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Megszűnt a vizitdíj és a kórházi napidíj

Környezetbarát

Energia

Nem kell tovább fizetni
Április 1-jén éjféltől nem kell a
háziorvosoknál és a szakrendelőkben vizitdíjat, illetve a
kórházakban kórházi napidíjat
fizetni. A díjak eltörléséről népszavazás döntött március 9-én.
A referendumon feltett kérdés
alapján a díjakat csak 2009. január 1-jétől kellett volna eltörölni, azonban az Országgyűlés
úgy határozott, hogy már 2008.
április 1-jétől szűnjenek meg
azok. A vizitdíjat és a kórházi
napidíjat 2007. február 15-én
vezették be, összege alapesetben 300 forint volt, az ügyeleti
ellátásért pedig 1000 forintot
kellett fizetni a 18 éven felülieknek.
Mint azt dr. Szabadfalvi Andrástól, a
Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgató-főorvosától megtudtuk,
a változás havi 2 millió forintos kiesést jelent az intézménynek, amit
még nem tudni, milyen forrásokból
pótolnak.
Az egészségügyi központ szerencséjére – amikor bevezették a vizitdíjat, sok más hasonló intézménynyel ellentétben – nálunk nem helyeztek üzembe vizitdíj-automatákat, mivel nem találtak olyat, ami valameny-

nyi elvárásnak megfelelt volna. Ez most
sok milliós kiadástól
óvta meg a rendelőintézetet. Mint megtudtuk, nem kell aggódniuk az intézmény azon munkatársainak, akiket az
egészségügyi reform
intézkedései
miatt
vettek fel. Elbocsátásra nem kell számítaniuk, mivel az előjegyzés és a regisztrálás megmarad: így
a jövőben ott dolgozhatnak tovább. Az
ügyfélirányító rendszer nem változik a
jövőben: betegeknek
eztán is a bejáratnál
kell regisztrálniuk,
időpont kérésre azonban személyesen és
telefonon is van lehetőség. Ennek köszönhetően pedig jelentősen lecsökkent a fölösleges várakozási idő.
Az egészségügyi központban a vizitdíj eltörlése miatt nem számítanak
arra, hogy a jövőben jelentősen megnövekedne a betegforgalom. A vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlése miatt

a háziorvosok és a kórházak szeretnék elérni, hogy a kormány kompenzálja a kieső bevételüket, ennek mikéntjéről azonban még nem született
döntés.
Több egészségügyi intézmény is
úgy döntött a népszavazást követően,
hogy már március hónapban sem sze-

Dr. Gémesi György polgármester és Bokorovics Balázs, a
PannErgy igazgatótanácsának
elnöke írta alá azt a megállapodást, amelynek alapján megkezdődhetnek a gödöllői geotermális energia hasznosításának munkálatai.

di be a vizitdíjat. Az, hogy őket
szankcionálja-e az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, majd április
közepén dől el, amikor a kórházaktól
és rendelőktől április közepén érkeznek meg az OEP-hez a márciusi teljesítmény-jelentések.

A cég nem csak a távfűtésben történő
hőhasznosítást, hanem kedvező feltételek esetén a forróvíz felhasználásával elektromos áramot termelő geotermikus erőmű létrehozását is tervezi. A zöldmezős beruházás várhatóan 2009 közepén indulhat el.
Miután a képviselő-testület jóváhagyta a szerződés, március 26-án került sor annak aláírására. A megállapodás lényege, hogy a PannErgy az
előzetes felmérések alapján megkezdi
a város alatt húzódó geotermális energia megfelelő hasznosítása érdekében
végzendő munkálatokat. Az előzetes
vizsgálatok alapján a szakemberek a
város alatt mintegy 2000 méteres
mélységben 85-90°C-os víz jelenlétére számítanak, amelyet a felszínre hozatalt követően a hőenergiaként és
elektromos energiaként, valamint a
mezőgazdaságban hasznosítanának.
Mint azt Bokorovics Balázs elmondta,
rövidesen elvégzik a szükséges fúrásokat...

(k.j.)

(folytatás a 2. oldalon)
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Közélet

Összhangban a változó igényekkel

Környezetbarát

Köztemető, kegyeleti park jelleggel Energia
A Dózsa György úti temető működtetésében az utóbbi időszakban véghezvitt változtatások, a már megvalósított és tervezett fejlesztések jelentős minőségi változásokat eredményeznek a szolgáltatásokban;
a temető pedig méltóképpen illeszkedhet a városunk történelmi hagyományait megjelenítő törekvésekbe. Az utóbbi
időszakban véghezvitt változtatásokról és a folyamatosan
megvalósuló
fejlesztésekről
Bokor Árpád, a temetőt üzemeltető VÜSZI Kht. igazgatója
tájékoztatta lapunkat.
A Dózsa György úti temető két gödöllői egyházközség – a református és a
római katolikus – tulajdonát képezi;
2004 tavaszáig e két egyház működtette a temetőt. Akkor az önkormányzat jóváhagyásával a VÜSZI Kht.
együttműködési megállapodást kötött
az egyházakkal. Ennek célja az volt,
hogy kialakuljon egy egységes, a
megváltozott
követelményeknek
megfelelő üzemeltetési rend, illetve a
temető állapota, rendezettsége feleljen meg a városunk jellegéből, hagyományaiból adódó elvárásoknak.
Az eltelt időszak igazolta e törekvéseket, hiszen máris szembetűnő a különbség a korábbi állapotokhoz
mérten.
Városunk vezetése úgy döntött,
hogy nem nyit új köztemetőt. Bár a
Dózsa György úti létesítmény területe
minden oldalról zárt, a terület rendezésével, a változó igényeknek megfelelő fejlesztésekkel – például urnafalak, esetleg szóróparcella kialakítása
– a lehetőségek további évtizedekre
vagy akár még hosszabb időre is biztosítottak.
Önkormányzatunk és a két egyház
tavaly ősszel írta alá azt a szerződést,
ami szerint a létesítmény a továbbiakban köztemetőként működik; a város
a VÜSZI Kht-t jelölte ki üzemeltetőként. Az önkormányzat és a közhasznú társaság között megkötött közszolgáltatási szerződést idén február 29én hagyta jóvá a képviselő-testület; a
megállapodás melléklete a temetői
szabályzat.
A szolgáltatások után fizetendő díjak megállapítását a 2005. évi XXV.
törvény tette szükségessé, ami bizonyos feltételekhez kötötte a temetőben végzett tevékenységek után kiszabandó díjakat. Az eddigi tapasztalatok alapján minden temetőben másként értelmezik a törvényi előírásokat; mindenesetre a törvény a díjak
körét szűkítette. A rendelkezés a díjakat három csoportba rendezi. Az elsőbe a sírhely megváltása tartozik; a törvény szabályozza, hogy milyen időtartamra lehet a nyughelyet eladni. Az
ebből származó bevétel a Dózsa
György úti temetőben a tulajdonos
egyházközségeket illeti. A második

csoportba a nem temetkezési szolgáltatás jellegű – például kőműves, sírköves, kertészeti – munkák tartoznak;
a harmadikba pedig a temetkezési
szolgáltatások. A vállalkozók a temetői létesítmények használatáért és a
szolgáltatásokért – például őrzés, takarítás, kaszálás – temetőfenntartási
hozzájárulási díjat fizetnek a létesítmény működtetőjének. Városunk
szándéka az, hogy a temető rendezett
képet mutasson és közmegelégedésre
működjön – ennek azonban költségei
vannak, amihez a
törvény
szerint
hozzá kell járulniuk
az érintetteknek.
A tulajdonosok
egyetértésével az
üzemeltető VÜSZI
Kht. a temetőben
behajtási díjat szed
– ennek célja azonban nem a bevétel,
hanem a gépkocsibehajtás korlátozása. Jellegéből adódóan a temető úthálózata nem alkalmas a gépjárműközlekedésre (annak idején a sírok
között csak keskeny utakat hagytak);
a járművek olykor károkat okoznak a
síremlékekben és zavarják a temetéseket is. A temető a kapukon át három
oldalról is megközelíthető, így viszonylag rövid sétával elérhető minden sírhely.
Ezek a bevételek azonban csak az
üzemeltetést segítik; a szükséges fejlesztések számára nem nyújtanak fedezetet. A VÜSZI Kht. mindenekelőtt
kiépítette a szükséges közműveket –
meg kellett valósítani olyan sajátos
beruházásokat is, mint amilyen az
előírások szerint megépített boncolóhelyiség szennyvizének elkülönített
elvezetése. Az igényeknek megfelelően újjáépített ravatalozó megvalósulását egy pályázati forrás tette lehetővé, azonban ugyanakkora összeget
– 6-6 millió forintot – fordított a beruházásra az önkormányzat és a VÜSZI
Kht. is.
A legtöbb temetőüzemeltető nem
teheti meg, hogy a lejárt határidejű
urnafülkék urnáit megőrizze – a törvény szerint ezek megsemmisíthetők.

Sztrájkot terveznek a BKV szakszervezeti

Most a HÉV nem fog járni
Az elmúlt héten sztrájkot hirdettek a BKV szakszervezetei
április 7-re. Bár lapzártánk idején még folyamatosan zajlanak
a tárgyalások, a felek eddig
nem jutottak megegyezésre.
Amennyiben nem sikerül megállapodni, akkor jövő héten
hétfőn üzemkezdettől 13 óráig
számíthatnak sztrájkra az utasok.

A sztrájk mellett az elégséges szolgáltatás mértékéről is zajlanak egyeztetések: BKV Zrt. vezetőségének szerint az elégséges szolgáltatás mértéke
a felszíni közösségi közlekedés esetében csúcsidőszakban 75, csúcsidőszakon kívül 66, a metrónál pedig 100
százalékos, a csúcsidőszakban és
azon kívül is – a szakszervezeti képviselők azonban egyelőre csak arra
tettek ígéretet, hogy nem szüntetik be

A Dózsa György
úti
temetőben
azonban már megvalósult a közös
urnasír – innen az
eljövendő időkben
is azonosítható és
kiemelhető lesz
egy esetlegesen
keresett urna.
A fejlesztésekről szólva Bokor
Árpád, a VÜSZI
Kht. igazgatója lapunknak elmondta: új, számítógépes információs rendszert építenek ki,
aminek a segítségével minden sírhely
azonosítható lesz. Valamennyi sírhelyet azonosító számmal látnak el,
amit megjelenítenek a pontos térképen. Az illetékes hozzátartozók így
könnyen és gyorsan megkaphatnak
majd minden információt a VÜSZI
Kht. Ügyfélszolgálati Irodájában,
vagy a temetőgondnoknál. E rendszer
kiépítését szolgálja a sírnyitási és regisztrációs díj, amit a temetést megrendelő fizet; összege 14.165 forint +

(folytatás az 1. oldalról)

...várhatóan az év végére rendelkezésükre állnak majd a pontos adatok,
amelyek
alapján eldől,
milyen típusú
erőművet építenek a várhatóan
3-5 milliárd forintos beruházás keretében.
A szakemberek úgy ítélik
meg, van jövője
a
hosszútávú
befektetésnek,
mivel a földgáz
és a kőolaj magas ára miatt a
geotermális energia versenyképessé
vált az energiapiacon, s egy geotermális erőmű nem csak a kiszolgáltatottságot csökkenti, hanem esélyt ad
arra is, hogy csökkenjen a távfűtés
és a használati melegvíz ára.

teljesen a munkát. A másfél tucatnyi közlekedési szakszervezet a paraméterkönyv-tervezetben rögzített
járatcsökkentés miatt tiltakozik,
mivel attól tartanak, hogy az leépítéseket okoz a vállalatnál. Azzal sem
értenek egyet, hogy a járatcsökkentéseknek pusztán gazdasági indokai
vannak, miközben szerintük a remélt
megtakarítás egyáltalán nem oldaná
meg a BKV Zrt. anyagi gondjait. Szerettük volna megtudni, hogyan érinti
a tervezett sztrájk a gödöllői HÉV
közlekedését, de lapzártánk idején a
BKV még nem rendelkezett erről információval.
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pénzügyi konstrukciót kidolgozni,
amely az önkormányzat számára
kockázatmentes, mivel annak költségét a PannErgy Nyrt. valamint európai bankok biztosítják.
(b.j.)

Áprilistól júliusig

Lomtalanítás 2008
Mint minden esztendőben,
az idén is lesz lomtalanítás,
ami a jövő héten hétfőn kezdődik, s a tervek szerint június végéig tart. Az 1100 literes konténerek mellé kitett
bútordarabokat, feleslegessé vált tárgyakat a gyűjtési
napokon a VÜSZI Kht. elszállítja.

ÁFA. Ez tartalmazza a sírásás költségeit is, amit a VÜSZI Kht. kifizet a temetkezési vállalkozónak, így az a sírásást már nem számíthatja föl a temettetőnek. Urnás temetés esetén pedig a sírnyitási és regisztrációs díj az
urnafülke fedlapjának költségét tartalmazza.
A további fejlesztésekről szólva
Bokor Árpád arról tájékoztatta lapunkat, hogy a város ötmillió forintos
támogatásával az idén ezer négyzetméternyi utat aszfaltoznak a temetőben. A létesítményt távlatilag minden
oldalról tömör kerítés övezi majd,
amiben urnafalat alakítanak ki, ahol
ez lehetséges. Először a Dózsa
György úti oldalon épül meg az új
kerítőfal. Sor kerül a temető régebben
használt részeinek a megnyitására, az
ott még meglévő síremlékeket azonban a helyükön hagyják – ezzel és a
temető más részein is védelem alá
helyezett síremlékekkel a kegyeleti
park jelleget kívánják erősíteni, összhangban a városunk történelmi múltjának megbecsülésére irányuló törekvésekkel.
D. M.

Mint az az aláíráson elhangzott, a
projekt illeszkedik az Európai Unió
zöldenergia hasznosítási stratégiájába is. Az alkalmazott technológia
során ugyanis nem történik CO2-kibocsátás és a felszínre hozott víz is
visszasajtolásra kerül.
A megvalósításra sikerült olyan

Nem tartozik azonban ebbe a kategóriába az ömlesztett szemét, az
építési törmelék, a lakásfelújításból származó anyagok, ezért a
VÜSZI kéri, hogy ezeket ne tegyék
ki, mert a gyűjtőjárművek ezeket
nem tudják elszállítani. Az ilyen
hulladékok céljára külön konténert
szíveskedjenek megrendelni.
Mivel a lakótelepeken a lomtalanítás folyamatos, ezért külön gyűjtési időpontokat ezekre a területekre nem hirdetnek meg.
A családiházas övezet a lomtalanítás a jövő héten az alábbi helyszíneken kezdődik.
Április 7., hétfő: Körösfői K. A.
u. 18. sz. elé, Körösfői K. A. u. 32.
sz. elé, Körösfői K. A. u. - Táncsics
M u. sarok, Városmajor u. - Dózsa
Gy. u. sarok, Városmajor u. - Szent
Imre sarok, Balassi u. 26. sz. elé,

Széchenyi u. - Semmelweis u. sarok, Széchenyi u. - Mikszáth u. sarok, Széchenyi u. - Kandó K. u. sarok, Egyetemi lakóte-lep 7-8-11.,
Odray u. - Berente u. sarok, Petőfi
utca volt vasbolt elé;
Április 9., szerda: Széchenyi u.
- Móricz Zs. u. sarok, Dózsa Gy. u.
76. sz. elé, Dózsa Gy. u. 60. sz. elé,
Dózsa Gy. u. (temetővel szembe),
Erkel F. u. - Szent Imre sarok,
Semmelweis u. - Erkel F. u sarok,
Semmelweis u. 20. sz. elé, Semmelweis u.-ba a Szé-chenyi u. és a
Kotlán S. u. közé, Mikszáth K. u.ba a Széchenyi u. és a Kotlán S. u.
közé, Mikszáth K. u.-ba a Toldi és
a Széchenyi u. közé, Mikszáth K.
u.-ba a Toldi és Erkel F. u. közé,
Kandó K. u.-ba a Kotlán S. u. és a
Széchenyi u. közé;
Április 11., péntek: Kandó K.
u.-ba a Toldi és a Széchenyi u. közé, Kandó K. u.-ba a Toldi u. és Erkel u. közé, Móra F. u. közepe, Móricz Zs. u. közepe, Virág u. 9. sz.
elé, Táncsics M. u.-ba a Kossuth u.
és a Körösfői u. közé, Táncsics M.
u. 46. sz. elé, Táncsics M. u. 28. sz.
elé, Táncsics M. u. - Kotlán S. u.
sarok, Táncsics M. u. - Széchenyi
u. sarok, Röges u. - Kazinczy u. sarok, Röges u. 45. sz. elé.

Bővülő márkakínálat

Március 28-án, pénteken hivatalosan is megnyílt a gödöllői Ipari Parkban az új Isuzu-szalon, ami egyben a gödöllői székhelyű
HBK Pannonbusz Kft. új telephelye.
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Szigorúbb lesz az Út a munkához program

A MÖSZ önálló javaslatot dolgoz ki

Ne legyen életforma a segély

Bizottság a diákerőszak ellen

Megváltozhat a szociális segélyezés rendszere. Az új javaslatok kidolgozása jelenleg is folyik, miután több polgármester
is azt kezdeményezte, hogy a
rendszeres szociális segélyben
részesülők vállaljanak több
közcélú munkát. Javaslataikat
április végéig kellene megfogalmazniuk a településvezetőknek, akik szigorúbb feltételekhez, azaz rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz, valamint havi kötelező
munkavégzéshez kötnék a szociális segélyek juttatását.
A Békés megyei kezdeményezés célja, hogy a családok ne rendezkedjenek be munka helyett a rendszeres
szociális segélyre. A kidolgozás alatt
álló „Út a munkához” elnevezésű
program lényege, hogy a munkanélküliek járadékából, segélyből kikerülők legalább 15 napos közcélú munkát végezzenek, a már segélyben részesülőknek, pedig havonta legalább
ötnapi munkát javasolnak. A rendszer
átalakítása azonban nem könnyű feladat. Sokan ugyanis nagyobb összegű
szociális támogatást kapnak, mintha
elmennének közmunkára.
A rendszeres szociális segély ösz-

szege a jelenlegi szabályozás szerint
függ a család havi összjövedelmétől,
de maximum havi 56.190 Ft lehet. A
rendszeres szociális segélyre jogosultak a jelenlegi szabályozás szerint
maximum egy évig foglalkoztathatóak közcélú munkásként, ennek letelte
után álláskeresési járadékra szereznek
jogosultságot, majd újból kérelmezik
a segély megállapítását.
Aki városunkban, ebben részesül, a
segély folyósítása érdekében együtt
kell működnie a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
gödöllői kirendeltségével, valamint a
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.
Gödöllőn az önkormányzat éves
szinten 10.778.000 forintot fordít a
közcélú munkavégzésre. Ez a keret
havonta körülbelül 10 személy foglalkoztatását tudja biztosítani a VÜSZI
Kht-nál. Mivel a foglalkoztatottak
száma ennél több, ezért az önkormányzat a központi költségvetésből
pótelőirányzatot igényel, a foglalkoztatás biztosítása érdekében.
2008. február hónapjában Gödöllőn 126 fő volt jogosult rendszeres
szociális segélyre, közülük 13 személyt
foglalkoztatott a VÜSZI Kht. közcélú
munkásként. Ez a szám minden hónapban közel azonos.

Sajnos a tapasztalatok szerint a
rendszeres szociális segélyben részesülő személyek egészségi és mentális
állapota miatt körülbelül 50 százalékukat egyáltalán nem lehet közcélú
munkára kiközvetíteni, mivel a munkát megelőző foglalkozás-egészségügyi szakorvosi vizsgálaton alkalmatlannak bizonyulnak.
A segélyben részesülők között 10
fő körüli a főiskolai végzettségűek
száma, az ő számukra nem tudnak
megfelelő munkát ajánlani, de nagy
számban vannak a segélyezettek között egyedülálló szülők 2-3-4 gyermekkel, az ő számukra sem könnyű
megfelelő munkát találni. A segélyezettek között több olyan személy is
van, akit a VÜSZI Kht. korábbi tapasztalatok alapján nem kíván alkalmazni, mivel munkájukkal nem volt
elégedett.
E mellett februárban 15 fő csökkentett összegű rendszeres szociális
segélyben részesülő tartottak nyilván
Gödöllőn. Ez a támogatási forma a
szociális törvény értelmében annak
jár, aki kereső tevékenységet folytat.
Az ő részére a támogatást 3 hónapig
50 százalékra, ezután 3 hónapig 25
százalékra csökkentett összegben kell
tovább folyósítani.

Tisztelt Miniszter úr!
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elkötelezett az oktatási intézményekben folyó magas szintű munka és annak biztonságos feltételeinek biztosítása mellett. Szövetségünk ezért üdvözli Miniszter úr azon intézkedését,
amellyel létrehozta a „BIZTONSÁGOS ISKOLÁÉRT” elnevezésű tárca
közötti bizottságot.

-bj-

A Szent István Egyetemen járt Habsburg Ottó
Habsburg Ottó, a Páneurópai
Unió korábbi elnöke a Szent
István Egyetemre látogatott
március 31-én. Az európai politikust Solti László rektor, Beke János és Hornok László
rektorhelyettesek
valamint
Drávucz Imre, a SZIE Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézetének igazgatója fogadta.
– Nagy megtiszteltetés egyetemünk
számára, hogy ismét Gödöllőn köszönthettük Habsburg Ottót, aki jogelődünk, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 1994-ben díszpolgárává fogadott, majd a város is díszpolgári címmel tüntetett ki – nyilatkozta a látogatás után Solti László rektor. – Kötetlen beszélgetés keretében
tájékoztattuk vendégünket arról,
hogy intézményünk kiemelt figyelmet fordít az élelmiszertermelés és

A „Biztonságos Iskoláért” elnevezéssel tárcaközi bizottságot
hozott létre Hiller István oktatási és kulturális miniszter hétfőn, ami az elmúlt időszak botrányos tanárveréseit elemzi, s
aminek tagjai között pedagógus, pszichológus, bűnmegelőzési szakember egyaránt megtalálható. A tanácskozásra
megfigyelőként meghívást kapott a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is, de mivel ez a
státusz nélkülözi a döntési jogokat, Gémesi György elnök
úgy döntött, külön javaslatot
dolgoznak ki. Erről levélben is
tájékoztatta a minisztert.
A bizottsággal kapcsolatban nem csak

Az elmúlt hetekben nyilvánosságot kapott erőszakos diák cselekedetek
sokkolták az egész lakosságot. Lapunk utánajárt,
milyen a helyzet ezen a
téren Gödöllőn.
Úgy tűnik a városunkban működő
pedagógiai programok ezen a téren
jól vizsgáznak. A gödöllői oktatási intézményekben ugyanis, mint azt az
igazgatóktól megtudtuk, szerencsére
nem fordult elő hasonló eset. Igaz, az
elmúlt években itt is előfordult agresszió a diákok részéről, ezek azonban a tanulók egymás közötti kapcsolatára jellemzőek, bár sajnálatos módon előfordulnak olyan esetek is,
amikor a tanulók nem a megfelelő
hangnemet választják meg a tanárral
szemben.
Mint azt az igazgatóktól megtudtuk, a gödöllői iskolákban már
évekkel ezelőtt elkezdődtek azok a

Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy az önkormányzatok, mint a
legnagyobb iskolafenntartók csupán megfigyelőként kaptak meghívást a
nagy szakmai tekintélyeket is felvonultató bizottságba.
Az önkormányzatok legnagyobb feladata az oktatás feltételeinek biztosítása, ezért méltatlan e rendkívül fontos témában a bizottságban nekik szánt,
döntési jogokat nélkülöző szerep. Ezért megtisztelő felkérést nem áll módunkban elfogadni annál is inkább, mivel ellentétes a Kormány és az önkormányzatok közötti egyeztetésről szóló megállapodással is.
Tájékoztatjuk Miniszter urat, hogy a gyakorló pedagógusokat is felvonultató szakértőink segítségével az elkövetkező két hétben elkészítjük, és a Miniszter úrnak felhasználásra átadjuk azt a javaslat csomagot, amely véleményünk szerint alkalmas lesz arra, hogy gátat szabjon az elmúlt héten napvilágot látott hasonló erőszakos cselekedeteknek.
Gödöllő, 2008. március 31.
Üdvözlettel
Dr. Gémesi György elnök

feldolgozás egészséges táplálkozást
elősegítő területeinek kutatására és
oktatására, beleértve a környezetvédelmet és az egészségmegőrzést.
Dr. Habsburg Ottó visszaigazolta azt
az elgondolásunkat, hogy az élelmiszergazdaság említett területei az

Mérnökinformatikai
Központ a gépészkaron

A Nemzeti Fejlesztési Terv 340 millió forintos támogatásából, a meglévő laboratórium-együttes
rekonstrukciójával hoztak létre korszerű Mérnökinformatikai Központot a Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Karán. A létesítményt március
31-én Németh Imre államtitkár és Solti László rektor adták át. Az épület területét emeletráépítéssel
1200-ról 1900 négyzetméterre bővítették. Az akadálymentesített terek munkaállomásainak számát százhússzal növelték és 250 hallgatót tudnak
egy időben fogadni.
Kép és szöveg: it

emberiség jövőjének kulcskérdései
közé tartoznak. Azzal váltunk el,
hogy a közeljövőben egyetemünkre
látogat Habsburg György, a Magyar
Vöröskereszt elnöke, akit most más
irányú elfoglaltsága miatt nem tudta
édesapját elkísérni.
-it-

Gödöllő a 100.
Hivatalos sajtótájékoztatón jelentették
be, hogy márciusban a Vodafone Magyarország Zrt. szélessávú mobil internetszolgáltatásába bekapcsolt települé-

sek sorában Gödöllő város lett a 100. Jelenleg összesen 111 településen érhető
el ez a hálózat, melyet a „piros” szolgáltató a nyár elejére összesen 150 helyre
terjeszti ki. A Grassalkovich-kastélyban
megrendezett eseményen Gémesi
György polgármester hangsúlyozta, hogy
Gödöllő városának infrastrukturális és turisztikai célú fejlődéséhez (is) elengedhetetlen az efféle műszaki fejlesztés.

a MÖSZ adott hangot elégedetlenségének. Levélben fejezte ki értetlenségét az oktatási miniszternél a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
is, mivel a 11 tagú bizottság munkájában mindössze egy gyakorló pedagógus kapott helyett.

A hét kérdése
– Ön szerint miért van szükség a civil szervezetekre? –
tettük fel a kérdést múlt heti
lapunkban. Íme néhány a beérkezett válaszok közül.
„…Talán soha nem volt ennyire
szükség az ilyen kezdeményezésekre,
mint most, amikor az állam egyre
inkább igyekszik kivonulni a szociális ellátásból és a kulturális életből. Talán nem véletlen, hogy a
legtöbb szervezet ezen a területen
működik. Sok szegény, nehéz anyagi
körülmények között élő ember van,
aki rajtuk kívül senkire sem
számíthat…”
(Cs.M.)
„Nem tudom, mi lenne hagyományainkkal, nemzeti értékeinkkel, ha nem lennének olyan lelkes
és elhivatott emberek, akik felvállalnák ezek ápolását, továbbadását, sokszor jelentős anyagi áldozatok árán is…”
(Vass K.)

programok, amelyek felkészítik a pedagógusokat a konfliktuskezelésre, és
segítenek abban, hogyan vonják be
ebbe a munkába a családokat és a diákokat, s az esetek nagy részében a
szülők partnerek ebben a munkában.

Ivánka-kripta felújítása, színházi
előadások megtartása, emlékművek állítása, csak néhány olyan
dolog, amiben civilek vesznek
részt. Itt Gödöllőn egyébként is
nagyon sokszínű ez a paletta, ami
azt jelzi, hogy az itt élőknek nem
csak elvárásaik vannak a társadalommal szemben, hanem tenni
is hajlandóak környezetükért, a
jövő generációjának neveléséért.”
(Szabó László)
„…A mai fiataloknak különösen fontos, hogy tartozzanak valamilyen
közösséghez, ami értelmes elfoglaltságot nyújt számukra. Manapság
sajnos nagyon sok gyermeknél hiányzik a megfelelő családi háttér, az
odafigyelés, a megfelelő gondoskodás.
Az egyesületek, legyenek akár sport,
kulturális vagy más területen működők, nem csak abban segíthetnek,
hogy megfelelő elfoglaltságot találjanak maguknak, hanem abban is,
hogy a kulturált, másokra odafigyelő, a közösségért tenni akaró felnőttekké váljanak.”
( Nagy P.)
A hét kérdése:

„…Elég körülnézni, hogy itt a városban milyen sok területen találnak feladatot maguknak a civilek:
március 15. megünneplése, az

– Önnek mi a véleménye az elmúlt hónapokban a pedagógusokat ért támadásokról?
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Kitüntetés Kiss Éva tanárnőnek

Ötvenhét év a katedrán
Fotó: Tatár Attila

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki Kiss
Éva tanárnőt, aki 57 évet töltött el
a pedagógusi pályán. A Török Ignác Gimnázium egykori igazgatóhelyettesét meglepte az elismerés, amelyre az ELTE Tanárképző Főiskola művelődésszervezés szak levelező tagozatának vezetősége terjesztette fel.
– Amikor megkaptam ezt a kitüntetést,
édesapámra gondoltam, aki az I. világháború után kapott érdemkeresztet –
meséli Éva néni, meghatottan.
– Hogyan emlékszik vissza pályája
kezdetére?
– 1951-ben végeztem az ELTE földrajz-történelem szakán. Úgy kerültem ki
tanítani egy év próbaévre, hogy előtte
nem is találkoztam diákokkal. Engem
Pápára helyeztek, ahol a Türr István
Gimnáziumban egyből egy fiú osztálynak lettem az osztályfőnöke. Nem volt
könnyű dolgom, ráadásul a tanári karban is mindössze hárman voltunk nők.
Nagyon sokat dolgoztam, igyekeztem
odafigyelni a kollégáimra akik nálam
nagyobb tapasztalattal bírtak, s ellesni
tőlük azokat a fortélyokat, amiket hasznosítani tudtam a munkám során.
– Hogyan került Gödöllőre?
– A szüleim költöztek ide, s amikor
1955-ben megnyílt a Török Ignác Gimnázium, még Állami Gimnázium néven,
benyújtottam a kérelmemet, hogy helyezzenek át ide. Akkoriban ez még nem
volt olyan egyszerű, mint manapság, de
szerencsém volt, s egy év múlva 1956
szeptemberében már itt kezdtem a tanévet. Az iskola akkor még Máriabesnyőn működött, a mai Mater Salvatoris
rendházban. Először egy osztály indult,
majd két új osztállyal kezdtük a tanévet.
Nagy szükség volt erre az intézményre,
mivel azután, hogy 1948-ban államosították a premontrei gimnáziumot, Gödöllőn a középiskolás diákoknak nem volt

hová járni. Szétszóródtak, ki Pestre, ki
Aszódra. Egészen addig, míg Epres
János általános iskolai igazgató fel
nem hívta a figyelmet arra, hogy
szükség van itt egy gimnáziumra, s
1955-ben megkezdődhetett az oktatás.
Török Ignác, az egyik aradi vértanú
nevét, aki itt Gödöllőn született, csak
később, 1956. október 6-án vette fel az
intézmény, az első igazgatónak, Mészáros Elemérnek a javaslatára.
– Mikor kezdett el helytörténettel
foglalkozni?
– Amikor idekerültem, igyekeztem
megismerni Gödöllőt, hiszen ha az ember pedagógus, kell, hogy érdekelje a
hely, ahol él. A hatvanas években már
kerestem a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik ebben segítségemre lehettek. Az első kutatásaim Teleki Pállal
voltak kapcsolatosak. Ez különösen érdekes volt számomra, hiszen én úgy tudtam, hogy őt a Kerepesi úti temetőben
temették el. Még emlékszem gyerekkoromból a rádió közvetítésre is. Arról
azonban már nem tudtam, hogy később
titokban ide hozták. Képzelheti, mekkora meglepetés volt, amikor az egyik kollégám elvitt a sírjához. Egyszerű fejfa
jelezte, hol nyugszik, rajta a felirat, gróf
Teleki Pál. Egyik oldalán az édesanyja, a

Családterápiás konferencia

másikon a felesége volt eltemetve. Ez a
felfedezés jó alapot szolgáltatott ahhoz,
hogy elkezdjem a kutatást, hogyan is került ide. Mivel Gödöllő történelmét id.
Heltai Miklós már feldogozta, ezért a
kastéllyal kezdtem el foglalkozni, hiszen az mindig is meghatározó volt Gödöllő szempontjából. Így kezdtem el ismerkedni a Grassalkovich-, a Sina-, a
királyi-, majd a Horthy-korszakkal. Ez
utóbbi azért is volt érdekes számomra,
mert erről gyermekkoromból személyes
emlékeim is vannak, s mert ez az időszak Telekihez is kapcsolódik. Az egykori miniszterelnök gyakran vendégeskedett a kastélyban a kormányzónál.
– Ezek a kutatások vezettek később a Teleki Pál Egyesület megalakításához?
– Lényegében igen, de ez jóval később volt, hiszen a Teleki Egyesületet
csak 1990 őszén hoztuk létre, hogy méltó módon emlékezhessünk meg halálának 50. évfordulójáról.
– Ön több egyesületnek is tagja,
mikor kezdte az ilyen jellegű munkákat?
– Az elsők valójában nem is egyesületek, hanem szakmai és pedagógiai
munkaközösségek voltak, hiszen már
a tanácsi rendszerben is rendszeresen
megkérdezték a pedagógusok véleményét egyes kérdésekben. Azután
megalakult a Városvédő Egyesület, a
Városszépítő Egyesület, a Teleki Pál
Egyesület és most az Értékvédő
Egyesület, amiben szerepet vállaltam.
E mellett ott vannak a nyugdíjas klubok, amelyekben szívesen tartok előadást a Gödöllővel kapcsolatos és
egyéb dolgokról.
– Nemrégiben úgy döntött, hogy
végleg elköszön a katedrától. Miért?
– Már 1983 óta nyugdíjas vagyok.
Azóta eltelt 25 év, amíg tanítottam.
Úgy gondolom, van így is elég feladatom, hiszen – bár újabb kutatásokba már nem kezdek – nagyon sok
előadást tartok. Nem csak Gödöllőre
hívnak rendszeresen, hanem máshová is. Ez elegendő munkát ad a jövőben, s örülök, hogy erre fordíthatom
-jkaz időmet.

kolai szociális munka, a gyermekvédelem és családsegítés területeiről egyaránt. A plenáris előadások, a műhelymunkák, a kulturális és társasági események sokoldalúan közelítették meg a
szülő-gyermek téma elméletét és gyakorlatát.

A főcím köré szerveződő témák a következők voltak: a szülővé válás, szülőpárrá válás, a szülői szerepek és felelősség; a gyermekek szükségletei és
ki-szolgáltatottsága; az egy- és
sokgyerekes családok; testvéri
kap-csolatok; nagyszülők és unokák; gyermekvárás, gyermektelenség;
adoptáció
és
nevelőszülőség; a születés és származás körüli titkok; a gyermekek
gyásza, illetve a gyer-mek
elvesztésének gyásza; a gyermekek betegségei a család rendszerében; beteg szülők gyermekének sorsa; az árvaság; a gyermekbántalmazás és elhanyagolás; a transzgenerációs örökségek. Ezek mindmind a központi téma sok színét és szintjét reprezentálták, s közelítették meg
a családterápia szemszögéből. Az
előadások összefoglalói megtalálhatók
a Magyar Családterápiás Egyesület

Olvasóink írták

Kedves Olvasónk!
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Városunkban a házszámozás feltüntetésének módját helyi rendelet szabályozza, tudtunk meg az önkormányzat városüzemeltetési irodáján.
Ennek értelmében a házszámtáblán
szerepelnie kell a házszámnak, és az
utca nevének is.
Az újonnan épült ingatlanok esetében a végleges használatba vételi
engedélynek feltétele ennek a megléte.
Az azonban tény, hogy a táblákat sok
esetben megrongálják, ellopják.
A közterületeken lévő táblák pótlását
folyamatosan igyekszik pótolni a
VÜSZI, a nem köztulajdonban lévő
ingatlanok esetében azonban erről a
tulajdonosnak kell/kellene gondoskodni – mint ahogyan ön is fogalmaz, a saját érdekükben.

„Nagyon sokan vannak, akik jó hírét
viszik ennek a városnak, és tesznek
azért, hogy Gödöllőről egyre többet
tudjanak meg hazánkban és a nagyvilágban. Ilyenek azok is, akik megvalósították a virágvasárnapon előadott passiót.
Nagy örömmel néztem végig a Duna
Televízió műsorában azt az összeállítást, amit erről készítettek, s amiben
megszólaltak azok is, akik részesei
voltak ennek a rendezvénynek. Sokak
nevében szeretnék nekik köszönetet
mondani a megvalósításért, és azoknak is, akik ezt a televízió műsorára
tűzték. Biztos vagyok benne, hogy
akik megnézték ezt az összeállítást,
azok számára teljesebbé vált a húsvét ünnepe.“
T. E.

Vándorgyűlés az egyetemen
A Sivadó család kamaramuzsikálása
majd a kobzos Farkas Gábor és az énekes Magyar Melinda fellépése alapozta
meg a Magyar Családterápiás Egyesület
hétvégén megrendezett XXII. Vándorgyűlésének hangulatát a gödöllői egyetem aulájában. A pénteki ünnepélyes
megnyitón a város nevében Six Edit, az
egyetem képviseletében Hornok László
rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket, a későbbiekben Gémesi György
polgármester, a vándorgyűlés fővédnöke is találkozott a vándorgyűlés tagjaival.
Az eseményre a családterápiában dolgozó, képződő, és minden családterápia
iránt érdeklődő szakembert vártak a
pszichiátria, gyermekpszichiátria, családorvoslás, gondozás, az óvodai és is-

„A minap a városban egy megadott
címre kellett mennem. A tájékozódást
megnehezítette, hogy feltűnően sok házon, az újonnan építetteken is hiányzik
a házszám. Valamikor a házakon lévő
számtáblák az utca nevét is tartalmazták, az újabb táblácskákon ez többnyire
már hiányzik, de nem hinném, hogy a
legegyszerűbb táblák beszerzése és felszerelése olyan sokba kerülne, hogy a
háztulajdonosokat ne lehetne kötelezni
ezek feltüntetésére. Azon különösen
csodálkoztam, hogy a vállalatokat, irodákat tartalmazó épületeken is hiányzik a házszám, pedig azoknak érdekük
volna, hogy könnyen megtalálhatóak
legyenek.“
Dr. Balássy Zoltán
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Átadták a Lumniczer díjat Szadára mint háziorvos, s azóta

Orvosnap
Tizennyolcadik alkalommal tartották meg a gödöllői orvosnapot. A városházára összehívott
szakmai tanácskozás, valamint
egészségügyi kiállítás keretében
adták át a Lumniczer Sándor Díjat is. Az idei esztendőben dr.
Szemerédy István vehette át az
elismerést.
A gödöllői kistérség orvosai gyűltek
össze március 28-án pénteken a városháza dísztermében, ez volt a helyszíne
ugyanis az idei orvosnapnak, amelyet a
Lumniczer Sándor Alapítvány, valamint
a Gödöllői Kistérségi Orvos Egyesület
szervezett. A rendezvényt dr. Gémesi
György polgármester nyitotta meg. A
program első részében került sor a Lumniczer-Díj átadására, amelyet az idén dr.
Szemerédy Istvánnak ítélt oda az egykori gödöllői orvosról elnevezett alapítvány kuratóriuma.
Dr. Szemerédy István már diákkorában eldöntötte, orvos szeretne lenni. A
SOTE általános Orvosi Kara elvégzése
után Karcagra került. 1980-ban került
A Petőfi Sándor Művelődési Központba 2008.
ÁPRILIS 15-ÉN, 18
ÓRÁRA VARGA CSABA ŐSMŰVELTSÉG KUTATÓ ŐSI ÍRÁS,
ŐSI NYELV CÍMŰ ELŐADÁSÁRA.
Az előadás az emberiség őskortól napjainkig ívelő szellemi folytonosságát
mutatja be, kiemelve, hogy ebben a
folytonosságban a ma magyarnak nevezett Kárpát-medencei népességnek
döntő szerepe van.
„Európában a ma magyarnak nevezett
nyelv őrzi legtisztábban – lényegét tekintve csaknem változatlanul, valóságos élő kövületként – az őskor szerves
műveltségét, nyelvét, gondolkodás

is itt dolgozik. Az utóbbi két évtizedben élete a Magyar Orvosi
Kamarához kötődött, az 1989ben megalakult helyi szervezetnek a kezdetektől segítette munkáját.
1995-től két cikluson át volt annak elnöke. 2006-ban a kormány megszüntette a

dr. Szemerédy István

kötelező kamarai tagságot – igaz az orvosok nyolcvan százaléka visszalépett
az új szerveződésbe – annak helyi szervezeteit, így a gödöllőit is. Ebbe azonban nem törődött bele, megszervezte a
Gödöllői Orvosi Egyesületet, amely
összefogja az orvosokat, akik számára
rendszeres találkozásokat, szakmai előadásokat szervez.
A köszöntést követően került sor a
szakmai előadásokra, amelyekben többek között a storke prevencióval foglalkoztak a tanácskozás résztvevői.
Kép és szöveg: -kj-

módját... Itt az ideje
magunk és nyelvünk
Kárpát-medencebéli
őshonosságát tudomásul venni!“ Varga
Csaba
Az előadás ingyenes, de a rendezvény
költségeire és Ivánka Imre 1848-as
honvéd ezredes máriabesnyői sírhelyének felújítására anyagi támogatást köszönettel elfogadunk. Varga Csaba
könyveinek megvásárlására az előadás
előtt 17 órától lesz le-hetőség.
Az előadást a Magyar Nemzeti Lobogó
Társasága és a Történelmi Vitézi Rend
szervezi. Belépés csak meghívóval, dr.
v. Bucsy Lászlóval történt egyeztetés
alapján lehetséges. Információ és
meghívó igénylés: 06-30/234-6116.

MEGHÍVÓ

Továbbra is várjuk kérdéseiket,
észrevteleiket, illetve esetleges témajavaslataikat a szolgalat@libori.hu, illetve a Joga van
hozzá Gödöllő, Pf. 112. címekre!
Heti témánkat a munkajog területéről
választottuk, mivel hasznos tisztában
lenni azokkal a előírásokkal, amelyek
a munkaviszony rendkívüli felmondással való megszüntetéséhez kapcsolódnak.
A rendkívüli felmondás lehetőségét a
Munka Törvénykönyve igen szigorú
keretek között szabályozza, hiszen
ebben az esetben a munkaviszony
azonnali hatállyal megszűnik, mégpedig a másik fél hozzájárulása nélkül. A rendkívüli felmondás joga
mind a munkavállalót, mind a munkáltatót megilleti, de csak abban az
esetben, ha törvényi feltételek fennállnak. Az elnevezésből is következtethetően valamilyen „rendkívüli”
eseménynek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy valamelyik fél élhessen e
lehetőséggel. Két esetben van rá lehetőség: egyrészt ha a másik fél a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos
gondatlanságból jelentősen megszegi, vagy ha egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony
további fenntartását lehetetlenné teszi. Így megalapozza például a rendkívüli felmondást, ha például a munkavállaló a munkahelyén az előírt
időben huzamosabb ideig nem jelenik
meg, és ennek jogszerűségét – például a betegségét – megfelelően nem
igazolja, de ide vezethet a szolgálati

titok megsértése, illetőleg az alkoholos állapotban végzett munka is. A
munkavállaló részéről indokolhatja a
rendkívüli felmondást, ha a munkaszerződését egyoldalúan módosítja a munkáltatója, vagy a munkáltató a bérfizetési kötelezettségét megszegi, esetleg nem biztosítja a biztonságos és
egészséges munkavégzés feltételeit,
de ide sorolható az is, ha jogosulatlanul nem adják ki a szabadságot.
Fontos hangsúlyozni, hogy a Munka
Törvénykönyve meghatározott alakiságok betartását kötelezővé teszi.
Ennek alapján a rendkívüli felmondás
jogszerűségéhez elengedhetetlen annak írásba foglalása, és az ehhez vezető okok kifejtése. Amennyiben a
munkáltató él ezzel a lehetőséggel
kötelezettsége, hogy még a közlés
előtt lehetőséget adjon a munkavállalónak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére, lehetőséget
adva ezzel a védekezésre. Amennyiben a munkavállaló szünteti meg a
munkaviszonyát ezen a módon, a
munkáltató köteles részére annyi időre járó átlagkeresetet megfizetni,
amennyi a rendes felmondás esetén
is járna, tovább köteles alkalmazni
a végkielégítés szabályait, ezen túl
pedig a munkavállaló követelheti a
felmerült kárának megtérítését is. Tekintettel kell lenni ezen kívül arra is,
hogy a felmondás határidőhöz
kötött: amikor tudomást szereznek az
okról, melyre alapozzák, 15 nap áll
rendelkezésre, legfeljebb azonban az
ok bekövetkeztétől számított 1 éven
belül lehet élni jogszerűen a lehetőséggel. Természetesen a rendkívüli
felmondás közlése esetén is mindkét
félnek lehetősége van az általános
szabályok szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezni, amennyiben
nem ért egyet az abban foglaltakkal.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Város–Kép

Mátyás király trónra lépése: 550. évforduló

GÖDÖLLÕ ANNO

Reneszánsz év

Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
A gödöllői hadifogolytábor
1944 decemberében foglalták el a szovjet csapatok Gödöllőt, és ekkor szállták meg a Premontrei Gimnázium és Rendház épületét is. A hadifogolytábor létesítésének lehetősége 1945. január 12-én került szóba. Az oroszok
közölték a szerzetesekkel, hogy a gimnáziumot és konviktust fogják erre a célra használni. Elkezdték a szögesdrót
felállítását az épület körül. Eleinte kétszeres drótsövényt húztak ki, melyet később négyszeresre bővítettek. 1945. január 15-én a premontrei szerzetesek már csak a rendház alagsorában húzhatták meg magukat. Másnap azonban közölték velük a katonák, hogy délután 18 óráig a rendházat is el kell hagyniuk. A kiürítéshez öt teherautót biztosítottak, melyre csak a matracok, ágyneműk, és némi élelmiszer fért fel. A szerzetesek személyes holmijukat maguk cipelve, gyalog indultak el Máriabesnyőre, az apácazárdába.
Megindult a tábor foglyokkal történő feltöltése. Egyszerre akár 20-30 ezer embert is bezsúfoltak az intézménybe, de
az épület befogadóképessége csak 5-6 ezer volt.
Egy-egy teremben annyian voltak, hogy csak állva
fértek el. A szovjetek annyiszor 100 embert zsúfoltak be egy terembe, ahány ablaka volt a helyiségnek. De sokan voltak, akik már az épületbe
sem fértek be, a januári hidegben az udvaron kellett napokig sínylődniük. Ennek következtében
rengetegen fagytak meg. Táborba való megérkezés a motozással kezdődött. Mindent elvettek a
foglyoktól. Ezután következett az orvosi vizsgálat, ahol a bénákat, végtaghiányosokat és a fertőző
betegeket szűrték ki, majd a táborban maradókat
kopaszra nyírták. Az élelmezés nagyon rossz volt.
A napi adag kb. 20 dkg kenyér, esetleg tea és minden nap híg sárgaborsóleves volt. Ez utóbbitól
mindenki hasmenést kapott. A levest 200-300 literes hordókban hozták. Kanál, pohár, evőeszköz
nem volt, esetleg konzervdobozzal tudtak enni a szerencsésebbek. Tisztálkodási lehetőség szintén nem volt. Hetekig
ugyan abban az ingben és gatyában voltak a foglyok. Néha a hólé nyújtott némi segítséget a mosakodáshoz. A latrinát az udvar délkeleti sarkában ásatták, a kúttól kb. 5 méterre. Ettől az ivóvíz szennyezett lett, mely szintén hozzájárult a hasmenéshez. A hadifogolytáborban a belső rendet a magyar parancsnokság biztosította. Ez a táborban lévő fogolytisztekből állt össze. A szökés szinte lehetetlen volt. Főleg miután a drótkerítést négyszeresre bővítették. Aki
mégis megpróbált szökni, azt agyon lőtték. Az egészségügyi ellátás szintén rossz volt. Előfordult olyan nap is, amikor 400-500 ember halt meg, de szinte ugyan ennyi be is került a táborba, így a hiányt pótolták. A halottakat az erdőben tömegsírokba temették. A sírba egy sor ember rá szalma és mész került. Egy-egy gödörbe 1000-1200 holttestet
helyeztek. A hadifogolytáborhoz tartozott kórház is, mely a gödöllői kisállattenyésztő telepen volt. Ide csak azokat
vitték, akik már járni se tudtak. Gyógyszerek nem voltak. Diagnosztizálni még tudtak a hadifogoly orvosok, de a
problémát kezelni már nem. A kórház létszáma 1200 fő körül mozgott. A hadifogolytábort 1945 áprilisában kezdték
el fölszámolni. A foglyokat bevagonírozták és elszállították a Szovjetunióba. A leromlott állapotú, berendezéseitől
megfosztott épületegyüttest 1946 elején adták vissza a premontrei rendnek.
1993-ban a hadifogolytábor emlékére, a volt premontrei épületegyüttes – ma Szent István Egyetem – udvarán, egy
melléképület falára emléktáblát helyeztek el. A márványtáblát nyáron a hadifogoly találkozó keretén belül avatták
fel. A tábla a honvédelmi minisztérium és a volt hadifoglyok kezdeményezésére került az épület falára.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Gyermekrajz kiállítás a művelődési központban

A reneszánsz kor, a XIV. század elejétől a XVI. század végéig eltelt háromszáz esztendő Európa művelődéstörténetének csodálatra méltó,
termékeny korszaka. Nagy
alakjai: festők, szobrászok,
költők, filozófusok, zenészek, természettudósok voltak egy személyben.
„Reneszánsz: 1. (tört.) Olaszországban kezdődött társadalmi-politikai, de főleg irodalmi-művészeti
mozgalom, amely a középkori lemondással szemben az élet szépségét, a természethez, az emberhez
való visszatérést hirdette, és a fejlődő polgárság érdekeit tükrözte.

2. (ép. műv.) e korszak építészeti
módja, mely a gót stílus helyébe
lépve a görög-római építészet elemeit fejlesztette tovább.”
„Humanizmus (tört.) a középkori
feudális világnézettel szemben az
embert, az emberi egyéniség szabad fejlődését középpontba állító
polgári jellegű, Olaszországból kiinduló eszmei áramlat a XIV-XVI.
században” – áll az idegen szavak
szótárában.
A magyar korai reneszánsz különleges jelenség az európai művészet tekintetében. Különleges, mert
meglepően korán jelentkezett, megelőzve a többi országot, így Magyarország hirtelen és váratlanul
Mátyás király jóvoltából (1458A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban március
26-tól április 30-ig tekinthető meg
a Reneszánsz Év tiszteletére rendezett kiállítás. A folyóirat-olvasóban
helyeztek el a magyar, a rendezvényteremben az egyetemes reneszánsz kultúrát bemutató képeket.
A kiállítást színesíti Szabóné Bognár Mária, gödöllői babakészítő
három, csodálatosan kimunkált reneszánsz öltözetű papírmasé babája. A kiállítást szervezte és az anyagokat
összegyűjtötte
Lakatos
Györgyné.
Csoportos látogatás esetén, kérik
jelentkezzenek az alábbi telefonszámon: 30/209-1915.

Bemutatkoztak a jövő várostervezői
Még megtekinthető a Petőfi
Sándor Művelődési Központban az a kiállítás, amelyen
megsimerhetik a gödöllőiek a
„Miénk itt a (fő)tér címmel
meghirdetett gyermekrajz pályázatra beérkezett munkákat.
Mint arról a múlt héten már
beszámoltunk, a művelődési
központ aulájában állították ki
a gyerekek munkáit.
A jövő kis várostervezői rajzban, festményeken és maketteken jelenítették
meg milyen központot szeretnének
Gödöllő belvárosába, meglehetősen
kiszélesítve a jelenlegi főteret egészen a kastélyig, illetve a művelődési
központig. Nem voltak könnyű helyzetben a bírálók, akik végül két kategóriában tizenegy díjat osztottak ki.
Az „A” kategóriában (alsó tagozatos korosztály) 1. díjat kapott Lukács
Lilla Réka (2. a osztály – Damjanich
János Általános Iskola), 2. díjat Szekeres Fanni (10 éves – Sanyi Manók
Rajzköre), valamint megosztott 3. díjban részesítette a zsűri Hajdú Zsófia,
Meleg Réka, Papcsák Vivien (4. a osztály – Erkel Ferenc Általános Iskola)
Harmati Jázmin (6 éves – Sanyi Manók Rajzköre).
A „B” kategóriában a felső tagozatos és középiskolás korosztály mun-

káit ismerték el. Az 1. díjat Kapuszta
Barbara, Seres Eszter, Simon Dorotytya, Győri Eszter (8.b osztály Szent
Imre Katolikus Általános Iskola) kapta, megosztott 2. díjban részesült Búza Dániel (12 éves –
Sanyi Manók Rajzköre) és Molnár Dávid (11. osztály – Török Ignác Gimnázium). Szintén megosztották a 3. díjat,
amelyet Kovács Dóra (6.b osztály –
Damjanich János Általános Iskola) és Jánossy Kinga (12.c
osztály – Török Ignác Gimn. között.

Különdíjban
részesült a Waldorf Általános Iskola és Gimnázium 10. osztálya
„Zöldőllő” látványtervei és leírása, ami Gecse
Júlia, Kis Dorottya, Molnár
Ábel,
Farkas
Boglárka, Diószegi András, Kovács Réka, Szentpéteri Gergely,
Marton Lili Anna, Dvorszky Anikó,
Rácz Melinda, Valastyán Patrik Csuzi
István munkája, valamint Dányi Leonetta (7.a osztály – Református Líceum).
(ny.f.)

1490) a közép-európai művészi fejlődés élére került.
Mátyás korának embere volt. Az
új olasz műveltség, a reneszánsz
szelleme töltötte el, hatotta át egész
egyéniségét. Azzal vette magát körül, ami szépet, nagyot ez a szellem
a tudomány és művészet terén alkotott. Ebben az ízlésben építette újra
királyi palotáját, melynek termei,
udvarai és kertjei bővelkedtek az új
művészet alkotásaival. Kitűnő
olasz humanisták gondozása alapította meg híres könyvtárát, a Corvinát; Budán, Pozsonyban főiskolát
alapított, megíratta a magyar nemzet történetét (Bonfini). Mátyás
uralkodása a nemzeti királyság
fénykora.

Felhívás
A gödöllői református
egyházközség presbitériuma szeretettel
várja az ifjak pünkösdkor tartandó konfirmációs fogadalomtételével együtt tartandó külön ünnepi megemlékezésre és az azt követő szeretetvendégségre mindazokat, akik a
gyülekezetünkben 50 éve,
vagy annál régebben konfirmáltak.
Részvételükkel kapcsolatos visszajelzésüket a lelkészi hivatal címén várjuk:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.
Telefon: 28/410-191
e-mail: lelkeszihivatal@reformatus.godollo.hu

Meghívó
Teleki Pál halálának
67. évfordulója
alkalmából
2008. április 6-án,
vasárnap 12 órakor,
a máriabesnyői temetőben koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk.
Díjmentes autóbusz különjárat indul 11.30-kor a
művelődési központ parkolójából, mely a temetőig
közbeeső megállóhelyeken, igény esetén megáll.
A megemlékezésre Önt és kedves családját szeretettel meghívja és várja
a Teleki Pál Egyesület elnöksége
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Nagy Fal térdmagasságban
Nem túl gyakran esik meg az
emberrel, hogy egy rendkívül
rokonszenves
fiatalember
meghívja Kínába. Mondhatni,
nem esik meg soha. Most mégis mintha valami ilyesmi történt volna: Peter Hessler Két év
Kínában című könyve jóvoltából az olvasó mintha megérkezne a távoli országba, s eltöltene ott éppen annyi időt, mint
a szerző.
Az amerikai Peter Hessler mint huszonéves tanár, a Békehadtest tagja
1996-tól két évig angol irodalmat tanít a Kína szívében levő Szecsuán tartomány egyik kisvárosának, Fulingnak a főiskoláján.
Fuling szörnyen mocskos és lármás, az utcákon nemcsak megbámulják az idegeneket, de utánuk is kiabálnak, előfordul, hogy durván inzultálják őket. A főiskola vezetői „káderek”, akik a kommunista párt utasításait követik, azok vezérlik gondolataikat, cselekedeteiket.
A diákok mind faluról, parasztcsaládból származnak, az, hogy kiemelkedhetnek, hogy tanárnak képezik
őket, nem kis dolog a számukra, s ennek megfelelően hálásak is érte. A
legegyénibben gondolkodó diákok
elképzeléseit is alapvetően meghatározza a párt irányította agymosás.
És Peter Hessler szereti mindezt.
Szereti a várost, szereti a tanárokat,
szereti a diákokat. Hogy lehet ez?
Úgy, hogy még csak egy szemernyi
előítélet sincs benne. Annál több kíváncsiság. Szorgalmasan tanulja a kínai nyelvet, hogy minél többekkel el
tudjon beszélgetni.
Nem sok idő kell hozzá, hogy a városban számos barátra tegyen szert.
Tapasztalnia kell, hogy a kínaiak va-

lójában sokkal kevésbé távolságtartók, mint például az amerikaiak. Ha
valakit elfogadnak, önzetlenül áldozzák rá az idejüket, osztják meg vele
az otthonukat.
Az otthonukban Mao Ce-tung képe
lóg a falon, s az is „felszabadulásként” emlegeti a legendás elnök
győztes fellépését, akinek esetleg kivégeztette az apját. Rengeteg az ellentmondás a hatalmas országban. A
kommunizmus mellett immár jelen
van a „nyitás és a reform”, a privatizáció, a jelentős gazdasági fejlődés.
Ábrázolja az író a kínai emberek
példás szorgalmát, leleményességét:
a földművesek minden talpalatnyi
földet kihasználnak, a vállalkozók
egyre újabb és újabb lehetőségeken
törik a fejüket.
Büszkék is magukra, meggyőződésük: kínainak lenni a legjobb a világon. Talán valóban érthetetlen a számukra, hogy valaki esetleg nem szívesen él Kínában. Így a más nemzetiségek, amelyekből ötvenötöt tartanak számon.
Peter Hessler Kínában tartózkodása idején éppen az ujgurok mozgolódnak, a Hszincsiang tartományban
élő nép szeretné, ha lakóhelye elszakadhatna a birodalomtól. Hogy a
szerző az ujgurok közé is ellátogat,
különösen érdekes lehet számunkra:
ezek a törökös külsejű emberek némely elméletek szerint a rokonaink.
Nem kizárt, hogy a magyarok ősei arról a területről kezdték el vándorlásukat Ázsián át, amit ma Hszincsiangnak neveznek, Kőrösi Csoma Sándor
minden bizonnyal ezt kereste a közvetlenül alatta levő Tibetig jutva.
A szintén a Békehadtest tagjaként
szolgálók legtöbbje a vakációit Kínán
kívül tölti, nem úgy Peter Hessler: neki Kína kimeríthetetlen élményforrás.
ra új interpretációját látjuk, a ruhadarabok belső
történetének, titkainak,
szívszorító üzenetének
megjelenítése ez.
Sue Hiley Harris kézi szövésű, lenből és
selyemfonálból monumentális struktúrákat készít, szalagszobrokat. A természeti formáknak számításokkal, építészeti rajzokkal előkészített interpretálását találjuk nála. Rajzai,
művei a termeszhangyák épületeinek monumentalitására, strukturalitására emlékeztetnek, ugyanakkor idézik
az emberi kézművesség egyik legősibb
technikáját, a kosárfonást is. Sue Hiley Harris a középgenerációhoz tartozik, ebből adódóan számtalan nemzetközi textilművészeti
kiállításon vett részt,
több alkalommal ösztöndíjasként világ számos országában dolgozott (Kanada; Ausztrália; Japán; Egyesült
Királyság; Amerikai
Egyesült
Államok).
Munkásságában fontos
hangsúlyt kapott a tanítás 1985-1994 között,
amikor a szövéssel és a
természetes festőanya-

Új kiállítás a GIM-házban

Kelet és nyugat
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóházában április 12-én nyílik egy négy napig
tartó kortársművészeti kamara
kiállítás, melyen Naoko Yoshimoto japán és Sue Hiley Harris
walesi textilművészek munkáit
láthatják az érdeklődők. A program délután 3 órakor kezdődik
a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban, ahol
az alkotók egy rövid vetítéses
előadás keretében saját műveikről, szakmai pályájukról
számolnak be; a kiállítás megnyitója pedig este 6 órakor lesz
a GIM-házban.
Katona Szabó Erzsébet textilművész
az alkotókkal kapcsolatban elmondta:
Naoko Yosimoto japán művész, a fiatal generációhoz tartozik, nagy nemzetközi múzeumok által szervezett
pályázatok nagydíjasa (Kyoto Múzeum nagydíja, Mariago – Olaszország,
Textilmúzeum első díjasa, jelenleg
Angliában ösztöndíjasként tanul és
dolgozik). Az emberi élet momentumaival, az emlékezettel foglalkozik.
A talált, gyűjtött textil ruhadarabokból
installációkat készít, tömbökké formált
monumentális műveiben a textil struktú-

Feledhetetlen jelenetsor, mikor a
Nagy Falhoz látogat. Először is,
ahogy megszáll a közeli városban,
Jülinben. Nem akarnak szobát adni
neki a kínaiaknak fenntartott olcsó
szállodában, menjen a külföldiek részére kijelöltbe, ez a törvény, mondják. Szemrebbenés nélkül állítja: „A
Nemzeti Népi Kongresszus megváltoztatta a törvényt.“ S íme, megnyílik
az olcsó szálloda a számára.
Aztán elmegy a Falhoz, amit errefelé nem állítottak helyre. Egy méter magas, döngölt földből készült
töltés csak. Majd ahogy halad mellette térdmagasságú lesz. Könnyedén átlépheti. Megbizonyosodik arról, amit
már sejtett: hogy a Nagy Fal nem
nyújtott védelmet az idegen hódítók
ellen, hogy csak mese az, miszerint
látható a világűrből.
Fedezzük fel Kínát.
(Peter Hessler: Két év Kínában – A
Jangce partján)
- nád -

gok kutatásával kapcsolatban előadásokat tartott, meghívott előadóként az
Egyesült Államokban és Ausztráliában.
Fontos megemlíteni, hogy a kiállítási anyagot hazautazásuk alkalmával
magukkal viszik a művészek, ezért
azok csak rövid ideig – április 11-étől
14-éig (péntek, szombat, vasárnap,
hétfő) minden nap 10-18 óráig –
lesznek láthatóak a GIM-házban.

Gödöllői Tavaszi Napok

Budapest Jazz Orchestra
A Budapesti Tavaszi Fesztivál Gödöllői Tavaszi Napok keretében Big Band Jazz címmel ad
koncertet a Budapest Jazz Orchestra a Petőfi Sándor Művelődési Központban április 10én, 19 órai kezdettel. A zenekar ősszel megjelent lemezének anyaga mellett világslágerek szólalnak majd meg azt est
folyamán a műfaj kedvelőinek
örömére.
Néhány évvel ezelőtt már vendégül
láthattuk városunkban a népszerű jazz
zenekart, akik most legújabb, Everything's Alright című albumuk anyagát
mutatják be Gödöllőn. A 17 tagú formáció 1998 októberében alakult, s elsődleges céljai közt szerepel az, hogy

muzsikusai elsajátítsák azt a fajta sokszínű játékmódot, amit a műfaj sokrétűsége megkövetel annak művelőitől.
Nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy
megmutassák, milyen is ez a muzsika,
hogy honnan hová fejlődött az évtizedek alatt, s megismertessék mind azokat az előadókat, akik mérföldkövei
voltak ennek a zenének.
A 2007-ben elkészült „Everything's
Alright“ (Minden rendben) című lemezen azonban saját kompozíciók és
hangszerelések hallhatók Kevin Mahogany énekes közreműködésével. A
zenekar azonban csak rövid pihenést
engedélyezett magának, s belekezdett
újabb cd-jének munkálataiba, amelyen Oláh Kálmán Bartók ihletésű
művei csendülnek fel. Megjelenése
2008 első felében várható.

Garabonciások – La Mancha Lovagja

Jótékonysági céllal
Március 28-án
a Damjanich János Általános
Iskola tanáraiból alakult Garabonciás Színtársulat nagy
sikerrel mutatta be a La Mancha Lovagja című színdarabot
a Petőfi Sándor
M ű v e l ő d é s i Fotó: Reményi Krisztián

Fotó: Reményi Krisztián

Központban színháztermében.A jótékonysági előadást megelőzően a Damjanich iskola néptánc, színjátszó,
akrobatikus tánc és
torna csoportjai mutatták be tudásukat a közönségnek.
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Ajánló

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja

Április 5. szombat 17 óra:
Az Arpeggio Gitárzenekar
alapítványi estje. Helyszín:
művelődési központ.
Április 8. kedd 18 óra:
Gémesi Gabriella hegedűestje
Április 9. szerda 17.30:
Bartek Zsolt növendékeinek
hangversenye (klarinét, furulya)
Április 10. csütörtök 17
óra: Buka Enikő növendékeinek hangversenye (oboa,
furulya)
Április 11. péntek 17 óra:
Somodi Károly növendékeinek
hangversenye (trombita)
A 2008. március 27-i felvételi
meghallgatások eredményét
május 22-től tesszük közzé a
zeneiskola hirdetőtábláján.

Gödöllői Új
Művészet
Közalapítvány

Gödöllői Városi Múzeum

2008. ÁPRILIS 6., VASÁRNAP, 15 ÓRA
Keserü Katalin kurátor tárlatvezetése a
kiállításban.
Mesesarok – Bútor a lakásban
Múzeumpedagógiai foglalkozás. Jelentkezés
Kerényi B. Eszternél. Tel.: 28-419-068
Művészettörténeti óra a kiállításban
Jelentkezés Őriné Nagy Cecíliánál,
Telefon: 28-421-998

A Városi Múzeum Gödöllői Művésztelep
Alapítványa, melyet a XX. század eleji szecessziós művésztelep tárgyi- és dokumentum-anyagának gyűjtésére és gondozására, a művészteleppel kapcsolatos tudományos és közművelődési tevékenység
támogatására hozott létre a múzeum
1991-ben, kéri, hogy adójának 1 százalékával 2008-ban is támogassa az alapítvány célkitűzéseit.
A Gödöllői Művésztelep Alapítvány adószáma:19179148-2-13

Ibolya Nap – Erzsébet királyné kedvenc virágának jegyében
2008. április 12.

„Forma, kifejezés, emlékezés” címmel a Gödöllői Városi Könyvtárban és a GIMHázban textilművészeti találkozó és kiállítás
Meghívottak:
NAOKO YOSHIMOTO japán és SUE HILEY HARRIS
walesi textil-művészek
Április 12-én (szombat) 15
óra: Vetítéssel egybekötött
szakmai műhelybeszélgetés
meghívott művészekkel. Helye: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
előadóterme (2100 Gödöllő,
Dózsa György út 8.)
Április 12-én (szombat) 18
óra: A kiállítás megnyitója a
GIM-Házban. Helye: Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza (2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.)

Köszöntőt mond: DR. GÉMESI GYÖRGY Gödöllő polgármestere. Megnyitja: SIMONFFY MÁRTA Ferenczy Noémidíjas textilművész, a Magyar
Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke
A négy napig nyitva tartó
kiállítás április 11-14-ig
(péntek, szombat, vasárnap, hétfő) 10-18 óráig látogatható a GIM-Házban!
Cím: GIM-Ház, Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.
Telefon: 28-419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
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HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

Feng shui a kertben

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
28/432-487
Adószám: 19816016-1-43

3 hónapos keverék szukák

www.poraz.hu

3 hónapos keverékek

3 hónapos puli keverékek

Kertünk élővilága

5 hónapos tacskó keverékek

Az élő táj képződményei alapvetően
befolyásolják az energia (chi) áramlását. Fontos, hogy mi van körülöttünk, hiszen minden hatással van az
életünkre. Ha úgy gondolkozunk,
hogy minden rezgés, energia, akkor
nem lesz nehéz ráhangolódnunk a
feng shuira, hiszen ez a „tudomány“
az energiával foglalkozik – állítják
a hívők.
A keleti gondolkodás szerint a
chit a hegyek szülik, a víz gyűjti
össze és hordozza. A víz mindig az
alacsonyabb helyekre tart. Az a víz
hozza a legtöbb, legjobb energiát,
amelyik lassan kígyózik a lábunk
előtt és tiszta.
A feng shui szerint a „szék“ forma az ideális elhelyezkedés. Ha madártávlatból nézünk rá telkünkre,
akkor tudjunk a legjobban elképzel-

Járjuk végig a még üres
kertet! Időzzünk el egyes
helyeken. Figyeljünk arra,
hogy hol szeretünk jobban, hol kevésbé. Ez már
jó támpont ahhoz, hogy
hova helyezzünk el kerti
padot, vagy játszórészt a
gyerekeknek. Figyeljük meg, hogy
hol van a kert közepe. Ez nem feltétlenül a mértani közép, hanem
egyfajta „szív“, amit kertünk körbe
ölel. Ez legyen a kiindulópont a tervezésnél, ide futnak össze az energiautak.
A továbbiakban szükségünk van
az iránytűnkre, hogy be tudjuk tájolni, melyik égtáj melyik területet
uralja. Minden egyes égtáj egy-egy
természeti elem tulajdonságait hordozza. Ezzel a módszerrel a kert

ni ezt. Mögöttünk egy magas támla,
ami védi a hátunkat, jobbról-balról
egy-egy karfa, ami biztonságot ad
és amin nyugtatjuk a kezünket, előttünk szabad terület, ami jó rálátást
nyújt az előttünk kanyargó vízre,
amit így szemmel tudunk tartani.
Amikor a kert kialakítására törekszünk, akkor ezt a formációt kell elsősorban létrehoznunk. Ha ez nincs
jelen a környezetben természetes
formában, akkor általunk készített
objektumokkal teremthetjük meg.
Tehát a ház mögött legyen valami
biztonságot adó építmény. Lehet ez
egy másik épület, vagy magasra növő fák. Jobbról-balról alacsonyabban növő bokrokat telepítsünk. A
következő fontos lépés, hogy a ház
előtt legyen szabad tér, amit a kínaiak mingtangnak hívnak, hogy legyen hely, ahol össze tud gyűlni az
energia, hogy a hatása még koncentráltabbá válhasson. Ezzel meg tudjuk teremteni a biztos alapokat a
feng shui-s kerthez.

összes területén könnyen eldönthetjük, hogy hova milyen növényeket
ültessünk, például a déli égtáj a tűz
elemet képviseli. Ezért a déli területre rózsákat, vörös, bíbor színű virágokat tervezzünk.
További fontos szempont a „támadó energiák“ csillapítása. A hegyes élek, a támadó formák (pl.
lámpaoszlop az utcán) negatív hatásúak
lehetnek,
amennyiben
a
ház bejáratát támadják. Ha megoldható,
akkor
szüntessük meg a
rideg
formát
vagy
állítsunk
eléjük valamit,
ami eltakarja előlünk támadó hatásukat.
A víz a keletiek szerint a jólétet jelenti, ezért a
kertbe telepített

3 hónapos keverékek

beri életminőségre is negatív hatással lesz!
Mi magunk is lehetünk békamentők. Persze
az első és legfontosabb
lépés, mindössze az, hogy felejtsünk el
minden buta tévhitet, amit az évek alatt
belénk neveltek. A béka nem fog megrontani egyetlen egy embert sem, nem
hoz ránk rosszat, vagy szerencsétlenséget. Sőt ha kertünkben béka él, pont szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mi-

Mentsünk békát!

Veszélyben vannak a kétéltűek. Sajnos
túl sok környezeti tényező egyidejű
kedvezőtlen változása sodorta a kipusztulás szélére ezt az állatcsoportot. Közrejátszott ebben az élőhelyek elvesztése, a környezetszennyezés, az intenzív
vegyszerezés, vízbe mosódó mérgek
hatása, az ózonréteg elvékonyodása miatt ciklikusan megnövekedett
ibolyántúli sugárzás, az éghajlatváltozás és az állatok nagy arányú
begyűjtése. De mintha mindez
nem lenne elég veszélyforrás egy
évtizede feltűnt egy rajzóspórás
parazita gomba, Batrachochytrium dendrobatidis, amely megbetegedés a békák között járványsze- Zöld varangy
rűen terjed és ahol felüti a fejét, ott
néhány hónap leforgása alatt elpusztít- vel ez azt jelenti kertünk a természet réhatja a békák 80 százalékát.
sze, és egy természetes egyensúly áll
A kétéltűek fontos szerepet játszanak fenn, ahol az élőlények jól érzik magua táplálékláncban, hiszen rengeteg más kat. Ha béka van a kertben, nem kell küállat táplálékául szolgálnak, ők maguk lönböző rovarölő mérgekre költenünk,
viszont elképesztő mennyiségű rovart mert ezek a kétéltűek elvégzik a féregfogyasztanak el, ami nem mellékes a irtást. De mit is kell tennünk pontosan?
növényvédelem szempontjából sem. Íme egy kis segítség:
Egyetlen varangy 90 nap alatt akár
– Egy naposabb helyen alakítson ki
10.000 rovart is elfogyaszt! A trópusi te- kis tavat, amelynek legyen széles, lapos
rületeken a szúnyogok irtásával korlá- parti sávja is. Ültesse körbe a tavacskát
tozzák pl. a malária terjedését is.
parti növényzettel.
Másrészt szerepük a gyógyászatban
– Legyen a tóban úszóleveles vízi nöis kiemelkedő. Bőrük számos olyan ké- vény is pl. tündérrózsa, tavirózsa, amely
miai anyagot választ ki, amely lehetsé- napozóhelyként, rovarfogó helyként és
ges gyógymódot nyújthat az embereket búvóhelyként szolgál a béka számára.
fenyegető betegségek ellen. Végül
Leveli béka
rendkívül fontos indikátorfajok, azaz
jóval érzékenyebbek a környezeti hatásokra, mint más élőlények, így elsőként
jelzik a környezet állapotának romlását.
Életciklusuk részben a vízben, részben a szárazföldön zajlik. Ez pedig duplán sebezhetővé teszi őket, vízi vagy
szárazföldi élőhelyeik romlása egyaránt
kihat rájuk. Mivel bőrüket légzésre is
használják az nagyon vékony, így a
– A tó körül elhelyezett kiálló kövek,
szennyező anyagok is könnyen átjutnak gyökerek, fatörzsek vagy megfelelően
rajta. Az ózonréteg elvékonyodása miatt kialakított cserepek alatt lévő üregek reaz ibolyántúli sugárzás fejlődési rendel- mek szállás- és búvóhelyet teremtenek
lenességeket és nagyarányú lárva-, pe- sok varangyfaj számára.
tepusztulást eredményez. A kétéltűek
– A békák tavában ne tartsunk halanem maradnak meg olyan területeken kat, mert megeszik a lerakott petéket.
sem, ahol a vizek elsavasodnak vagy
Vegyen részt természetvédelmi csonehézfémmel szennyeződnek. A fajok portok környezetszépítő megmozduláeltűnése ilyenkor nagyon fontos jelzés: sain, segítsen rendbe tenni a közeli élőazt jelenti, hogy káros folyamatok in- vizek környezetét, hogy a békáknak is
dultak be az adott területen és ez az em- tiszta otthonuk legyen.

Kerekes kutyaszánszáguldás

tavak, ha megfelelő helyre tesszük
őket, nagyon sok szerencsét tudnak
otthonunkba csalogatni. Néhány nagyon egyszerű elv a tavak elhelyezéséhez: ne tegyünk a ház mögé tavat, mert gyengíti biztonságunkat,
rontja anyagi helyzetünket. Ne készítsünk zajos, hangos csobogású
vízeséseket, mert az zavaró.
Teremtsük meg a yin-yang
egyensúlyt. A fák, élő növények
hordozzák a yang minőséget, míg a
kövek az ellentétes pólust, a yint.
Ezért ne csak virágokat, fákat, bokrokat ültessünk, hanem alakítsunk
ki sziklakerteket is portánknál. A
kövek a biztonság érzetét keltik, ha
minimum 1/3-ad részük a földbe
van ásva. Készíthetünk belőlük tájképet vagy szobrot. A lapos kövek
vízszintesen vezetik az energiát
(föld elem), míg a magasba törők
felfelé irányítják azt. A köveket úgy
helyezzük el, hogy a legszebb oldaluk legyen szem előtt.
Nincsen feng shui-kert utak nélkül, hiszen ezek kötik össze a kert
egyes részeit, összefüggő egészet
csak ezekkel együtt tud alkotni. Az
ösvények legyenek kissé kanyargósak. Az egyenes járdán túlságosan
felgyorsul az energia, veszít kedvező hatásából. Az, hogy miből készítjük a járdát vagy utacskát, igazából
ízlésünkre van bízva. De azért hallgassunk ösztöneinkre, ne csak az ízlés és a pénztárca alapján válaszszunk. Ha lecsendesítjük folyton
kattogó elménket, akkor jobban
érezzük az energiákat és rá tudunk
érezni arra, hogy milyen forma,
szín, elrendezés a legjobb.

Eboltás
Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város lakosságát,
hogy Gödöllő városban az ebek 2008. évi veszettség elleni védőoltásra az alábbi időpontokban kerül
sor 8 - 10 óráig:

április 5. (szombat)
Szabadság u. Besnyő u. sarok
április 12. (szombat)
Présház
április 19. (szombat)
Köztársaság út sorompó
május 3. (szombat)
Kazinczy krt. rendelő
május 10. (szombat)
Vásártér

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Kutyák és emberek együttes erőpróbája a kutyaszánhajtás, főként akkor, ha a szánok – hó híján – kereket
kapnak. Ez a megállapítás újra bebizonyosodott a hétvégén Domonyvölgyben megrendezett Jankovics Attila
Kutyaszánhajtó Emlékversenyen, amelyen külföldi versenyzők is rajthoz álltak. A rendezők a sportág három
éve elhunyt hazai megalapítója emlékének adóztak. A kutyaszánhajtás költséges sportág, egy-egy husky,
alaszkai malamut, vagy szamojéd fajtájú kedvenc 1000-1500 euróba kerül, s ezekből akár nyolcat is a fogatba állítanak. A dimbes-dombos homokos pályán a meleg is próbára tette a versenyzőket és négylábú társaikat, akik 15 fok felett kimelegedve nem bírják a futást.

Április 5-6.:

dr. Szász László
Tel.: 30/991-7092
Veresegyház, Levendula u. 63.
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Pécsi Ildikó: „A főzés fantázia kérdése”

Solier Café – KulinART
Április 7-én indul a Solier Caféban a
KulinART beszélgetéssorozat, amelynek keretében minden hónap első
hétfőjén egy-egy, erre az alkalomra
meghívott neves művésszel, tudóssal,
sportolóval, közéleti személyiséggel
találkozhatnak és vacsorázhatnak
együtt a vendégek, akár a meghívott
által összeállított menüsort megízlelve. Elsőként Pécsi Ildikó színművészszel beszélget az est házigazdája, Rétalji Igor.
– Pécsi Ildikó nem csupán művészetéről, de
családszeretetéről és nem utolsó sorban a
kulinária iránti vonzalmáról is ismert. Szeret főzni, sokféle és különleges receptje van.
A főzésben is a művészetet keresi, vagy ennek más oka van?
– Azt szoktam mondani, a főzés fantázia kérdése. Azt sokan tudják rólam, mennyire szeretem a kertünket, nem csak a pihenésnél, a főzésnél is hasznát látom. Sokféle fűszer- és
gyógynövényünk van, ezeket nagyon szívesen
használom.
– Azt mondta egy interjúban, a sült csokigombóc gyermekkori ízét emlékként őrzi,
s bár megvan a receptje, nem készíti el, nehogy eltűnjön a varázs. Főzni otthon tanult
meg?

Pécsi Ildikó kedvenc
süteménye:
Tejes mini fánk
mézes-mákos
köpenyben

étkezésekre nemigen van mód, talán csak hétvégén, a gyerekekkel.
– Rengeteget dolgozik, honnan van ennyi
energiája?
– A családomtól kapom. Az én Lajosom nélkül, azt hiszem, aligha sikerült volna ennyi
mindent megcsinálnom – több mint negyven
éve élünk együtt, fantasztikus ember. Az erőm
másik forrása a gyerekek boldogsága. És ha
mégis elfáradok, kimegyek az imádott kertembe, amit az áldott emlékű Piri nénitől és Hanzi
bácsitól vettünk még 1960-ban. Szóval, nem
panaszkodhatom és minálunk ez soha nem
volt szokás, tesszük a dolgunkat, amíg tudjuk,
amíg hagyják.

50 dkg
10 dkg
10 dkg
3 db
2,5 dkg
0,5 dkg
3 dkg
2,5 dl

A FENTI ANYAGOKBÓL LÁGY
FÁNK TÉSZTÁT GYÚRUNK,
PIHENTETÉS UTÁN
KINYÚJTJUK ÉS 2 CM
ÁTMÉRŐJŰ FÁNKOKAT
SZÚRUNK KI. KELESZTÉS UTÁN
BŐ OLAJBAN KISÜTJÜK ÉS TEJ,
MÉZ ÉS MÁK
KEVERÉKÉBE FORGATJUK.
– Igen, édesanyám mellett. Nagyon jó dolgunk volt gyerekkoromban, édesanya otthon
maradt, tudott főzni ránk minden nap. Azok a
családi ebédek a szüleimmel mindig megmaradnak emlékeimben, ma már ilyen nyugodt

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik KRISTÓF ISTVÁN temetésén
részt vettek és gyászunkban osztoztak!
A gyászoló család

TÁJÉKOZTATÓ
Az Országos Villamostávvezeték
Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Detk-Zugló I. 220 kv-os
távvezetéken márciustól előreláthatólag augusztus hóig felújítást
végez, amely érinti Gödöllő közigazgatási területét is.
A munkálatokat az üzemelő távvezetéken
vezetékjog alapján végzik. A terepen való
mozgás során gépeik esetlegesen taposási
kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon,
amelyekért a terület használóját kártalanítás
illeti meg.
Kártalanítási igényüket a károsodott ingatlanok használói a területen jelenlévő építésvezetőnek személyesen, vagy levélben jelenthetik be a következő címen:
Országos Villamostávvezeték Zrt. 1158
Budapest, Körvasút sor 105.

Fánk tészta:
liszt
porcukor
vaj
tojássárgája
élesztő
só
rum
Tej
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Köszönetet mondunk a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Kht. vezetőségének, minden dolgozójának,
barátoknak, ismerősöknek, akik
2008. február 28-án az 53 éves korában elhunyt PAPP KÁROLYT
utolsó útjára elkísérték, és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY KHT.
MŰSZAKI ADMINISZTRÁTOR
MUNKATÁRSAT KERES
azonnali belépéssel!
Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal
a kastély titkárságán,
Vámosi Ritánál
vagy e-mailen:
vamosi.rita@kiralyikastely.hu
Tel:28-420-331

AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY
az idősek otthonába
(Gödöllő, Ady Endre sétány 56.)
szociális gondozó és ápoló, vagy
egészségügyi végzettséggel
rendelkező munkatársakat keres
Előnyt jelent:
HID képesítés megléte, gödöllői
állandó lakcím.
Illetmény:
a Kjt szerint + munkahelyi pótlék.
Munkakezdés ideje: 2008. április 1.
Részletes felvilágosítás kérhető:
az intézmény vezetőjétől, 28-512-405
telefonszámon

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén.
Tel.: 28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 31-április 6-ig: Ezüstkehely
Petőfi S. u. 1/a. Telefon: 416-551.
Április 6-13-ig: Kígyó
Gábor Áron u. 3. Telefon: 430-069

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D EN N I N C S Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Hirdetés
ÁLLÁS
* Gödöllői városi piacra, zöldség boltba, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező, nem dohányzó kollégát keresünk azonnali kezdéssel is.
Érd.:30/230-1953, 30/9492-228
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk. Érd.: 30/913-8769.
* Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk 4 órás munkába. Ugyanitt idény
jellegű munkára áprilistól október 31-ig büfébe eladót felveszünk. Nyelvtudás
előny. Érd.: 30/223-98-01
* Gödöllői könyvelőiroda, könyvelő munkatársat keres. Az önéletrajzokat a
következő email címre várjuk: g.szekeres@chevroletkatona.hu
* Gödöllői gépjármű márkakereskedés felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére: bérgépkocsi értékesítő, gépkocsi mosó. A jelentkezéseket a
30/221-0687-es számon várjuk.
* Akarsz-e Japán legnagyobb Wellnes cég tanácsadója lenni, központok
kialakításában részt venni? Rendkívüli pénzkereset, karrier lehetőség. Tel:
30/645-7347, 20/959-2110
* Gödöllői óvoda UDVARI TEVÉKENYSÉGET SZERETŐ, KARBANTARTÁSHOZ
ÉRTŐ munkatársat keres napi 8 órai foglalkoztatással. Tel: 28/430-243 (816 h között)
* Gödöllői Pizza Pallazzo keres csinos felszolgáló lányt, konyhai kisegítőt és
pizzafutárt. Jelentkezni a 20/338-7225

* Cégünk keres gyakorlott CO-2 HEGESZTŐKET Gödöllői munkahelyre.
Kiemelt bérezés. Szállás, utazás biztosított! Tel: 20/492-3044
* Kft keres hegesztőket hosszútávra. Kiemel bérezés, szállás, utazás biztosítva. Tel: 20/3486-695
* Cégünk keres autófényező végzettséggel rendelkező szakembereket és
függőzni tudó minősített CO-2 hegesztőket, ill. szerkezetlakatosokat.
Dunakeszi munkahelyre. Kiemelt bérezés. Tel: 20/492-3044
* GÖDÖLLŐI PIZZÉRIÁBA SZAKÁCSOT KERESÜNK. Érd: 20/9799-406
* Építőipari Kft. 1,5 t kisteherautóra anyagbeszerző sofőrt keres. Jelentkezni
önéletrajzzal és fizetési igény megjelölésével: 2101 Gödöllő, Pf.: 177.
* Üzemanyagtöltő állomásra – NEMDOHÁNYZÓ – munkatársak jelentkezését a 06 28 513 115 telefonszámon várjuk.
* Betanított munkásokat keresünk azonnali kezdéssel! Céges buszjárat biztosított, kétműszakos munkarend, könnyű fizikai (ülő munka). Jelentkezni
lehet: Gd., Dózsa Gy. út 69. fsz. 4.
* Vendégkörrel rendelkező fodrászt, kozmetikust felveszünk. Cím:
Szolgáltató Szövetkezet Gödöllő, Szt. János u. 5. Tel: 28/410-019 (9-15-ig)
* Gödöllői Delikátesz üzletünkbe keresünk kedves, igényes, tanulni hajlandó,
önálló, szakképzett hölgyeket eladói munkakörbe. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: Gödöllő., Dózsa Gy. út 2. Rádi Pékség és Delikátesz üzletben lehet.
* Raktári dolgozót és szerelvény osztályra eladót felveszünk. Arzenál áruház
Gödöllő, Dózsa Gy. út 96.
* Diplomás tanítónő, óvónő, fejlesztőpedagógus szeptembertől félállásban
munkát keres. Érd: 30/860-2686 14 h után.
* Gödöllőre megbízható, munkájára igényes takarítónőt keresek Heti 5 alkalom, havi 80 E Ft fix. Áprilisi kezdéssel. Érd: 30/5682-103
* Háztartása vezetésébe besegítek. Takarítás, vasalás. Gyermek ill.
id. szülő felügyeletét rendszerességgel és esetenként is vállalom. Tel.
20/476-0648
* Szakképzett bébiszitter Gödöllőn gyermekfelügyeletet vállal. Tel:
30/348-5718
* VASALÁST, ABLAKTISZTÍTÁST VÁLLALOK (LEINFORMÁLHATÓ).
Tel: 20/551-7194
* Gödöllői söröző és játékterembe játékgépkezelőt felveszünk. Érd:
20/342-9412
* Veresegyházi kocsmába PULTOS alkalmazottat keresek. Tel:
30/445-1597
* Hamarosan nyíló szépségszalonba keresünk: fodrászokat, manikűröst –
pedikűröst – műkörmöst. Érd: 20/200-2725, 30/2288-403
* A MÉDIALOG ZRT. HAJNALI HÍRLAPKÉZBESÍTÉSRE MUNKATÁRSAKAT
KERES. Érd: 30/817-0361
* Nemzetközi cégcsoport gödöllői területre jó kommunikációs képességű,
céltudatos munkatársakat keres. Havi 160 E Ft. Tel: 20/5628-400
* Sofőri állást keres középkorú férfi B, C kategóriás jogosítvánnyal, lehetőleg Gödöllőn, vagy közvetlen körzetében. Szállás nem kell. Tel: 30/507-8844
* Építkezésre alkalmi munkást keresek. Tel: 20/556-2501
* Szépségszalonba KOZMETIKUST keresünk. Tel: 70/264-4654
* Újonnan nyíló gödöllői irodaházunkba keresünk munkatársakat. Tel:
20/386-9373 Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 69/A péntek reggel 9.00.
* IRODAI TEVÉKENYSÉGRE KERESÜNK ÚJ MUNKATÁRSAKAT gödöllői irodaházunkba. Tel: 20/490-4662
* Gödöllői cég keres középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalókat 2
műszakos munkarendben hosszútávra, versenyképes fizetéssel könnyű
fizikai munkára. Szintén Gödöllőre keresünk elektrotechnikust, elektroműszerészt és villanyszerelőt. Érd: 28/545-525, 30/868-4381
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-Csanakban épülő 115m2 lakóház 410m2
telekkel 30MFt.
-Blahán épülő 100m2 lakóház 500m2
telekkel 28MFt.
-Rögesben épülő 106m2 lakóház 300m2
telekkel 28,8 MFt.
-Palotakert egyedi fűtéssel rendelkező
44m2-es lakás 9,7 MFt.
-Kossuth L u 2 szobás 4.em-i lakás 10,5 MFt.
-Szadán 2 szobás és nappali +3 hálószobás
családi ház 719m2 telekkel 22MFt.
-Szadán Gesztenyefa u-ban nappali + 4
szobás családi ház 1163m2 telken, dupla
garázzsal 36 MFt.
-Veresegyházon nappali +5 szobás családi
ház garázzsal 26,5MFt.
-Építési telek a Rögesben 637m2
közművek a telekre vezetve 10,9MFt.

INGATLAN
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort.
Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft.
Érd:30-392-3635
* Gödöllőn (egyetem mögött) 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház,
780 -as teleken eladó. Tel: 20-9-805-765
* Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában egy 71 nm-es, III. emeleti,
3 szobás, erkélyes (nem panel) lakás. A fürdőszoba, wc, konyha és az előszoba
szépen felújított. Parkettás szobák, új radiátorok, egyéni vízórák, és csendes,
otthonos környezet jellemzi a lakást. Iá.: 13, 8 m Ft. Tel.:20/414-2024.
* ELADÓ 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth Lajos utcában. Iár 10,3 MFt
20-804-2102
* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK lakható kis téglaházzal, jó környéken ELADÓ
Iár 13,8 MFt 20-772-2428 www.godolloihaz.hu
* JÓ VÉTEL GÖDÖLLŐN! 69m2-es egyedi fűtéses erkélyes 1+2 félszobás jó
beosztású világos lakás központhoz közel ELADÓ! Azonnal költözhető. Iár
13,9 MFt. 20-772-2428
* János utcában 2 szobás erkélyes lakás ELADÓ Iár 11,2MFt. 20-7722428
* ELADÓ 2 szobás gyönyörűen felújított lakás Gödöllőn központban! Iár 11
MFt 20 772-2428
* SZADÁN 840nm, 21méter széles ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Iár 6,9 MFt 20772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT SZADA és GÖDÖLLŐ legnagyobb
telekválasztéka! www.godolloihaz.hu
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SZOCPOLKÉPES IKERHÁZ Kistarcsán, csendes, jól megközelíthető helyen ELADÓ! Kulcsrakész Iár 18,5 MFt 20 772-2428
* GÖDÖLLÖN Kertvárosban 3 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 27,5MFt
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428
* GYÖNYÖRŰEN FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ KERTVÁROSBAN ELADÓ! Extra
konyhabútor új-tető térkő-burkolat dryvit szigetelés 3szoba+nappali
ÉRDEMES MEGNÉZNI! Iár 27.5 MFt 20-7722429
* ÁRZUHANÁS! GÖDÖLLŐN duplakomfortos 2+3 félszobás családi ház 1200
m2 telekkel ELADÓ. Szauna ,központi porszívó. Iár 32 MFt GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428 www.godolloihaz.hu
* Eladó társasházi lakás Gödöllőn! 35m2 hasznos terület, 1 galériázott
szoba, 25m2-es közös pince, veranda, központhoz közel. 2006-ban felújítva.
1 hónapon belül költözhető. Iár 7,7 MFt. 20-7722429
* Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 2 szint, 170m2, 4 szoba + nappali,
szép telek. Iár 27,5MFt. 20-7722429
* ELADÓ 765m2-es déli fekvésű építési telek Veresegyházon zöldövezetben.
Jó szomszédok, sík, rendezett, bekerített terület! Iár 10,9MFt 20-772-2428
* KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az
OTP mellett–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
* Eladó ház Hévízgyörkön!1080m2-es telken 70m2-es, lakható tégla +
vertfal építésű, 2 szobás ház terasszal, pincével. Konvektor és kályha
fűtés. Iár 7,2 MFt.20-772-2429
* Eladó ház Aszódon nappali + 2 és fél szobás, garázsos jó állapotú családi ház konvektoros fűtéssel. Iár 16,2 MFt. 20-804-2102
* Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek 11 M-ért, uitt kb. 360
m2-es közművesített ikerház építésére alkalmas telekrész eladó. Iá: 3 M.
Tel: 28/404-124, 30/2766-526
* TELEK eladó a Boncsok-dűlőben. Ugyanitt KIS KUTYAHÁZAK, nagy
faasztal 2 lócával is eladók. Tel: 30/2850-144
* MARIKATELEPEN a CSÁRDA után kb. 750 m2 külterületi zárt kert
eladó. 70/508-8727
* Vácszentlászlói szépfekvésű 1157 m2-es belterületi építési telek bekerítve
eladó. Közművek a telek előtt. Iár: 2,85 M Ft. Érd: 30/216-1792
* Eladók Szadán összközműves építési telkek. 1000 m2-es telkekre 2 lakás
építhető. Iár: 9M. Tel: 30/545-1690
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ
INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS

* Eladó Őrbottyánban 4200 és 1180 m2-es kereskedelmi szolgáltatásra
kijelölt belterületi telek a Fő úton az Avia benzinkút mellett. Megosztása is
lehetséges. Iár: 5500 Ft/m2 Érd: 30/383-5689
* Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350 m2-es
megosztható építési telek 80 m2-es felújítható házzal eladó. Tel:
28/421-619
* Gödöllőn a REMSEY krt.-i TEREMGARÁZSBAN AUTÓBEÁLLÓ
ELADÓ! Iár: 1,7MFt. Érd: 30/924-6979
* GARÁZS eladó a János utcai garázssoron. Elektromos áram,
szerelőakna. Iár: 1,75MFt. Érd: 30/924-6979
* Pataktéri TÉGLA GARÁZS ELADÓ. Villannyal, szerelő aknával kb.
20 m2. Iár: 1,4 M Ft. Tel: 70/628-4360
* Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, kétszobás, parkettás, konvektoros, 2. em. téglaházi lakás saját tárolóval eladó (erkély
nincs). Iár: 10,9 M. Tel: 30/350-4346
* Gödöllő Blahai részén 95 m2, 2+2 szobás családi ház 320 négyszögöles
panorámás telken eladó. Iár: 30,9 M Ft. Érd: 30/670-2487
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes
helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes,
nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.:
30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna
+ ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Palotakerten liftes házban, 2. emeleti, 2 szobás, 64 m2-es lakás eladó.
Teljes felújított: kőburkolat, parketta, beépített konyha mosogatógéppel,
kerámialapos tűzhellyel. Ára: 11,5 M Ft. Érd: 20/344-0499
* Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generációnak alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal,
kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* NEM PANEL! 64,5 m2-es, 2,5 szobás, saját vízórás, cirkófűtéses, erkélyes,
3. em. lakás eladó! Szt. János u. Iár: 14,5 M Ft. Tel: 30/461-4308
* Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű 3. em.
napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, konyha) műanyag
ablakokkal. Iár: 16M. T: 70/315-4111
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában részben felújított 2 szoba összkomfortos 4.
emeleti loggiás lakás eladó. Iár: 12,5 M Ft. Tel: 20/9704-328
* Eladó Isaszegen Március 15. u. 11sz. alatti 2 szoba + am. konyhás
összkomfortos családi ház 300nöl kővel burkolt, parkosított kerttel, klímával, elektromos kapu + garázsajtóval. Tetőtér beépíthető. Iár: 23 M Ft. Tel.
30/316-5335
* Eladó a Kazinczy körúton 2007.-ben teljes körűen felújított 2,5 szobás (64
m2), földszinti lakás. Egyedi cirkófűtésű, elektromosan átvezetékelt,
nyílászárók cserélve. Ár: 14,3 M Ft. Tel: 20/976-2153
* Gödöllőn, Röges utcában újonnan épülő ikerház eladó. Érd: 30/645-5659
* ERDŐKERTESEN 471 m2-es telken 38 m2 faház NYARALÓ, szigetelt
gázkonvektoros fűtésű, télen is lakható, áron alul eladó 6 MFt-ért. Érd:
30/252-6494
* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utcában igényesen felújított 2. emeleti, csendes,
világos, 1+2 félszobás 62 m2-es erkélyes lakás eladó magánszemélytől. Iár:
13,2 M Ft. Tel: 20/999-3151
* EXTRA, EXTRA állapotban! Gödöllő, Szt. János utcai, első emeleti, 60 m2es gázfűtéses lakás 13,8 irányáron eladó. Tel: 70/383-5079
* Palotakerti 2 szobás parkra néző lakás 10,8MFt – 2300 m2-es
összközműves telek régi házzal 22MFt – Többgenerációs ház 1300 m2
telken 42MFt – VALKÓN 3 szobás jó állapotú ház 14,2MFt – HÉVÍZGYÖRKÖN
760 nöles telek, megosztható 2,6MFt – GÖDÖLLŐN 2 ha földterület 20MFtért eladó. Tel: 28/430-890, 20/435-7387 HÁZ és VÁR BT
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es, jó
állapotú lakás. Ár: 13,5MFt. tel: 70/320-6985
* Eladó lakás Gödöllőn a Szőlő utcában. 69 m2-es, 1+2 félszobás, étkezős,
tárolós, parkra néző, csendes, erkélyes, világos, egyedi fűtéses, alacsony
rezsijű magánszemélytől! Tel: 30/475-0807

* Felújított palotakerti 2 szobás panellakás eladó május végi költözéssel. Iár:
12 M Ft. Érd: 20/3328-342
* Palotakerten 2. emeleti 2 szobás 61 m2-es részben felújított lakás
12,2MFt-ért eladó. Tel: 20/597-1286
* Gödöllő Palotakerten 64 m2-es, fiatalosan felújított, 2. emeleti parkra
néző lakás eladó. Ára: 12,8 M Ft. Érd: 20/984-3544
* Gödöllőn a Szt. János utcában 64 m2-es, 2 szobás, 2. emeleti, jó
állapotú, konvektoros, klimatizált, napfényes lakás eladó. Iár: 12,4 M Ft.
Tel: 30/481-4161
* Eladó egy 50 m2-es 1+ 2 félszobás konvektoros, 2. emeleti felújítandó
lakás magánszemélytől a János utcában. Központközeli, csendes környék.
Iár: 11,5 M Ft. érd: 30/551-4812
* Eladnám vagy központi 1,5-2 szobás, erkélyes lakásra cserélném
Gödöllő Kertvárosban 706 m2 telken lévő 86 m2-es 2,5 szobás családi
házamat parkosított kerttel, kerti tóval, 2 autó részére fedett beállóval.
Iár: 23 M Ft. Érd: 20/545-5182
* Eladó Gödöllőn, Szabadka u. 1. em. 2 szobás lakás és Máriabesnyőn 850
m2 közműves belterületi telek érv. ép. engedéllyel. Esetleg csere kertes
házra értékegyeztetéssel. T: 20/255-9325, 16h után: 28/412-116
* Gödöllőn, Palotakerten 4 emeletes házban 64 m2-es 2 szobás, erkélyes,
felújított, parkettás, járóköves, redőnyös lakás azonnali költözéssel eladó. Iár:
12,5M Tel: 20/491-2567
* Palotakerten, parkra néző 2 szobás, felújított, jó állapotú lakás
eladó a folyosón és a pincében tárolóval. (Kábel TV, NET, Tel. van.)
Érd: 70/366-8026
* Sürgősen eladó Kartalon egy két generációnak is alkalmas, 130 nm-es
családi ház, két garázzsal, nagy 1095 nm telken. Iár: 18,9 M Ft Érd.: Tóth
Andrea 06-30-415-7665
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Palotakerten egy X. emeleti 57 nm-es 2 szobás
felújított lakás. Iár: 12,9 M Ft Érd.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
* Eladó Palotakerten 39 m2-es földszinti lakás. Iár: 8,8 M Ft. Érd: 545-1690
* Nagymaroson 3 szobás (+ konyha, fürdőszoba, spejz, zárt veranda) családi ház konvektoros gázfűtéssel, rendezett belső udvarral a Dunához közel
eladó. Érd: 20/931-9521
* Négy szobás családi ház eladó HÉHALOMBAN. Nagy kert, cirkó, cserépkályha. Iár: 8,5 M Ft. Tel: 20/313-8968, 28/416-236
* Szadán 117 m2-es családi ház (új CBA-hoz közel) 400 nöles telekkel,
gázkonvektoros, szintes, 3szoba+nappali, garázs, pince stb. betegség miatt,
áron alul, sürgősen eladó. Fix ár: 16,5 M Ft. 30/683-1112

* Palotakerten 2 éve igényesen felújított 1+2félszobás lakás eladó. Iár: 12,5
millió. Tel: 20/569-6081
* Fiatalos, jó állapotú, amerikai konyha-nappalis 1,5 szobás, 50 m2-es 4.
em. lakás a János utcában eladó. Iár: 12,1 M. Érd: 30/966-1375
* Gödöllő, Szt. János utcában 4. em. felújított, 59 m2-es lakás eladó.
Azonnal beköltözhető. Iár: 13 M Ft. Érd: H-P munkaidőben 28/416-027
* Kartalon 2 lakásos külön bejáratú családi ház eladó vagy gödöllői lakásra
cserélhető értékegyeztetéssel. Iár: 17, 8 M Ft. Érd: 70/947-6846
* Gödöllőn, Palotakerten 2szoba összkomfortos 10. em. lakás jó állapotban
csodálatos panorámával iá: 10,5M; Röges utcában telek faházzal, fúrt kúttal,
gyümölcsössel eladó. Iá: 5,5MFt T: 20/472-1910
* Gödöllő Erzsébet kirné krt-on 1szobás, 34 m2-es, távfűtéses, parkra néző,
egyedi vízórás 3.em. lakás eladó. Telefon, kábeltévé előkészítés van, szolg.
pill. szünetelve. T: 20/9138-221
* Eladó Gödöllő Állami Telepen, zöldövezetben, 88 m2-es társasházi lakás,
amihez saját kert, tároló, garázs tartozik. Ár: 15 M Ft. Érd: 30/210-5749
* Eladó Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben egy 62 m-es 1+2 félszobás 4.
emeleti lakás. Ára: 13 M Ft. Érd: 30/9915-701
* 200 nöles telken 80 m2 + 36 m2 szuterénes családi ház ipari árammal és
állattartási lehetőséggel eladó. Iár: 24,8 M Ft. Tel: 30/497-8484
* Gödöllő központjában (Kőrösfői K. A. u. 39.) 2 utcára nyitható, kertes
(693m2), 3 szoba összkomfortos családi ház eladó. Iár: 23 M Ft. Érd:
20/551-7194
* Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 2 szobás, 55 m2-es magasföldszinti lakás 12,1 M Ft-ért. Plusz a beépített bútorok megegyezés
szerint. Tel: 28/414-572
* Gödöllő – Máriabesnyőn 980 m2-es TELKEN 80 m2-es összközműves
CSALÁDI HÁZ eladó. Iár: 21MFt. Tel: 20/669-2655
* Sürgősen eladó IKLADON KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ gyönyörű
parkosított kerttel, halastóval áron alul , családi okok miatt. Iár: 18,5MFt. T:
20/413-2243, 20/561-4412
* Gödöllőn a Fácán-soron az új lakóparkban eladó színvonalas kialakítású, 65
nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes lakás, egyedi mérőórákkal, saját tárolóval. Iá: 20
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű háztömbben eladó 95 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban lévő egyedi fűtésű, erkélyes lakás
beépíthető tetőtérrel, 270 nm-es saját telekrésszel. Iá: 26,2 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*A Szent János utcában 64,3 nm-es, 2,5
szobás, 3. emeleti, jó elrendezésű, erkélyes, konvektoros lakás eladó. Iár: 14,5mFt.
*Szadán 29 nm-es, 1 szobás társasházi
lakás pici előkerttel eladó. Iár: 6,5 mFt.
*Marika-telepi 750 nm-es zártkert
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 1 mFt .
*GYOMAENDRŐDÖN a hármas Körös
partján, idilli környezetben 30000 nmes (engedély halastó létesítésére)
zártkert eladó. Irányár: 6,6 mFt.
ÚJ LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nmes telken most épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi lakások szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 31,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nmes telken most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4 szobás, garázsos ikerházi lakások szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Iár: 33 mFt.

*SZILASLIGETEN
a
Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű,
új építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók.
*KISTARCSÁN, a kórház mögött 700
nm-es telken most épülő,72 nm-es,
nappali+ 3 szobás ikerházi lakások
májusi átadással leköthetők. Szoc. pol.
felvehető. Iá:18,5 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti szépen felújított lakás
eladó. Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 12,9 mFt
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás, 4.
emeleti, jó állapotú lakás eladó. Iár:10,9 mFt.
A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti felújított lakás
eladó. Iá: 12,4 mFt
A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 4. emeleti teljesen felújított
lakás eladó. Iá: 12,5mFt
*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, szépen
felújított lakás, egyedileg szabályozható
távfűtéssel eladó. Irányár: 13 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, 2,5 szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 13,8 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban 700 nm-es telken 3
szobás családi ház, melléképületekkel
(dupla garázs, pince) eladó. Iár: 20,5 mFt.
*Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nappali
+ 4 szobás családi ház eladó. Iár: 35 mFt.
*A Királytelepen 1167 nm-es parkosított telken két lakóház eladó: egy 100
nm-es, 3 szobás és egy 50 nm-es, 1
szobás (melléképületekkel, garázzsal).
Irányár: 28,3 mFt.
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998ban épült, kétszintes, 160 nm-es, nappali+ 3 szobás klimatizált családi ház
(parkosított telek, medence, dupla
garázs, pince, öntöző rendszer)
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 39 mFt.
*A Királytelepen, 994 nm-es saroktelken, 3 szobás, 80 nm-es, felújítandó
téglaház eladó. Iá: 17,7 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nmes, 3 lakásos családi ház (fúrt kút,
garázs) eladó. Iá: 42 mFt.
*VERESEGYHÁZON most épülő 130
nm-es, kétszintes, nappali+3 szobás
családi ház, 410 nm-es közművesített
telken eladó. Iá: 29,8 mFt.
*ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3 szobás
lakóház eladó. Irányár: 29,5 m Ft.
*ISASZEGEN 888 nm-es telken 83 nm-es,
2 szobás, konvektoros lakóház (pince,
kamra, ásott kút) eladó. Iár: 12mFt.
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* Gödöllőn a Kertvárosban 1050 nm-es telken (26 m-es utcafronti szélesség) eladó 120 nm alapterületű, 3 szobás családi ház. Iá: 23,8 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 729 nm-es telken eladó 150 nm alapterületű, 2 +
fél szobás családi ház, egy 66 nm alapterületű üzlethelyiséggel (eladótér, raktár, fsz., öltöző). Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm hasznos
lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás lakások, 572
nm-es saját telekrésszel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: 31 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb részén eladó 100 nm
alapterületű, nappali + 2 szobás családi ház, egy külön bejáratú (szoba, konyha) lakrésszel, 500 nm-es telekkel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 160 nm-es színvonalas külső és belső kialakítású,
3 szobás, amerikai konyhás galériás, kifogástalan állapotban lévő családi ház,
teljesen alápincézve (irodahelyiség, mosókonyha, 2 beáll.garázs), hangulatos,
parkosított telekkel. Iá: 45 mFt. INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn zöld övezetben, a központtól néhány percnyi sétával elérhető, 8
lakásos újépítésű társasházban eladó I. emeleti, 64 nm-es, minimál stílusban,
lakberendező által tervezett, klímával felszerelt, egyedi cirkó fűtéses lakás
beépített bútorokkal, minőségi mediterrán burkolatokkal, zárt, belső udvari
gk. beállóval. Azonnal beköltözhető! Iá: 24,9 mFt. INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn az Erzsébet-park közelében 36 nm-es, 1 szobás lakás eladó. Iá:
9,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) parkra néző, 44 nm-es, 1 szobás lakás. Iá: 9,9
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, részben felújított, 2 szobás,
Kastélyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban, csendes környezetben eladó 58 nm-es, 2 + fél
szobás, magasföldszinti téglaépítésű, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő lakás.
Iá: 14,7 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Veresegyházon fenyőerdő mellett, 530 nm-es parkosított saroktelken
eladó 1997-ben épült, 140 nm lakóterű, nappali + 4 szobás tetőteres családi
ház garázzsal, külön tárolóval. (kandalló, szökőkút, házi vízmű, új thermo
ablakok). Iá: 26,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szadán ÚJ ÉPÍTÉSŰ 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás
tetőteres ikerház garázzsal, nagy terasszal, 430 nm-es saját telekrésszel
eladó. Iá: 19,99 mFt. (Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Isaszegen ÁRON ALUL sürgősen eladó újszerű állapotban lévő, 150 nm-es,
2 nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház, melléképülettel,
borospincével, 1086 nm-es telekkel. Iá: 29 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel beültetett panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó 35 nm
alapterületű (nappali, konyha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba), hangulatos
kialakítású nyaraló, tágas fedett terasszal, borospincével, kerti grillezővel.
Iá: 16,9 mFt. Telefon: -20/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen 740 nm-es, parkosított, örökpanorámás
(összközműves) telken eladó 2 szobás, déli fekvésű ÚJ ÉPÍTÉSŰ családi ház
nagy terasszal. Iá. 19,8 mFt Érd: 20-919-4870
*GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és 1,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
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*ÁRON ALUL ELADÓ DOBÓ KATICA UTCAI TELEK 755 m2-es, 20m-es
utcafrontú, közműves, műút melletti. Ár: 11MFt+Áfa. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér, iroda,
áruátvevő, öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Dózsa Gy. úton 40 m2-es üzlet eladó. Ár:350.000,Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 54 m2-es, nappali, 2hálószobás, kocsibeállós, előkerttel, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-teraszos,
egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár:18,8MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban konvektoros fűtésű, 3. emeleti, 69
m2-es, nappali, 2 szobás, erkélyes lakás. Ár: 13,9 MFt. INGATLANBANK
06704562103
*FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 7.emeleti, 44m2-es, 2 szobás lakás,
beépített fenyő bútorokkal, külön tárolóval. Ár: 11,5 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban tégla építésű házban 3.emeleti,
50m2-es, nappali, 1 szoba, erkélyes. Ár: 12 MFt. INGATLANBANK Mátrai
Zsuzsa 06704562104
* 2. EMELETI LAKÁS! Kossuth utcában 53 m2-es 1 szobás, teraszos,
légkondis lakás eladó, parkoló hellyel. Ár: 18 MFt. INGATLANBANK
06704562103
* CSALÁDOSOKNAK SORHÁZ Remsey körúton, 90m2-es, nappali+3szobás,
teraszos. Ár:24,4MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* FELÚJÍTOTT 3 SZOBÁS! Kossuth utcai 72m2-es, 2.emeleti, teraszos, világos, új burkolatokkal, új nyílászárókkal. Ár:16,8MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* VÁROS SZÍVÉBEN, 105m2-es, csendes, téglaépítésű, nappali,
2+1/2szobás, 2fürdőszobás, felújított, légkondicionált, saját kocsibeállós
lakás. Ár:27MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali, 3hálószobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár:24,7M Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉS Szada Gödöllő felőli részén. 1050m2-es telekrésszel, 150m2es nappali, 3hálószobás, gardróbos, teraszos, garázsos ikerházak.
Ár:22,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ a Fenyvesben. Nappali kandallóval, 5szoba,
30m2-es terasz, garázs. Ár: 27,5 MFt. INGATLANBANK 06 70 456 2103
* CSALÁDI HÁZ Gödöllő frekventált részén felújítandó, 4szobás, terasszal, garázzsal, 743m2-es rendezett telken. Ár: 19,8 MFt. INGATLANBANK 06 70 456 2103
* VERESEGYHÁZON központhoz közel, 720m2 parkosított telken, nappali,
4+1/2 szobás, teraszos, garázsos családiház. Ár: 26,5 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
* SZADÁN SZERKEZETKÉSZ CSALÁDI HÁZ csendes, nyugodt környéken
1011m2-es panorámás, összközműves telken áron alul eladó. Ár:18,6 MFt.
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* SZADÁN kétgenerációs családi ház, 720m2-es gondozott telken, két
különálló lakrészben konyha, 2-2 szoba, fürdőszoba. Ár: 22MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
ALBÉRLET
* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló családi ház április 1jétől. Tel.: 20/986 4946
* Gödöllőn a központhoz közel 60 nm alapterületű, 2 szobás családi ház, 430
nm-es saját telekrésszel kiadó június 01-től; (70.000,-+ rezsi bérleti díj). Tel:
20/9194-870; 28/411-086
* Gödöllő központjában egy szobás lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* János utcában egyedi fűtésű, vízórás, parkettás 2 szobás, világos 60 m2es lakás hosszútávra nem dohányzó bérlőnek kiadó. Tel: 70/320-3081
* Gödöllő központjában 2 szobás lakás kiadó. Tel: 30/288-3240
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* Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es, összkomfortos bútorozott lakás kiadó (kábel Tv
+Internet). Tel: 20/914-2007
* Gödöllőn fiatal férfi részére albérlet kiadó. T: 30/611-1080
* Gödöllő központjában igényes 85 m2-es 2 +2 félszobás bútorozott,
amerikai konyhás, parkolós lakás, valamint Kossuth L. u.-ban 45 m2-es raktár kiadó. Tel: 30/9617-621
* Balassi B. utcában 120 m2-es (+30 m2 garázs, pince) 4 szobás bútorozatlan ház kiadó. Érd: 20/258-2854
* Gödöllői tavak mellett 2,5 szobás ház nagy kerttel hosszútávra kiadó. Tel:
30/213-4882
* Gödöllő központjában Szt. István téren 2 szobás bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó ápr. 1.-től. Igényesen felújított (beépített konyha). 50 E Ft
+rezsi+1 havi kaució. T: 30/472-6867
* Gödöllőn, kultúrált zöldövezeti környezetben külön bejáratú 2 szoba-hallos,
összkomfortos lakás erkéllyel május 1.-től kiadó. Érd: 30/392-6096
* Gödöllőn 3 szoba +nappalis felújított családi ház szép kerttel, kocsibeállóval hosszútávra kiadó. 100E Ft/hó +rezsi. Tel: 20/556-3298
* KIADÓ a FENYVESBEN 3 szobás, ill. 1 szobás összkomfortos lakás különkülön bejárattal, kerthasználattal. 2 havi kaució szükséges. Érd: 30/824-4272
* Gödöllő Palotakerten 64 m2 frissen felújított, fiatalosan bútorozott, 2.
emeleti parkra néző lakás kiadó havi 55 E Ft-ért (+kaució). Tel: 20/984-3544
* Palotakerten kiadó lakás 40E +rezsi. T: 30/545-1690
* Kossuth L. utcai 1. em. 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtésszabályozású lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 30/632-1779
* Szőlő utcában szoba kiadó, fürdőszoba, konyha használattal. Tel:
20/5300-109 este
* Gödöllő SPENÓT HÁZBAN albérlet kiadó. 49 m2, 1,5 szobás erkélyes földszinti lakás egyedi fűtéssel, riasztóval frissen felújítva. Ár: 49 E Ft + rezsi.
Tel: 20/556-2501
* Palotakerten hosszútávra kiadó 64 m2-es 3. emeleti frissen festett nagy
erkélyes lakás (pince, külön tárolóval) 60 E Ft +1 havi kaució + rezsi. Tel:
70/269-28-28
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 701-9510.
* Gödöllőn a Szent János utcában hosszú távra kiadó 55 nm-es, felújított,
konvektoros, egyedi fűtésű, 1+2 félszobás lakás, külön tárolóval 55 E Ft +
rezsi + 1 havi kaució. Érd.: 70/568-5120
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás
(bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Gödöllő Palotakerten földszinti 1 szobás, vízórás, mért fűtési rendszerű,
redőnyös, jó állapotú lakás kiadó. Tel: 28/421-619
* Bútorozott lakás kiadó szept. 1.-től Gödöllő központjában. Érd: 28/385601 este, 20/4192-291
KIADÓ
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* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
* KIADÓ 200m2-es raktárhelység nagyon jó helyen, Gödöllői vasútállomás
mellett. Tel:06-20-312-9833
* 2 szoba + étkezős, összkomfortos, felújított, önálló társasházi lakás (esetleg fedett autó beállóval) az Erzsébet park közelében lévő családi házas
övezetben hosszú távra kiadó lakás v. iroda céljára. Iár: 80-90 EFt/hó. Érd:
28/413-649, est@estdesign.hu
* Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
20/945-5583.
* Üzlethelyiség kiadó Vácszentlászlón a butik soron. Tel: 20/585-4083
* Gödöllő belvárosában Gábor Áron u. 1. sz. alatt 55 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Tel: 20/456-2944, 28/489-975

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását
vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* Pedikűrös, maikűrös, műkörmös munkatársat keresek bevezetett üzletbe.
Tel.: 20/9810-696.
* TAVASZI KERTTAKARÍTÁS, fakivágás, egyéb kerti munkák. Tel: 30/5287777
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50
* PILATES-TORNA kezdő csoport indul Gödöllőn az Isaszegi úton. Tel: 06-7041-41-629
* Tetőjavítást, felújítást, bádogozást vállalok rövid határidőre. Tel: 70/9497007
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu
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* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST,
GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST, DÍSZÍTŐFESTÉST. T:
28/415-581, 20/9361-233.
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javításacseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth
László. Tel.: 30/9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn
belül. Tel.: 70-944-2377
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba
felújítás. Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron!
Tel.: 20/9133-165
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel. Reuma,
izületi bántalmak, hátfájás, stressz oldására, fájdalmak megszüntetésére. Tel: 70/701-9510
* TERVEZÉST, kivitelezést, felelős műszaki vezetést vállal
építészmérnök referenciával. Tel: 06/30/634-6573
* Szobafestés-mázolást, tapétázást, burkolást, laminált padló lerakását vállaljuk. Teljes kerítés felújítás. Tel: 70/338-3639.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás,
csomagolás, zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás,
vámügyintézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216,
28/418-203. a10trans@hotmail.com.
* Takarítást vállalok rendszeresen vagy alkalmanként, vegyszermentes környezetbarát takarítást is, autóval rendelkezem. Tel:
70/377-8759
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz
elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás,
fakivágás. 30/402-7276
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely, szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
* Könyvelés, bérszámfejtés, teljes körű TB ügyintézés: 06-70-3667935 Csáki Judit
* Rátkai Lajos ács: 06-70-564-7473, tetőszerkezet, pavilon, garázs,
kerti bútor, kerítés. Hétvégi és családi ház építés fából. Referencia
munka és garancia.
* VÁLLALKOZÁSÁNAK KÖTELEZŐ! Munkavédelmi és tűzvédelmi
feladatait bízza ránk! Tel: 20/444-7203, 30/221-5203,
www.fonix2002bt.hu
* Tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastaggombás benőtt köröm
szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs. 25 év szakmai gyakorlat.
Óvakodjon az engedély nélküli kontároktól. T: 20/532-7275
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI
MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük
bizalmát!
* Gyermekfelügyeletet vállal magára igényes, megbízható, gyerekszerető, autóval rendelkező hölgy. Tel: 70/377-8759

OKTATÁS
* ALAPFOKÚ ECL NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ ANGOL NYELVTANFOLYAM INDUL ÁPRILIS ELEJÉN JÚNIUS 13-I VIZSGA
LEHETŐSÉGGEL. BŐVEBB INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS: OKTATÁRS
NYELVSTÚDIÓ info@oktatars.hu, 28/413-437, 20/2971210, 20/
3326608 www.oktatars.hu FKNYSZ: 13-0489-05
* KATEDRA NYELVISKOLA-nál angol, német, olasz, spanyol, francia
nyelvtanfolyamok folyamatosan indulnak. Cím: Gödöllő, Páter Károly
u. 1. www.katedra.hu, godollo@katedra.hu
* TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos csatlakozási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál (Origo, TELC, GOETHE),
nyelvvizsgára felkészítés minden szinten, minden korosztálynak,
egyéni és kiscsoportos, egész nap. Délelőttönként intenzív Tel:
28/418-537, 20/548-4046 Kollarics.
* Diplomás NÉMET nyelvtanár korrepetálást, érettségire,
felvételeire, nyelvvizsgára felkészítést vállal kedvező áron. Tel:
20/243-2243
* Latin-American offers SPANISH lessons thought in English. T:
30/4955-585
ADÁS~VÉTEL
* ELADÓ egy 20080226 OPUS számú, ukrán gyártmányú ETŰD
pianínó. Tőke, húrozat, rezonáns, öntvény jó állapotban van. Iár:
130E Ft. Érd: 28/520-716
* Modern emelt ifjúsági ágy matraccal, beleépített szekrénnyel és
íróasztallal eladó. 20 E Ft. Tel: 20/985-4641
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok.
Tel: 28/412-230
* Bécsi mechanikás páncéltőkés zongora eladó. Iár: 60 E Ft. Tel:
30/497-8484
* Szőnyeg, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes kisbusz) friss
vizsgával eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész
eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3345.
* 50 m3 PUCH KISMOTOR eladó 38 E Ft-ért, uitt 80-100 éves
tükrös fésülködő SZEKRÉNY is eladó. Tel: 70/311-5767
* Eladó Zakladi Metalon háromszemélyes lakókocsi. Ára: 250.000
Ft. Desta 3,5 t teherbírású targonca (diesel).Ára: 450.000 Ft. Érd:
70/629-5426, 28/430-574
* Jó állapotban lévő, 1993-as évjáratú, Fiat Fiorino felújított motorral, érvényes műszakival, áron alul, 200 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (20)
212-6315.
TÁRSKERESŐ
* „Éva” Társközvetítő! Keresek 28 éves férfinak komoly kapcsolatra hölgyet – 44 éves úrnak olyan hölgyet, aki még gondol gyermekvállalásra. Minden korosztálynak segítek! 70/546-2484,
30/228-4096, 20/967-4009
EGYÉB
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül
a termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg + üveg. Napraforgó,
repceméz 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel.:28/417-913

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig
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Sport

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Futsal NB I. – Szerncsétlen végjáték

Elszalasztott győzelem

Győzelemmel felérő vereség
Március 31-én, hétfőn a Szentes gárdáját fogadta a Meghatherm-Gödöllői SK teremlabdarúgó együttese az első osztályú futsal bajnokság 20. fordulójában. A gödöllői fiatalok
egy izgalmas, fordulatokban
gazdag találkozón maradtak
alul a bajnokság második helyén álló Csongrád megyei
gárdával szemben (6–7).
A Megatherm-GSK együttesét Tóth
Károly helyett (a válogatottal vbpótselejtezőn volt Ukrajnában) segítője, Tóth László dirigálta a Szentes ellen. A mérkőzés jól indult a mieink számára, hiszen már az első percben vezetést szereztünk. A folytatásban is a gödöllőiek akarata érvényesült, és 5 perccel a félidő vége előtt
3–1-re vezetett a Megatherm. Ekkor
jött a már szokásosnak mondható rövidzárlat és három perc alatt eladta
előnyét a GSK, így a szünetre már a
szentesiek vonulhattak előnnyel
(3–4).
A második húsz percet is a mindvégig remekül játszó, Harnisch Ákos
vezette Gödöllő kezdte jobban és sikerült is 5–4-re fordítani, de a vendégek, némi hazai segédlettel nyolc
perccel a találkozó vége előtt ismét a
maguk javára alakították az eredményt (5–7). A hátralévő időben

Fotó: Biszkup Miklós
mindent egy lapra feltéve támadtak a
mieink és hamar össze is jött a szépítés, de az egyenlítés, a több ígéretes lehetőség ellenére nem sikerült.
A meccs utolsó lehetőségét a Gödöllői SK puskázta el a mérkőzés végét
jelentő dudaszó előtt kettő másodperccel Harnisch lőtt felső kapufát.
A végeredmény: 6–7. A GSK 26
ponttal jelenleg a 8. helyet foglalja el
a tabellán.
Tóth László értékelt: „Ezen a mecscsen bebizonyították a srácok, hogy
sokkal többre képesek, mint amit az
eddigi, tavaszi találkozókon láthattunk tőlük. Játszottunk egy ki-ki
meccset és úgy gondolom, hogy a
döntetlent mindenképpen megérdemeltük volna. Mindenesetre a kiláto-

gató nézők, akiknek ezúton is köszönjük a lelkes buzdítást, jól szórakozhattak.”
A bajnokságban ismét szünet
következik, ugyanis az U21-es válogatott április 8-11. között Európabajnoki selejtező négyes tornát vív
Móron. A válogatott keretében három gödöllői, Harnisch Ákos, Smeló
Dávid és Póta Balázs is helyet kapott.
Futsal NB I., 20. forduló
Megatherm-GSK – Szentes 6–7
(3–4)
Gólszerzők: Harnisch Ákos (3), Farkas Ádám (2), Keszthelyi László.
U21 – Budakalászon lesz a négyes bajnoki döntő
Kisorsolták az U21-es NB I-es bajnokság négyes döntőjének helyszínét és időpontját. A négy csapat, a
Megatherm-GSK, az Aramis, a Mezei-Vill FC és a Fortuna FT április
26-án Budakalászon küzdhet majd a
bajnoki helyezésekért. A Tokai Norbert irányításával készülő Gödöllő
az elődöntőben az Aramissal mérkőzik majd, míg a másik ágon Fortuna – MVFC mérkőzést rendeznek.
Az elődöntők győztesei mérkőznek
az aranyért, míg a vesztesek a bronzmérkőzést vívják majd.
-tt-

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
labdarúgó szakosztálya az idén is
számít az Önök segítségére. Támogassa Ön is adója egy százalékával a sportolni
szerető gödöllői gyerekeket! Köszönjük!

1%

Atlétika – Mezei futóverseny

Remeklő gödöllőiek
Március 16-án Budapesten a
Pólusnál rendezték meg Budapest és Pest megye Mezeifutó bajnokságát. A megye
szinte valamennyi atlétikai szakosztálya ezzel a versennyel
kezdte meg szabadtéri idényét,
amelyen a GEAC versenyzői
összesen egyéniben 11, csapatban 8 aranyat szereztek,
míg a Bocskai SE atlétái egy első helyet értek el egyéniben és
csapatban.

ban jeleskedő sportolók indulását tették gyakorlatilag lehetetlenné, ugyanis a hosszú távok kimondottan csak
az erre specializálódott atlétáknak
kedveztek. A GEAC sportolói ennek
ellenére jól szerepeltek. A remek eredemények mellett említést érdemel a
legkisebb Pápai bemutatkozása. Benedek, követve a családi hagyományt
(testvérei, Gergely és Márton is atletizálnak) a 10 éveseknél lett első.

A GEAC a mezei futóversenyen is
nagy létszámmal vett részt és igazolta, hogy ebben a szakágban is sikeres
tud lenni és a legeredményesebb
egyesületnek bizonyult a versenyen.
A megyei szövetség a budapestivel
karöltve rendezte meg az eseményt a
Pólus mellett, egy nem éppen a mezei
futásnak megfelelő környezetben és
terepen. A távok sem voltak jól megválasztva, így például a gyerek kategóriában 3000 métert kellett teljesíteni. Ezzel nem tették lehetővé a tömeges részvételt és a más sportágak-

Fiúk: 10 évesek, 3000 méter: 1. Pápai
Benedek, 4. Borhi Botond; 11 évesek,
3000 m: 1. Bencsik Dániel, 2. Thury
Martin, 3. Ács Soma, 4. Simonváros
Zsombor. Csapat: 1. GEAC (Bencsik
D., Thury M., Ács S., Simonváros
Zs); 12 évesek, 3000 m: 2. Vanó Tamás, 3. Kriszt Botond; 13 évesek
4500 m: 1. Pápai Márton, 4. Törő Lajos. Csapat: 1 GEAC (Pápai M., Törő
L., Nagy Mátyás, Kecskés Balázs);
14 évesek, 4500 m: 1. Győri Barnabás, 2. Csigi Máté. Csapat: 1. GEAC
(Győri B., Csigi M., Hegedűs Tamás,

Eredmények:

Ambrus Lóránd); 15 évesek, 4500 m:
1. Pápai Gergely, 3. Halcsik Tamás.
Csapat: 1. GEAC (Pápai G., Halcsik
T., Judák Endre, Kiszel T.); Ifjúsági,
6000 m: 2. Győri Jonatán. Csapat: 2.
GEAC (Győri J., Háló Benjamin, Urbán Jakab); Junior, 6000 m: 1. Czindrity Attila, 2. Judák Péter, 3. Kovács
Gábor. Csapat: 1. GEAC (Czindrity
A., Judák P., Kovács G.).
Lányok: 10 évesek, 1500 m: 1. Kovács Emma; 11 évesek, 1500 m: 1.
Ajkler Eszter, 2. Madácsi Flóra, 4.
Mészáros Dorottya; 12 évesek, 1500
m: 1. Jázsai Vanda, 3. Dimény Zsuzsanna; 13 évesek, 3000 m: 2. Kiss
Tünde, 3. Gyenes Adrienn, 4. Moldován Katinka. Csapat: 1. GEAC A
(Kiss T., Gyenes A., Moldován K.,
Pesti Zsófia), 3. GEAC B (Újvári Bella, Csonkics Kinga, Varga Fanni,
Oláh Tímea); 14 évesek, 3000 m: 1.
Zsíros Zsanett, 2. Ács Regina, 3. Teleki Júlia. Csapat: 1. GEAC (Zsíros Zs.,
Ács R., Teleki J., Tiborc Nikolett); 15
évesek, 3000 m: 4. Duczon Eszter;
ifjúsági, 4500 m: 1. Teleki Anita, 3.
Derecskey Krisztina, 4. Hegyi Adrienn (mind Bocskai SE). Csapat: 1.
Bocskai SE (Teleki A., Derecskey K.,
Hegyi A.); Felnőtt, 6000 m: 4. Pék
Andrea. Csapat: 1. GEAC (Pék A.,
Pölöskei Zsófia, Dajka Zita)
-li-

Kézilabda – Bravúros ifi győzelem a listavezető ellen

Alapszakasz győztes a Gödöllői KC
A férfi Szupercsoportban szereplő Gödöllői KC továbbra is
remekel a bajnokságban. A
csapat ezúttal a Martonvásár
együttesét verte hazai pályán,
ezzel kettő fordulóval a vége
előtt már megnyerte az alapszakaszt a GKC.
A rájátszásba az első négy kerül, ahol a gödöllői együttes a
4. helyezettel mérkőzik majd
meg először.
Az ifisták is remekelnek. A fiatalok a
listavezető és eddig veretlen martonvásári együttes ellen arattak kiütéses

győzelmet és továbbra is örzik 3. helyüket. Mácsár Gyula edző elárulta a
siker titkát: „A féléves munka eredménye ez a siker, valamint a remek
helyezés a tabellán és az edzésmunka
már jelentkezik a srácokon. Az tréningeinken egyre több lelkes fiatal
vesz részt (körülbelül 30 fő), akik lassan csapattá érnek. Ami örömteli,
hogy a fiatalok közül sokan már a
felnőtt keretben is sikeresen bemutatkoztak.”
A Pest megyei I. osztályban szereplő
GKC II. Budakalászon aratott kiütéses győzelmet. A csapat védekezését
dícséri, hogy a második játékrészben

mindössze ötször került a gödöllői
kapuba a labda.
Megyei Szupercsoport
GKC – Martonvásár 24–19 (12–12)
Ifi: GKC – Martonvásár 35–17
Pest megyei I. osztály
Budakalász TK – Gödöllői KC II.
12–34 (7-16)
Következik:
Férfi Szupercsoport: Április 3.,
csütörtök: Domony – GKC
Férfi Pest megyei I. osztály: Április
4., péntek: Aranszarvas SE – GKC II.
NB II., Déli csoport nők: Április 6.,
vasárnap: Szigetszentmiklós – GKC
-ll-

A Gödöllői SK az elmúlt hétvégén
Pilisvörösváron vendégszerepelt.
A találkozón jobban játszottak a
gödöllőiek, de a gólhelyzeteket
nem sikerült értékesíteni, így
meg kellett elégednie Nagy Dániel együttesének az 1–1-es döntetlennel és az ezzel járó egy
ponttal.

Pest megyei I. osztály
Pilisvörösvár – Gödöllői SK 1–1 (0–0)
Gólszerző: Hegedűs Csaba.
Ifi: Pilisvörösvár – Gödöllői SK 1–1
Gólszerző:
Pest megyei III. osztály – Háromból három
Ismét nyert a GEAC csapata, ezzel
továbbra is száz százalékos a tavasszal
Nagy Béla együttese. Az egyetemisták
az elmúlt fordulóban a Csővár gárdáját
verték meg, és jelenleg a tabella 4. helyét foglalják el.

A mérkőzés előtt aláírta volna a GSK az
egy pontot, de a játék képe alapján győznie kellett volna a mieinknek. Sokat birtokolta a labdát a csapat és rengeteg
lehetősége adódott a
gólszerzésre, de az
utolsó passzok rendre pontatlanok voltak, vagy a gólhelyzetben lévő játékosunk döntött rosszul.
A második félidőben
megtört a jég és Hegedűs Csaba révén
Csak szabadrúgásból veszélyeztettek a hazaiak
vezetést szereztek a
mieink, de nem örülhettek sokáig, mert Pest megyei III. osztály
egy szabadrúgásgóllal egyenlíteni tud- GEAC – Csővár 2–0
tak a hazaiak. A hátralévő időben több- Következik
ször megszerezhette volna a győztes Pest megyei I. osztály: Április 6.,
gólt a GSK, de elmaradt az újabb találat, vasárnap, 14.30 (ifi: 12.30): Gödöllői
így maradt a döntetlen. Az újabb egy SK – Érd (egyetemi pálya)
egységgel jelenleg 16 pontos a Gödöllői Megyei tartalékbajnokság: Április 6.,
SK felnőtt csapata, ezzel a 12. helyen áll vasárnap, 15.30: GSK II. – Délegyháza
a tabellán.
II. (Táncsics M. utcai sporttelep)
Az ifisták szintén 1–1-es döntetlent Pest megyei III. osztály: Április 6.,
játszottak, ennek ellenére továbbra is ve- vasárnap, 16.30: GEAC – Vácduka
-ltzetik a bajnoki ponttáblázatot.
(egyetemi pálya)

Röplabda – Magyar bajnokság

Vasárnap már rájátszás
Április 6-án, vasárnap kezdi meg a
2007/2008-as magyar bajnoki küzdelmeket a TEVA-GRC együttese. A
Hollósy László-Szalay Attila edzőpáros által irányított gödöllői lányok a
negyeddöntő első találkozóján hazai
pályán fogadják majd az Angyalföld
együttesét. A két győzelemig zajló
párharc második találkozója is Gödöllőn lesz (április 9.), ugyanis a vendég angyalföldiek lemondták a pályaválasztói jogot, ezzel is jelezve, hogy
melyik csapat az esélyesebb. Amenynyiben szükséges, a harmadik találkozót április 11-én, 17 órakor rende-

zik, szintén Gödöllőn. Sikeres továbbjutás esetén a Vasas lesz Bajáriné Pesti
Anikóék ellenfele a bajnoki elődöntőben majd.
NB I. negyeddöntő:
1. mérkőzés: Április 6. vasárnap
17.30, egyetemi sportcsarnok: TEVAGRC – Angyalföldi DRC
2. mérkőzés: Április 9. szerda, 17
óra, egyetemi sportcsarnok: TEVAGRC – ADRC
3. mérkőzés: Április 11. péntek, 17
óra, egyetemi sportcsarnok: TEVAGRC – ADRC (amennyiben szükséges)
-ll-

Vívás – junior magyar bajnokság

Aranyérmes férfiak
Remekül szerepeltek a GEAC vívói a
március 31-én megrendezett junior magyar bajnokságon. A férfi kardcsapat
bajnokságot nyert, a nők ezüstérmesek
lettek, míg az egyéni versenyen Gáll
Csaba a harmadik, Nagy Petra az ötödik helyen végzett.
Bravúros győzelmet aratott a gödöllői
junior kardcsapat a Vasas vívótermében megrendezett országos bajnokságon. A Gáll Csaba, Gémesi Bence, Valkai Ferenc és Liszkai János összeállítású csapat a 13 együttest számláló versenyen a nagy esélyesnek kikiáltott házigazda Vasast verte az
elődöntőben 45–43ra (a Vasas vívói között a nemrégiben felnőtt világbajnok csapattag, Szilágyi Áron
is szerepelt), majd a
fináléban a BSE gárdáját múlta felül a
Gémesi és Valkai vezette GEAC.
A nők 10 csapatból a
másodikak lettek. A
négy közé jutásért a Nagykanizsát, a
döntőbe kerülésért a Szigetszentmiklóst verték a lányok, majd a döntőben a
Vasas csapata ellen maradtak alul. Csapattagok: Nagy Petra, Varga Eszter,

Benkó Réka és Kelemen Csiki Tünde.
Felkészítő edzők: Kurucz Balázs és Bokor Gergely.
Az egyéni számokban Gáll Csaba (edző: Gerevich György) bronzérmet szerzett 65 fős mezőnyben. Az elődöntőben
a világbajnok Szilágyitól kapott ki
15–10-re. A 39 főt felsorakoztató női
mezőnyben Gödöllőről Nagy Petra jutott be a nyolc közé, ahol az ötödik helyen végzett. Edzője Kurucz Balázs.
Március 30-án Balatonalmádin rendez-

ték a tanévi országos diákolimpiát vívásban, ahol a III. korcsoportosok
között Zombor Dorottya, az Erkel Iskola tanulója 6. helyezést érte el 31 indulóból. Edzője Kurucz Balázs. Zsőzső
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Beküldési határidő:
2008. április 10.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Bagyinka Pálné,
Jókai Mór u. 6., Fürjes Kálmán, Kaffka Margit u. 3.
A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: Szabadi Lívia,
Éva u. 5., Bihari József, Kossuth Lajos u. 41.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Tóthné
Juhász Edina, Valkó, Szabadság u. 5., Kristóf Sándor, Vasvári Pál u. 8.

Recept
OLASZ ZÖLDSÉGES TÉSZTA

HOZZÁVALÓK: 60 dkg karfiol, 60 dkg brokkoli, 50 dkg kagylótészta, 12 dkg füstölt szalonna, 4 evőkanál olaj, 1 evőkanál paradicsompüré, 10 dkg reszelt sajt, só.
ELKÉSZÍTÉS: A karfiolt és a brokkolit rózsáira
szedjük, és forró sós vízbe tesszük. Amikor
forrni kezd, beletesszük a tésztát, és ruganyosra főzzük. Teflonban, az olajban megpirítjuk a szalonnát, majd hozzáadjuk a sűrített
paradicsomot. Amikor kész, a zöldségeket és
a tésztát lecsöpögtetjük, és a szalonnához keverjük. Tovább keverve a sajt harmadával
megszórjuk, és még 3-4 percig sütjük. Melegen tálaljuk, a maradék reszelt sajtot külön
kínáljuk mellé.

