hogy az összhangban van az
elmúlt években a MÖSZ és a többi
önkormányzati szövetséggel közösen
kidolgozott elképzelésekkel.

(k.j.)

MDF elnök kerestetik

Gémesi György: Gödöllő a legfontosabb!

Áttörést hozhat a Kárpát-me-
dencében őshonos baromfi faj-
ták tenyésztésének újbóli bein-
dításában az a kezdeménye-
zés, amelyet nemrég indított el
a Gödöllői Állattenyésztési Ku-
tató Intézet és a Magyar Kisál-
lat-nemesítők Génmegőrző
Egyesülete.

A program keretében mintafalukat
hoznak létre, amelyekben a gödöllői
génbankból származó őshonos ba-
romfikat magánházakhoz helyezik ki
nevelésre. Ezzel nemcsak az őshonos
állatok visszatelepítése történik meg,
hanem a jóízű hungarikumok a keres-
kedelmi szempontból is jó lehetősé-
get jelentenek a vidéken élőknek.

A napokban egy tiszafüredi gazdál-
kodóval kezdődnek meg a tárgyalá-
sok, aki referencia is lehet, ugyanis
már vannak gyakorlati tapasztalatai a
baromfi udvarokból hosszú évekre
eltűnt állatok tenyésztésében. Az
együttműködés szerint a jövőben sa-
ját telephelyén fogja szaporítani a
Gödöllőről származó állatokat, a kis-
csirkéket pedig magánházakhoz he-
lyezi ki nevelésre. Ott ő biztosítja a
takarmányt, szakmailag felügyeli a
tartást és végül szerződés szerint
átveszi a vágásérett állatokat,
amelyeket saját vágóhídján fel-
dolgozva értékesít. Ezzel több
száz családnak tud kiegészítő jö-
vedelmet biztosítani.

Szalai István, az ÁTK főigaz-
gató-helyettese lapunknak el-
mondta, a mintafalu program ki-
tűnő lehetőséget kínál a vidéken
élőknek. Elsősorban szeretnék,
ha minél szélesebb körben ki tud-
nák használni a génbank kínálta
lehetőségeket. Ezért indították el
ezt a programot, aminek során az
egyesület minden évben kivá-
laszt egy falucsoportot, ahol be-
népesítik a baromfiudvarokat a
régi magyar fajtákkal.

– A gazdálkodók 7 tyúk-, 2
pulyka-, 1 gyöngytyúk-, 2 lúd- és
2 kacsafajta közül választhatnak. A
lehetőség azért is rendkívüli, mivel a
vállalkozó kedvű tenyésztő ingyen
juthatnak az állatokhoz. Ezeket az
egyesületünk biztosítja, egyrészt saját
forrásaiból, másrészt közhasznú ala-
pítványként a beérkezett 1 százalé-
kokból.

– Van érdeklődés a program
iránt?

– Igen, már hat falucsoportunk van,
és folynak tárgyalások a Székelyföl-
dön is, valamint a környező telepü-
léseken is sokan élnek ezzel a lehe-

tőséggel. A gazdálkodók is tudják,
hogy ezeknek a baromfiknak a húsa, a
tojása sokkal finomabb, különlege-
sebb, mint amivel általában a keres-
kedelemben találkoznak.

– Milyen elvárásaik vannak
azokkal szemben, akik részt vesz-
nek ebben a programban?

– Folyamatosan nyomon követjük
a munkájukat, és mindössze az a ké-
résünk, hogy a tartásra vonatkozó
szabályokat tartsák be. A nevelt álla-
tok egy részét a családoknál hagyjuk,
és az a kérésünk, hogy a kikeltett csi-
békből néhányat adjanak tovább. Ne-
künk az a legfontosabb, hogy a régi,
őshonos magyar fajták ismét elterjed-
jenek. 

– Az elmúlt években egyre több
olyan kezdeményezésről hallunk,
aminek a célja, hogy a helyben ter-
melt áruk, élelmiszerek minél na-
gyobb arányban legyenek jelen a
piacon. Megvan az ehhez szükséges
támogatás?

– Valóban egyre nagyobb erre az
igény a lakosság körében is. De ehhez
kell egyfajta politikai segítség is.
Nagy öröm számunkra, hogy a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetsége is
felkarolta ezt a kezdeményezést, és

segít bennünket a program minél szé-
lesebb körű megismertetésében és el-
terjesztésében.

(ny.f.)

A múlt hét pénteken hirdették
ki a Parlamentben az Oktatási
és Kutatási Minisztérium által
kiírt kutatóegyetemi pályázat
eredményét.

Öt felsőoktatási intézmény kapta meg
a kutatóegyetem címet: a Semmel-
weis Egyetem, az ELTE, a Műe-
gyetem, a Szegedi Egyetem és a Deb-
receni Egyetem. Kiváló Egyetem
címet nyertek azok az intézmények,
amelyek ugyan kiváló képességeket
mutattak fel egyes meghatározott
területeken, de még nem minden
területen egyenletesen. Ebbe az ötös-
fogatba került a Szent István
Egyetem. Solti László rektor az in-
tézmény „kiemelkedő színvonalú
képzést nyújtó, a tudományos életben
elismert, az agrártudományok,
környezettudományok, állatorvos-tu-
dományok területén az európai ku-

tatási térség kutatási tevékenységéhez
kapcsolódó” tevékenységéért vette át
az oklevelet és a réztáblát.

Nem feltétlenül számít a diplomák
száma: jelenleg ugyan mintegy ne-
gyed-millióan tanulnak a felsőoktatás
nappali tagozatán, a világ vezető
egyetemi között azonban nincsenek
jelen a magyar felsőoktatási in-
tézmények – mutatott rá köszön-
tőjében Bajnai Gordon kormányfő. 

A kutatóegyetemi címre január 11-
én írt ki pályázatot az oktatási tárca
alig három hetes leadási határidővel.
A kiírás szerint február 10-én kellett
volna eredményt hirdetni, de ezt két-
szer elhalasztották. A címeket elnyert
intézmények 2013-ig viselhetik a
kitüntetést, akkor újból pályázniuk
kell majd kutatóegyetem címre, amel-
lyel a tervek szerint már plusztámo-
gatás is jár majd.

(l.t.)

Génmegőrzés mintafalvakban

Gödöllői segítség

Kiváló Egyetem a Szent István Egyetem

Réztábla a kapu alatt

Aki szeretné támogatni az MGE Ba-
romfi Mintafalu prograjmát szemé-
lyi jövedelemadója 1%-val megte-
heti:

Magyar Kisállatnemesítők
Génmegőrző Egyesülete
Gödöllő, Isaszegi út 208.

Adószám: 18677997-1-13
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– Önnek mi a véleménye a vá-
lasztási eredményekről? – tet-
tük fel a kérdést a múlt héten
kedves olvasóinknak.  Íme né-
hány a beérkezett válaszok kö-
zül. 

„Meglepett, hogy már az első fordu-
lóban ilyen sok helyen meglett a vég-
eredmény. Viszont, legalább nyuga-
lom lett. 
Én a választások előtt már sem tele-
víziót nem néztem, sem rádiót nem
hallgattam, mert elegem volt már a
kampányból; és szerintem másoknak
is. Örülök, hogy vége, igaz, még hát-
ra van egy forduló, de azt már félig-
meddig páholyból nézzük.” 

Kapás M.

„Szerintem mindenki ilyen ered-
ményre számított, így a választások
éjszakája nem okozott volna sok
meglepetést, ha nem tör ki az OVB-
nél a botrány. Ismerősökkel együtt
néztük a közvetítést a választási bi-
zottság üléséről. Hihetetlen volt! Ér-
dekes volt megfigyelni, hogy ki, ho-
gyan reagált a dolgokra, hogy jogo-
sultak-e egyáltalán dönteni vagy
sem… és mindeközben a televíziósok
az internetről böngészték össze a
nem hivatalos eredményeket. Szerin-
tem a lakosság előbb tudta az ered-
ményt, mint az OVB tagjai.” 

S. V.

„Az első forduló eredménye nem le-
pett meg. Számítottam a kispártok
bejutására. Most viszont nagyon kí-
váncsi vagyok, hogy ki, kinek a javá-

ra lép vissza. Ez sokat elárul majd 

arról, hová is húznak. Örülök neki,
hogy nálunk nem lesz második fordu-
ló, így sokkal nyugodtabban várom
az április 25-ét. ” 

Lantos Z.

„Sokkal nagyobb részvételre számí-
tottam. Amikor délután bemondták a
15 órás részvételi adatokat, nagyon
meglepődtem. A választási eredmé-
nyek már nem leptek meg, körülbelül
erre számítottam. Örülök annak,
hogy nálunk ilyen egyértelmű volt az
eredmény, kíváncsi vagyok, hogy a
második fordulóban is ilyen határo-
zott irányba adják-e majd a szava-
zataikat az emberek. 

V. N.

A hét kérdése:
– Önnek mit jelent a környe-

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.  

Több ügyfelünk fordult hozzánk a
korengedményes nyugdíjazás felté-
teleivel összefüggésben, ezért heti
cikkünk ezt a témát dolgozza fel,
természetesen a teljesség igénye
nélkül.

A hatályban lévő szabályozás sze-
rint 2009. december 31-ét követően
korengedményes nyugdíj az alábbi
feltételek teljesülése esetén állapít-
ható meg. 

A  munkavállalónak  a korengedmé-
nyes nyugdíjra való jogosultsághoz
szükséges életkort és szolgálati időt
2010. december 31-ig be kell töltenie,
illetve meg kell szereznie.   Ez azt je-
lenti a gyakorlatban, hogy 2010. év-
ben a munkáltatók az 1953-ban szüle-
tett nőkkel és férfiakkal legkorábban
az 57. életévük betöltésétől, míg az
1953. évet megelőzően születettek ese-
tében  legfeljebb az előrehozott öregsé-
gi nyugdíjjogosultsághoz szükséges
életkor (nők esetében az 59., férfiak
esetében a 60. életév) betöltését meg-
előzően köthetnek megállapodást kor-
engedményes nyugdíj igénybevéte-
lére. Mindezek mellett feltétel, hogy
a munkavállaló és a munkáltató a kor-
engedményes nyugdíjazásról szóló
megállapodás megkötésének szándé-
kát a regionális munkaügyi központ-
ban bejelentse. 
A megállapodást a munkáltatónak 15
napon belül, de legkésőbb 2010. de-
cember 31-ig meg kell küldenie az il-
letékes nyugdíjbiztosítási szervnek.

Továbbra is jogosultsági feltételnek
minősül a fennálló biztosítási jogvi-
szonynak a korengedményes nyugdíj-
ba vonulás időpontjáig történő meg-
szüntetése. A szabályozás az 1953.
évben született személyek tekinteté-
ben speciális rendelkezéseket tartal-
maz.  Az 1953-ban született munka-
vállaló továbbra is a 62. életévét 5 év-
vel megelőzően, azaz 57. életéve be-
töltésekor állapodhat meg a munkál-
tatójával a korengedményes nyugdí-
jazásáról.

Az új szabályozás szigorító elő-
írásaként jelentkezik egy újabb mun-
káltatói kötelezettségvállalási nyilat-
kozat megtétele abban az esetben, ha
a munkáltató és a munkavállaló  hoz-
zátartozói viszonyban áll,  továbbá a
munkavállaló  és a munkáltató egy-
más közötti gazdasági viszonyában
többségi befolyás  áll fenn.
A munkáltatónak ugyanis a fenti eset-
körökben kötelezettséget kell vállal-
nia arra, hogy a munkavállalóval a kor-
engedményes nyugdíj megállapítását
követően – a korengedményes nyugdíj
folyósításának időtartamára – nem lé-
tesít biztosítással járó jogviszonyt.
Ellenkező esetben a korengedményes
nyugdíjazásra vonatkozó megállapo-
dás attól az időponttól kezdődően,
amikortól a biztosítással járó jogvi-
szony létrejött, semmis és a koren-
gedményes nyugdíjat megállapító ha-
tározatot az újabb biztosítási jogvi-
szony létrejöttének napjával vissza
kell vonni. A korengedményes nyug-
díjban részesülő személy – új általá-
nos bejelentési kötelezettségként –
köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ságnak a biztosítással járó jogviszony
létesítését, az annak létrejöttét követő
10 munkanapon belül bejelenteni. A
Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság a beje-
lentés megtételéről és annak tartal-
máról értesíti az Adó- és Pénzügyi El-
lenőrzési Hivatal regionális igazga-
tóságát, valamint a regionális mun-
kaügyi központot.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

Felmenő rendszerű Körzeti Ka-
tasztrófavédelmi Ifjúsági Ver-
senyt rendeztek április 16-án
pénteken Gödöllőn, a tűzoltó-
ság  területén. A hagyományo-
san tavasszal megtartott via-
dalon a térség tizenhat általá-
nos iskolája és két középisko-
lája vett részt. 

A diákoknak elméleti és gyakorlati is-
mereteikről egyaránt számot kellett
adni, ügyességüket több alkalommal
is próbára tették mind a főszervező
Gödöllő Székhelyű Polgári védelmi
Kirendeltség, mind a Magyar Vörös-
kereszt, a mentők, a rendőrség és a tű-
zoltóság munkatársai. 

Az általános iskolák versenyét a
domonyi  Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola diákjai nyerték, a máso-
dik helyet egy gödöllői csapat, a Tö-
rök Ignác Gimnázium 7-8. évfolya-
mosai szerezték meg, míg a harmadik

helyen a bagi Arany János Általános
Iskola diákjai végzetek.
A középiskolák közül az aszódi Petőfi

Sándor Gimnázium és Gépészeti Szak-
középiskola csapata bizonyult a leg-
ügyesebbnek, maga mögé utasítva a

kistarcsai Flór Ferenc Egészségügyi
Szakközépiskola tanulóit.

A verseny támogatói: Polgármes-
teri Hivatalok: Gödöllő, Galgamácsa,
Isaszeg, Mogyoród, Vácegres, Vác-
kisújfalu, SAUBERMACHER Ma-
gyarországi Kft., Kalória Kft., „Gyor-
san-Értünk” Pest Megyei Katasztró-

fa-elhárító és Környezetvédelmi Ala-
pítvány.

kép és szöveg: -br-

Katasztrófavédelmi verseny

Senkinek sem lett baja

Az elmúlt hetekben többször is
foglalkoztunk azzal a problémá-
val, hogy városszerte egyre több
helyen rongálják meg graffitisek
az épületeket. Néhány hete a
Hamvay-kúria épületét és több
lakótelepi ingatlant firkáltak ösz-
sze, a múlt héten pedig a Városi
Könyvtár és Információs Köz-
pont belső udvarát vették célba
ismeretlenek. Ez utóbbi azért is
megdöbbentő, mert az udvarban
térfigyelő kamera működik. En-
nek ellenére a falat, az ablakokat
és az épület hátsó bejáratának aj-
taját is összefirkálták. Az anyagi
kár jelentős. jb

Már megint graffitik csúfítják el a város épületeit

Ismét rongáltak Gödöllőn...
A könyvtár épületének „díszei“

A folyamatos áremelések érezte-
tik hatásukat: sosem látott mér-
tékben csökkent a magyarországi
benzinfogyasztás az egy évvel ez-
előttihez képest. Összesen 12 szá-
zalékkal esett vissza az üzem-
anyag-fogyasztás Magyarorszá-
gon az első negyedévben az egy
évvel korábbihoz képest, ami so-
ha sem látott mértékű visszaesés.

A  Magyar Ásványolaj Szövet-
ség (MÁSZ) adatai szerint  a vissza-
esés leginkább a 98-as benzint érin-
tette, amelyből 42,3 százalékkal
fogyott kevesebb, míg a 95-ös
benzinnél 14 százalékos, a gáz-
olajnál 9,1 százalékos volt a visz-

szaesés. A szakemberek a csök-
kenést az üzemanyagok árának
drasztikus növekedésével magya-
rázzák. Ezt főként az okozta,

hogy az elmúlt egy évben kétszer
is emelkedett az üzemanyagok jö-
vedéki adója, és az ÁFA is 20-ról
25 százalékra nőtt. 
Jó ideje, régiós összehasonlítás-

ban hazánkban a leg-
drágább az üzem-
anyag. 
Míg Magyarországon
a benzin literenkénti
ára 335 forint, a dízel
üzemanyagé pedig 311
forint, addig Ausztriá-
ban a benzinért 322, a
dízelért pedig 296 fo-
rintot kell fizetni. Ro-
mániában ez 271, illet-
ve 258, Ukrajnában

pedig 203, illetve 181  forintba
kerül. Valamennyi szomszédos
országban kedvezőbbek a tanko-
lás feltételei, mint nálunk.          jb

Nálunk a legdrágább a benzin

Csökkenő fogyasztás
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A Púder szerkesztő- műsorvezetőjeként Nyeste Beával karöltve azon
munkálkodunk, hogy a RÁDIÓAKTÍV 93.6 csapatában is, az eddi-
giekhez hasonlóan minél hasznosabb tanácsokkal segítsük a min-
dennapokat, mind az életmód, mind a szépségápolás terén. 

Mindemellett a Púderben hétről hétre szeretnénk górcső alá venni
olyan közéleti témákat is, melyek érdekesek lehetnek mindazok

számára, akiket foglalkoz-
tat az ezotéria, a lélekgyó-
gyászat illetve ezek törté-
netisége is. 

A hiteles tájékoztatás mel-
lett pedig a tartalmas szó-
rakozástatást tekintem el-
sődleges célkitűzésünk-
nek, melyben remélhető-
leg a Hallgató is örömét
leli.

Köszönjük, hogy továbbra
is minket hallgat!

Maróthy-Tóth Tímea, a Rádióaktív 93,6 műsorvezetője
MEGHÍVÓ

a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
társszervezésében történő
autóbuszos kirándulásra, 

a csíksomlyói búcsúra
IDŐPONT: 2010. MÁJUS 19-23.

A kirándulás első napjaiban a
résztvevők ellátogatnak

Kolozsvárra, ahol lehetőség nyílik
magyar nyelvű színházi előadás 

megtekintésére, Korondra és
Farkaslakára, ahol 

megkoszorúzzák Tamási Áron 
sírját. Gyimesbükkön  megtekintik
a „Rákóczi várat” és a történelmi

határt, majd szombaton részt
vesznek a Nyeregben a szentmisén. 

Bővebb információ és jelen-
tkezés:

Pelyhe József: +36/20-823-1408.

Gödöllőn az idén januártól te-
vékenykedő, Emberséggel az
Emberért Egyesület azzal a cél-
lal jött létre, hogy segítse  a
szociális háló perifériájára szo-
rult embereket. A város nagy
gondot fordít arra, hogy a hát-
rányos helyzetben élők min-
dennapjait megkönnyítse; en-
nek ellenére minden olyan civil
kezdeményezésre szükség
van, mely a szóban forgó terü-
leten működik. Az Emberség-
gel az Emberért Egyesület te-
vékenységi köréről beszélget-
tünk Madarász Miklóssal, az
egyesület munkatársával. 

– Mikor és hogyan jött létre az
egyesület? 

–  Az egyesület 2008-ban alakult,
de tagjai sorából többen már koráb-
ban is együtt dolgoztak önkéntesként
a nehéz körülmények között élő em-
berek megsegítésén. Még a tavalyi
évben merült fel az a gondolat, hogy a
térségben létre kellene hozni egy
olyan szervezetet, ami térítésmente-
sen igénybe vehető szolgáltatásokkal
igyekszik támogatni a szociális és
mentális segítséget igénylőket, meg-
keresve ezzel a külterületen élő em-
bereket. Motolai Ferencné, az
egyesület elnöke – aki másfél évtize-
des önkéntes munkájával sokat segí-

tett az embereknek – ezt tűzte ki
célul maga elé.  Az idei évre ez meg-
valósult, így januártól meg is
kezdtük tényleges működésünket. 

Egyébként ilyenfajta „szolgálat” a
környéken eddig egyáltalán nem volt.
Az egyesület államilag támogatott
forrásból, a tagok által fizetett tag-
díjból és adományokból tartja fenn
magát és látja el feladatait, vagyis
nem von el forrást az önkormányzat-
tól.

– Milyen adományokat fogadnak
el, ezek hogyan jutnak el az egye-
sülethez, illetve az emberekhez?

– Használt ruha, bútor, műszaki
cikkek (például mosógép, tűzhely, hű-
tőszekrény, gyerekkocsi stb.), szakipari
(víz-gázszerelés, kőműves, ács, vil-
lanyszerelés) és egyéb más munka az,
amivel segítenek minket.

Vannak az ellátottaink között olya-
nok, akik a ház körül adódó szakmun-
kát nem tudják megfizetni- így jól
jönne egy segítőkész szakember, aki-
vel fel tudjuk venni a kapcsolatot az
ellátott érdekében. Az adományok át-
vételéről elismervényt adunk és az
ÁFA-költségét magunkra vállaljuk.

A pénz, eszköz és tárgyi adomány-
nyal elszámolunk. Ezzel kapcsolat-
ban elérhetőségeink bármelyikén meg-
kereshetnek bennünket.

– Hogyan lehetne körülírni az
egyesület tevékenységét? 

– Alapvetően két fő működési terü-

letünk van: a
tanyagondno-
ki szolgálat és
az utcai szo-
ciális segítő
tevékenység.
A tanyagond-
noki szolgálat

kizárólag a külterületen élők (például
Szárítópuszta, Babatpuszta, Kecskés,
stb.) megsegítésére, támogatására jött
létre. Ez a fajta szolgáltatás azok
számára jelent megoldást, akik önerő-
ből vagy családi támogatás hiányában
nem tudják megoldani az adott élet-
helyzetekből fakadó problémáikat.

– Milyen nehézségekre gondol? 
– A külterületi ügyintézőnk szám-

talan olyan feladatot átvállal az „ellá-
tott” személytől, amit az illető  nem
tudna megoldani; például a tanya-
gondnok saját autójával elszállítja, el-
kíséri az orvoshoz, kiváltja a gyógy-
szereit, postai, hivatali ügyeket intéz,
ház körüli munkákat lát el, vagy ép-
pen az üres gázpalackot elviszi kicse-
rélni, de a sort még lehetne folytatni.
Az elmúlt tél hófúvással, jegesedéssel
tarkított útjain nem volt egyszerű a
közlekedés a központ és a külterüle-
tek között; munkatársaink a kemény
télben is becsülettel végezték munká-
jukat. A szolgáltatást igénybe vevő el-
látottaknak  mindez természetesen té-
rítésmentesen történik.

– Az utcai szociális segítő mun-
káról mit érdemes tudni? 

– Az utcai szociális munka célja az
ellátatlan, a közterületeken életvitel-
szerűen tartózkodó személyek, cso-
portok szociális és mentális segítése.

A téli hónapokban például folyama-
tosan ételt és meleg teát osztottunk,
illetve takarók szétosztásával is segí-
tettünk ott, ahol arra szükség volt.
Munkatársaink folyamatosan járják
az utcákat, a közterületeket és igye-
keznek felkutatni a városban élő fedél
nélküli személyeket.

– Visszatérve a tanyagondnoki
szolgálathoz. Hogyan jut el önök-
höz az információ azzal kapcsolat-
ban, hogy ki a „potenciális” rászo-
ruló személy? 

– Szisztematikus munkával, ház-
ról-házra járva. Hivatalos működési
engedéllyel, igazolvánnyal keressük
fel a külterületi részeken élőket és
tájékoztatjuk őket a tevékenységünk-
ről. Így feltehetőleg sikerül minden
olyan személlyel kapcsolatba kerülni,
akinél indokolt, hogy segítsünk. 

– Manapság igen sok idős, beteg
ember esik áldozatul a csalók
trükkjeinek. Hogyan sikerül/sike-
rült a bizalmatlanság falát áttörni? 

– Nem ment könnyen mire elhitték,
hogy mi ezt tényleg ingyenesen csi-
náljuk és nekik ez nem kerül semmi-
be. A bizalom irányunkba egy idő
után már szájról-szájra terjedt; sokan
a szomszédjuknak, az ismerősüknek
meséltek arról, hogy ez tényleg nem
átverés, hanem itt valóban az önzetlen
segítségnyújtásról van szó.

– Friss egyesületként, milyen ta-
pasztalatokat lehet leszűrni szűk
három hónapos működés után?

– Egyértelműen pozitívak a vissza-
jelzések, hiszen igyekszünk azokat a
területeket lefedni a támogatás szem-
pontjából, amire az önkormányzatnak

már nincs kapacitása. Ezt az évet tulaj-
donképpen a megismerés évének
szánjuk; szeretnénk, ha az Ember-
séggel az Emberért Egyesületet minél
szélesebb körben megismernék az
emberek. 

Az egyesület tagjainak meg-
győződése, hogy a hátrányos hely-
zetben lévő emberek is a társadalom
hasznos és elismert tagjai lehetnek
megfelelő segítségnyújtást követő-
en, ami a családok és a társadalom
számára is kedvező változást eredmé-
nyezhetnek.

– Milyen terveik vannak a jö-
vőben?

– Szeretnénk az utcai szociális
gondozásban és a tanyagondnoki
szolgálatban becsülettel helytállni, az
ellátottak elégedettségét, elismerését
kivívni.

Vannak további terveink hasonló
területeken és ezek középpontjában
mindig, mindenhol az Ember áll. Er-
ről, talán majd egy legközelebbi alka-
lommal beszélgetünk. 

– Hogyan lehet kapcsolatba lépni
önökkel? 

– Az egyesület székhelye Sülysáp,
de a mi irodánk Gödöllőn, a Dózsa
György út 69. szám alatt, a Berger-
udvarban található. 
Elérhetőségeink:  Elnök: Motolai Fe-
rencné: +36-20/776-3624, utcai szo-
ciális segítség: +36-20/776-3594,
+36-20/776-3596, tanyagondnoki szol-
gálat: +36-20/776-3599. 
E-mail címünk: 
kikotoazemberert@gmail.com; 
web: www.kikotoazemberert.5mp.eu

-cr-

Emberséggel az Emberért Egyesület 

Segítség a rászorulóknak 

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jelentős összegekkel
támogatja a moldvai csángók magyar anyanyelvi oktatását. Az
alapítvány főként keresztszülők és vállalkozók befizetéseiből -
a moldvai magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát
fedezi.

Ezekből a befizetésekből
nemcsak az iskolán kívül
magyart tanítók bérére,
de a program működteté-
sére is kerül: a lábnyiki,
Csík falusi, diószegi és
magyarfalusi Gyermekek
Háza épületeiben ugyan-
úgy ott van az AMMOA
által összegyűjtött pénz,
mint a „magyar iskolák“
kialakítására bérelt, megvásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek fel-
szerelésében és a csángó gyermekek által használt oktatási eszközökben. 

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jogosult a személyi 
jövedelemadóból a civil szervezetek részére felajánlható 

1% fogadására.
AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18710209-1-13.

Az Önök által felajánlott adórészt teljes mértékben a csángófalvak 
magyar oktatására költjük. Köszönjük!

MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ 
(2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.)

Tel: 28/420-176, 510-740, Fax/Üz.rögz.: 28/510-742
http: www.matersalvatoris.hu, e-mail: matersal@invitel.hu

2010. május 10-12. (hétfő délelőttől szerda ebédig): „Örömteli Ke-
reszténység” Lelkigyakorlat minden korosztály számára. 
Vezeti: Fábry Kornél atya
2010. május 13-16. (csütörtök vacsorától vasárnap ebédig): „Ne félj,
nem ítéllek el!” – lelkigyakorlat abortusz miatt szenvedők részére. A
jelentkezéseket bizalmasan kezeljük!
Vezeti: Kovács Ferenc diakónus, Kovácsné Treer Mária gyásztanács-
adó.  A lelkigyakorlatot kíséri: Csernák Zoltán atya
2010. május 19-22. (szerda délutántól szombat ebédig) „Hinni és hir-
detni az evangéliumot” Lelkigyakorlat minden korosztály számára.
Vezeti: Horváth István Sándor atya
2010. május 21-23. (péntek vacsorától  vasárnap ebédig) Pünkösdi lelkigyakorlat. Vezeti: Turai János atya
2010. június 7-9. (hétfő vacsorától-szerda ebédig) „Bölcsesség kora – Teljesség felé” Idősek lelkigyakorlata.
Vezeti: Dóka Tamás atya
2010. június18-19.( péntek vacsorától szombat ebédig)  Gábriel lelkinap a Szent Angyalokról. Vezeti: Grácián atya 
2010. június 21-23. (hétfő ebédtől szerda délutánig) „A tanító Jézus nyomában” Lelkigyakorlat  pedagógusoknak
Vezeti:  Dr. Lukács László SchP
2010. július 2-4. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) „Szent Ferenc iskolájában” fr. Spisják Péter Pál OFM. Cap.
lelkigyakorlata a Ferences lelkiségről
2010. július 12-16. (hétfő ebédtől péntek ebédig) Josip Loncar Gyógyító imára épülő lelkigyakorlata minden ko-
rosztály számára.

Meghívó – Ifjúsági majális
A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület és a

Forrás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
szeretettel vár mindenkit 

HARMÓNIÁBAN CÍMŰ IFJÚSÁGI MAJÁLISUKRA

Időpont: 2010. május 1., 10-17 óra
Helyszín: Forrás Családsegítő udvara (Ganz Ábrahám u. 7.)

Programok:
10.30. Családi vetélkedők

12.00. Megnyitó: dr. Gémesi György polgármester
12.05. Aklan Rita énekel

12.15. Angel Dance táncbemutató
13.00. Általános iskolák műsora: (Petőfi , Erkel, Damjanich)

15.00. Karate bemutatók
kézműves foglalkozások, kutyasimogató és egyéb meglepetések

A résztvevő gyerekeknek ingyenes étkezést biztosítunk.
A programok ingyenesek
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Szekeres Erzsébet Gödöllőn
élő textilművész mesék jele-
neteit ábrázoló képeit régen is-
merhetik szerte az országban.
Számos postai bélyeget díszí-
tettek az elsősorban a magyar
népmesékben szereplő alakok
a művésznő formateremtő ere-
jét bizonyító külsővel, fantázia-
dús környezetben. 

Most egy újonnan írt meséhez rajzolt
Szekeres Erzsébet képeket. Fésűs
Éva Tapsikáné fülönfüggője című új-
onnan megjelent könyvét illusztrálta. 

A történet erdőben játszódik, mert
mi is lenne alkalmasabb egy mesere-
gény helyszínéül, mint az erdő? Kik
is hordozhatnának inkább emberi tu-
lajdonságokat, mint a mókás vagy ép-
pen félelmetes állatok, 

Persze állatgyerekek okozzák a
leginkább a galibákat, de ők is oldják
meg azokat. Mogyoróspele, vadma-
lac, borzkölyök nyomában indulha-
tunk el, s nem kevés meglepetésben
lesz részünk, hiszen mindhárman
igazi egyéniségek. 

Megvannak a maguk örömei és
gondjai. Egyikük árva, a másiknak
túl szigorú a papája. Na és, felhőtlen-
e a barátságuk, vagy időnként ketten
kiközösítik a harmadikat? Hol ezt,

hol azt. Ezért vagy
azért. De végül is mu-
száj összefogniuk a jó
cél érdekében. Furfang,
leleményesség is szük-
séges hozzá, hogy helyrehozzák, amit
elrontottak. Akinek túl kell járniuk az
eszén, nem akárki: egy róka. Egy lu-
dak és tyúkok gyógyítására szako-
sodott, egészen pontosan libagégész-
és tyúkszemész doktor. 

Még nem sejtik, hogy később egy
nála is riasztóbb ellenféllel kerülnek
majd szembe: egy farkassal. Szeren-
cséjükre ez utóbbi az alkohol rabja,
és alaposan leissza magát Mackó néni
máskor általában szolid népekkel teli
vendéglőjében, a Kék Medvében.
Így, mámoros állapotában, mint ve-
szedelmes bűnözőt könynyedén el-
foghatja a réti sasok csapata. 

A szegény özvegy Tapsikáné, aki
el akarta adni a fülönfüggőjét, hogy
abból, amit érte kap, bevonulhasson a
vadasparkba, afféle nyúl szociális ott-
honba, hiszen noha harminckilenc
gyereke van, egyik sem törődik vele,
mit sem sejt a tulajdonképpen az ő
szándéka következtében keletkezett
bonyodalmakból. 

Végül minden megoldódik. Mint a
mesében, a rosszak megbűnhődnek, a
jók elnyerik jutalmukat. Még a foga-

dás tárgyát képező mogyorósfagyit
is. Tapsikáné nem is akar már szociá-
lis otthonba költözni, úgy dönt, hogy
inkább majd a közelében levő gyere-
kekkel köt barátságot, őket hívja meg
időnként finom uzsonnára. A fülön-
függőt pedig, amit még drága jó pár-
jától, Tapsikától kapott, nem értéke-
síti, hanem megtartja, sőt, viselni fog-
ja. A napfény csak úgy csillog az ék-
szer bogyóin, ahogy a fülébe akaszt-
ja. 

Tíz fejezet – tíz rajz. És a borító, és
az előzék. Mind-mind még közelebb
hozzák az olvasóhoz a regény csu-
davilágát. 
(Fésűs Éva: Tapsikáné fülönfüggője)

nád-  

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Fogadjunk mogyorófagyiban

Nagy örömmel fogadták a vá-
rosi könyvtár új, a Költészet
Napja alkalmából meghirde-
tett kezdeményezését a gödöl-
lőiek. Már húsvét után megkez-
dődtek az előkészületek egy
versfal kialakításához, ahová a
látogatók helyezhették el a szí-
vükhöz közel álló költészeti al-
kotásokat. 

Az így létrejött válogatást a könyvtár
első emeletén helyezték el, ahol bárki
megnézheti, vagy segítséget kaphat
ahhoz, hogy kedvenc versét íly mó-
don közkinccsé tegye. Az ötletet az
adta, hogy két évvel ezelőtt a könyv-
tár valamennyi munkatársának ked-
venc versét elhelyezték az intézmény
különböző helyein, hogy bárki szá-
mára olvashatóak legyenek. 

Aki megáll néhány percre a versfal
előtt, egyaránt találkozik ismert és
népszerű alkotásokkal, valamint fel-
lelhető itt több kevésbé ismert alko-
tás, valamint olyan mű is, amit a
könyvtárlátogató vetett papírra. 

Sokan úgy tartják, a költészet nem
igazán érinti meg a fiatalokat. Erre az

állításra rácáfol az az irodalmi és rajz-
pályázat, amit nemrég a hatvani „Nyi-
tott ház“ Ifjúsági Információs Köz-
pont hirdetett meg. A pályázat egyik

díjazottja Novák Farkas Bence gö-
döllői diák, a Török Ignác Gimnázi-
um 12. osztályos tanulója lett, akinek
többek között Hold című versét dí-
jazták: „Azon az égi testen régen em-
ber járt./Vagy csak egy két mozi trük-
köt csinált? /Nem tudjuk meg, de sze-
retném érezni, /Ahogy a Hold süt
rám, nem fogok leégni./ Büszkén
nézem vad/ kékesfehér fényét, /Pedig
másik égitestnek köszönheti lé-
tét./Anyámnak én is köszönöm, hogy
vagyok. /Úgy érzem mint a Hold, én
is Napot lopok.”

-jk-

Ma is szeretjük a verseket

Középpontban a költészet

A három helyszín lehetőséget adott
arra, hogy a rendezők átfogóan mutat-
hassák be a rendkívül sokoldalú mű-
vész munkásságát. 

A kiállítás sorozathoz az emlékév
folyamán több program is kapcso-
lódik. 

Május 3-án a Nemzeti Galéria szer-
vezésében a Gödöllői Városi Múze-
um lesz a helyszíne a Múzeumi ká-
véház következő rendezvényének,
majd május 16-án, a Múzeumi Világ-

nap alkalmából Remsey András és
Őriné Nagy Cecília tárlatvezetésével
szakmai napot tartanak. 

Szintén májusban kerül sor a városi
könyvtárban látható kiállításhoz kap-
csolódóan G. Merva Mária előadá-
sára., aki 13-án 18 órai kezdettel
Remsey Jenő Györgyöt mint költőt és
írót mutatja be az érdeklődőknek. 

A városi múzeum ezzel a program-
mal kapcsolódik be a Múzeumok Éj-
szakája idei rendezvényeinek sorába.
Június 19-én este Keresd a nőt! cím-

mel, Frej Vilmáról, Remsey Jenő fe-
leségéről, a művész életében betöltött
szerepéről lesz előadás. 

Nem sokkal a kiállítás zárása előtt,
október 15-én tanítványai: Remsey
András, Szekeres Erzsébet, Bada
Márta, Debreczeni Zsófia, Lőrinc
Ferenc, Kresz Albert, Vidák István
és Nagy Mari emlékeznek meste-
rükre.

Igazi különlegesség lesz az emlék-
év záróeseménye. A festőművész,
költő és író György barát című drá-
máját 1942-ben mutatták be a Ko-
lozsvári Nemzeti Színházban. A da-
rab szereplője Martinuzzi Fráter
György, aki a három részre szakadt
ország összetartásán, a nemzet egy-
ségesítésén fáradozik, de a nemzeti
közöny és széthúzás miatt elbukik, s
tragikus hősként pusztul el. Az elő-
adás a II. világháború idején átpoliti-
zálódott és óriási sikert aratott. No-
vemberben a gödöllői közönség is lát-
hatja majd a művet, a Garabonciás
társulat előadásában. -jb-

Több, mint kiállítás

Remsey emlékév
Három helyszínes kiállítással emlékezik meg városunk az egyko-
ri gödöllői művésztelep alkotója, Remsey Jenő György születésé-
nek 125., és halálának 30. évfordulójáról. A városi múzeumban,
festményeiből nyíl tárlat, a városi könyvtárban a párizsi korszak
képeit, valamint irodalmi munkásságának relikviáit és több róla
készült fotót ismerhet meg a nagyközönség, a Kiskastélyban pe-
dig a magángyűjtőknél lévő képeket tekinthetik meg az emlékév
alkalmából. 

A városunkban hagyományo-
san megrendezett hangver-
seny, kórustalálkozó bevezeté-
seként a tavaszi megújhodás
csodájáról beszélt Krassay Lász-
ló alpolgármester, köszöntve a
két fellépő együttest, a vendé-
geket, a Hajdúböszörményi Vá-
rosi és Pedagógus Kórust és a
hazaiakat, a Gödöllői Városi
Vegyeskart, valamint a Török
Ignác Gimnáziumban megje-
lent közönséget április 17-én. 

A két kórus Kodály Zoltán Stabat
Mater című műve előadásával emlé-
kezett meg a tragikus eseményről,
mely éppen egy héttel korábban meg-
rendítette az egész világot: a lengyel
államelnök és még kilencvenketten,
magas tisztségeket viselő lengyel ál-
lampolgárok repülőgép-szerencsét-
lenségben vesztették életüket.

Külön-külön is szerepelt a két ének-
kar, a vendégek Gáll Péter, az itthoniak
Pechan Kornél vezetésével. A Hajdú-
böszörményből érkezett zongorakísérő
Tóth Erika, a gödöllői Papp Gyula
volt. Egyházi és világi műsorszámokat

hallhattunk mindkét kórustól. Igen meg-
foghatta a közönséget az Erdélyi Zsu-
zsanna gyűjtéséből való Hegyet hágék,
lőtőt lépék kezdetű népi ima megzené-
sített változata. Pechan Kornél megje-
gyezte, hogy már régen tűzték műsoruk-
ra. Most mintha az énekkar tagjainak is
különös örömöt okozott volna az elő-
adása, „a bűnösök bűnbánatot tartsa-
nak” többszöri ismétlése, az ódon szö-
veg éneklése. A hajdúböszörményi kó-
rus vezetője, Gáll Péter elmondta, hogy
harminc éve énekelnek együtt. Tavaly
ünnepelték településük várossá nyilvá-
nításának 400. évfordulóját, s erre az al-
kalomra Daróczi-Bárdos Tamás Haj-
dúsági rondó címmel komponált művet.
Ebben népdalfeldolgozások követték
egymást, persze elsősorban a „Nosza,
hajdú…” kezdetű katonatáncra buzdító
dalé, a „ligetes utca” pedig náluk termé-
szetesen böszörményi volt: „Böszörmé-
nyi utca ligetes, ligetes…” Spirituálék,
operarészletek is felcsendültek, mintegy
feloldásul a miserészletek, zsoltár, Ave
Maria magasztossága után. Végül a két
kórus együtt zengte Erkel Ferenc szer-
zeményét: „Éljen hazánk, magyar nem-
zetünk…!” N. A.

2010. március 22-én, életének 59.
évében eltávozott az élők sorából
Karl-Theo Sames karnagy, a giesseni
Friedrich-Ebert-Schule énektanára.
Gödöllő testvérvárosi kapcsolata a
németországi Giessennel távolra te-
kint, hiszen már az 1970-es évek vé-
gén koncertezett ott Gödöllő Városi
Vegyeskara. 1988-tól Karl-Theo Sa-
mes kezdeményezésével elevenedett
meg és vált rendszeressé a giesseni
Friedrich-Ebert-Schule, a Frédéric
Chopin Zeneiskola és a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar szakmai csere-
kapcsolata. A zenekar és a zeneiskola
együttesei, művészei, tanárai több al-
kalommal koncerteztek és tartottak
mesterkurzust Giessenben, az ottani
kórus tagjai pedig a gödöllői zeneis-
kola Zene és Társművészetek táborá-
ban vettek részt Karl-Theo Sames ve-
zetésével, aki számára nagyon fontos
volt ennek a kapcsolatnak a fenn-
tartása. Két évtizeden keresztül önzet-
lenül, fáradhatatlanul  és nagylelkűen
tevékenykedett Giessen és Gödöllő
testvérvárosi kapcsolata zenei vonalá-
nak ápolásában.
Emlékét örökre megőrizzük, akik
csak egyszer is találkozhattunk vele.

Láng Gabriella

Kórustalálkozó a Török Ignác Gimnáziumban

Gyász és újraszületés
Végső búcsú
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Április 21. szerda 18.00:
Várnai Miklósné (fagott, furulya) és
Oláh Márton (klarinét, furulya) növen-
dékeinek hangversenye

Április 22. csütörtök 17.00:
A vegyes tanszak hangversenye

Április 22. csütörtök 18.00:
helyszín: Török Ignác Gimnázium, aula
A Frédéric Chopin Zeneiskola Ifjúsági
Fúvószenekarának hangversenye; köz-
reműködnek: a Jazz Trió és a Dixix
Rhythm Együttes

Április 23. péntek 17.00:
Zagyváné Molnár Ildikó (oboa, furulya)
növendékeinek hangversenye

Április 24. szombat 13.00:
Szalai Gergő (zongora) hangversenye

Április 24. szombat 15.00:
Dóra Gergely (klarinét) és Csabay Do-
monkos (zongora) kamarazenei hang-
versenye. Műsoron: Bach, Saint-Saëns,
Debussy és Weber művei

Április 26. hétfő 17.30:
Különleges tehetségek hangversenye –
Dr. Keveházi Gyöngyi zongorista nö-
vendékeinek Chopin estje

Április 27. kedd 18.00:
A zongora tanszak hangversenye

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai

Múzeumi Sajtókávéház

2010. május 3-án 

hétfőn 14 órától

Remsey Jenő György (1885-1980)
festőművész, író emlékkiállítása 

Gyűjteményi kiállítás
Művészettörténeti és irodalomtörténeti

tárlatvezetés

Díjtalan belépés

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 

Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi

gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt
2010 április 24-én (szombat) 17 órára a GIM-Ház kiállítótermébe 

„TÍZ LABIRINTUS” – Orosz István grafikus-
művész plakátkiállításának megnyitójára. 
Köszöntőt mond: Dr. Krassay László, Gödöllő
város alpolgármestere.
Megnyitja: Gärtner Petra, művészettörténész. 
Zongorán közreműködik: Csúr Gábor 
A kiállítás megtekinthető 2010. június 6-ig,
szombat és vasárnap 14-18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza
(2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17)
telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 

Májusköszöntő családi nap
2010. május 1-2.
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1868 áprilisában a gödöllőiek igencsak hegyezték a fü-
lüket: hátha idáig hallatszik a Gellérthegy tetejéről az
ágyúszó, amely a királyi újszülött érkezését jelzi. Azt
ugyan nem sikerült észlelni, de a kastélyban, a főhadsegé-
di szobájában kopogni kezdett a távírógép, mindenki tud-
ta: gólyahír érkezett. S valóban, 1868. április 22-én korán
reggel megszületett Mária Valéria, Erzsébet királyné és
Ferenc József negyedik gyermeke.

„Csak” 21 ágyúlövés hallatszott, jelezve, hogy Budán
több évszázad után ismét királyi fenség látta meg a napvi-
lágot. Mindenki fiút várt, aki később Magyarország ural-
kodója lesz…

A kis jövevényt Mária Valéria névre keresztelték, Má-
ria országában, mi más nevet kaphatott volna, mint éppen
a boldogságos Szűzanyáét. A Valériát azért választották,
mert így hívták Pannónia, az egykori római provincia ke-

leti részét. Ausztriában főhercegkisasszony volt a titulusa,
itthon mindenki gödöllői királykisasszonyként emlegette. 

Gödöllőn is futótűzként terjedt az örömhír, és érdek-
lődtek mikor hozzák a kastélyba a kisbabát. Amikor ez
ősszel megtörtént a teljes királyi család és kísérete is vele
jött. A gödöllői idillt Franz Kollarz örökítette meg. Rajzán
látható a karosszékben kvaterkázó boldog apa, Andrássy
Gyula miniszterelnök, a Mária Valériát az ölében tartó ki-
rályné mellett guggoló kaposvári
illetőségű dajka, Rózi. A grafikán
az ólomkatonákkal játszik Rudolf
trónörökös, az álló sorban pedig
Ferenczy Ida felolvasónő, Gizella,
a királyi pár nagyobbik lánya, to-
vábbá Andrássy Gyuláné és Nop-
csa Ferenc, a királyné főudvarmes-
tere. A kislány egyébként az udvari
orvos tanácsára időzött sokat Gö-
döllőn, gyakorlatilag itt töltötte
gyermekkorát. Kerzl doktor az
idősebb korában hörghuruttal baj-
lódó Ferenc Józsefnek is mindig az
itteni jó levegőt ajánlotta orvos-
ságként.

Néhány hét múlva elapadt Rózi
teje, másik dajka után kellett nézni,
meg is találták a szomszédos Szadán: Juhász Sámuelné
Legéndi Julianna személyében. A fiatalasszony 1868. má-
jus 26-án hozta világra kislányát. Lidi, ahogy becézve
szólították, altatónak szép, mély hangján népdalokat, nó-
tákat énekelt… Amikor Mária Valéria tejtestvére, Juhász
Lídia férjhez ment Magyar Istvánhoz, őt, a vőlegényt és
az egykori szoptatós dajkát is Koller Károly budapesti
műtermébe repítette a díszes udvari fogat. A királyné em-
lékül és emlékeztetőül készítette róluk a mellékelt fotó-
kat.

Nevelőnek is magyar asszony választottak, Kornisné
Vécsey Mária személyében. A grófnét Erdélyből hívták
az udvari szolgálatba, és mivel neki nem született gyer-
meke, nagyon ragaszkodott Mária Valériához. Mindenho-
vá hűségésen kísérte tanítványát. Így volt ez 1884-ben is,
amikor az akkor tizenhat éves főhercegnő édesanyja tár-
saságában zarándoklatra indult a gödöllői kastélyból a
máriabesnyői kegytemplomba. Előzményként tudni kell,
hogy néhány héttel korábban Mürztsegnél, egy fahídon
Erzsébet óriásit bukott a lovával. A csodát, hogy megúsz-
ta a balesetet, már Mariazellben is megköszönte: gyémán-
tokkal ékesített láncot adott a templom plébánosának.

Hogy Máriabesnyőre vitt-e ajándékot, nem tudjuk, de
az biztos, hogy a több mint négykilométeres utat gyalog
tették meg. A királyné és leánya jól bírta a megpróbálta-
tást, de Kornis grófné napokig emlegette a zarándoklatot.

Ugyancsak a nevelőnő társaságában találkozott Mária
Valéria a kor ünnepelt zeneszerzőjével, Liszt Ferenccel.
Ahogy illik, a mesternek előre bejelentették a fenség ér-
kezését, aki pesti lakásának legnagyobb termében (ma

Liszt Ferenc Múze-
um) kápráztatta el
zongorajátékával a
gödöllői királykis-
asszonyt. Ismerő-
sek voltak a dalla-
mok, ahhoz hason-
lókat dúdolt neki
Lidi-dajka is. A
rögtönzött hang-
verseny végén Má-
ria Valéria megha-
tódottan és magya-
rul köszönte meg a
felemelő perceket.
A művész értetle-
nül nézett rá, a ki-
rálykisasszony pe-
dig nevelőnőjére.
A grófné oldotta fel a feszült pillanatokat: eszébe jutott
Liszt nem beszél magyarul, így aztán gördülékenyen, né-
metül folytatták a társalgást. Ám Mária Valéria annyira
zavarba jött: a legnagyobbnak tartott magyar zeneszerző
nem tud magyarul, hogy elfelejtette emlékkönyvét átadni.
Másnap futár vitte azt Pestre, Liszt Ferenchez, így a ki-
rálykisasszony végül is hozzájutott a kívánt bejegyzés-
hez.

A kedves, adakozó Mária Valéria a gödöllőiek ked-
vence volt, sok-sok hozzá kapcsolódó adomát feljegyez-
tek, az egyik legkedvesebbet Mikszáth Kálmán. A törté-
nés helyszíne a kastély volt.

„…egy szegény asszony kuncsorgott a palota kerítése
előtt… be is akart jönni, nem is, mert két zsák búza volt a
kerítéshez támasztva, s azon mesterkedett, hogy hát azt is
vigyék be utána.

De csak mégis elszánta magát a zsákokat ott hagyni és
a királyné elé járulni, hol is térdre borult.

– Keljen föl, jó asszony, és mondja el mit kíván? – szólt
a királyné szelíden.

– Hát semmit sem kívánok, tekintetes asszonyom, hi-
szen tudja, hogy miért jöttem...

A királyné intett, hogy nem tudja.
– Oh, lelkem! oh, galambom!

Hát én a Szücsné vagyok, az öreg
Szücsné, akinek két köböl búzát,
vagy hogy lisztet adott kölcsön
újig a kisasszonyka a télen. Hát azt
a búzácskát hoztam el, egy véka
interéssel. De mondok, magam
adom én azt át a tekintetes királyné
asszonynak, mert ha keresztül-
megy, mondok, ezeknek a nagysá-
gos uraknak a kezén, egy szemet
sem lát abból a királyné.

Őfelsége nevetett, a várnagy
azonban csakugyan visszaemléke-
zett arra, hogy ennek a szegény
asszonynak két zsák lisztet adott

kölcsön Mária Valéria, akinél audiencián volt a télen.
A királynét rendkívül mulattatta a kis epizód s megma-

gyaráztatta magának, mi az az újig (hogy míg az új termés
meglesz), aztán odaajándékozta a szegény asszonynak a
két nagy zsákot, mely ott fehéredett a fejedelmi kerítés-
nél.

– Megköszönöm
alásan – mondá a
szegény asszony
hálálkodva, – az Is-
ten is megáldja, de
én nem kívánom...
Mert csak osztán
baj ne legyen belő-
le, ha a király haza-
jön!”

Mária Valéria
1924-ben halt meg.
Sok-sok unokája
közül többen eljöt-
tek már a kastély-
ba, hogy megnéz-
zék, hol hívták a
nagymamát gödöl-
lői királykisasz-
szonynak.

Szabó Margit

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 örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Mária Valéria (1868 – 1924)

A máriabesnyői kegyszobor
megtalálásának 250. évfordu-
lója alkalmából rendezett jubi-
leumi év lezárására került sor
az elmúlt vasárnap, április 18-
án a máriabesnyői Nagyboldog-
asszony bazilika szabadtéri ol-
táránál. 

Az ünnepi szentmisét Beer Miklós
váci megyéspüspök celebrálta. Kife-
jezte háláját a jubileumi évért. A
Szűzanya segítségét kérte, hogy meg-
érthessük, mit jelentett számunkra ez
az időszak, mit vihetünk magunkkal
belőle tovább?

Kérdések hangzottak el a későbbi-
ekben is. A Szent János evangéliumá-
ból felolvasott szakaszban a feltámadt
Jézus háromszor is megkérdezi Pé-
tert, szereti-e őt? A püspök atya szent-
beszéde során ebből kiindulva megál-
lapította: mindnyájunknak szüksége
van a belső élményre. A megszólítás-
ra: szeretsz engem? A Grassalkovich
család kifejezte a szeretetét azzal,
hogy megépíttette ezt a kegytemplo-
mot. Mi valamennyien pedig az elfo-
gadásunkkal, azzal, hogy újra és újra
eljövünk ide mint megszokott he-
lyünkre. Arra a helyre, ahol „jó len-
nünk”.

A szentbeszédet befejezvén diakó-
nust avatott Beer Miklós. Majd a bér-
málás szentsége vételére felkészült
elébe járuló hat személynek sorra fel-
tette a kérdést: kit választottál védő-
szentül? S a válasz elhangzása után
már a védőszent nevén nevezte őt.
(Volt, aki Néri Szent Fülöpöt, a tréfá-
ra mindig kész, a hit örömét nagyon is
megtestesítő szentet választotta.)

A körmenet, az áldás után még so-
kan maradtak – a püspök atya is –,
mert színelőadásra került sor az oltár
előtt! Lencsés György Áldott bes-
nyői Mária, óvj! című játékát mutatta
be a bazilika egyházközségének tag-
jaiból kikerülő társulat. Megjelent a
szereplők jóvoltából maga Grassalko-

vich Antal és neje, Klobusitzky Teré-
zia, megtudhattuk, hogyan választot-
ták ki a helyet templomépítésre. A ta-
laj előkészítését az építkezéshez pe-
dig Fidler János kőműves és Tóth
Márton napszámos végezte, vagyis,
akik játszották őket, hogy mint hajdan
ők, szobrot fordítsanak ki a földből.

Gyerekek ültek az oltár lépcsőin, s
a szerzőhöz fordulhattak a kérdéseik-
kel: mit kell, mit lehet még tudni a
történtekről? S mit hozott aztán a jö-
vő, mi ment végbe itt egészen napja-
inkig?

N. A.

A Jubileumi év lezárása Máriabesnyőn

Kérdések



Orángutánbébi született a Fő-
városi Állat- és Növénykertben,
és immáron kinyitott az Em-
berszabású Majmok Házának
orangutánok lakta része is.

A szumátrai orángutánkölyök április
4-én reggel látta meg a napvilágot,
azóta ideje nagy részét pihenéssel,
táplálkozással tölti. Mivel folyamato-
san az anyjába kapaszkodik, alig látni
belőle valamit, de a gondozók kifi-

gyelték, hogy a kis jövevény nőstény
– közölte a városligeti intézmény.

Jambi, a 11 éves anyaállat 2007
márciusában érkezett Budapestre az
angliai Chester állatkertjéből. A kö-
lyök apja, Chuij Hamburgban szüle-
tett 1996-ban, és 6 éve tagja a buda-
pesti csapatnak. Rajtuk kívül még a
Mengala nevű nőstény orangután él a
magyar főváros állatkertjében 1996
áprilisa óta. A mostani kicsi születése
azért is fontos, mert az orángutánok-

nál utoljára tíz éve volt sza-
porulat a Fővárosi Állat- és
Növénykertben.

Most már nyitva van
ugyan az Emberszabású
Majmok Házának azon része
is, ahol az orangutánok él-
nek, ám az első napokban
szinte bizonyos, hogy a kö-
zönség nagy része semmit
sem fog látni az apróságból.
Az állatkert munkatársainak
is több napjukba került, amíg
használható fotót tudtak ké-
szíteni az állatról.

A szumátrai orangutánok
(Pongo abelii) kritikusan ve-
szélyeztetett emberszabású-
ak, a trópusi erdőségek lakói
400 és 1500 méter közötti
tengerszint feletti magasság-
ban. Táplálékuk nagyrészt
gyümölcsökből, levelekből,

fák kérgéből, illetve apróbb állatok-
ból áll. A természetben rendszerint
magányosan élnek. A nőstények 270-
280 napos vemhesség elteltével hoz-
zák világra utódjukat, ellésenként
rendszerint csak egyet. A kölykök két
évig vesznek magukhoz anyatejet, és
általában 8-9 évesen válnak teljesen
önállóvá. Élettartamuk az 50 évet is
meghaladhatja. A világ állatkertjeiben
mintegy 240 szumátrai orangután él,
kevesebb tehát, mint a közeli rokon-
nak számító, ugyancsak kritikusan
veszélyeztetett borneói fajból.

Januárban gorillabébi született a
budapesti állatkertben.

(pts)

Madarak és Fák Napja
2010. május 8-án
A    Alsóparkban

A Magyar Madártani Egyesület gödöllői csoportja és a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület szervezésében

Gyűrűzési bemutató
8-tól 17-ig óránként.

Madárvédelmi tanösvény:
Odúk, költőládák, műfészkek, fészektartók, madáretetők, szigetelőpapucs bemutatása.

Előadások:
„Gödöllő és környékének madárvilága”, „Mik azok a Madarak?”

Foglalkozások:
Madáretetők, odúk gyártása gyerekekkel, családokkal, melyeket haza is vihetnek.

Feladatsor-pálya:
Térkép alapján megkeresni, megoldani, illetve megválaszolni

a kérdéseket, feladatokat, lepecsételtetni a menetlevelet.

Számtalan nyeremény!
Fődíj: 10 napos tábor Galgahévízen, az MME szervezésében (augusztus 6-15.)

Támogatók:
Gödöllői Lokálpatrióta Klub, Gödöllő város önkormányzata
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Április 24-25.:

dr. Sebesztha László
Tel.: 06-30-9748301

Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Az elmúlt napokban sokan
sokfélét mondtak, hogy milyen
természeti károkat okozhat az
izlandi Eyjafjallajokull vulkán
kitörése. Egyesek globális le-
hűléstől, augusztusi hóesésről,
mások a levegő jelentős akár
az emberre is káros szennye-
zéséről beszélnek. Valóban
van-e ok a pánikkeltésre?

A vulkánkitörés okozta roppant mé-
retű hamu- és gázfelhő egyelőre túl
kicsi ahhoz, hogy akár csak késlel-
tesse is a globális fölmelegedést, mint
ahogyan azt 1991-ben a fülöp-
szigeteki Pinatubo vulkán kitörése
tette.

A XX. század legnagyobb
vulkánkitörésével és a mexi-
kói El Chichon 1982-es
kitörésével annyi por és
hamu került a felsőlégkörbe,
hogy átlagosan 0,5-0,7 Cel-
sius fokkal csökkentette
hosszú hónapokon keresztül
a globális átlaghőmérsékle-
tet. „Az izlandi kitörés nem hasonlít-

ható össze a Pinatubóval, nem éri el
azt a mértéket, hogy globális követ-
kezményei legyenek” – hangsúlyozta
Hans Olav Hygen, a norvég meteo-
rológiai intézet klímakutatója.

„A mostani kitörés viszonylag cse-
kélynek tekinthető a korábban leírt

kitörésekhez képest” – közölte Colin
Macpherson is, az angliai Durhami
Egyetem geológusa. Emlékeztetett
arra, hogy az izlandi Laki-vulkán
1783-84-es kitörése során becslések
szerint 120 millió tonnányi kén-di-
oxid, azaz a 2006-ban mért európai
kibocsátás háromszorosa került a le-
vegőbe, az akkor kialakult mérgező
gázfelhő hónapokkal később mintegy
23 ezer brit halálát okozta.

Kétszáz év inaktivitás után március
20-án tört ki ismét az izlandi Eyjafjal-
lajökull gleccser alatt szunnyadó vul-
kán. A vulkán legutóbb 1821-23 kö-
zött volt aktív. A szakértők szerint
még a korábbi feljegyzések alapján
sem lehet biztosan megjósolni, hogy
a mostani kitörés milyen intenzitással
és meddig fog tartani.

Az Eyjafjallajokull kitörésének és
a hamufelhő fennmaradásának időtar-
tamát nehéz felbecsülni. A vulkán
előző kitörése több mint egy évig tar-
tott. Sok múlik azon is, hogy továbbra
is lövell-e ki hamut magából (vagy
csak füstöt), és a szél Európa felé so-
dorja-e a felhőt.

(pts)

Nem okoz lehűlést az izlandi vulkánkitörés

Katasztrófa?
Nem csak kertészeknek...

Rovarevő madarak

Elveszett!

2010. április 17-én,
szombaton 10 óra kö-
rül elszökött Gödöl-
lő-Királytelepről a 14
hónapos kan kutyám.

A nyakában fém
nyakörv található.

Telefon:
06-30-2227736

2009. november 25-én, Gödöllőn az Isaszegi u. 24. ház előtti árokból egy sú-
lyos balesetet szenvedett németjuhász jellegű kutya került a gödöllői men-
helyre. A kutyus felépült, várja gazdiját, hogy hazamehessen.

Telefon: dr. Varga Ferenc 06-20-4823058

Az énekes madarak a legszor-
gosabbak a rovarkártevők
biológiai szabályozásában.
Énekesmadaraink közismert
fajait, a nagy hollóktól kezdve
a kisebb cinegéken át egé-
szen a kicsi ökörszemig a leg-
több ember jól ismeri. Lássuk,
mit tesznek kertünk növénye-
inek egészségéért!

Az énekes madarak számos csoport-
ja jellegzetes rovarevő, pl. a bille-
getők, a légykapók, a füzikék, a
fecskék, a molnárfecskék, de kizá-
rólag rovarokat fogyasztanak a sar-
lósfecskék is. Más fajok azonban a
rovarok és egyéb apró gerinctelenek
mellett növényi táplálékot is fogyasz-
tanak, esetleg növényevők, magvakat
gyűjtenek, lecsipkedik a rügyeket,
vagy a különböző terméseket.

A madarak, még a növényevő fajok
is főleg a fészkelés és a fiókák táplá-
lása idején fogdossák intenzíven a ro-
varokat. Pl. a kistermetű füzike, mely
6 fiókát nevel a fészkében 15 nap alatt
1-1,5 kg különböző rovart fog meg.

Bizonyos énekes madarak egy
adott rovarfajra szakosodnak, pl. a
szürke légykapó (Muscicapa striata)
repülés közben szinte kizárólag apró
legyeket kap el. A kormos légykapó
(Muscicapa Ficedula hypoleuca)
vagy széncinege (Parus major) fiókái
etetéséhez főleg kisebb hernyókat
gyűjt. A sárgarigó (Oriolus oriolus) a
csupasz hernyókat részesíti előnyben,
míg a kakukk (Cuculus canorus)
hosszú szőrű hernyókat fogyaszt.

A pintyek (Fringilla) a rovartáplá-
lék kínálatából elsősorban a boga-
rakat választják.

Sok énekes madár az év folyamán
rugalmasan alkalmazkodik a változó
táplálékkínálathoz. Pl. a jól ismert se-
regély az első tavaszi fészkelés idején
kizárólag állati eredetű táplálékot fo-
gyaszt, főleg rovarokat, míg később
nyáron áttér a növényi táplálékra. Az
erdők közelébe telepített gyümölcsö-
söket sok erdei madárfaj is felkeresi.
Kis énekes madarak számára főleg az
emeletesen kialakított, sűrűn összefo-
nódott ágú cserjések az alkalmasak.
Sokat segít a madarak elterjedésében,
ha kis madárházakat függesztünk ki,
amelyek fészkelőhelyként szolgálhat-
nak a hasznos madaraknak. Ezek a té-
li hideg idején is biztosítanak táplá-
lékot és helyet a madaraknak. A
hasznos madárfajok védelme érdeké-
ben is nagyon fontos, hogy csak indo-
kolt esetben helyileg, a kártevők elő-
fordulásának gócában szabad vegy-
szert bevetni és ezek ne legyenek szé-
les spektrumú rovarölő szerek.

(MME)

Fővárosi Állat- és Növénykert

Újabb újszülött
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Április 19-25-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551. 
Április 26-május 2-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

EGY SZÁZALÉK A KÖRNYEZETI NEVELÉSÉRT

Kedves Adózó! A GATE Zöld Klub Egyesület környezetünk védelmével, környezeti neveléssel és szemléletfor-
málással, Gödöllő ökovárossá alakításával, illetve ilyen irányú kutatásokkal foglalkozó, kiemelten közhasznú civil
szerve-zet. A gödöllői és a környékbeli lakosságot, főként a gyermekeket érintő programjaink (természetismereti
vetélkedők, interaktív kiállítások, pályázati felhívások, családi zöld délutánok, Zöld  Forgatag, Ökotérkép, előadások
iskolásoknak és pedagógusoknak stb.) egy részét pályázati források hiányában az 1 % támogatásoknak köszönhetően
tudjuk folytatni évek óta, ezért is kérjük segítségét, adója 1 %-ának felajánlását. 
Ehhez annyit kell tennie, hogy a GATE Zöld Klub Egyesület 18671238-1-13 adószámát tartalmazó Rendelkező
Nyilatkozatot egy szabvány méretű borítékba teszi, és azt lezárja. A lezárt borítékot helyezze el adóbevallási cso-
magjában. Támogatása jelentősen hozzájárul környezetünk védelmének társadalmi ügyéhez. 
Eddigi támogatóinknak ezúton is köszönjük felajánlásaikat!

FELHÍVÁS – ÉGETÉS

A 29/ 2008. (X. 27.)  sz. önkormányzati rendelet a közterületek
és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztán-
tartásáról, állagának megóvásáról szóló rendeletében foglalko-
zik a növényi hulladék égetésével. 

A  6. paragrafusban foglaltak szerint erre kizárólag  az alábbi módon van le-
hetőség: 6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulla-
dékot pénteken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-től 13 óráig lehet szabadtéren
égetni, egyéb időpontokban tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, mű-
anyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!

Felhívás 
Óvodai jelentkezés

Értesítjük a gödöllői állandó
lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező
tisztelt szülőket, hogy a város

óvodáiba történő 
jelentkezés időpontja: 

2010. május 3 - 7-ig, 
munkanapokon 

8 - 17 óráig.

Kérjük, hogy a harmadik életévét
betöltött gyermekük óvodai
felvételét a körzetük szerinti

óvodába kérjék. A beiratkozáshoz
az alábbi dokumentumokat

szíveskedjenek magukkal vinni: 
A gyermek születési anyakönyvi

kivonata, egészségügyi 
kiskönyve, TAJ kártyája; a szülő

vagy gondviselő személyazonosító
igazolványa és lakcímkártyája. 

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Felhívás – Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj

2010. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a
személyeknek adományozható, akik

a). „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve
azoknak szervezésében, irányításában,”
b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és  alkalmazá-
sában.” 
c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyerme-
kek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését,”

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan sze-
mélyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. A javaslatot a
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára szíves-
kedjenek megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

HATÁRIDŐ: 2010. MÁJUS 10.

Guba Lajos Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÁS

A Gödöllő, Déli elkerülő út D1 szakasz környezet-
használati, engedélyezési eljárásáról szóló hirdet-
mény kifüggesztésre került Gödöllő Város Polgár-mesteri Hi-
vatalának hirdetőtábláján, valamint 
megtekinthető Gödöllő város honlapján (www.godollo.hu). 
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22

Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819,  szobafoglalás és információ: 28/816-817

info@erzsebetkiralynehotel.hu

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

ÁPRILIS A VITAMIN HÓNAPJA
az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében

Akcióink:
• Krémlevesek
• Saláták
• Roston húsok
• Zöldségek

Április minden hétvégéjén
(szombat, vasárnap) a számla

végösszegéből 20% kedvezményt
adunk!

Újdonság!
Amíg az ételre várni kell, gyerme-
ke nem unatkozik!
Április hónaptól minden hétvé-
gén (szombat-vasárnap) 11.30
órától Gyermek-sarok működik a
kávézóban!
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A GEAC-SZIE ifjú kardozói a ha-
zai és a nemzetközi porondon is
jól helyt állnak. Kiemelt sikereket
értek el az elmúlt hetekben: Ban-
csics Máté, Gémesi Huba, Holló
Áron és Matuz Márk.

Március 24-én Gödöllőről hárman vet-
tek részt a több mint 10 országot felso-
rakoztató nemzetközi kardversenyen,
Lengyelországban. Gémesi Huba jutott
el a döntőig, ahol 6. helyezést ért el. A
versenyen 72-en indultak.  

A március utolsó hetében megrende-
zésre került III. korcsoportos diák-
olimpia versenyen, Balatonalmádiban,
50 induló közül Holló Áron 2., Matuz

Márk (Petőfi Sándor Általános Iskola)
pedig 3. helyezést ért el.

A reménység körverseny utolsó állo-
mását a Vasas vívótermében rendezték
az elmúlt héten. A gyermek korosztályú
kardozók indultak a legtöbben, 54-en.
Harmadik helyezést ért el Matuz Márk
és 5. lett Holló Áron. Az újonc korosz-
tályban (U14) első lett Bancsics Máté,
harmadik Gémesi Huba és hetedik Hol-
ló Áron. A versenyen 32-en vettek részt.
A serdülők (U15) versenyén Bancsics
Máté a 6., Gémesi Huba a 8. lett. Edző-
jük: Bokor Gergely.

Ernhoffer Orsolya gyermek női tőr-
versenyen 8. helyezést ért el. Edzők:
Czakkel István és Gémesi Tekla.     -zs-

Vívás – utánpótlás versenyek

Bancsics Máté: országos aranyérem

A Gödöllői Kosársuli SE negyedik
alkalommal vett részt a tavaszi
bécsi nemzetközi kosárlabda tor-
nán, ahol összesen 410 együttes
indult. A gödöllői lányok ebben
az évben már három korcsoport-
ban versenyeztek. A 95-ös csapat
az U16-os mezőnyben a 2. helyen
végzett a 29 csapat közül, az U14-
es együttest a későbbi győztes
prágai lányok győzték le, így nem
kerültek be a legjobb nyolc közé.
A legfiatalabbak az ötödik helyen
végeztek az U12-esek között.

A 95-ös lányok idén érték el a legjobb
eredményt. Az U16-os korosztályban
magabiztos játékkal, egymás után győz-
ték le az útjukba kerülő német és olasz
csapatokat és első alkalommal kerültek
be a torna döntőjébe. A szombati finálé-
ban két fáradt csapat csapott össze. A
mieink és a luxemburgi együttes között
óriási csata folyt a pályán. Öt másod-
perccel a vége előtt egy ponttal vezetett
a Gödöllő, de fél másodperccel a duda-
szó előtt a játékvezető adott még egy 
esélyt a Düdelingennek, és dobhattak
két büntetőt. Bedobták, így nyertek egy
ponttal, de a gödöllői lányok minden di-

cséretet megérdemelnek az egész tornán
nyújtott kiváló teljesítményükért. 

Az ezüstérmes csapat játékosai: Bá-
tori Zsófia, Bencsik Bianka, Éder
Hanga, Radócz Imola, Sipos Alex-
andra, Slézinger Krisztina, Szabó
Kitti, Tánczos Karola, Tromposch
Ottilia, Urbán Vanda, Zámbó Kamil-
la. Edző: Szabó Tamás.

Az U14-es csapat előbb két mérkő-
zését is magabiztosan nyerte (mindkét-
szer német gárda ellen). Következett
egy lengyel csapat, ahol kisebb hullám-
völgybe kerültek mind mentálisan,
mind játékban a mieink, így törvénysze-
rű volt a vereség.  Az utolsó csoport-
meccsen a későbbi tornagyőztes prágai
kosárlabda akadémia ellen kellett volna
kivívni a legjobb nyolcba kerülést. Saj-
nos nem sikerült, ennek ellenére ők is

minden elismerést megérdemelek. A
csapat tagjai: Balog Eszter, Bádonfai
Enikő, Bencsik Boglárka, Harányi
Zsuzsanna, Hollósy Réka, Horváth
Alexandra, Kovács Babett, Simon-

csik Hanga, Szabó Kitti, Za-
jec Mira. Az U12-es korosz-
tályban induló csapat az első
mérkőzést leszámítva ügye-
sen és lelkesen játszott. A jó-
val magasabb lányok ellen
sajnos nem sikerült mérkőzést
nyerniük. 
Ennek a csapatnak elsősorban
a tanulás és a tapasztalatszer-

zés volt a feladata. A lányok remek hoz-
záállása és szorgalma a biztosíték arra,
hogy a következő tornán már győztes
mérkőzéseknek is örülhetnek majd. A
csapat tagjai: Aranyos Eszter, Balogh
Nóra, Bodovics Kriszta, Deme Gyön-
gyi, Kottán Alexandra, Kottán Fanni,
Kriszt Annamária, Lantos Lili, Lo-
vász Dorina, Miknyóczki Dóra, Scel-
sa Elisa, Slézinger Lili, Takács Do-
rottya.

Diákolimpia – Országos döntő a
tét

A Török Ignác IV. korcsoportos
lányai május 8-án az országos döntőbe
jutásért játszanak a Hajós csarnokban. A
csapatban kilenc jelenlegi és három ko-
rábbi kosársulis lép pályára. -ll-

Kosárlabda – GKSE remeklés Ausztriában

Kosársuli ezüst Bécsből

Ismét sikeresen szerepeltek Cze-
ba Mihály 5. danos mester tanít-
ványai. A Taekwon-do SE sport-
olói egy szlovéniai nemzetközi
taekwon-do versenyen vettek
részt, ahol 256 versenyző mér-
hette össze tudását. 

A hat gödöllői sportoló összesen hét
éremmel térhetett haza. Horváth Ger-
gő, Kohári Zoltán, Horváth Fruzsi-
na, Vajkovics Ferenc bronzéremmel,
Szűcs Judit arany és ezüstéremmel,
Bontovics Babett egy aranyéremmel
zárta a versenyt, aki kategóriájának
döntőjében az idei világbajnoki 3. he-
lyezettet győzte le, így gazdagítva

aranyérmeinek sorát. Még egy verse-
nyen fognak részt venni ebben a hónap-
ban a klub versenyzői, Lengyelország-
ban és reméljük ott is legalább ilyen si-
keresen szerepelnek majd küzdősporto-
saink. Az edzéseinkről érdeklődni: 06-
20/530-4957 www.tae-kwon-do.hu     -li-

Küzdősport – Nemzetközi siker

Hét érem Szlovéniából

Igen értékes győzelmet arattak a Gö-
döllői Sakkbarátok az NB II-es csapat-
mérkőzésen. Pestszentlőrinc gárdáját le-
győzve a tabellán a rivális csapat elé ke-
rültek a 10. helyre.
NB II., Erkel csoport
Pestszentlőrinc – GSBE  5–7
Győzött: Nagyajtai G., Reznák A.,
Kőszegi L., Tóth M., döntetlen: Bándy
A.; Sillye K.; Botka J.; Kozma G.;
Deák B.; Nagy A., vesztett: Veréb G.;
Ruttkay P.

A Pest megyei csapatbajnokságban a

harmadik Szob ellen mérkőzött a GSBE
kettő, ahol a fiatalokkal felálló gödöllői-
ek második formácója alulmaradt. A
csapat befejezte a bajnokságot,  jelenleg
az 5. helyen áll az utolsó forduló előtt,
amelyben erőnyerő.
Pest megye I. osztály Hoschek Lász-
ló csoport
Szob – GSBE  7–3
Győzött: Kozma G., Fehér J., dön-
tetlen: Veréb B.; Matuz B., vesztett:
Veres I.; Fehér M.; Posztobányi P.;
Nagy A.; Szántó B.; Fábián Z.           -vb-

Sakk – 5. helyen a megyében

Pestszentlőrinci siker az NB II-ben

A TIG DSE 1997-es korosztályú
csapata március 28-31. között a
25. nemzetközi Balázs kupán
vett részt Győrben. A korosztály-
ban 24 csapat közül lett torna-
győztes a csapat, megelőzve a
magyar, szlovák és horvát élme-
zőnyből érkező együtteseket.

A csoportban a szlovák bajnokot, az
MKB Veszprémet, valamint a Böhönye
csapatát verték simán a fiúk, míg az elő-
döntőben a megyei riválist, a Dabas
együttesét győzték le 17:11-re. A döntőt
a Magvassy sportcsarnokban rendezték,
a házigazda Gárdonyi csapata volt az el-
lenfél. A mérkőzés sok izgalmat hozott,
és 11:9-es hátrányból fordítva, nagy csa-
tában, 15:12-re nyert a TIG-DSE, ezzel
megnyerve a jubileumi kupát. A csapat
tagjai: Czene Dávid, Gyurcsánszki
Ádám, Kalmár Marcell, Kiss Tamás,
Kovács Csaba, Laczkó Szilárd, Mol-
nár Balázs, Papp Kristóf, Réti Tamás,
Szakály Benedek, Takács Attila, Ta-
más Norbert, Thury Martin, Tóth At-
tila, Varga Botond. Edzők: Mácsár
Gyula, Gőz Tibor 

Országos bajnokság – országos
döntőben a TIG fiúk

Április 10-én városunkban rendezték
meg az 1997-es születésű fiúk országos
kézilabda elődöntőjét. Az elit mezőny-
ben a tavalyi országos bajnok Balmaz-
újvároson kívül a gyöngyösi kézilabda
sportiskola, a XVI. kerületi KMSE és a
gödöllői TIG DSE szerepelt. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével Gémesi

György, Gödöllő polgármestere és a
csapat játékosainak nagy részét adó két
iskola (Török Ignác Gimnázium, Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium)
igazgatója, Fábián Bertalan és Bárdy
Péter is. A mieink a Gyöngyöst és a
KMSE csapatát megverték, míg a tava-
lyi bajnok ellen egy góllal maradtak
alul, de második helyen simán bejutot-
tak az ország legjobb 8 csapatát felvo-
nultató országos döntőbe, amit május 8-
9-én rendez meg a Magyar Kézilabda
Szövetség. A csapat tagjai: Czene Dá-
vid, Gyurcsánszki Ádám, Kalmár Mar-
cell, Kiss Tamás, Kovács Csaba, Laczkó
Szilárd, Molnár Balázs, Papp Kristóf,
Réti Tamás, Szakály Benedek, Takács
Attila, Tamás Norbert, Thury Martin,
Tóth Attila, Varga Botond. Edzők: Má-
csár Gyula, Gőz Tibor 
Eredmények:
Gödöllő TIG DSE – XVI. ker.
KMSE 19:16; TIG DSE – Gyön-
gyös KSI 14:7; TIG DSE –  Bal-
mazújváros 19:20

Diákolimpia – Premis és Ha-
jós bronz

Az idei tanévben három korcso-

portban nevezte csapatait a Hajós Alfréd
Általános Iskola a kézilabda diákolim-
pián. Mindkét fiú csapat (III. és IV. kor-
csoport) 2. lett a körzeti tornán, így nem
jutott tovább a megyei döntőre.

A lányok (III. korcsoport) a körzeti
fordulón jó játékkel nyertek a Török
Ignác Gimnázium és a Csömör csapa-
tai ellen. A területi döntőről két győ-
zelemmel jutott a csapat a megyei dön-
tőbe, ahol a Pilisvörösvár és a Kóka
csapatai mögött bronzérmet szereztek.
A csapat tagjai: Ollári Borbála, Hor-
nyák Bernadett, Tamás Martina, Ko-
vács Emma, Botyik Alexandra,
Tromposch Noémi, Horuczi Fédra,
Kroneraff Orsi, Györe Fanni, Izsó
Fanni, Laki Bianka, Stollár Fanni.

Március végén a Premontrei gimná-
ziumban került megrendezésre a Pest
megyei V-VI. korcsoportos amatőr le-
ány kézilabda diákolimpia döntője. A
premis lányok parádés játékot bemutat-
va, a megyénk legjobb amatőr csapatait
felvonultató mezőnyben a harmadik he-
lyet szerezték meg. A csapat tagjai: Ba-
rabás Xénia, Czene Adrienn, Doha-
nics Anna, Gedeon Rea, Jilly Kriszti-
na, Molnár Sára, Orbán Patrícia, Os-
wald Réka, Túri Andrea, Varga Gré-
ta, Kinde Vanda, Szabó Tímea, Kő-
rösi Anita, Mórász Veronika. Felké-
szítő tanárok: Sárdi Erzsébet, Szőré-
nyi István, Mácsár Gyula. -tt-

Kézilabda – Diákolimpia bronzok

Nemzetközi tornát nyert a TIG DSE

Az elmúlt hétvégén a listavezető Bia-
torbágy vendégeként kapott ki a Gö-
döllői SK felnőtt labdarúgó csapata,
míg az ifisták döntetlenre végeztek. A
kupában viszont nagy bravúrt hajtot-
tak végre városunk focistái. A Pest
megyei kupasorozat legjobb nyolc
csapata közé jutottak, legyőzve a Du-
nakeszi Kinizsi csapatát 3–0-ra, ezzel
a 2010/2011-es Magyar Kupa sorozat
főtáblájára került a csapat. A megyei
sorozatban a következő ellenfél az NB

III-as Érd lesz április 28-án.
Pest megyei I. osztály, 22. forduló
Viadukt-Biatorbágy – Gödöllői SK
5–0 (2–0)
U19: 2–2 Gól: Ifj. Sztriskó István,
Momo
Következik: 
Április 24., szombat 17 óra (ifi: 15 óra)
egyetemi pálya: GSK – Budakalász

Megyei III. osztály – Túri Viktor:
győztes visszatérés

Sérülését követően, győztes mecs-
csen tért vissza a GSK II. oszlopos tag-
ja, Túri Viktor. a Csapat Szadán nyert,
ezzel átvette a vezetést a tabellán.
Pest megyei III. osztály, 17. forduló
Szada SE – Gödöllői SK II. 0–1 (0–0)
Gól: Szabó László

Megyei I/B, északi csoport 22. for-
duló
GEAC – Pomáz 3–3 (1–0)

Futsal  - Hazai vereség

Futsal NB I., 21. forduló
Gödöllői Fortuna – Cső-Montage 2–4
(1–1) Gól: Takács Márton, Smiri Elek

Az elmúlt hét péntekjén játszotta első
mérkőzését a TEVA-Gödöllői RC csap-
ata a női extraliga bajnokság bronzére-
mért zajló párharcában. A székesfehér-
vári MÁV-Előre SC elleni hazai talál-
kozó igencsak izzadságszagúra sikere-
dett, ennek ellenére sima, 3:0-s győzel-
met aratott városunk csapata a párharc
első felvonásában. Az egyik fél harma-
dik győzelméig tartó bronzcsata máso-
dik mérkőzését lapzártánk után rendez-
ték a Fejér megyei városban. Deme Gá-
bor edző, így értékelte az első találko-
zón látottakat: – Az ellenfél jól és takti-
kusan játszott, mi viszont a vártnál
gyengébben teljesítettünk.
Női extraliga bronzmérkőzés, 1.
meccs
TEVA-GRC – MÁV-Előre SC 3:0 (25,
10,24)
Következik:
Április 22., csütörtök 18 óra (egyetemi
csarnok): TEVA-GRC – MÁV-Előre
SC

Diákolimpia – Gödöllői uralom
röpiben

A III. korcsoportos röplabda diák-
olimpia megyei döntőiben mindkét

nemben teljes gödöllői siker született.
Az Erkel iskola tornatermében három
fiú csapat vetélkedett az érmekért. A
Taksony csapatát mindkét gödöllői is-
kola legyőzte, majd az Erkel-Petőfi 
rangadót a házigazdák nyerték, s kerül-
tek az országos elődöntőbe. A csapat
tagjai: Príma Balázs, Badinszki Ben-
ce, Kerekes Marcell, Nagy Zsombor,
Németh Máté, Csörgő Krisztián,
Nagy Csaba, Szántó Bence, felkészítő:
Gadanecz György. A Wirnhardt Osz-
kár vezette Petőfis csapat selejtezőzik.

Dunakeszin, a megyei döntőbe jutott
öt lány csapat küzdött egymással. Itt is
városunk csapatai végeztek az első két
helyen. A Petőfi és az Erkel lányai, ha
nem iskolai megmérettetésről van szó,
egy csapatot is alkotnak. Mindannyian
Szabados István tanítványai. Ezen a
napon a jobban koncentráló Erkel csa-
pata szerezte meg az aranyérmet. A ta-
gok: Tompa Brigitta, Mester Adél, Ju-
hász Boglárka, Botlik Renáta, Kal-
már Kata, Hemmert Kyra, Kómár
Brigitta, Harangozó Lili, Kaszás Ág-
nes, Delea Fanni. A Petőfi itt is selej-
tezőben folytathatják a küzdelmeket. A
fiúk és lányok országos elődöntőit is az
Erkel rendezi. -tl-

Röplabda – Előny a bronzcsatában

Kiizzadt siker az elsőn

Labdarúgás – Listavezető a GSK II.

Kupafőtáblás a Gödöllő

A Kosársuli csapata

A premós lányok és az edző

A tornagyőztes 97-es TIG csapat

Czeba Mihály (jobb szélen) és tanítvá-
nyai



INGATLAN

* MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű, 2. emeleti, 53 m2-
es gázkonvektoros, különbejáratú 2 szobás (+ előszoba,
fürdőszoba, konyha, spejz, pince) felújítandó lakás
sürgősen eladó. Egyedi vízmérő órás, Ny-i fekvésű. Iár:
9,2 MFt. Tel.: 30/581-3968, 70/2238-509.

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes,
csendes részén de a központ közelében eladó egy nagyon
hangulatos, sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es parasztház, mely 2004-ben
részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-étkező,
kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen
gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű mel-
léképület található, melyben garázs, nyári konyha talál-
ható. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak.
Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. Gödöllői ingatlan
csere ráfizetéssel érdekel. IÁr: 5,4 MFt Tel: 70/312-
5965,  20/928-3938

* Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken 100 nm
alapterületű, 3 és fél szobás jó állapotban lévő,
téglaépítésű családi ház, 1000 nm-es, gyümölcsfákkal
beültetett telekkel. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* ELCSERÉLNÉM gödöllői, 80 m2-es 2,5 szobás, 780
m2 telkes családi házamat 1,5-2 szobás lakásra, I.
emeletig megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen I. emeleti, 2 szobás,
részben felújított társasházi öröklakás. Iá: 11,5mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Szabadka utcában 2 szobás, egyedi fűtésű,
tégla építésű lakás. Iá: 11,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Harasztban cserép tetős, tégla építésű, 2
szobás családi ház pincével 950 m2-es telken. Iá: 23,9
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Isaszegen új építésű, 2 szobás tégla építésű családi
ház. Iá.:16,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn, Királytelepen 100 m2-es, 3 szobás családi
ház garázzsal 533 m2-es telken ÁRON ALUL eladó. Iá.:
20,5 mFt Érd.: FŐNIX Iroda +36 20 9194 870

* Isaszegen társasházi öröklakás kertrésszel; ugyanitt
működő vendéglátó egység külön is eladó. Iá: 12mFt
+vendégl.egys. 6 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620-9194-870 

* KIADÓ Gödöllő belvárosában, forgalmas helyen lévő,
színvonalasan kialakított üzlethelység. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620-9194-870 

* Gödöllőn az ipari parkban 1060 m2-es telek ALKA-
LMI ÁRON ELADÓ. Iá.: 7 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
+3620-9194-870 

* Gödöllőn, Blahán 1500 m2-es saroktelken lévő, kétsz-
intes, tégla építésű családi ház pincével, garázzsal. Iá.:
32 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn a Belvárosban kifogástalan állapotú kétsz-
intes, 73+30 m2-es társasházi öröklakás.2 szo-
ba+nappali, konyha, kamra, fürdőszoba, WC. Egyedi
cirkó fűtés. Iá: 24 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 20/9194-870

* Gödöllőn, Kertvárosban kétszintes, kifogástalan
állapotú ikerház egyik oldala udvarrésszel, díszkerttel.
Iá.: 31 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda +3620/9194-870

* Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1.; 2.;
3. emeleti, 1+fél; ill. kettő 2 szobás gázkonvektor fűtésű
lakások 10-11mFt között eladók. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn, Blahán 1900 m2-es telken 3 szobás,
panorámás családi ház Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn, Palotakerten, 2,5 szobás, 61 m2-es, teljesen
felújított, VII. emeleti lakás. Iá: 12,9mFt. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban
épült, nappali + 3 szobás, 93 nm alapterületű földszintes
családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn, Fenyvesben 110 m2-es igényes kialakítású,
tetőteres családi ház garázzsal, konditeremmel, díszk-
erttel, Iá.: 28 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Igényeseknek, családosoknak Városközpontban Szőlő
u. sorházi jellegű, egy szintes, 92 m2-es, 3 szobás, 2
garázsos (opció), parkettás, egyedi gázfűtéses, teraszos,
belső udvari elhelyezkedésű, D-i fekvésű kertes lakás
eladó. Ár: 25,5MFt Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő részlettel:
61.000 Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű
2 emeleti, 57 m2-es, kétszobás, egyedi-mérőórás, kon-
vektoros fűtésű, parkettás lakás. Ár: 9,6MFt Major
Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Lakásbeszámítással is megvehető kétszobás Új
építésű lakás, Városmajor u.-ban 41m2 kétszobás első
emeleten, parkettás, egyedi gázfűtéses minőségi
kivitelezésű lakás kulcsrakészen Ár: 15.3MFt Major
Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Új ÉPÍTÉSŰ Lakások a Városmajor u.-ban a Haraszti
részen kedvező áron és egyedi finanszírozással eladók.
Tervek megtekinthetők a Kossuth L. u. 34-ben.
ÉRTÉKESÍTÉS: Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* Lakásbeszámítással is, HÁROMSZOBÁS lakás a Kör u.-
ban azonnal beköltözhető, emeleti, egyedi gázfűtéses,
parkettás, gardróbos, zuhanyzós, panorámás, erkélyes,
69 m2 lakás. Irányár: 13,95MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu 

* ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban, Szent Imre u.-ban
új építésű egyedi tervezésű saját telekkel rendelkező
100-120 m2 nappali +három szoba, garázs, mosókony-
ha, minőségi kivitelezés, kulcsrakész állapotban lekö-
thetők. Átadás 2010 utolsó negyedév. Lakásbeszámítás-
sal is lehetséges. Ár: 32 MFT Major Zoltán  +3670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu 

* ÁRON ALUL ELADÓ LAKÁS – Gödöllő- Kazinczy krt.-on
1. emeleti  déli fekvésű, 2 szobás 57nm erkélyes lakás
.Ár. 9,9 MFt Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann 

* Gödöllő legszebb kertvárosi övezetben extrákkal felsz-
erelt (medence, szauna, kandalló) 150nm családi ház,
nappali+3 hálószoba, gardrób, konyha+étkező, kamra ,
gyönyörű kerttel sürgősen áron alul eladó. Ár: 39,5 MFt.
Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann 

* TELEK- Alkalmi  áron - Szadán  1249nm ősfás telek,
panorámás 30%-os beépíthetőséggel. Ár: 7,2 MFt Tel:
06-70-3660999 Pintér Mariann 

* Lakás- Gödöllő, Kossuth L. utcában   64nm , 2,5
szobás , déli fekvésű, napos, erkélyes lakás eladó .Ár.
12,5 MFt. Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann 

* LAKÁS-Gödöllő, Paál László közben tégla építésű,
68nm, 2,5 szobás, igazi nagy konyhás , 2 erkélyes lakás
kedvező  áron eladó. Ár: 14,95 Ft. Tel: 06-70-3660999
Pintér Mariann 

* LAKÁS- Gödöllő, Fácán soron  108nm, nappali+3
szobás lakás, kerttel, egyedi fűtéssel eladó. Ár. 27MFt.
Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann 

* CSERE/ ELADÓ  - Balatonfűzfői 1600nm–es parkosí-
tott telken lévő panorámás, 70nm gerendaház gödöllői
lakásra, telekre vagy gyógyfürdő közeli nyaralóra cserél-
hető vagy eladó. Ár: 12,9 MFt. Tel: 06-20-3981535

* LAKÁS- Gödöllő Belvárosában, 40nm-es egyedi
fűtésszabályzós, erkélyes , nagyon szépen felújított ,
alacsony rezsijű  1szoba , konyha, fürdőszobás föld-
szinti lakás eladó. Ár: 9,9 MFt Tel: 06-70-366-0999
Perfekt Otthon

* LAKÁS- Gödöllő, János utcában egyedi fűtéses igazán
modern, fiatalos 63nm lakás eladó. Ár. 12,8 MFt Tel: 06-
70-366-0999 Perfekt Otthon

* LAKÁS- Gödöllő, János utcában , téglaépítésű házban
2.emeleti nagy erkélyes, déli fekvésű, igényes  59nm lakás
eladó. Ár. 12,4 MFt. Tel: 70-366-0999 Perfekt Otthon

* Lakás- Gödöllő Erzsébet parknál magasföldszinti, 2,5
szobás jó állapotú, konvektoros fűtésű , 53nm, erkélyes,
parkettás lakás, saját tárolóval  eladó. Ár: 13,4 MFt. Tel:
06-70-366-0999 Perfekt Otthon

* KERESÜNK Gödöllőn központtól 1-1,5 km-nél nem
messzebb lévő igényes, nappali+3-4 szobás eladó
családi házat külföldi ügyfél részére. Tel: 06-70-366-
099 Perfekt Otthon

* Szabadka u.4-ben 2 szobás, erkélyes tégla, konvek-
toros lakás eladó 11,4 M-ért.Víz, villany, festés, burkolás
felújítva. 20-944-7025

* Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3 szobás erkélyes
téglalakás eladó  Iár 14 MFt 20-772-2428

* János utcában 2 szoba erkélyes 55 m2 II emeleti jó
állapotú cirkó fűtéses lakás eladó Iár 12,7Mft  20-
772-2428

* Gödöllőn 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, dryvit
szigeteléses új építésű ikerház kocsi beállóval eladó Iár
kulcsrakészen 23,5 MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* JÓ  VÉTEL! Gödöllőn Erzsébet krt-on 35m2-es 1
szobás lakás, alacsony rezsivel, szabályozható fűtéssel
eladó Iár 7,5 MFt 20-772-2429
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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.



* BANKI TARTOZÁS MIATT Sűrgősen eladó Őrbottyán-
ban  két külön lakrésszel rendelkező 2002 építésű újsz-
erű családi ház nagy telekkel. Iár 15,9 Mft 20-772-2428

* Kiváló  ajánlat! Gödöllőn kertvárosi részen új építésű
3 szoba nappalis amerikai konyhás garázsos 1 szintes
ház eladó. Kulcsrakész ár 29,9 MFt  20-7722429

* Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes lakás,
beépített konyhabútorral eladó. Iár 9,5 M FT 20-
8042102

* Jó vétel! Gödöllőn Palotakerten 2 szobás, szépen
felújított 60 m2 lakás eladó. Új műanyag nyílászárók,
beépített szekrények, újszerű burkolatok. Iár 9,5 MFt
20-772-2429

* Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes,
duplagarázsos, duplakomfortos ház 1200 m2
gyönyörűen parkosított telekkel eladó. Iár 39,9 MFt 20-
772-2429

* Gödöllőn, Alvégben felújított családi ház eladó! Iár
25,9MFt! 20-539-1988

* Szadán csendes mellékutcában 3 félszoba +nappalis,
2 fürdőszobás 1993-ban épült, garázsos, alápincézett
családi ház 1350 m2 szép telken eladó Iár 18,5 MFt 20-
772-2429 

* Extra vétel!Gödöllőn panorámás részen 3 szoba+ nap-
palis, duplakomfortos, szuterénes, garázsos, gázkazán +
vegyestüzeléses 1992-ben épült, felújított kertes ház
1600 nm-es telken eladó. Iár 18,9 MFt 20-772-2429 

* Kiváló  ajánlat! Szadán új építésű 3 szoba + nappalis,
120 nm-es igényes kivitelezésű, 1 szintes ház 730 m2
telekkel eladó. Iár 21,9 MFt Burkolatok, festés nincs
benne az árban!  20-7722429

* Eladó  Gödöllőn 100 nm-es 3szoba+nappalis jó
állapotú, gázkazán+vegyestüzelésű családi ház, 884
m2.-es telekkel, új iskola és óvoda a környéken! Iár
20,5Mft  20-804-2102

* Fenyvesben építési telek eladó! Víz, villany a telken!
Iár: 8.5Mft 20-539-1988

* Eladó  90 nm-es családi ház 858 m2 telken Veres-
egyházon. Teljesen Felújított tető! Iár 19,2MFt 20-
539-1988

* Sürgősen eladó Ház Gödöllőn! 100m2-es 3plusz fél-
szobás, 500m2-es telken! Jó állapot szép kert! Iár
19,8Mft 20-539-1988

* Veresegyházon új építésű lakások eladók! Júniusi
átadással, teraszokkal, zárt udvaron autóbeállási
lehetőséggel! 12,9Mft-tól 20-539-1988

* Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek
érvényes építési engedéllyel eladó. Iár 4,9 MFt  20-
7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllő  központjában 2 szobás cirkos tégla lakás
SÜRGŐSEN ELADÓ  Iár 11,5 MFt 20-539-1988

* Jó  vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba nappali
konyha étkezős, 98 m2 családi ház eladó! Új tető új
nyílászárók, cirkós Iár 18,5 Mft. 20-772-2429

* Új építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, kocsi
beállóval eladók 15,7MFt-tól 20-804-2102

* Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó
állapotú  lakás Iár 13,9 MFT 20-804-2102

* János utcában sürgősen eladó 60 m2 2szobás magas-
földszinti, erkélyes konvektoros lakás Iár 9,9 MFt 20-
8042102

* Örökpanorámás 3 szoba nappalis szuterén hobbiszoba
3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház Gödöllőn
eladó Iár 30 MFt 20-8042102

* Eladó  2 szobás családi ház 560 m2 ősfás telken, új
ablakok Iár 14,5 MFt 20-8042102

* Eladó  Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2
szobás, 60nm-es lakás a Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-
8042102

* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, (föld-
szint, I-II.-III emeleti) egyedi fűtéses téglalakást 13 MFt-
ig! 20-8042102

* ELADÓ, KIADÓ lakásokat, családi házakat, telkeket
keresünk készpénzes ügyfeleink részére Gödöllőn és
Szadán! 20-944-7025

* Gödöllőn, KERTVÁROSI hangulattal, ERZSÉBET park-
hoz közel, 55nm es, 2 szobás,

déli fekvésű, III. emeleti lakás, kedvező rezsiköltséggel
eladó! Iá: 11.6M Ft Tel: 30/491-5020

* KERESEK Gödöllőn, Blahán, Harasztban eladó családi
házat ügyfeleim részére. Katonáné Enikő Tel: 30-491-5020

* Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla, cirkófűtéses,
74 nm-es, 2szoba +galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-
es tárolóval rendelkező igényesen felújított lakás
sürgősen eladó. A társasház zárt, parkosított udvarán
belül játszótér, kerti grill, gépkocsi beálló található.
Csendes, nyugodt zöldövezet, barátságos, családias kis
lakóközösség. Iár:15,9MFt 06-30-491-5020

* ERZSÉBET PARK közelében téglaépítésű, 60 nm-es,
2+félszobás, erkélyes, tágas, világos, parkra néző, kon-
vektoros, 3.em. lakás eladó 5 nm-es tárolóval. Kiváló
közlekedés, óvoda, iskola a közelben. Iár: 11,9M Ft.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020

* Kertkapcsolatos, 2 szobás, 58 m2-es társasházi lakás
eladó a Blahán, csendes helyen. Téglaépítésű, felújítandó,
buszforduló a közelben.  9,500,000 Ft 0630/977-6665

* Sürgősen eladó! Öreghegyen elbűvölően szép belső
kialakítású nappali + 3 szobás, 5 éves családi ház, 2 állá-
sos garázzsal. Cseresznye konyha, kandalló. Irányár: 37
millió Ft 0630/977-6665

* Újszerű, csendes, nappali + 2 félszobás (71 m2 -es), gáz-
cirkós lakás a városközpontban.  Napfényes amerikai kony-
hás nappali, konyhabútorral, gardróbbal együtt 19,900,000
Ft. www.marecoingatlan.hu   0630/977-6656

* Városközpontban, 65 m2-es kétszobás, nagy étkező-
konyhás szép lakás, beépített fenyőbútorokkal sürgősen
eladó. Rendezett 4 emeletesben, kilátás a kastélyra. 10
millió Ft 0630/977-6665
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* Egyetemhez közel,  132 m2 lakóterületű egyszintes
társasházi lakás eladó. Teraszról kertkapcsolat, 20 m2
tároló, felszíni beálló. Irányár: 26,900,000 Ft
www.marecoingatlan.hu 0630/977 66665

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
telek családi okok miatt eladó. Tel: +36-30-946-7702

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

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

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások eladók. Tel: +36-30-946-7702

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
telek családi okok miatt eladó. Tel: +36-30-946-7702

* Gödöllőn a Határjáró utcában eladó 1160 nm-es
TELEK. Gyümölcsfák, villany, kerítés, kút van. Ára: 4,2 M
Ft. Tel: 06-30-9545-917

* Eladó HARKÁNYBAN, üdülőövezetben 273 nm
területen 40 nm-es, jó állapotban lévő téliesített,
galériás hétvégi ház. Gáz a telken, víz, villany a házban.
Iár: 7 M Ft. Érd: 06-30-618-3745 

* Szadán a CBA mögött 1500 nm-es telek eladó. 9,9M
Ft. Tel: 06-20-966-5773

* Építsen saját lovardát! Gödöllőn, Repülőtéri útról nyíló
22.000+24.000 nm mezőgazdasági besorolású 3%
beépítésű, nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár: 700
Ft/nm. T: +36-20-965-0066

* Gödöllő Kertvárosban, központhoz közel teljesen felújí-
tott 96 nm-es, 2 szoba +nappali, családi házas, 4 laká-
sos ház emeleti lakása, 200 nm-es kertrésszel,
garázsépítési lehetőséggel sürgősen 18,5 millió forintért
eladó. Tel: 06-20-965-0066

* KERTVÁROSBAN! Gödöllőn, egyszintes 150 nm, felújí-
tandó családi ház eladó, AKÁR VÁLLALKOZÁSRA 6 szoba,
teljes közművel, vegyes falazatú, 580 nm-es telken.
Ár.:15.990.000 Ft.Tel:06-30/228-1060 

* SÜRGŐSEN ÁR ALATT! 2 szintes jó állapotú családi ház
KEPERES-SZILASLIGETEN, földszinten 100 nm 3 szoba,
emeleten ugyanennyi, alatta pincével, 1000 telek.
Ár:24MFt. Tel: 06-30/228-1060

* EGYEDI LAKÁS! Gödöllőn Nagyfenyvesben 121 nm-es
(tetőtér beépítési lehetőséggel) tágas, 1 emeleti 3
szobás lakás, garázzsal eladó. Vasút, Egyetem közelben.
Ár:17.9MFt. Tel: 06-30/228-1060

* CSENDES TÉGLALAKÁS! Gödöllő Szőlő utcai 61 nm-es
2 és fél szobás 2.emeleti erkélyes, konvektoros jó
állapotú lakás eladó.Ár:14.7 MFt. Tel: 06-30/228-1060

* KÖZPONTBAN Gödöllőn eladó 3 szoba és nappalis jó
állapotú sorház. Pince, egy állásos garázs, mindez egy
diszkrét, csendes környezetben pár percre a központtól!
Ár:24.7MFt. Tel: 06-30/228-1060

* Eladó Gödöllőn, Szabadság úton 506 nm telken, 3
szintes, 240 nm-es ház 6 szobával. Lakás, kisebb ház
beszámítható. Irányár: 27,5m Ft. Tel: 06-20-472-9877

* Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában 56
nm-es, 3.em. erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár: 10,9
millió. Tel: +36-30-907-9322

* Gödöllőn a Zombor utcában 1 szobás, 34 nm-es, 2.
emeleti, konvektoros téglalakás eladó. Iár: 8,5 MFt. Tel:
06-20-977-0233

* Kertvárosban három család részére is alkalmas ház
eladó. Ár: 35M Ft. Érd: 06-20-9-716-172

* Kertvárosban eladó egy 2004-ben épült családi ház
300 n.-öles telken. 4 szoba, nappali, szauna, kondiszoba,
2 gardrób. Iár: 80M Ft. Tel: 06-30-638-4947

* Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út 28.sz.alatti
830nm telken új építésű, 179nm földszintes, legkorsz-
erűbb technológiával épült, extra energiatakarékos.
Burkolatok nélkül. +36-30-9355-737

* Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1.
emeleti, tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha
felújított. Busz, HÉV 5 percre. Tel: +36-30-564-3615,
+36-28-415-324

* Kazinczy körúton 50 nm-es, 2 szobás 3. emeleti, jó
állapotú lakás eladó. Ár: 11M Ft. Tel: 06-28-411-227

* Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes
1,5 szobás, második emeleti lakás eladó. Iár: 10,5 M Ft.
Érd: 06-30-9503-957

* A SZŐLŐ UTCÁBAN, felújított társasházban eladó egy
69 nm-es 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros lakás.
Érd: 06-20-345-0074

* Gödöllő központjában, Remsey körúton kiváló
beosztású lakás eladó: 79nm, 2+2 félszoba, étkező,
erkély, 2WC, vízóra, 3.em. 17,6MFt. Pinceparkoló:
1,7MFt. Tel: 06-30-343-7934

* Gödöllőn, Zombor utcai felújított első emeleti, konvek-
toros lakás eladó. Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 06-30-
350-4346

* Gödöllőn Ambrus köz 7-ben 2.em. 2 és félszobás,
klímás lakás eladó. 15 M Ft. Érd: 06-20-571-3654

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal,
200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: +36-20-3135-816, +36-30-562-3475

* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó
egy 1992-ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2
szobás nyaraló a strand közelében. Érd: Végh Tamás -
+36-70-333-1362

* Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850 nm-es telken 3
szintes 450 nm-es családi ház. 80 nm-es amerikai kony-
hás nappali, 50 nm-es kertkapcsolatos terasz, kétautós
teremgarázs, stb. Érd: 06-30-9425-103

* Gödöllőn a Perczel Mór utcában 80 nm-es családi ház
1057 nm-es telken ELADÓ vagy KIADÓ. Iár: 17,5 M Ft.
Tel: +36-30-419-5902

* Szent János u. 24.sz. alatt jó állapotú másfél szobás,
40 nm-es déli tájolású lakás erkéllyel, saját tárolóval
tulajdonostól eladó, azonnal költözhető. Iár: 10,5 MFt.
Érd: 06-30-9437-194 

* Gödöllőn a Hunyadi utcában 3 szobás családi ház
eladó. Érd: 16 óra után 06-70-287-8194 

* Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 64 nm-es, 2 és fél-
szobás, egyedi fűtéses, felújított földszinti lakás, tulaj-
donostól. Irányár: 14,5 M Ft. Tel: 06-20-3965-811 

* Eladó Gödöllő központjában 2,5 szobás 65 nm-es,
erkélyes 2.emeleti távfűtéses, parkettás lakás. Óvoda,
iskola, park, HÉV, busz 5 percre. Érd: 06-30-410-8343,
06-28-423-143 

* Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nm-es terasszal
300 nöl telken sürgősen eladó. Csere is érdekel. Tel: 06-
20-461-0405

* Szent János utcában 2 szobás konvektoros 1. emeleti
lakás szép, tiszta állapotban eladó, vagy kis kertes ház
cseréje is érdekel Kerepesen, Kistarcsán. Tel: 30-385-0329

* Kazinczy körúti 60 nm-es 1. emeleti napfényes lakás
eladó. Irányár: 13,4 MFt. Érd: 06-20-472-1121

* Domonyvölgyben eladó, felújításra váró 2 szobás
parasztház 800 nm-es telken. 5,5M Ft. Tel: 06-28-421-
551 este

* Egyetem közelében 150 nm-es családi ház 960 nm-es
telken garázzsal, melléképülettel eladó, gödöllői lakás
érdekel. Ár megegyezés szerint. Tel: 28-405-100, 06-
20-431-7806 

* 9 millió Ft! Gödöllő, palotakerti, két szobás, 64 nm-es,
frissen festetett, műanyag nyílászárós, szép, panorámás
lakás tulajdonostól, alku nélkül 9 M Ft-ért eladó. Tel: 06-
30-9689-690

* Legolcsóbb! Gödöllő, Erzsébet királyné körúti, 3.em.
34 nm-es, jó állapotú lakás ár alatt, tulajdonostól eladó.
Ár alku nélkül 7 millió Ft. Tel: 06-30-9689-690

* Gödöllőn kertvárosban központtól 10 percre családi
ház eladó. 3 szobás, nagy konyhás és fürdőszobás, gáz-
cirkóval és vegyes tüzelésű kazánnal, 720nm-s meg-
művelt kerttel. Tel: +36-30-268-5949

* Gödöllőn a Szőlő utcában 61 nm-es egyedi fűtésű, 2.
emeleti lakás eladó. A konyha, fürdő felújított. Iár: 14 M
Ft. Tel: 06-30-896-1291 

* Gödöllőn, Palotakerten földszinti egyszobás, szabályozott
fűtésű, redőnyös jó állapotú lakás eladó. Tel: 28-421-619

* Gödöllőn, Szőlő utcában 1+2 félszobás, étkezős, erké-
lyes, egyedi fűtésű, 69 nm-es, első emeleti lakás új
nyílászárókkal eladó. Iár: 220E Ft/nm. Tel: 20-9249-857

* Meseszép lakás PESTERZSÉBET központjában! Eladó
egy 68nm+2 erkélyes újszerű, extrákkal felszerelt 2.em.
lakás igényes kivitelezéssel. Nappali +2szoba, tágas
terek, továbbá a lakáshoz tartozik 2db teremgarázs. Iár:
21,9MFt. Kérésére fotókat küldök! Érd: 30-9844-131

* Gödöllőn a KOMÁROMI utcában 702 nm-es telken 96
nm lakótérrel, teljes szuterénnel családi ház eladó. Tel:
06-30-474-5862 

* Gödöllő belvárosában, Ambrus közben tulajdonostól
eladó egy 3.emeleti, 2 szobás, beépített nagy konyhás,
távfűtéses (korszerűsítés folyamatban), kifogástalan
állapotú lakás. Iár:14,6M Ft. Érd: 06-30-4260-640 

* Eladó, ill. 2 db gödöllői egyedi fűtésű lakásra cserél-
hető egy kétlakásos, külön bejáratú Aszód kertvárosi
családi ház 300 nöl telken, értékegyeztetéssel. Tel: 06-
20-537-4175, 06-20-634-1306 

* VALKÓN 6,3 millióért főúton, buszmegállóval szemben
jó állapotban lévő kétlakásos, egybenyitható parasztház
cserépkályhával + konvektoros gázfűtéssel, új fürdős-
zobával, melléképülettel, boltíves pincével, a házban
kemencével, 400 nöl-es telekkel eladó. Bankkölcsön
felvehető. 06-20-915-0341, 06-28-417-125 

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

* Gödöllőtől 30 km-re PALOTÁSON családi ház eladó.
Nagy kert, víz, gáz, 400 m-re horgásztó! 8 M Ft. Tel: 06-
30-645-3448

* Eladó Gödöllőn központban 2,5 szobás, tágas, nagy
konyhás, két erkélyes lakás alacsony rezsivel! 15 M Ft.
Tel: 06-20-22-38-837

* Gödöllő központjában 40 nm-es felújított földszinti, parkra
néző, erkélyes lakás eladó. 9,9M Ft. Tel: 70-4334-098

* Gödöllő legszebb részén, gyönyörű panorámával nap-
pali +5szobás, felújított, igényes kivitelű családi ház
39,9 M Ft-ért eladó. Tel: 06-70-4334-098

* Gödöllő központjában, mégis csendes helyen eladó 89
nm-es, nappali +3 szobás, egyedi fűtésű polgári lakás
saját kerthasználattal 20,9 M Ft-ért. Tel: 70-4334-098

* Gödöllő központban eladó 2004-ben épült nappali +2
szobás, erkélyes, 71 nm-es nagyon szép lakás, beépített
konyhabútorral 25 M Ft-ért. Tel: 06-70-4334-098

* Gödöllőn 140 nm-es nappali +5 szobás, garázsos, új
építésű önálló családi ház 31,5 M Ft-ért eladó. Tel: 06-
70-4334-098

* Gödöllő csendes, panorámás részén eladó 460 nm-es
építési telek 10,9 M Ft-ért. Tel: 06-70-4334-098

ALBÉRLET KIADÓ

* Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik
külön bejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha
használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRS-
BÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető, csak nem
dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges
Ár: 30.000 Ft + a rezsi fele. Érd: +36 70/318-2127

* Gödöllő központjában 2 szobás, loggia-s, felújított tár-
sasházi öröklakás KIADÓ Ár: 55.000 Ft+ rezsi. Érd:
28/411-086; +3620/9194-870

* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

* Gödöllőn Fenyvesben hosszútávra kiadó kétszintes
családi ház kerttel. 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 nappali
félig bútorozva vagy bútorozatlan. 149.000.-/hó +rezsi.
06-30-962-3768

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

IKERHÁZI LAKÁSOK:
*A Fenyvesben most épülő 2 lakásos
társasházban 85 nm-es, 3 szobás lakás
300 nm-es telekrésszel, kulcsrakész
állapotban eladó. Irányár: 19 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 26,5mFt.
*Az új Fenyvesben, 2005-ban épült,
132 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal
(riasztóval, automata garázs és kapun-
yitóval, öntözőrendszerrel) 450 nm-es
telekrésszel eladó. Iá.: 38 mFt
*A Csanak panorámás utcájában
épülő, nappali+ 4 szobás, igényes iker-
házi lakások, kulcsrakész állapotban
eladók. Irányár: 37,5 mFt.

*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telekkel, pincével, melléképülettel
eladó. Iá: 21mFt.
*A Fenyvesben 640 nm-es telken, 94
nm-es, most épülő, nappali + 3 szobás,
amerikai konyhás ikerházi lakások,
garázzsal, szerkezetkészen eladók.
Irányár: 20 mFt.
*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás iker-
házi lakás (fedett kocsi beálló, terasz)
eladó. Irányár: 21,5 mFt.
LAKÁSOK:
*A belvárosban 2004-ben épült, földsz-
inti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beálló-
val eladó. Iá: 23,2 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2
szobás társasházi lakás, zárt gépkocsi
beállóval eladó. Azonnali költözés. Iá:
22,5 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+
3 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-

di fűtésű 2. emeleti, régi építésű,
napfényes lakás, osztatlan közös kert-

tel eladó. Iá.: 20mFt.

*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
7. emeleti, kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 12,6 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+
2 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 17,7 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, hoz-
zátartozó telekrésszel sürgősen eladó.
Irányár: 19,9 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 2. emeleti, felújított, nagy erké-
lyes lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.
*A Szt. János utcában 1,5 szobás,
43 nm-es, földszinti lakás sürgősen
eladó. Iá.:9 mFt.
*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43 nm-
es, felújított, 2. em. lakás eladó.Iá.:10,7. 
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújí-
tott, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,4 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, cirkógáz fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.



* Palotakerten földszinti 1 szoba összkomfortos, felújí-
tott, berendezett 40 nm-es lakás kiadó. Tel: 06-30-
9446-816

* Az Egyetem, a HÉV végállomás és a vasútállomás
közelében 120 nm-es, kertes családi ház hosszútávra
kiadó. Érd: 06-20-9-108-472

* Új építésű 80 nm-es családi ház Gödöllőn kiadó. (Bonc-
sok-dűlőn.) 80E Ft/hó +rezsi. Tel: 06-20-217-6017, 06-
28-610-982

* Olcsó, 2 szobás lakás Gödöllő központjában kiadó. Tel:
20/939-0797, 20/543-1775 

* Gödöllőn, Központban, családi házban 1,5 szobás
tetőtéri rész külön bejárattal, garázs lehetőséggel,
berendezéssel v. anélkül kiadó irodának is. 30-307-7314

* Gödöllő, Fenyves részen, 4 lakásos társasházban, 1.em.
40 nm-es, bútorozatlan garzon hosszútávra kiadó. Havi 40 E
Ft +rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 20-9432-050

* Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nm-es terasszal
300 nöl telken hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-461-0405

* Gödöllő központjához közel, csendes helyen két
szobás, egyedi fűtésű lakás hosszútávra kiadó. Tel: 06-
70-7756-914, 06-30-489-5406 

* Gödöllőn az Erzsébet parki lakótelepen 2,5 szobás,
konvektoros, bútorozott lakás, szigetelt téglaházban
hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-212-1350 

* Gödöllőn, Szent János utcában II.em. 64 nm-es 2
szobás erkélyes, hőtárolós, konvektoros, teljesen felújí-
tott lakás kiadó. Frissen festetve, mázoltatva, parkettáz-
tatva. Tel: +36-30-448-4538

* 41 nm-es Petőfi téri új építésű lakás kiadó. Érd: 06-
20-944-3366 

* Gödöllő központjában 44 m2-es, másfél szobás, félig
bútorozott, távfűtéses lakás hosszútávra igényesnek
kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Telefon: 20/335-0027

* Gödöllő központjában külön bejárattal 1 szoba-kony-
hás lakás kiadó. Tel: 06-28-412-471

* Gödöllő központjában 2 szobás, erkélyes, konvektoros,
társasházi lakás kiadó. Kaució szükséges + rezsi. Tel:
06-30-308-6025, 06-30-390-1727

* 1,5 szobás lakás Gödöllő központjában hosszú távra
kiadó. Tel: 06-70-509-9172

* Bútorozott, 3,5 szobás családi ház kedvező áron kiadó
május 1-től. Kaució 2 hónap. Érd: 06-30-906-6304

* Gödöllőn, János utcában 1 szobás, konvektoros, föld-
szintes, patakra néző lakás kiadó. Tel: 06-30-270-5828 

* Gödöllő központjában (Szt. István tér 5. 3/9.) 2 szobás
lakás kiadó. Egyedi fűtéssel és vízórával felszerelve. 50.000
Ft +rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 30-268-4168 

* Gödöllő központjában-Kossuth L. utcában- 2 emeleti
64nm lakás kiadó hosszú távra nemdohányzó lakóknak.
Ár nagyon kedvező. Kaució szükséges. Érd:06-20-
9109413, 06-30-6643093.

* Gödöllőn, szép környezetben kertes családi házban
külön bejárattal 65 nm-es lakrész kiadó. Tel: 06-30-664-
3093, 06-30-664-3092

* Külön bejárattal és kertrésszel, kocsi beállóval ren-
delkező, újszerű családi ház albérletbe kiadó. Bútorozott,
beépített új konyha. Kábeltévé van, Internet igény
szerint. 2szoba, konyha, fürdő, WC. 38.000
Ft/szoba+kaució. TESCO-tól 5 percre, ingyenes
buszjárat a központba. 06-70-542-55-09 

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, egyedi gázfűtés-
es, félig bútorozott lakás kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 1
havi kaució szükséges. Tel: 06-30-212-6390

* Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, bútorozott 3.
emeleti, erkélyes lakás reális áron, új ablakokkal. Kaució
szükséges. Tel: 06-30-609-8707

* Belvárosban közel a közel a központhoz 110 nm-es
családi ház bútorozottan kiadó. Kaució szükséges +rezsi.
06-28-418-360, +36-70-226-9942

* Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 60 nm-es föld-
szinti lakás. Kaució szükséges! Érd: 06-20-807-1377

* Gödöllőn Kossuth L. utcai lakásba albérlőtársat
keresünk. Ár: 14 EFt +rezsi. Érd: 30-506-8972, 70-
576-3522

* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-
es lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges.
Tel:+36-20-3539492

* Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú
távra kiadó. Érd +36-30-213-4882

* Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros,
egyedi mérőórás 58 nm-es (nem panel) lakás 70e. +
rezsiért irodának is kiadó. Tel: +36-30-9617-621 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

* Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új építésű, 52
nm-es riasztós, légkondícionált üzlethelyiség kiadó.
Kiváló irodának is! Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.:
20/3464-718.

* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 m2-es,
legjobb helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes
házban, klímával. Nettó ár: 1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2
Major Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Petőfi térre néző 30 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
06-20-480-7698

* Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Tel:
+36-20-466-0341

* Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 54 nm-es
üzlet kiadó. Riasztóval felszerelve. A kirakat
betörésvédelmi fóliával ellátva. Érd: +36-70-535-4474

* Gödöllőn a Testvérvárosok útja 9.sz. alatt igényes,
különálló, kétszintes üzlet (125nm) irodának, üzletnek
kiadó, akár megosztva is. Csak komoly érdeklődőket
várunk. Tel: 06-20-9160-460

* Gödöllő központjában a könyvtárral szemben 19 nm-es
földszinti irodahelyiség kiadó. Érd: 06-28-410-115, 06-
70-369-8216

* Gödöllő centrumában utcai 60 nm-es, felújításra
szoruló üzlethelyiség, saját zárt udvari parkolóval,
hosszútávra, kedvező bérleti díjjal kiadó. Végezhető
tevékenység korlátozás nincs. Tel: 06-30-9405-351

* ÜZLETHELYISÉG 100 nm (+40nm terasz vagy
kirakodó rész) főútvonalon saját parkolóval teljesen
felújított állapotban kiadó. Gödöllő, Szabadság út 87. Tel:
06-20-946-1040

* Pataktéri garázssoron, lakóházak felőli oldalon bil-
lenőajtós betongarázs reális áron eladó. Tel: +36-70-
247-1270

* PIZZÉRIA teljes berendezése eladó! 1,8 M Ft 30-645-3448

* Gödöllőn, a HÉV vonalán, családi okok miatt kiadó egy
12 éve működő szépségszalon berendezéssel. Szolárium,
műkörmös asztal, kozmetikus helyiség. Ha érzel magad-
ban elég ambíciót egy üzlet vezetéséhez, jelentkezz! Érd:
06-30-266-3467

ÁLLÁS

* Gödöllői sörözőbe szakképzett, gyakorlattal rendelkező
pultos felszolgáló hölgyet keresünk. Tel.: 70/312-59-65.

* Gödöllői internet kávézóba számítógépes ismeretekkel
rendelkező munkatársat keresünk.  Egyetemista/főiskolás
fiúk jelentkezését várjuk. Tel.: 20/375-9562.

* Opel Gaál Márkakereskedés Alkatrész raktár vezetőt
keres. Kizárólag márkaszervizben szerzett gyakorlattal.
Opel alkatrész ismerettel. Gödöllő, és közvetlen
vonzáskörzetéből. Fényképes önéletrajzzal: opel-
gaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. Út 67.
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Egy mosollyal több

2010. április 22 - április 30.

219Ft

Winny
Magozott 
meggybefőtt
680/720 ml,
304 Ft/l

699Ft
Kg
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vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

10 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 
1500 Ft azonnali 

kedvezmény.

Magyar
UHT tej
2,8%, 1 l

229Ft

Sunol
Napraforgó
étolaj
1 l , 229 Ft

Ft

Magyar
Tejföl
20%, 350 g, 
426 Ft/kg

149

799Ft

Ariel
Folteltávolító
folyadék
1 l, 799 Ft 

Vásároljon a fóti Corában 2010. április 22 – 2010. április 30. között és azonnali kedvezményt adunk!
A kupon felhasználási módja:
- vágja ki, hozza magával a fóti Corába a fenti időszakban és fizetéskor kérjük adja át a pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges

Magyaros kolbász
Kapható a hentes pultban

Ha fontos a jó ár...

Az akciós termékek kizárólag háztartási 
mennyiségben vásárolhatóak, 
kereskedelmimennyiséget nem 
szolgálunk ki. Áraink az Áfát 
tartalmazzák és a készlet erejéig 
érvényesek.

Ft169
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* Opel Gaál Márkakereskedés Iroda vezető hölgyet
keres. Német, angol középfokú nyelvtudással. Kizárólag
többéves irodavezetői  gyakorlattal. Gödöllő, és
közvetlen vonzáskörzetéből. Fényképes önéletrajzzal:
opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. Út 67.

* Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalo-
nunkba keresünk férfi-női fodrászt egyéni vál-
lalkozóként; meglévő vendégkörrel. Jelentkezni a +36
20 91 94 870 -es telefonszámon lehet.

* A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos
munkahét, ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.

* Ingatlan értékesítő kollégákat keresünk Gödöllőn és
környékén. Középfokú végzettség, pozitív beállítottság,
kiváló kapcsolatteremtő készség – rendszeres képzések,
kiemelkedő jutalékrendszer, sikeres csapat. Levendula
ingatlan www.leving.hu  06-30-754-7434, e-mail:
info@leving.hu 

* Gyerekfelügyeletet vállalok, akár egész napra is. Tel:
06-30-571-0360 

* Takarítást vállalok Gödöllőn, magán lakásban, szabad
időmben. Érd: 06-30-411-5931 

* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba
FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST KERESEK. Tel: 06-30-
9893-652

* ANGOL nyelvtanárokat keresünk azonnali belépéssel.
Érdekes szakmai munka, továbbképzési lehetőségek,
versenyképes fizetés. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő-
Budapest. Jelentkezés e-mailben: info@ili.hu

* Ügyfélszolgálati vezetőt keresünk. Feltételek: Jó kom-
munikációs képesség, angol nyelvtudás, Excel és Word
felhasználói ismerete. Juttatások: versenyképes fizetés,
cafeteria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb bónuszok. I.L.I.
Kft , Gödöllő. Jelentkezés csak e-mailen: info@ili.hu

* UTAZÁSI IRODÁNKBA ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAT
KERESÜNK. További információ: www.sissytravel.hu 

* Nyugdíjas nő takarítást, ablaktisztítást vállal (700
Ft/ó), valamint szőnyeg-, kárpittisztítást gőzzel
négyzetméterre. Leinformálható. Tel: 06-70-413-8441 

* Hatvani üzemanyag töltőállomásra NEM
DOHÁNYZÓ munkatársak, valamint takarítói
munkakörbe nyugdíjasok jelentkezését a +36-28-
513-115 telefonszámon várjuk. 

* Szeretsz, akarsz és tudsz is szépen dolgozni?
Akkor szeretettel várunk kis csapatunkba, ahol meg-
valósíthatod álmaid. Vendégeink rád várnak, ha
MANIKŰRÖS, MŰKÖRMÖS, PEDIKŰRÖS, SMINKES
vagy. Költségek: 20EFt+rezsi havidíj. Tel. 06-30-
680-8360 Meridián Szalon.

* Kisteherautóval, 30 év építőipari rutinnal (festés,
dryvit, gipszkarton, burkolás, árnyékolás, nyílászáró
szerelés, kisebb kőműves munka) alkalmi vagy állandó
munkát keresek. 06-20-42-00-348 

* Nyugdíjas dajka gyerekfelügyeletet vállal, házimunká-
ba is besegít. Tel: 06-20-256-1962 

* Sörözőbe pultos hölgyet keresünk Pomáz, Szentendre,
Csobánka környékéről. Boltvezetői, ill. üzletvezetői
végzettség előny. Fényképes, szakmai önéletrajzot
kérünk. E-mail: femasystemkft@freemail.hu Tel: 06-70-
33-38-536

* IDŐSGONDOZÁST, betegápolást vállalok. Mentős sza-
kápolóként, kórházi ápolói gyakorlattal, idősgondozást,
betegápolást vállalok. Szükség esetén a gondozott
számára bevásárolok, főzök és takarítok, vagy az
elhanyagolt kerteket rendbe hozom. Több éves gyakor-
lattal és referenciával, stabil háttér segítséget nyújtok a
családoknak, idős embereknek. Érd: 06-30-509-9941

* Eleged van az ígéretekből? Ha biztosítási gyakorlattal
újra normális jövedelmet szeretnél, telefonálj: 06-30-
9994-881!

* Átképzéssel, betanítási támogatással keresek 2 fő
kollégát min. középfokú végzettséggel, felsőfok előny.
Biztos, stabil pénzügyi háttérrel rendelkező multi cég.
06-20-405-6577

* Galvanizálót felveszünk 700 Ft-s bruttó bérezéssel.
Jelentkezés személyesen a végzettséget igazoló
bizonyítvány bemutatásával. HM ARMCOM ZRt. 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel: +36-30-659-7869 

* DIÁKMUNKA! Tanulsz, de szükséged lenne pénzre a
szórakozáshoz? Nem szeretnél komoly
kötelezettségeket vállalni? Keresd fel a FÜRGE DIÁK
gödöllői irodáját az aktuális munkákkal kapcsolatban!
Amit az iroda ígér: versenyképes fizetés, változatos
munkalehetőségek! Megtalálsz minket az A kollégium-
ban a koli kisbolt és a campus café között! 

* Munkalehetőség a HUMÁNIA KFT által! Szadai ter-
melőüzem elektromos targoncavezetői engedéllyel keres
munkavállalót, érvényes papírok másolatával, önéletrajz-
zal! Önéletrajzát küldje: a
daroczi.gabriella@humanikft.hu e-mail címre, vagy hozza
be személyesen a Humánia –Fürge Diák Irodába Gödöllő,
Páter Károly u. 1. A kollégiumi épület! 
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* Ön a banki szférában dolgozott? Esetleg hiteltanác-
sadó vagy ingatlanközvetítő? Az értékesítésben szerzett
tapasztalatait nálunk hasznosíthatja. Piacvezető cégünk
pénzügyi tanácsadókat keres. Érd: 06-20-40-29-656

* ADÓSZAKÉRTŐ, mérlegképes könyvelő, közigazgatási
szakvizsgával napi 4-6 órás munkát vállal. Tel: 06-30-
359-1673

SZOLGÁLTATÁS

* TAVASZI KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS! Végre beköszöntött a
tavasz! A hosszú tél bizonyosan az Ön lábát is
megsínylette, a nyitott cipők, rövid szoknyák évszakában
pedig a lábápolás szintén a jó megjelenés részét képezi.
Otthonában üdévé és széppé varázsolom a lábát! Hívjon
bizalommal! Tel.: 30-851-8763

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.:
430-341,30/211-9388.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177-555
w w w . n o n s t o p - g y o r s s z o l g a l a t . h u ,
www.dugulaselharito.hu 

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Laká-
sok irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési
lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
+36-30-302-4622. www.csoszereles.hu 

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli
kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanysz-
erelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +36-20-
9370-199

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Tel: +36-30-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. +36-70-
613-5662.

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. +36-20-9-
177-555

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük
bizalmát! 

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

* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777

* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk
kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: +36-
28-511-366, +36-20-556-2653, E-mail:info@ili.hu

* Alakformáló torna gyesen lévő anyukáknak
szerdánként 10 órakor. A foglalkozásra gyerekeket is
lehet hozni. Bio-Fit Center Gödöllő, Állomás u. 1-2/a. Tel:
06-28-414-068

* SALSA aerobik Gödöllőn a Bio-Fit Centerben kedden és
csütörtökön este 8 órakor. Vezeti: Szabó József (Tel: 06-
28-414-068)

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094

* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650

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

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201

* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csator-
na bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Tel-
jes körű épületgépészeti munkák. Tel: +36-20-9527-
289, +36-28-476-229

* KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TER-
MŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-20-9-
537-537

* KÚTFÚRÁS: vizes- és geotermikus kutak, bejegyzett
szakvizsgával, minősített géppel és garanciával. Tel:
+36-70/318-7695

* LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS, VIACOLOROZÁS.
1200.-/nm Tel: 06-30-294-2004

* Veszélyes fa kivágás, kertgondozás, fűkaszálás, kerti
bútorok, kemence építés. 06-70-222-0321

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

* SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS, belső átalakítások, gip-
szkartonozás, kőműves, burkoló munkák, homlokzatok
festése, hőszigetelése! Régi és új tetők készítése,
javítása! Tel: 06-30-244-4748

* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ MESTER VÁLLAL
KARTONOZÁST, FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb kőműves munkákat, szigetelést, dryvitozást. Tel.
06-20-9-361-233, 06-28-610-982

* FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5 literes kiszerelésben
6500 Ft/db. 06-70-338-3639

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó fér-
fi házkörüli munkát vállal. Kertépítészeti munka alka-
lmanként, rendszeresen földmunka, lakatos munkák,
bármilyen kerítés-készítés, javítás, festések. Csapadék
víz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, kőműves munkák,
fakivágás. +36-30-402-7276

* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + har-
monika ajtók. +36-20-9-943-145

* Lomtalanítás, akár teljesen ingyen! (Szemét-,
bútorszállítás, háztartási gépek, vashulladékok elszál-
lítása, kerttisztítás.) Szemetét felpakoljuk, és azonnal
elszállítjuk! Érd: 06-30-642-1221

* KŐMŰVES mester vállalja minden nemű építőipari
munkák kivitelezését, felújítását. Külső hőszigetelés,
térburkolatok készítése. Ingyenes árajánlat. Tel: 06-20-
9258-912

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés).
Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján.
Tel: +36-20-4359-650

* Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántal-
mak, derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.:
+36-70-701-9510.

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok
rövid határidőn belül. Tel: +36-70-944-2377

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfo-
gadható áron! Tel: +36-20-9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98

* MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN! Frissen végzett
műkörmösként porcelán és zselés körmök építését vál-
lalom az Ön otthonában - hétvégén is! Diákoknak 10 %
kedvezmény! Érd.: +36-30-851-8763

OKTATÁS

* TOP-TAN: ANGOL középfokú TELC nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam: kedd-csütörtök: 17.45-20.00-ig.
Belépési lehetőség már működő csoportokba (első alka-
lom ingyenes). Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com. Mobil: 30-224-
75-63.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Mayenne hercege

1589 nyarán végső ütközetre készült királya, a
francia IV. Henrik ellen. 35.000 katonája hatal-
mas fölényt ígért a király 8.000 emberével
szemben. Győzelmében biztos volt ezért nem
csak a csatával, de gyomrával is foglalkozott.
Nem elégedett meg a vízben főtt hússal,
hanem ízesebbet akart enni az arques-i csata
előtt. Szakácsa újfajta hideg szósszal kínálta,
ami annyira ízlett neki, hogy lejegyeztette
készítését. Másnap nagy mészárlás közben
bekerítette a királyt, ám annak segítségére a
legjobbkor érkezett meg az angol királynő, I.
Erzsébet által küldött 4000 katona, akik
meglepetésszerűen hátba támadták a herceget,
aki jobbnak látta menekülni. E dicstelenség
ellenére, a mártásról fennmaradt a neve. 
A majonéz hideg mártás. Nem szabad
melegíteni (sem mély hűteni), mert alkotóele-
meire esik szét az emulzió. A hidegkonyha
nélkülözhetetlen része, mondhatni, sokszor ez
a habarcs, ami összeköti annak alkotóelemeit.

Ha otthon készítem: 2 tojássárgáját 2dl ola-
jjal csepegtetve gépi habverővel összekev-
erek – ez a majonéz. Ehhez, hogy tartár-
mártás legyen: két kávéskanál mustárt, két
kávéskanál cukrot, csipetnyi sót, s fél citro-
mot, majd két deci tejfölt adagolok. Innen
kezdődik a további ízesítés, harmad gerezd-
nyi fokhagymát összezúzva vagy csokornyi
petrezselymet (bazsalikomot, kakukkfüvet,
tárkonyt) apróra vágva belekeverve kész a
pikáns mártás. Rántott hús, sajt, máj, hal,
zöldség, lágy kísérője. Érdemes csülökhöz,
virslihez is kipróbálni, mustár helyett. S
persze az összes hideg saláta „habarcsa”, a
franciasaláta, hús, sajt, kukorica, tojás...
stb. Külön kiemelném a krumpli salátát:
kifli burgonyából készítsük, mert az nem
esik szét. Főzés, hűtés után keverjünk
hozzá apróra vágott lilahagymát, s
megfelelő mennyiségű tartármártást.
Elegánsan kísér meleg húsokat is. 
Megújíthatjuk az ismétlődéstől unalmas
szendvicseinket, ha vaj helyett alkalmaz-
zuk. Ha pedig a fenti tartárba keverünk
kávéskanálnyi indiai curry vagy tandoori
fűszert, tojássalátánk varázsosan pikánssá
válik!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek
és gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: +36-28-511-366, +36-
2O-543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is
AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL és OROSZ általános,
beszédcentrikus, és üzleti nyelvtanfolyamokat kínál,
anyanyelvi tanárokkal is, az alapoktól felsőfokig, 4-6
fős csoportokban. Felkészítés vizsgákra (Origo, TELC,
ECL, Euro, TOEIC, STB.), érettségire, felvételire,
munkavállalásra. Bővebb információ:
www.mencelus.com , mencelus01@yahoo.com , Tel:
+36-70-219-3689

* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladók-
nak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 06-
20-544-8021

* Kineziológia mini tanfolyamok Gödöllőn.
Féltékenység, irigység: ápr. 24. Visszaélés, erőszak:
máj. 16. Előzetes jelentkezés: Barna Krisztina 06-20-
323-1856

* SALSA aerobik Gödöllőn a Bio-Fit Centerben kedden
és csütörtökön este 8 órakor. Vezeti: Szabó József (Tel:
06-28-414-068)

* Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan.
Próbálja ki! Tanuljon meg tanulni: emlékezet, figyelem
és gondolkodásfejlesztés. Tel. +36-28-415-998, +36-
20-388-4953

* MAGÁNÉNEK oktatást vállalok Gödöllőn, klasszikus,
musical és könnyű rock stílusban. Kottát, alapot biz-
tosítok. Óradíj: 1500 Ft/60perc. 06-30-403-8791

* ANGOL nyelvoktatás, nyelvvizsgára felkészítés, cso-
portos és egyéni. Délelőtti időpontokban is. Takárné
Bacsó Márta  +36 (28) 430-229, +36 (30) 49-73-066,
www.bacsoenglish.hu 

* Évtizedes tapasztalattal ANGOL SZAKTANÁR házhoz
megy! Vállalom óvodások, gyermekek, felnőttek
tanítását, korrepetálását egyaránt! Tel: 30-3900-951 

* Angol és német intenzív szókincsfejlesztő tan-
folyamok indulnak májustól 4 hetes kurzusokban heti
2*2 órában 2-4 fős csoportokkal vagy egyénileg.
Ingyenes tananyag, csoport számától függő óradíj.
Érdeklődni: HEBE Kft. 30/2480661 vagy info@hebe.hu

* Angol, német, orosz kezdő, középhaladó, haladó tan-
folyamok indulnak májustól 4 hetes kurzusokban 2*2
órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes tananyag, cso-
port számától függő óradíj.  Érdeklődni: 30 / 2480661
vagy info@hebe.hu

* Irodalomtanárok figyelem! Elindult új honlapunk,
ahol érdekes feladatokat tölthet le tanóráihoz.
www.irodalomfeladatok.hu 

* Angol, német, orosz nyelvvizsga és érettségi
felkészítő tanfolyamok indulnak heti 2*2 órában  4
hetes kurzusokban 2-4 fős csoportokkal. Csoport
számától függő óradíj. Érdeklődni:. 06 30 /2480661
vagy info@hebe.hu 

ADÁS~VÉTEL

* Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm
re bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa
120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399

* Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel. Ár:
12.000 Ft. Tel.: 30/6342-172.

* Eladó jó állapotú,divatos használt 160X200-as
fenyőágykeret 24.000 Ft (új ára 120.000 Ft)+ágyrács
5000 Ft, hozzátartozó éjjeliszekrény 3.500 Ft, gurulós
ágyneműtartó 7800 Ft dohányzóasztal-gurulós 2.800
Ft és egy kihúzható, ágyneműtarós 2 személyes fiata-
los kanapé, ami alvásra is kiváló 25.000 Ft. Tel.:
30/547-3296 (egész nap). 

* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papír-
régiségeket vásárolok. Tel: +36-28-412-230

* BIZSU ÁRUSOK FIGYELEM! Profil váltás miatt bizsuk,
láncok, szettek, hajcsattok, stb. olcsón eladók (besz-
erzési ár feléért). Érd: 06-30-9425-103

* Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási
kukák eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L:
6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel:
+36 (20) 32-99-695

* FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5 literes kiszerelés-
ben 6500 Ft/db. 06-70-338-3639

* Alig használt francia ágy (25E Ft), 200 literes
fagyasztó szekrény (10E), 400 literes fagyasztóláda
(10E). Tel: 06-20-256-1962

* Eredeti NDK-KAHLA MADONNAMINTÁS kézzel festett
72 db-s étkészlet eladó. Iár:180E FT. Magasnyomású
mosó 5 kW-s 380 V-s 180 báros 15 m tömlővel iár: 65E
Ft. Tel: +36-30-222-7368 

* Eladó: Koloniál tölgyfa 5db-s szekrénysor jó állapot-
ban iá:125 EFt. Koloniál tölgyfa ágy 90×200 (új huzat-
tal) iá:35 EFt. Koloniál tölgyfa könyves szekrény jó
állapotban iá: 35EFt. Tel: +36-30-222-7368 

* Eladó: ipari árammal működő gyalugép, szalagfűrész,
körfűrész, Liebher 300 L-s fagyasztóláda, 6fiókos
fagyasztószekrény és 150 literes hűtőszekrény. Árak
megegyezés szerint. Tel: 28-405-100, 06-20-431-
7806

* Új építésű, nagy méretű cserépkályha ill. egy antik,
száz év körüli fésülködős tükrös szekrény és Pannónia
motorkerékpár ház átépítése miatt olcsón eladó. 06-
30-771-5184 

* PIZZÉRIA teljes berendezése eladó! 1,8 M Ft 30-645-
3448

* Eladó kandalló: 14kw teljesítményű francia kandalló-
betét tengeri kő burkolattal és tölgyfa kerettel bontat-
lan állapotban. Ára: 180.000 Ft (eredeti bolti ára:
280eFt) 06-20-886-0888

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Jó állapotban levő villamos Velox Plusz típusú
kerékpár eladó. Érdeklődni lehet minden nap 16-18-ig
06-20-3140-697 

* Utánfutó megkímélt állapotban, magasítóval,
ponyvával, 2011. augusztusig érvényes műszakival
eladó. Tel: 06-20-363-6051 

* Eladó egy EL-GO típusú elektromos meghajtású 3
kerekű moped kitűnő állapotban, családi okok miatt.
Érd: 06-30-359-1673

* Eladó Simson S51b típusú segédmotor megkímélt
kiváló eredeti műszaki állapotban, gyári festéssel, jó
állapotú gumikkal! Gyártási év 1987. Érd: 06-20-886-
0012

EGYÉB

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

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

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

* TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás a hét minden
napján, az egyetemi teniszpályán. Barátságos árak,
barátságos környezetben. Érezze jól magát! Tel: 06-
20-9375-051

* VIRÁGBOLT NYÍLT Gödöllőn a Petőfi udvarban!
Igényes csokrok, szárazdíszek, koszorúk, cserepes
virágok bevezető áron! Rózsa 300 Ft/szál, szegfű 100
Ft/szál. Nézzen be hozzánk! 

* Tavaszi megújulás a társkeresésben is. Személyre
szabott közvetítés, fényképes bemutatással. 50-60-s
korosztályú hölgyek várják a hasonló korú, érdeklődésű
urakkal való ismerkedést. Bejelentkezés: 06-20-967-
4009, 06-30-228-4096

* Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcso-
latában, vagy szülői szerepében? Segítséget ajánlok
egyéni tanácsadás, transzformáció társasjáték, vagy
akár családállítás formájában. Tel: +36-20-388-4953

* Pihenjen a tanyánkon, öt termálfürdő szomszéd-
ságában, a Tiszaparton. Bővebb ismertetést kaphat a
www.tiszatanya.hu honlapunkon, ahol megtekintheti a
Tiszazugról készített kisfilmünket. Makra Lászlóné és
Vinczeffy Zsolt. 

* MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-,
ámor-, gesztenye-, repce krém-, lépesméz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721

* Egészséges macskák elvihetők. Érdeklődni: 06/28-
420-573-as telefonszámon.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2010. ÁPRILIS 28.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: dr. Takács Irma (Akácfa u. 21.),
Sas István (Nyárfa u. 3.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte: Baranyi Józsefné
(Szabadság út 77.), Sajtos Ferenc (Deák F. tér 2.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Nagy Tibor (Paál L. köz 2.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Kiss Márton
(Semmelweis I. u. 1/A)


