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Stációk a fácán sori premontrei kápolnában

Szőnyegek

A kegyelem állomásai
Ünnepre gyűltek össze a hívek
vasárnap délután a Fácán soron, a premontrei rend kápolnájában. Ekkor adták át és áldották meg a most elkészült
stációkat, amelyek Szinvai Pál
szobrász készített az egyházközség számára. A szertartás
keresztút járással lett teljessé.
Stáció: Jézus keresztútjának egy-egy
állomása, illetve az ezt ábrázoló művészeti alkotás. Szűkszavúan fogalmaz a lexikon. Hiszen a stációk ennél
sokkal többet jelentenek. Jelképek,
amelyek a kétezer évvel ezelőtti Jeruzsálembe visznek el bennünket, hogy
végigkísérve Jézust a keresztúton Pilátus házától a sziklasírig, részesüljünk a kegyelemben, amelyben az
egykori zarándokok és keresztesek,
akik az eredeti helyszíneken keresték
útjának állomásait. A stációkat ma
már nem csak a tizennégy fakereszt
jelöli, mint régen, a premontrei kápolnában vasárnap óta tizennégy kerámia dombormű szólítja meg a betérőt.
Szinvai Pál, Gödöllőn élő szobrász
már évek óta készült arra, hogy megjelenítse Krisztus keresztútjátnak állomásait. Bár a szándék már több
mint egy évtizede megfogant, a lehetőség most adatott meg számára,

hogy formába öntse azt,
felajánlva a premontrei
rend fácán sori kápolnájának, az egyházközségnek, amelynek maga is
tagja. A megvalósításhoz a múlt év nyarán
kezdett hozzá, s április
27-én felkerülhettek a
stációk a kápolna falára.
A hívek azonban nem a
szokásos ábrázolással
találkozhatnak. Az alkotó valamennyi állomást
más-más szemszögből
közelített meg, szakítva
a hagyományokkal, a
megszokott fotószerű
megjelenítéssel, mintegy bevonva a nézőt az
eseményekbe, kiemelve
azok drámaiságát. Aki
rájuk néz, úgy érzi maga
is ott áll a tömegben.
Ahogy Kovács Péter
irodalomtörténész
az
ünnepségen fogalmazott, aki ezeket a domborműveket
nézi, már nem csupán kívülállóként
tekint rájuk, hanem részesévé válik az
eseményeknek. A képek párbeszédre
hívnak, kérdeznek. Választ, állásfoglalást várnak.

A gödöllői premontrei templom fehér
falán vörös kerámiák. Mellettük láthatóak az elmaradhatatlan számozott
kis fakeresztek. A számok és a képek
mesélnek. Kovács Péter képről-képre
vándorolt vasárnap délután, hogy

GIM-ház: kiállítás

Szombaton új kiállítás nyílt a
GIM-házban, ahol Kunszt Veronika népi iparművész szőnyegeit csodálhatják meg az érdeklődők.

közvetítse azokat az érzéseket, amelyek magukkal ragadják a szemlélőket a fal mellett sétálva, vagy felemelve a tekintetet a karzatra, ahová elhelyezték őket.
(folytatás az 5. oldalon)

Mivel az elmúlt év nagy sikerű „100
éves a Gödöllői szőnyeg“ című kiállítása rámutatott arra, ez a művészeti terület még mindig nagy érdeklődésre tart számot, a Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány úgy gondolta, érdemes ráirányítani a figyelmet a jelenlegi gödöllői kortárs szőnyegszövésre. Ennek egyik kiemelkedő alkotója Kunszt Veronika, akinek munkáit május 24-ig láthatják a
Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállító termében. Elgondolásukat igazolta az a nagyfokú érdeklődés, ami
a megnyitót kísérte. A szőnyegkiállítást követően új tárlatra készülnek
a GIM-házban. Júniustól a ma itt alkotó művészek elmúlt tíz évét mutatják be az érdeklődőknek, átfogó
képet nyújtva az itt folyó munkáról.
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Munkák a kert- és a belvárosban

Tisztul a patak is...
Dolgoznak a városüzemeltetés szakemberei a városi utakon és a Rákos-patak mentén.
A felújítási munkák az ütemterveknek megfelelően haladnak mindenhol.

képezik a csapadékvíz elvezető rendszernek. Egy esetleges nagyobb eső,
felhőszakadás esetén ezek meglétén,
karbantartásán múlhat, hogy az adott
helyszínen okozhat-e gondot a csapadék. Az elmúlt évek tapasztalatai

A gyalogosok örömére elkészült a
járda a Röges utcában, és egyre nő a
megújult járdaszakasz hossza a Szabadság úton is, ahol a múlt héten a
Tisza utcáig végezték el a munkálatokat. A héten a Tavaszmező utcában
dolgoznak, és elkészül az akadálymentesített lehajtó is a Zombor utcában, valamint a tervek szerint folytatódik az Alsóparkban korábban már
megkezdett járdafelújítás is, ahol
már csak az aszfaltozás van hátra.
A kertvárosi részben folyó munkák
során ismételten több helyszínen is
felmerült az a visszatérő probléma,
hogy az utak melletti vízelvezető árkot betemetik, feltöltik az ott lakók.
Sokan gondolják úgy, hogy az így
nyert hellyel bővítik a házuk előtti
területet, hogy ott parkolási lehetőséget biztosítsanak, vagy a zöld területet növeljék ezáltal. Nem gondolnak azonban arra, hogy a nem kellőképpen átgondolt kezdeményezések
komoly problémát is jelenthetnek.
Az út menti árkok ugyanis – még
akkor is ha csak szikkasztók – részét

is igazolták, hogy, a megfelelően
karbantartott árkok és tiszta, megfelelő átfolyással bíró átereszek segítségével megoldható a csapadékvíz
elvezetése.
Megkezdődött a Rákos-patak medrének takarítása is. A Kör utcai lakótelep mellett már befejeződött a tereprendezés, és helyükre kerültek a
megrongálódott mederlapok is. A hé-

Megállapodás a háziorvosokkal

Pótolható a vizitdíj
Lapzártánkkal egyidőben jött létre az a megállapodás, amelynek
keretében a kormány és a háziorvosok képviselői megállapodtak
a háziorvosok finanszírozásáról. Pluszpénzt kap az a háziorvos,
aki több szakvizsgát is letett, és mostantól különböző összeg jár
a kisebb vagy nagyobb betegkörrel rendelkező orvosoknak. A
megállapodással az orvosi kamara is elégedett.
A megállapodás egy új finanszírozási
rendszer első lépése, a több szakvizsgával rendelkező, képzettebb orvosok
pluszpénz számíthatnak majd, ezért

átdolgozzák a szakmai szorzók rendszerét. Módosulnak a fix díjak is annak figyelembevételével, hogy egy
praxishoz hányan tartoznak, egy vagy

Ha nincs meg a tettes, fizet a tulajdonos

Nem lesz mentség…
Lejárt a türelmi idő, május 1-jétől már alkalmazza a rendőrség az objektív felelősség elvét, azaz szabálysértés esetén,
ha máson nem tudja, a tulajdonoson hajtja be a bírságot, s
akár százezres büntetésekre is
számíthatnak a szabálytalankodó autósok.
Mivel a a jogszabály szerint a gépjármű üzemben tartója felelős azért, ha a
jármű vezetője túllépi a megengedett
legnagyobb sebességet, nem tartja be
a vasúti átjárón történő áthaladás
vagy a megállás és várakozás szabályait, amennyiben nem derül ki,
hogy ki vezetett az adott eset idején, a
tulajdonost bírságolják meg.
A gépjármű üzembentartója csak
akkor mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a járművet ellopták
tőle, illetve, ha az autó használója elismeri, hogy a szabálysértéskor ő vezette az autót. Ezt hivatalos papírral
kell igazolni, amit annak kell kiállítania, aki valóban vezette a kocsit. Ezzel a büntetés – ami 30-tól 300 ezer
forintig terjedhet – átszáll a valódi sofőrre, aki ráadásul a szabálysértésért
járó büntetőpontokat is megkapja.
Nem lehet kibúvó az sem, ha valaki
átvállalja a vezetést, aztán nem fizeti
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be a bírságot. Ebben az esetben a
pénzbírság ugyanis visszaszáll az
üzemben tartóra. (Ő azonban előéleti
pontokat ebben az esetben sem kap.)
A jogszabály nem ad lehetőséget a
mérlegelésre, vagy a méltányosságra.
A közúti forgalom-ellenőrzés továbbra sem változik. A rendőr ezután is a
helyszínen határozza meg a szabálysértési bírság nagyságát, illetve az
azért járó büntetőpontokat. Fontos viszont, hogy ennek mértékén is emeltek idén. Január 1-jétől ugyanis 3 ezer
forintra növelték a legkisebb kiszabható bírságot, és 30 ezerre a legnagyobbat, valamint az előéleti pontok
„összegét” is változtatták, növelték.
A május elsejétől érvényes objektív
felelősség elve a hét leggyakrabban
előforduló közlekedési szabálysér-

ten már a Csemetekert területén dolgoznak a VÜSZI szakemberei, akik a
Csanak vízgyűjtő területének árkait
teszik rendbe, többek között itt is sor
kerül a burkolatok javítására.
Takarítanak a belvárosban is. A néhány héttel ezelőtt megkezdett menetrend szerint ismét tisztítják az utat a
Kossuth Lajos utcában, a jövő héten
a Plusz Áruház oldalán kell majd
szabaddá tenni az utat a munkavég-

zéshez az előre meghirdetett időpontban. Erre kihelyezett táblákkal is
felhívják a figyelmet. Érdemes a parkolási tilalmat nem figyelmen kívül
hagyni, azok ugyanis, akik a megjelölt időpontban a tiltott területen parkolnak nem csak pénzbüntetésre,
hanem gépkocsijuk elszállítására is
számíthatnak.
-kj-

több helyen rendel-e a doktor, illetve
milyen „adottságai“ vannak az egyes
praxisoknak. Ezek az intézkedések 7
milliárd forint többletet jelentenek,
amelyet az Egészségbiztosítási Alapon belüli átcsoportosításból biztosítanak.
Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint az elmúlt öt év legjelentősebb ágazati megállapodása a mostani. Ezzel az új finanszírozási rendszerrel megközelítőleg 150-160 ezer forint
pluszbevételhez jutnak a praxisok. Éger
István szerint így legalább annyi pénz
kerülhet vissza az orvosokhoz, amennyi
-bja vizitdíjból származott.
tésre vonatkozik. Eredeileg a buszsáv
jogosulatlan használata is ide tartozott, de a kormányrendeletbe már
nem került bele.
Négy hónapig nem
büntettetek, csak figyelmeztettek a rendőrök az új szabályokra – a türelmi
idő alatt a magyar
autósoknak 650 millió forint bírságot
nem kellett befizetni. Ennek azonban vége.
Nem árt tehát betartani a szabályokat,
már csak azért is, mert a következő
hetekben is rendszeres lesz a trafipaxos ellenőrzés Gödöllőn és környékén.

A rendőrség a tervek szerint
az alábbi helyszíneken
helyez el trafipaxot
Május 1-2.: Kistarcsa; Május 34.: Pécel; Május 5-6.: Aszód; Május 7-8.: Dány; Május 9-10-11.:
Aszód; Május 12.: Veresegyház;
Május 13-14.: Gödöllő; Május 1516.: Veresegyház; Május 17.: Gödöllő; Május 18.: Veresegyház;
Május 19.: Kistarcsa; Május 2021-22.: Pécel; Május 23-24-25.:
Kistarcsa; Május 26-27-28-29-30.:
Aszód; Május 31.: Dány.
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Nem veszélyeztetik az érettségit

Ismét sztrájkra készülhetünk
Lapzártánk idején kezdődnek
újra a tárgyalások a BKV vezetősége és a szakszervezetek
között az érdekképviseleti követelésekről. A tét nem kevesebb, mint a BKV járműveinek
akár többnapos leállása, ezt
helyezték ugyanis kilátásba a
szakszervezetek, amennyiben
nem sikerül megállapodniuk a
cég vezetésével. A BKV vezetése továbbra sem tartja indokoltnak a kezdeményezést.

munkabeszüntetésre a következő hetekben kerülne sor, ami nemcsak azért
jelenthet a korábbi sztrájkoknál nagyobb problémát mert ellehetetleníti
a közlekedést a fővárosban és az agglomeráció jelentős részében, hanem
azért is, mert ebben az időben zajlanak az érettségik, sőt a szóbeli vizsgák június 27-ig tartanak.
Nemes Gábor, a sztrájkbizottság
vezetője úgy tájékoztatta a sajtót,
hogy az írásbeli érettségik időpontjában nem lesz munkabeszüntetés, mi-

A szakszervezetek a múlt héten javaslatcsomagot juttattak el a munkáltatónak, amelyben többek között indítványozzák a megfelelő jogszabályok és rendeletek megváltoztatását,
kiegészítését annak érdekében, hogy
a cég gazdasági helyzete megnyugtatóan rendeződjön. A tárgyalások sikeres lezárásához – szerintük – elengedhetetlen a főváros és az állam képviselőinek bevonása az egyeztetésekbe.
Legutóbb azt javasolták, hogy a BKV
kiadásainak fedezetét a jegyekből és
bérletekből befolyó pénzen kívül
konkrét törvényi szabályozással biztosítsák. Ez azt jelenti, hogy a nyugati
országokban megszokott rendszerhez
hasonlóan itthon is önkormányzati
rendeletben, állami garanciák mellett
kellene megteremteni annak feltételeit, hogy a közlekedési társaság legalább nullszaldós legyen – fogalmazott
korábban Nemes Gábor, a sztrájkbizottság szóvivője.
A tervek szerint a határozatlan idejű

vel a tiltakozó akció nem a lakosság
ellen irányul, hanem annak érdekeit
kívánja szolgálni.
A rendszeresen a fővárosba utazó
gödöllőieknek nem csak a BKV
sztrájk nehezítheti a munkába illetve
haza jutását, hanem a vasutasoké is.
Május 5-én folytatódnak ugyanis az
egyeztetések a MÁV vezetése és a
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete között. A VDSZSZ követelése
továbbra is a 10 százalékos többlet
béremelés a kiszervezett MÁV-társaságok munkavállalóinak, a megajánlott 6,9 százalék felett. Továbbá el
akarják érni, hogy a MÁV Cargo privatizációs bevételéből 250 ezer forintot fizessenek ki valamennyi vasutas
számára. Ugyanúgy, ahogy a BKV esetében, itt sem sikerült megállapodni a
sztrájk esetén elégséges szolgáltatásokról, ami azt jelenti, hogy munkabeszüntetés esetén akár teljes leállásra kell felkészülnie az utazóközönségnek.

Újabb áremelések várhatók

Határ a csillagos ég
Bár Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter szerint az idén is a tavalyihoz hasonló 10 százalék körüli
mértékű élelmiszer áremelkedés várható Magyarországon, a
lakosság ennél sokkal borúlátóbb, mivel az élelmiszerek jelentős része január óta is ennél
sokkal nagyobb százalékban
drágult.
Aki január elején 8-9 ezer forintot fizetett ki egy hétvégi általános, nem
luxuscikkeket tartalmazó bevásárlás
esetén, az ma 13-14 ezer forintot is otthagyhat az üzletben ugyanazokért az
árukért. Az elmúlt időszakban a legdrasztikusabban talán az étolaj ára
emelkedett, ez átlagosan 52 százalékkal kerül többe, s egy liter ára sok helyen meghaladja az ötszáz forintot. A
liszt 48 százalékkal drágább mint egy
évvel ezelőtt, s ennek jelentős hánya-

da szintén az idei esztendőben rakódott rá a termékre. Huszonöt százalékkal drágultak a tésztafélék, de jelentősen emelkedett a tej, a kenyér és
a sajt ára is.
Az élelmiszer árának emelkedése
mellett a legnagyobb problémát a lakossági gáz árának növekedése jelenti, már pedig ezen a téren is 25-30
százalékos drágulásra kell számítani
az idén.
A múlt hetit követően a héten tovább
emelkednek az üzemanyag árak is,
mind a benzinért, mind a gázolajért többet kell fizetni, mint egy héttel ezelőtt.

FELHÍVÁS
Dr. Gémesi György polgármester tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy
FOGADÓNAPJÁT
MÁJUS 7. HELYETT 14-ÉN TARTJA.
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Javaslatok a felsőoktatás átalakítására

tesség járna. A későbbi
időszakban a hallgatók
költségtérítést az éves teljesítményük alapján fizetnének, így minél jobb
eredményt ér el valaki, annál kevesebbet kellene fizetnie. Javaslat szerint a hallgatók számára (legalább)
hat kategóriát állítanának fel, s ezek
alapján dőlne el a költségtérítés
mértéke.
Mint az a dokumentumból kiderül, a Magyar Rektori Konferencia
új javaslatot fogalmaz meg a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogatására is. „Javasoljuk,
hogy az Új Magyarország Fejlesztési Tervben hirdessenek meg konkrét programot a hátrányos helyzetű
általános- és középiskolások esélyegyenlőségének megteremtésére, ami
már a közoktatásban résztvevők számára elérhető. Ennek keretében pályázhassanak felsőoktatási intézmények is előkészítő, szintre hozó képzések megtartására a felvételi előtt
és a képzés első évében is. Ezt hatékonyabb támogatásnak tartjuk, mint
a hátrányos helyzetért többletpontokat adni.”
A tervezetet nem támogatja a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, mivel annak véleménye szerint így az eddigi hozzájárulás többszörösét, szednének
be az állami- és költségtérítéses képzésben tanuló hallgatóktól. Erről
Miskolczi Norbert, a HÖOK elnöke
tájékoztatta a sajtót, aki elmondta a
rektorok javaslatcsomagját május
17-én tárgyalja a HÖOK közgyűlése, s ha minden úgy marad, ahogy
most van, a diákok az utcára vonulnak.

Ki mint tanul, úgy fizessen
A Magyar Rektori Konferencia
109 igen, 25 nem szavazattal,
15 tartózkodás mellett fogadta el a költségvetésből támogatott hallgatókra és a költségtérítési rendszer átalakítására vonatkozó javaslatot.
A rektorok teljes átjárhatóságot
szorgalmaznak az államilag finanszírozott és a költségtérítéses helyek
között, és a hallgató teljesítménye
alapján differenciálnák a fizetendő
összeget. A javaslat azokat a hallgatókat nem érinti, akik a jelenlegi törvényi szabályozás mellett nem jogosultak államilag támogatott képzésben részt venni: azonos szinten második vagy további diplomát eredményező képzésben tanulnak, vagy
államilag finanszírozott képzésben
már (a törvényben előírtat meghaladó) hosszú időt töltöttek el.
A javaslat szerint 2010-től a költségtérítés összegét a hallgató tanulmányi eredménye alapján határoznák meg. A tervek szerint nem több
pénzt kapnának pénzt az intézmények, hanem igazságosabban osztanák el a meglévő forrásokat.
Az elfogadott dokumentum szerint igazságtalan a hallgatók jelenlegi, államilag finanszírozott és költségtérítéses kategóriába sorolása.
Mint írják: gyakorta megesik, hogy
az állami és a költségtérítéses helyen tanulók teljesítménye alig különbözik, míg költségeik nagy mértékben eltérnek.

Az elképzelés szerint 2009-től a
javaslat bevezetéséig tartó, átmeneti
időszakban teljes átjárhatóságot
ajánlanak azonos szakon belül az államilag finanszírozott és a költségtérítéses kategória között. Így nem
csak a hallgatók 15 %-a kerülhetne
át az egyik kategóriából a másikba,
hanem az adott év tanulmányi eredményétől függően évente kerülne
meghatározásra, ki kap egy évre államilag finanszírozott státuszt, és ki
fizet költségtérítést. Ez az intézményi bevételt nem változtatja meg, a
hallgatókat azonban a minél jobb tanulmányi teljesítményre ösztönzi.
Az átmeneti időszakban az államilag finanszírozott és a költségtérítéses státusz közötti teljes átjárhatóság minden évben a jól tanulóknak
adna államilag finanszírozott státuszt, de továbbra is fennmarad,
hogy két hallgató közel azonos tanulmányi teljesítmény esetén is több
százezer forinttal eltérő összeget fizethet tanulmányaiért. Ezt orvosolja
a 2010-11-től bevezethető javaslat,
ami szerint nemcsak kétféle fizetendő összeg lehet (nulla, vagy évi több
százezer forint), hanem a fizetendő
összeg minden évben az előző év tanulmányi teljesítményétől függ.
A konferencia két javaslatot tett
arra, hogy az első évben minek alapján állapítsák meg az esetlegesen fizetendő összeget, az egyik szerint a
felvételi eredményt differenciáltan
vennék figyelembe, a másik szerint
pedig az első évben fizetési men-

Az istenek anyjának ünnepétől napjainkig

Anyák napja – A születés hete
Május első vasárnapján az
édesanyákat köszöntjük. Az
évszádos múltra visszatekintő
hagyomány az idők folyamán
átalakult, az elmúlt években is
új kezdeményezések színesítették. Így városunkban meghonosodni látszik például a
Születés hete, amelynek rendezvényeire május első vasárnapját követően kerül sor.
Az anyák tiszteletére rendezett ünnepségeket először az ókori Görögországban tartottak, tavaszonként. Kegyelettel adóztak az istenek anyja,
Rhea előtt. A XVII. századi Angliában az édesanyákat az Anya-vasárnapon köszöntötték, mely a nagyböjt
negyedik hétvégéjére esett.
Később az Egyesült Államokban
Julia Ward Howe vetette fel az Anyák
napja gondolatát 1872-ben. Úgy vélte, hogy ezt az ünnepet a béke jegyében lehetne tölteni, az Anyák napja
hivatalos megtartását azonban a Philadelphiában élő Anna Jarvisnak tulajdonítják. Az ügyet édesanyjára való megemlékezésnek szánta, aki
1905-ben hunyt el, és aki a XIX. század végén megpróbálta létrehozni az
Anyák barátságának napját. Ezzel a
polgárháború sebeinek gyógyulását
igyekezett elősegíteni. Először 1910ben, Nyugat-Virginia államban ünnepelték, s egy évvel később már szinte
minden állam jegyezte ezt a napot.
Az ünnephez az idén is kapcsolódik a Születés hete programsorozata,
amit május 4-11. között tartanak országszerte, városunkban pedig május
5-7. között rendeznek meg. A több
napos rendezvénysorozatot a Socius
Kör Közhasznú Egyesület és az Otthon Segítünk Szolgálat szervezi, nyitó estére május 5-én, hétfőn 17 órakor
kerül sor a Városháza nagytermében.
Az ünnepi program díszvendége Pécsi Ildikó színművész, a műsorban
közreműködik Bucsyné Prém Kata-

lin, a Cibri Együttes és a Sivadó testvérek kamaraegyüttese.
A Születés hetét először 2003-ban
rendezték meg, s az idén már negyvennyolc településen 900 program
várja az édesanyákat és a gyerekeket.
A Születés hete hitvallása: „Ha nem
ismered a lehetőségeidet, akkor egy
sincsen”. A rendezvénysorozat csak
egy hétig tart, de a segítségével egymásra találók között létrejött kapcsolat több hónapig, gyakran több évig.
A kölcsönös támogatáson alapuló ismeretségek hálójától az új utak, szakmai műhelyek megismerésén át a
többféle megközelítés egymás mellett
élésének elfogadásáig sok olyan folyamat indul ezekben a napokban,
ami az élet megkezdésének feltételeit
javítja” – fogalmazott Haas György, a
Születés hete alapítója. A rendezvénysorozat programjai segítenek abban, hogy a várandósság ideje ne szorongással, bizonytalansággal teli időszak legyen, hanem olyan értékes
életszakasz, amely a leendő édesanyákat megerősíti nőiségükben, kisbabájukkal és a párjukkal való kapcsolatukat elmélyíti, s megadja a lehetőséget, hogy a szülést méltó módon, megrendítően szép kiteljesedésként élhessék át. Célja, hogy a háborítatlan szülés hazai lehetőségei és az

azokhoz kapcsolódó kutatási eredmények minél
több szülés előtt álló nőhöz, családhoz és egészségügyi dolgozóhoz eljuthassanak. Az idei programsorozat jelszava: családdá
születünk. Ez arra utal,
hogy a szervezők a szülés
utáni hetekre is igyekeznek
számos jó tanáccsal szolgálni, például a szoptatás
és a gyereknevelés kérdéseiben, valamint hangsúlyozzák az apák és nagyszülők szerepét, a család
fontosságát.
Gödöllőn a Városháza, a Petőfi
Sándor Művelődési Központ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a
Jó(l)lét Sziget Alternatív Egészségügyi Központ lesz a helyszíne az eseményeknek. Az ünnepi műsor mellett
többek között kismama- és baba jóga,
gyermekrajz kiállítás, valamint előadások és beszélgetések segítenek eligazodni az érdeklődőknek, akik arra
keresik a választ, elég jó szülők-e,
vagy a háborítatlan szülésről, a várandósságról szeretnének többet tudni,
illetve tájékozódni arról, hogyan segítheti a családok mindennapjait a
védőnő.
(ny.f.)

Magyar Tudományos Akadémia

Hornok László székfoglalója
Hornok László, az Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, a SZIE rektorhelyettese
április 22-én tartotta székfoglaló előadását az Akadémia
Dísztermében a növénykórokozó gombák reprodukciós
stratégiáiról.
Mint elmondta, egyes fajokban rendszeres az ivaros szaporodás, míg mások
klónosan szaporodnak. Az e téren végzett kutatások segítséget nyújtanak a
növénykórokozó
gombák elleni védekezésben. Az előadást követően Németh Tamás akadémikus, az MTA Agrártudományok
Osztályának elnökhelyettese adta át

Hornok Lászlónak a rendes tagságot
deklaráló oklevelet.
Hornok László 1970-ben, kitüntetéses diplomával végzett a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen. 2001től az akadémia levelező tagja, szakterülete a mikroszkópos gombák kutatása. Az MTA 177. közgyűlésén,
egy évvel ezelőtt választották a tudós
testület rendes tagjává.

Hornok László (jobbra)

Regionális fórum agrárkérdésekben

Cél: a valódi párbeszéd
Gödöllőn rendezte meg középmagyarországi regionális fórumát a Kis-, Közép-, és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató
Egyesülete április 29-én, kedden.
Az Erzsébet királyné Szálloda konferenciatermébe meghirdetett tanácskozásra az említett vállalkozások képviselői mellett várták a megújuló
energiákkal, a falusi turizmussal, az
ökogazdálkodással és a környezetvédelemmel foglalkozókat. A tanácskozás célja az volt, hogy valódi párbeszéd alakuljon ki az állami intézmények és az érintett területeken dolgozók között.
A tanácskozás résztvevői többek
között pályázati- és hitel lehetőségekről kaptak tájékoztatást.
A fórumot köszöntő dr. Gémesi
György polgármester a tanácskozás
helyszínére utalva elmondta, a szálloda megnyitásával Gödöllő elérte,
hogy már nem csak beszélni lehet az
idegenforgalomról, hanem tenni is a
fejlesztése érdekében. Gödöllő a főváros szomszédságában sajátos szerepet tölthet be a közép-magyarországi

A hét kérdése
„Ön szerint szükség van majálisra?“ – tettük fel a kérdést
kedves Olvasóinknak néhány
nappal május elseje előtt,
amikor is számtalan színes
szabadidős program várja az
érdeklődőket.
„Nagyon megválogatom, hogy milyen programra megyek el, mert a
hagyományos ringlispiles-sör-virsliseket nem szeretem. Szerintem jó,
hogy itt Gödöllőn is egyre bővül a
választék, hiszen egyre több a szervezett program, ami tartalmasabb
kikapcsolódásra nyújt lehetőséget…”
(Szabadi P.)
„…Szerintem jók ezek a nagy tömegeket vonzó programok, mert az ember sok ismerőssel találkozik, s végre a gyerekeket is el lehet mozdítani
a TV és a számítógép elől. A gödöllői majálisnak nagyon jót tett, hogy
kivitték a reptérre, mert egyrészt
nem zavarja a lakókat, másrészt a
vurslisok mellett jó programokat is
csinálnak. A repülőgépes bemutatónál kevés látványosabb dolgot lehet
kitalálni…”
(Csomós Károly)

régióban, hiszen otthont adhat a Budapestre látogató turistáknak és elkalauzolhatja őket a Galga mente népművészeti értékeihez, természeti, táji
szépségeihez is. Emellett – bár agrártermelési központ sosem lesz – egyeteme és kutatóintézetei révén az agrártudományosság hazai centruma.
Gödöllő a megújuló energiák hasznosításába is be kíván kapcsolódni
például geotermikus területen. Itt ma
még az útkeresés a jellemző Magyarországon, de a települések üzemeltetési költségeinek megtakarításában is
perspektivikusnak ígérkeznek a befektetések.

„Úgy látom, megváltoztak az emberek igényei az elmúlt években. Aki
nem családi kirándulást csinál
ilyenkor, az inkább szervezett programra megy, de arra szívesen. Sokan
azonban azért hagyják ki az ilyen
rendezvényeket, mert ha valaki kimegy két gyerekkel, annak egy vagyonba kerül, mert a körhintákon, a
csúszdákon többszáz forintot kérnek
el, egy lángos, egy üdítő és máris
több ezer forintot elköltött az ember…”
(Faragó S.)
„ Jók ezek a rendezvények, de én a
szerevezett programokat szeretem,
nem az olyat, amikor csak a céllövöldék, a lángosos meg a körhinták
között téblábolnak az emberek.
Hogy ezekre mekkora szükség van,
az azon is lemérhető, hogy legtöbbször majdnem üresen mennek,
ugyanakkor a sportrendezvényeken,
bemutatókon, koncerteken mindig
sokan vannak…”
(L.V.)

A hét kérdése:
– Ön szerint manapság betölti-e eredeti szerepét napjainkban a család?
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Lázár Lovaspark – Nemzet, család, sport

latkozatában. Hozzátette: Jövőre is
szívesen ellátogat a tavaszváró vigasságra, főleg, ha az együttlét mellett valamiért tenni is lehet.
Úgy, mint az idén, amikor is a szervezők bejelentették: a bevétel költségek után megmaradó hányadát a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére
utalják át.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes,

Tavaszváró vígasság
Batizi Sándor, Bokor Árpád és
dr. Divinyi Péter kezdeményezésére második alkalommal
rendezték meg Nemzet, Család, Sport címmel a SzentGyörgy napi tavaszváró vígasságot április 27-én a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban, dr.
Gémesi György polgármester
fővédnökségével.

Batizi Sándor, a gödöllői vívóélet
közismert személyisége könnyedén
megfogalmazta az együttlét célját:

családokból áll a nemzet, a sport pedig a közösségépítés egyik kötőanyaga. A program választási lehetőséget kínált a hétvégi tévénézés és a
szabadban töltekezés, beszélgetés,
egymásra figyelés
között.
A
családoknak
szánt rendezvény
a domonyvölgyi
idegenforgalmi központ valamennyi szolgáltatását kínálta, az ősi
magyar háziállatok udvarától a lovasbemutatóig, amiért külföldről is ezrek látogatnak a
völgybe.
Volt Puszta-olimpia és baranta
(magyar eredetű küzdősport)
bemutató. Melocco Miklós szobrászművészt magával ragadta a
szürkemarhák vontatta szekér
letűnt századok világát felidéző látványa, s rögtön Petőfi Sándor versére gondolt a televíziónak adott nyi-

a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója a következő üzenettel fordult a
program résztvevőihez:
„Szeretettel üdvözlöm és köszöntöm az
egybegyűlteket, kívánom, hogy szeretetük, jóságuk jó földbe hulljon, s gyümölcsöt teremjen! Nagylelkű felajánlásukat megköszönve, kívánok mindenkinek Istentől megáldott tartalmas, gyümölcsöző együttlétet! Szeretettel: Csaba testvér“
Kép és szöveg: it

Zeneiskolások erdélyi útja

Csíkszeredában jártunk
Március 13-án este a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum meghívására a Frédéric
Chopin Zeneiskola két együttese Erdélybe utazott. Megérkezésünkkor a testvérvárosunkban már március 8-a óta
tartó 1848-as szabadságharcra
emlékező ünnepségsorozatba
kapcsolódtunk be.
Felemelő érzés volt részt venni a koszorúzásokon a Petőfi szobornál, a
Nyerges-tetőn lévő emlékműnél, hóviharban – ahol Gál Sándor 1849 nyarán egy maroknyi székely honvéddel
megpróbálta feltartóztatni az orosz
csapatokat –, a fáklyás felvonuláson
és az előadásokon.
Március 14-én este a református
templomban, majd másnap a műve-

lődési házban a Saltarello reneszánsz
együttes és zeneiskolánk klarinét
kvartettje is színpadra lépett, nagy sikerrel.
Utolsó napunkat kirándulással töltöttük. Útban a Békás-szoros felé

megálltunk Madéfalván a székely emlékműnél, amit székely emberek apró
adományaiból emeltek az 1764-es
mészárlás emlékére. A Békás-szoroson végigsétálva
megcsodáltuk az
impozáns
sziklákat, gleccsereket,
majd visszaindulás
előtt egy jót hógolyóztunk
a
befagyott Gyilkostó köze-pén.
Vendéglátóink
nagy szeretettel fogadtak bennünket
és
visszavárnak
augusztus 2-án, a
Nagy István Művészeti Líceum új
épületének ünnepélyes átadására.
Köszönjük szervezőinknek, támogatóinknak ezt a feledhetetlen utazást,
nagy élmény volt számunkra!
Bense Ákos
és a zeneiskola növendékei

Játszótérépítés a Fenyvesben

Meghallgatás

Április 26-án a Fenyvesért Közhasznú Egyesület önkéntesek
segítségével parkosítást végzett azon a területen, ahol Máriabesnyő első játszótere épül. Az önkormányzattól használatba
kapott területen készülő létesítményt a tervek szerint a Gyermeknapon szeretnék átadni, mely alkalomból számos meglepetésre
is számíthatnak a kisgyermekek és szüleik.

A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete
meghallgatást hirdet a Várkonyi M. –
Miklós T.: Sztárcsinálók című rockoperájának
egyes szerepeire.
16-35 év közötti, énekelni, táncolni tudó és
szerető fiatalok jelentkezését várjuk, akik
szívesen szerepelnének az első magyar
rockopera 2008-as bemutatóján. Színpadi
tapasztalat előny, de nem feltétel.
Jelentkezési határidő: 2008. május 10.
Jelentkezni az alább megadott e-mail címen lehet
egy rövid bemutatkozó írással. A meghallgatás(ok) időpontját a jelentkezések alapján írjuk ki.
Az előadások várható időpontja:
2008. szeptember.
Helyszíne: Petőfi Sándor Művelődési Központ
(2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)
Próbaidőszak: 2008. július - augusztus
További információ és jelentkezés:
gofme@freemail.hu 06/20/3555-423

MOLDVÁBA IS MEHETNEK A MAGYARORSZÁGI 1 %-OK
Három éve alakult meg A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány, amely azóta jelentős összegekkel
támogatta a moldvai csángók magyar anyanyelvi
oktatását. Az alapítvány – főként kispénzű keresztszülők és néhány vállalkozó befizetéseiből – a
moldvai magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát fedezi. Ezekből a befizetésekből nemcsak az
iskolán kívül magyart tanítók bérére, de a program
működtetésére is kerül: a lábnyiki, csíkfalui és magyarfalusi Gyermekek Háza épületeiben ugyanúgy
ott van az AMMOA által küldött pénz, mint a „ma-

2008. május 1.

Civil

gyar iskolák” építésére megvásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek felszerelésében és a
csángó gyermekek által használt oktatási eszközökben.
Idén újabb magyarországi forrással gyarapodhat a
moldvai magyar oktatás. A mostani adóbevallási
időszakban már A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány is jogosult a személyi jövedelemadóból a
civil szervezetek részére felajánlható 1% fogadására.
Az alapítvány adószáma: 18710209-1-13.
A befizetett pénzek ugyanúgy a moldvai magyar oktatásra fordítódnak, mint az eddigi befizetések.

Segítség Közalapítvány
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Tel.: 28/529-131; 529-138.
Fax: 28/529-255
Számlaszám:
BBRT 10103836-13223239-00000003
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Adószámunk: 18670945-1-13
Cím: Gödöllő, Petőfi S. u. 1.

Olvasóink által feltett rövid kérdésekre válaszolunk a héten. Továbbra is várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat a
szolgalat@libori.hu, illetve a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Március 23-án gyermekem született. Úgy tudom, hogy ebben az esetben az édesapa 5 munkanap szabadságot vehet ki. Én ezt kértem is
a főnökömtől a szülést követő héten, de ő a kérésemet indok nélkül
elutasította. Jogosan tette ezt?
A munkáltatója jogszabályellenesen
járt el, ugyanis 2002. december 1.
napjától a törtvény szerint gyermeke
születése esetén az apát is megilleti 5
munkanapnak megfelelő munkaidőkedvezmény. Ezt a kedvezményt
azonban csak a szülést követő második hónap végéig igényelheti, és azt a
munkáltatója az Ön által megjelölt
időpontban köteles kiadni. A kedvezmény időtartamára távolléti díj illeti
meg a munkavállalót, melyet a munkáltató a költségvetéstől igényelhet.
Bírósági ítélet alapján végrehajtást
kérhetek adósom ellen. Ki fizeti
meg a végrehajtással felmerülő
költséget?
Az általános szabály értelmében a végrehajtás során felmerülő költséget a végrehajtást kérő megelőlegezi, de azt az
adós viseli. A végrehajtó ezen összeget is behajtja az adóson az eljárás során.
Feleségemtől elváltam, amikor gyermekünk 3 éves volt. A bíróság által
megállapított tartásdíjat mindig
pontosan megfizettem. Fiam ebben
az évben betölti a 18. életévét, azon-

ban – évvesztesként – még 1 évig
nappali tagozaton középiskolába
jár. A 18. születésnapját követően is
kell még utána a tartásdíjat fizetnem?
A tartásdíj fizetési kötelezettség a gyermek nagykorúsága ellenére a szükséges tanulmányok befejezéséig terheli a
tartásdíjfizetésre kötelezett szülőt. A
szükséges tanulmányok körébe tartoznak az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanfolyamok, közép- illetve főiskolai és egyetemi tanulmányok végzése. Tehát az Ön esetében a gyermek
középiskolai tanulmányainak befejezéséig fizetnie kell a tartásdíjat, sőt
utána a gyermek főiskolai vagy egyetemi tanulmányai alatt is folytatódhat
a tartási kötelezettség.
Bérbe adtam a lakásomat, az albérlőm 2 hónapja nem fizeti meg a lakbért, hiába szóltam neki már többször is. Kirakhatom minden következmény nélkül a lakásból?
Nem, ugyanis a bérbeadó kizárólag
írásban mondhatja fel a bérleti szerződést, ha a bérlő a lakbért a megállapított időpontig, vagy legkésőbb a hónap 15. napjáig nem fizeti meg. A bérbeadó azonban köteles a bérlőt a lakbér teljesítésére (minimum 8 napos fizetési határidőt engedve) írásban felszólítani, amelyben tájékoztatnia kell
arról is, hogy amennyiben nem fizet,
ez a bérleti szerződés felmondását
eredményezi.
Tehát az Ön szóbeli felszólítása érvénytelen, azt mindenképpen írásban,
a következményekre való figyelmeztetéssel együtt kell megtennie.
Amennyiben a bérlő a felszólítás ellenére 8 napon belül nem fizeti meg
tartozását, úgy Ön további 8 napon
belül írásban mondhatja fel vele a
bérleti szerződést.
dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Város–Kép

GÖDÖLLÕ ANNO
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 Hétház utca (1.)
Máriabesnyő a középkorban virágzó település volt, a török hódoltság alatt azonban teljesen elnéptelenedett, ezután
már csak pusztaként szerepelt az okiratokban. A középkori település maradványai a templom, a zárda és a hét ház
építése közben is felbukkantak. A munkások pincékre, házalapokra, sírokra, egy hajdani, elveszett település nyomaira akadtak.
A Loretói kápolna mintájára épülő templom munkálatai idején, 1759-ben, Besnyő még lakatlan terület volt. Majd
később a zárda építésével közel egy időben épült fel
az a hét ház is, mely Máriabesnyő újratelepülésének
kezdetét is jelentette 1764-ben. A házakat I. Grassalkovich Antal építtette olyan kiérdemesült uradalmi
cselédek részére, akik a kapucinus atyák segítségére
lehettek. A házak a zárda közelében épültek és teljesen egyformák voltak. Egy ház két szobája mellé
kamra, istálló és 30 öl hosszú, 10 öl széles föld is tartozott. Tarthattak lovat vagy tehenet és tűzifát is kaptak télire. Mindezek fejében különböző kötelességeik is voltak a kapucinusokkal szemben: befogadni
házaikba az ideérkező zarándokokat, kiváltképp télen (Erre azért volt szükség, mert a gróf semmiféle
kocsma vagy csapszék üzemeltetését nem engedélyezte.), hetente egyszer, nyáron pedig kétszer kisöpörni, nagybúcsúk után pedig kitakarítani a felső és
az alsó templomot a kriptával együtt. Ezeken kívül a
közkutak tisztántartása, valamint a Gödöllő és Besnyő közt ültetett fasor gondozása is az ő feladatuk volt. A hétház
lakói a Grassalkovichok idején híven ellátták teendőiket. Azonban a család kihalása után a sűrű gazdacsere is hozzájárult ahhoz, hogy a kötelékek egyre jobban meglazultak a cselédek és a kolostor közt. 1867-ben a koronauradalom
birtokába kerültek az épületek. A birtokrendezés alkalmával, 1884-ben az uradalom engedélyezte az utódoknak, hogy megválthassák magukat és a házaikat, bár csekély szolgálattal ezután is tartoztak a kapucinus atyáknak.
A hétháziak 2 tehén nyári tartására kaptak engedélyt a
gróftól, ezt a jogukat a későbbi tulajdonosok is tiszteletben tartották. A legelőt minden esetben és minden évben
a tulajdonos jelölte ki a cselédek számára. Szinte mindig
egy 30 holdas erdős legelő területet kaptak, a 14 db tehenük részére. Azonban 1920-ban az állam egy 20 holdas
csemetekertet létesített a területen, így a legelő 10 holdra
csökkent. A legelőterület megnyirbálása ellen a lakosok
azonnal felemelték a szavukat és panasszal fordultak a
földművelésügyi miniszterhez. A kérelmet a miniszter
azonban elutasította. Az indok igen egyszerű volt. Az
alapítólevél szerint a hétházi lakosok csak abban az esetben jogosultak a legeltetésre, ha saját tulajdonú tehenet legeltetnek. Tehát csak annak jár a jog, akinek van saját szarvasmarhája. A lakosok felének azonban nem volt saját tehene, hanem bérbe adta a legeltetési jogot. A minisztérium ezután döntött úgy hogy elutasítja a hétháziak kérelmét.
Úgy határoztak, hogy a csemetés kialakítása után megmaradt legelőterület elegendő az 5-6 tehén számára, amik a
hétháziak saját tulajdonában van.
Máriabesnyő a koronauradalom alatt indult gyors fejlődésnek, melyhez nagyban hozzájárult a vasút megépülése is, melynek két megállója is volt Besnyő területén. A XIX. század végére új házak és villasorok
emelkedtek a besnyői dombokon. A XX. század elején már egy virágzó község képét mutatta Máriabesnyő, amely közigazgatásilag – az újratelepülés óta
– Gödöllőhöz tartozott. 1923-ban a területnek ezer állandó lakosa volt, akiknek többsége a mezőgazdaságból élt. Besnyőn ekkor volt egy kocsma, egy szatócsbolt és egy elemi iskola is. A település egyik része az
országút mellett egy domboldal tövében húzódott,
zárásaként a kapucinus kolostorral. A zárdával szemben egy kis völgyel elválasztva egy magaslaton épült
ki a máriabesnyői villasor, a vasútállomással. A két domb által határolt völgyben a zárda felőli részen táboroztak le a
zarándokok a búcsúk idején. (folytatjuk)
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Stációk a fácán sori kápolnában

A kegyelem állomásai
(folytatás az 1. oldalról)

Kovács Péter irodalomtörténész
úgy fogalmazott, a képek hívnak minket, arra várnak, hogy teljes
lényünkkel eléjük álljunk. A hatodik
stáció épp szembe került az oltárral.
Az egyetlen, amely fehér. Rajta
Veronika kendője – a szentírási
tanúság szerint a legelső stációkép.
Krisztus arca a kendőn, lenyomat –
amely épp arról beszél, hogy a kép
nem mellékes szereplője a keresztútnak, hanem az elmélkedés része,
maga is egyfajta imádság.
(k.j.)

MEGHÍVÓ
A Bali szigetén 2002-ben
elkövetett robbantásos merényletet
követően az indonéz
Világbéke Bizottság létrehozta
a Világbéke-gongot, amelynek azóta
több példányát a világ különböző pontján felállították.
Európa első Világbéke-gongja hazánkban,
Gödöllő központjában kerül felállításra.

Az ünnepélyes avatásra 2008. május 2-án,
11 órakor kerül sor.
Köszöntőt mond
MÁDL FERENC, Magyarország volt köztársasági elnöke,
a rendezvény fővédnöke
SZILI KATALIN, a Magyar Országgyűlés elnöke
MANGASI SIHONBING indonéz nagykövet
DJUYOTO SUNTANI, a Világbéke Bizottság elnöke
Fellépnek: Talamba Ütőegyüttes, Gödöllő Táncegyüttes,
indonéz kulturális együttes

Sürgető az Ivánka-kirpta felújítása

Folytatódik a gyűjtés
Tovább folytatja a gyűjtést
az Ivánka-kripta felújítására
a Gödöllői Érékvédő Közhasznú Egyesület. Mivel a
máriabesnyői temető szélén
álló épület állapota aggodalomra ad okot, az egyesület
néhány hónapja civil kezdeményezést indított annak felújítása érdekében. A munkálatok több millió forintba kerülnek, így arra örömmel fogadnak minden adományt. A
támogatók megkapják az
egyesület gondozásában nemrégiben megjelentetett Ivánka
Imre életét bemutató kiadványt. Adományokat személyesen tehetnek a Városi Múzeumban, a Városi Könyvtár
és Információs Központban
és a Gödöllő Szolgálat ügyfélszolgálati irodájában, vagy
e-mailen is megkeresehetik
egyesületet az alábbi címen:

az

ertekvedok@godollo.hu

Gödöllőn járt a zarándokfa

Üzenet Csíksomlyóra
Gödöllőre is ellátogatott annak a két
zarándokfának az egyike, amik Zamárdiból és Tihanyból indulva járják be a Kárpát-medencét, hogy a
pünkösdi búcsú idején Csíksomlyóba érkezzenek. A két fából faragott
feltámadási jelkép, egy-egy Árpádkori keresztet formáz.
A zarándokfát Mogyoródról a
Történelmi Vitézi Rend tagjai hozták át Gödöllőre, dr. vitéz Bucsy
László vezetésével, majd a gödöllő-

iek a kastélytemplom előtti országzászlónál fogadták. A jelképet Varga
Árpád önkormányzati képviselő vette át, majd a kastélytemplom káplánja, Gyurkovics István atya áldotta
meg, az egyházközösség szalagát
pedig a Socius Kör és a Történelmi
vitézi rend tagjai kötötték fel rá. A
zarándokfát még aznap a Socius kör
tagjai vitték tovább Hévízgyörkre,
hogy folytassa országjáró körútját.
(b.)
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Feltámasztás
Tulajdonképpen az írás a legjobb foglalkozás a világon. Írás
közben aztán teljesen szabadnak érezheti magát az ember,
ketten vannak, ő és a papír,
meg mintha még, különös kegyelem, némi sugallat is érkezne harmadikként.
Az írással nem kell valamikor végleg
felhagyni, nem lehet kiöregedni belőle, nincs főnök, aki egyszer csak felmondjon: holnap már be se jöjjön…
Mondjuk, az talán egy kicsit kellemetlen, hogy pénzt nem lehet keresni
vele (mármint az írással), „még havi
kétszáz sose telt, az ám, hazám”, de
ha ettől eltekintünk…
Esterházy Péter talán a legsikeresebb magyar író – ezzel együtt bármibe le merném fogadni, hogy ő sem az
írásai jövedelméből él –, s immár a
huszonegyedik könyvét tarthatjuk a
kezünkben. A legújabb kötet címe
Semmi művészet, s így, az csak természetes, hogy csak csupa, velejéig
művészet az egész.
Én már korábban csodáltam, hogy
írás tárgyává meri tenni a szüleit. Mint
a bevezetőben érintettem, munka közben senki sem olyan szabad, mint az
író, mégis, attól, hogy a szüleinkről írjunk, valahogy visszarettenünk. A szülő tabu. Érinthetetlen. Megfejthetetlen.
Örök talány, mert nem is akarunk ezen
változtatni: nagyon helyes, maradjon
csak meg örök talánynak. Annyi más
téma van, írhatunk az alaszkai jégmezőkről, az afrikai sivatagokról, hogy
ezeken a tájakon mi minden történik,
hogy miféle emberek fagynak meg
ott, vagy halnak szomjan, jaj, bármi-

ről, csak a szüleinkről ne kelljen még
csak szót sem ejteni.
Akiktől az életet kaptuk… Akiknek
az elmúlásánál nincs nagyobb fájdalom… Akiktől annyit szenvedtünk…
Esterházy minderről bátran ír, viszsza-visszatérve egy-egy helyzethez,
hogy még a korábbinál is inkább nagyító alá vegye, no meg felboncolja a
helyzetet is, a helyzetben levő szülőt
is, apát, anyát…
Mostani könyvében inkább az
anyát, láttatja szépséges, sudár Lilikeként, és láttatja, ahogy pedig már
maga sem láthatta – de hát az írónak
arra is megvan a hatalma, hogy a holtat feltámassza, elhelyezze a jelenbe,
felépítse, milyen is lett volna, ha
megöregedhetett volna –, selyemmé
kopott bőrű, magatehetetlen öregaszszonyként egyaránt. Megtudhatjuk,
hogyan bűvölte el Puskást, Bozsikot
és Hidegkutit – igen, mindhármat
egyszerre –, hogyan szánt elsőszülöttjének is fényes futballista-karriert, de
aztán nem jött össze, az pedig, hogy a
másik fiának viszont igen, már csöppet sem érdekelte.
Az egész világot nagyvonalúan kezelte, abszolút nyugalommal, mert
csodálatosnak tekintette úgy, ahogy
van, olyannak, amin semmit sem kell
változtatni és semmit sem jobbítani.
Most – térjünk vissza a mába – az
elképzelt, újra életre kelt anya igyekszik minél undokabb lenni az őt gondozó asszonyhoz, akit felfogadtak,
hogy főzzön rá, meg minden egyebeket csináljon vele és körülötte, de hát
ennyit talán megengedhet magának.
Ennyi jár, mert már kézen fogva vezetik, hát talán toporzékolhat is vala-

mennyit. Mi jöhet még? Illetve, mi
jött valamikor, huszonhárom éve? Itt
megjelenik egy másik anya, az író
gyerekkori barátjának az anyja, aki
szintén meghalt (valamikor), fogadd
őszinte részvétemet, mondja az író a
hírt közlő barátnak, ahogy ez már illik, a barát meg viszonzásul elküldi őt
valahová, semmi esetre sem illedelmes szavakkal, mert fogalma sincs a
nyelvi klisékről.
Szóval, számtalan rétege van a
könyvnek, amit jobb kifejezés híján
nevezzünk regénynek, igen, regény,
mert egy nagy regény szereplői vagyunk mindahányan, s így meg úgy
szőjük ezt a regényt, hát merüljünk
bele egy ilyen szövevénybe, most az
Esterházy Péter általiba, amit olykor,
ahogy mondani szokták, le se lehet
tenni, máskor meg kedve támad az olvasónak átugrani bekezdéseket, esetleg oldalakat is, aztán vissza-visszatér
egy-egy részlethez, hogy újból elolvassa… A regény, meg az olvasás,
meg az élet már csak ilyen.
(Esterházy Péter: Semmi művészet)
- nád -

A Tánc Világnapján
A Tánc Világnapját ünnepelték a Petőfi Sándor Művelődési Központban április 29-én a Gödöllő Táncegyüttes és a Magyar BalettSzínház Gödöllő tagjai.
Az est bebizonyította, jól
megfér egymás mellett a
hagyományokat ápoló, népi hagyományokat őrző, és
a modern kortárs tánc.
A közönség Petr Zuska „LES BRAS
DE MER” című koreográfiáját és
Egerházi Attila, Beszélő testek című
alkotását láthatta a Magyar BalettSzín-

ház Gödöllő előadásában, míg néptáncosaink „Házunk tája”, a Galga-mente
és Szatmár táncait, szokásait elevenítették fel. Programjukat a „Fordítsd a
rézhúrra!” című összeállítás zárta.

Gödöllői táncos kapta a Fülöp Viktor ösztöndíjat

Újabb szakmai elismerés
A Tánc Világnapja többszörös
ünneplésre is lehetőséget adott
a Magyar BalettSzínház Gödöllő
tagjainak. Linda Schneiderova
mellett – aki ezen a napon vehette át a EuróPass díjat – az
együttes táncosa, Svidró Viktor
is magas szakmai elismerésben részesült; a fiatal művész
megkapta a Fülöp Viktor
Alapítvány ösztöndíját.
Az alapítvány támogatásában évente tíz
olyan személy részesülhet, akik a táncművészet valamelyik ágában (balett,
néptánc, alternatív tánc- és mozgásszínház) működő előadó- és alkotóművészek, illetve tánctudománnyal és

táncpedagógiával foglalkoznak, akik
eddigi tevékenységükkel igazolták kiemelkedő képességeiket választott
táncművészeti irányzatukban. Az ösztöndíjra az idén is több száz fiatal
táncos pályázott, akik közül öttagú
szakmai zsűri választotta ki azt a tíz
főt, akinek a pályafutását és szakmai
továbbképzését egy éven át támogatja. Svidró Viktor a modern táncművészet kategóriájában érdemelte ki
az elismerést. A fiatal táncos a Győri
Tánc- és Képzőművészeti Iskolában
tanult, majd Debrecenbe szerződött
Egerházi Attila társulatához, akiket
Gödöllőre is követett. Városunk közönsége többek között a Carmen
Don Joséjaként, A csodálatos Man-

darin címszerepében és a Tűzmadárban
láthatta. A rangos szakmai elismerést
április 29-én a Művészetek Palotájában
gálaműsor keretében vehette át.

Jól szerepeltek diákjaink

Városi angol verseny
A Polgármesteri Hivatal adott otthont
a városi angol versenynek, amit április 23-án rendezett meg a Hajós Alfréd Általános Iskola.
A megmérettetésen valamennyi gödöllői általános iskola és gimnázium – kétszer 3 fős csapattal – képviseltette magát. Az idei évben az Egyesült Királyság hagyományaiból, szokásaiból és
ünnepeiből kellett felkészülniük a
diákoknak. A gyerekek a megadott témákban kimagasló tudásról, kiváló is-

meretekről tettek tanúbizonyságot.
Helyezettek:
1. Premontrei Gimnázium (Oswald
Réka, Kovács Boróka, Varró Ilona
Ágnes)
2. Erkel Ferenc Általános Iskola
(Kramer Miriam, Madarász Dorottya,
Sóvári Péter)
3. Török Ignác Gimnázium (Kelemen
Márton, Lakatos Lilla, Varga Noémi)
3. Szent Imre Általános Iskola (Juniki
Anna, Oláh Noémi, Szigeti Szandra)
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Ajánló

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja

Május 5., hétfő, 18 óra
A fúvós tanszak hangversenye
Május 6., kedd, 17 óra
Várnai Miklósné növendékeinek hangversenye (fagott)
Május 7., szerda, 17 óra
Az ének tanszak vizsgahangversenye
Május 8., csütörtök, 18 óra
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky
Ilona növendékeinek hangversenye (zongora)
Május 9., péntek, 17.30
Novák Gyuláné és Sivadóné
Benyus Hedvig növendékeinek hangversenye (hegedű,
fuvola)
Május 10., szombat, 11 óra
Philippné Legeza Judit növendékeinek hangversenye
(zongora)

Gödöllői Városi Múzeum

VENDÉGBARÁT MÚZEUMOK
KÉRJÜK, SZAVAZZON MÁJUS 1-IG A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMRA,
A VENDÉGBARÁT MÚZEUMOK
PÁLYÁZATON
www.vendegvaro.hu/vendegbaratmuzeum
(a regionális jelentőségű
múzeumok között)

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

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
Május köszöntő a Gödöllői Királyi Kastélyban
Május 1.: 9.00 Díjugrató lovasverseny a kastélyparkban; 15.00.: Vuk, a kis
róka című interaktív gyermekelőadás a PeTimi Társulattal
Május 2.: 10.30 Jumpers táncegyesület gyermek előadása; 11.00: Őrző - védő kutyabemutató a
kastélyparkban; 14.00: Harmónia és Lendület Tánciskola előadása; 15.00: Szaniszló New Vibe
Project jazzkoncertje a díszteremben
Május 3.: 10.00 Íjászverseny a kastélyparkban; 11.00: Mazsorett előadás; 11.30: Harmónia és
Lendület Tánciskola gyermek és ifjúsági előadás; 13.00: Jumpers táncegyesület felnőtt csoport
előadása; 13.30: Harmónia és Lendület Tánciskola előadása; 15.00: Szekeres Erzsébet kiállításának megnyitója a Lovardában
Május 4.: 11.00 Őrző-védő kutyabemutató; 14.00: Kistarcsai Pannónia táncegyüttes hagyományőrző csoportjának előadása; 15.00: Varázsfuvola Együttes koncertje
Folyamatosan zajló programjaink 10-18 óra között: Kézművesfoglalkozások a Barokk
teremben,friss kürtőskalács a kastélyparkban,kézművesek vására a díszudvaron,hintózási és
pónilovagolási lehetőség, karikaturista.
www.kiralyikastely.hu

Május 10., szombat, 14 óra
A Zeneakadémia különleges
tehetségek tagozatának vendégszereplése;Keveházi Gyöngyi zongora szakos növendékeinek hangversenye.

Gödöllői Új
Művészet
Közalapítvány
KUNSZT VERONIKA
textilművész, népi
iparművész kiállítása látható
2008. május 24-éig szombat, vasárnap 14 órától 18
óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján
más napokon is.

GIM-HÁZ
(Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza)
Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28-419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
A GIM-Ház ünnepi
nyitva tartási rendje:
május 1-jén (csütörtök):
14-18 óráig
május 2-án (péntek):
14-18 óráig
május 3-án (szombat):
14-18 óráig
május 4-én (vasárnap):
14-18 óráig
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Élő–Világ

HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

A metszés (2.)

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

3 éves keverék kan

www.poraz.hu

1 éves keverék szuka

2 éves keverék szuka

2 éves keverék kan

Haladjunk időrendi sorrendben! Ez azt
jelenti, hogy először ki kell alakítani a
koronát, majd a termőre fordulás után
fenntartani az egyensúlyt a növekedés
és a termés mennyisége között. Az alakító metszésnek sokféle módja van, attól függően, milyen fajú a gyümölcsfánk, illetve hogy mekkora méretű koronát szeretnénk. Ezek közül az egyik a

1 éves keverék kan

Állati dolgok

Sárkány Budapesten
Igazi szenzációval várja a Fővárosi Állat- és Növénykert a látogatókat. A megújuló állatkert több pontján is hamarosan befejeződnek az átalakítási munkák.
Megállás nélkül folynak a megnyitásra
váró Szavanna-komplexum benépesítésének munkálatai. A városligeti intézmény szakemberei a múlt héten még az
orrszarvúak átköltöztetésén
munkálkodtak, ezen a héten
pedig a zsiráfok kerültek be a
műszakilag csak nemrégiben
átadott, vadonatúj istállóba. A
zsiráfok szállítása, mozgatása
nem egyszerű feladat, és egészen másfajta megoldási módot követelt, mint az orrszarvúak költöztetése. Ingrid, az
állatkert új zsiráfhölgye Prágából érkezett egy speciális
szállító autón. A zsiráfok, és a
korábban átköltöztetett orrszarvúak mellett egyébként a Budapesten újdonságnak számító Mhorr-gazellák, és az ugyancsak újonnan érkezett
nagyszarvú mocsáriantilopok is bekerültek a megnyitásra váró komplexum
istállóterébe.
Az állatkert legnagyobb szenzációja
azonban a komodói varánusz, ami
Szent György napján mutatkozott be a
nagyközönség előtt. A chesteri állatkertből érkezett hüllő fajának első képviselője Magyarországon, sőt, egész
Európában is csak tizenkét olyan állatkert akad, amelyik ezt a ritka állatfajt
bemutatja. A komodói varánusz vadon
csak Indonézia néhány szigetén, Komodón, Rincán, Gili Motangon, Gili Dasamin, néhány további, kisebb szigeten
fordul elő.
A szabad természetben is ritkának,
sebezhetőnek számító faj a ma élő gyíkok legnagyobb termetű képviselője. A
kifejlett állatok hossza a három métert,
tömegük a 70 kg-ot is elérheti, sőt a legnagyobb ismert példány 166 kg-ot nyomott. A Budapestre érkezett állat ennél
jóval kisebb: nagyjából egy méter hoszszú, hiszen még másfél éves sincs. A
chesteri állatkert munkatársai az állatot
Irwinnek nevezték el, a 2006 szeptemberében, tragikusan korán elhunyt
ausztrál természetfilmes és állatkertigazgató, Steve Irwin emlékére. Irwin
nemcsak amiatt különleges, hogy egy

Legutóbb a formametszés témáját taglaltuk, lássuk most,
hogyan kell gyümölcstermő növényeinknek megadni a megfelelő formát, ugyanakkor fenntartani a termés mennyiségét is,
hogy évente bizton számíthassunk kedvenc vitaminforrásainkra.

állatkertben rendkívül ritkán látható
hüllőfaj képviselője, hanem amiatt is,
hogy szűznemzés útján jött a világra. Ez
a biológiai jelenség, amelynek lényege, hogy a nőstények alkalmanként hímek „közreműködése” nélkül is képesek utódoknak életet adni, rendkívüli
ritkaságnak számít a természetben.

A Fővárosi Állat- és Növénykert
több éve szervezi a komodói varánusz
beszerzését, sőt hosszabb távon szaporodó állomány beszerzése is szerepel a
tervek között. Irwin, a most érkezett komodói varánusz férőhelyét a tevék
szomszédságában, a Pálmaház sarkánál alakították ki.
Az állatkertben szintén új helyszínt
kapnak a gorillák és az orangutánok. A
réginél jóval nagyobb kifutót alakítanak
ki a számukra, hiszen a szikla egy részével bővítették életterüket. A nemrégiben hazánkban járt Jane Goodall is
elismerően beszélt az új kifutóról.
A látogatóknak azonban még egy pár
hetet várniuk kell, mert az állatokat
egyelőre még szoktatják új helyükhöz,
de május végén már minden állat látható lesz.

„Ali“ 4éves vizsla-kuvasz keverék kan, kiváló házőrző, hű társa gyereknek, felnőttnek. Fájó szívvel
kínáljuk elajándékozásra költözés miatt. Reméljük,
jó gazdára talál.
Tel.: 28/418-014

főként őszibarackra használt katlankorona, melyet úgy alakítunk ki, hogy az
első elágazásnál a sudarat kivágjuk, 3-5
vázágat hagyunk, amiket egyenletesen
osztunk el a térben úgy, hogy majdnem
egy pontból induljanak ki, valamint 30
foknál meredekebbek legyenek. Ezen
kívül választhatunk még a törpe alanyra
való sövények, a lekötözést is igénylő
termőkaros orsó, illetve a katlanhoz hasonló vázakorona közül is, szem előtt
tartva a növény igényeit is, valamint
azt, hogy évekig megfelelő termést hozzanak. Az idő előrehaladtával fáink termőre fordulnak, elérkezik a fenntartó
metszés ideje, aminek van néhány alapszabálya: a fenntartó metszés legfontosabb feladata, hogy a vegetatív és generatív
egyensúlyt
megteremtse.
Ügyelni kell ugyanakkor arra is, hogy a
metszés erőssége megfeleljen a fa életkorának, fajának, és a környezeti tényezőknek is, valamint arra, hogy a termőkorú fák nagy része csupán ritkító met-

Kertünk lakói

szést igényel. Ennek hatására a koronát jobban átjárhatja a fény, ami a termőképességet
nagyban fokozza,
ugyanakkor a sérült, elhalt, illetve
láthatóan beteg részeket is eltávolítjuk.
A visszametszésnek különböző erősségeit alkalmazhatjuk, hiszen míg egy
őszibarackot igen erősen metszünk
vissza, addig a szilvával csak csínján
bánhatunk, hiszen erős ritkítás esetén a
termés csökkenése mellett rengeteg vízhajtásra számíthatunk. Ennél is kevesebb metszőolló-használatot igényel a
cseresznye, melyet csak ritkán, és akkor
sem erősen teszünk szellősebbé – főként a mézgásodás, illetve a fokozott betegségre való hajlam
miatt – csupán a
legszükségesebbeket szedjük le
róla, amik a korona belseje felé
növő, azt árnyékossá tevő, hamar megerősödő
hajtások, veszszők. Valamelyest egyszerűbb
a dolgunk a bogyósgyümölcsűek metszésekor, hiszen
ezeket a növényeket különösebb szaktudás nélkül is jó kondícióban lehet tartani, amire legjobb példa a málna, amivel csupán annyi a dolgunk, hogy a letermett vesszőket évente kivágjuk, illetve a friss hajtásokat visszavágjuk a termőrészekkel való jobb berakódás érdekében. Másik kedvelt bogyósunk a
köszméte, vagy egres, melynek optimális termését 3-4 éves kortól rendszeres
hajtásritkítással, visszavágással érhetjük el.
Gyümölcsfáink hosszú élete folyamán egy bizonyos idő után a termőrészek – csakúgy, mint a korona többi
része – ifjításra szorulnak, ami azt jelenti, hogy az idős koronarészeket fiatalabbakra váltjuk le, ugyanis a legjobb ápolás mellett is elöregszik gyümölcsöskertünk, aminek legfőbb ismertetőjele a
csökkenő termésmennyiség. Az erős
visszacsonkolás hatására a rejtett rügyek kihajtanak, így ezekből újra lehet
zetten kerti madárnak, bár ha a körülmények kedvezőek,
ott is költhet. Fő előfordulási helyei a folyókat kísérő ligeterdők, különösen a
csonkolt fűzesek, az öreg fákkal tarkállt
ligetes erdők, parkok, gyümölcsösök,
szőlőhegyek.
Az afrikai szavannákról áprilisban érkezik, szeptember-októberben vonul el.
A hímek érkezés után énekelni kezdenek, s a néhány nappal később érkező
tojónak látványos ceremónia keretében
mutat fészekhelyet. Az odúhoz röppen,
széttárja faroktollait, majd beugrik az
üregbe, megfordul, és hófehér homlokával csalogatja párját. A tojó a fészket tág
szájú üregekben, épületek gerendáin
építi növényi szálakból, mohából, száraz levelekből, a csészét gyakran sok
tollal béleli. 5-7 zöldeskék tojást rak.
Egyedül kotlik, míg párja figyeli a környéket. A fiókák 12-14 nap alatt kelnek
ki, a szülők hajnaltól szürkületig hordják az eleséget, akár 300-400 alkalommal is fordulnak. Táplálékuk a házi
rozsdafarkúakéval megegyező.
Állományát elsősorban élőhelyeinek
pusztulása veszélyezteti. Az épületek
gerendáira, eresz alá, de a fák törzsére
erősített mesterséges odúval megtelepíthető. Védelme azt célozza, hogy nevének megfelelően mielőbb igazi kerti
madárrá váljon.

nevelni a koronát. Nagyon fontos, hogy
az ifjítást követő egy évben megtartsunk minden megmaradt gallyat és
vesszőt. Az egészséges, jó kondícióban
lévő fák az ifjítás utáni negyedik évben
már jó termést hoznak. A fák megfiatalítására kétféle módszer van: a részleges
és a teljes ifjítás. A részleges azokat a
műveleteket takarja, amik az elsűrűsödő gallyazat és az elöregedő termőrészek leváltását, ritkítását szolgálják és 3
évnél idősebb részeken végezzük. A teljes, azaz a 7-8 éves részek eltávolítását
ajánlatos egybekötni a tápanyag-utánpótlással, talajmunkával és megfelelő
növényvédelemmel, de ez egy év alatt
lehetetlen, csak egymás után következő
2-3 metszési időszak elegendő erre.
Gyümölcseink között vannak olyanok,
amelyek jól bírják az ifjítást, míg mások
érzékenyen reagálhatnak rá. A fiatalítást
jól tűrik az almatermésűek, míg a csonthéjasoknál sokkal nagyobb kockázattal
vághatunk bele ebbe a fontos műveletbe. Előbbieknél ősszel, illetve tavasszal
rügyfakadás előtt, utóbbiaknál augusztus végén, szeptember elején kerítünk
sort a visszacsonkolásra.
Cikksorozatunk eme részébe ennyi
fért bele ebből a rendkívül sokrétű és
összetett témából. Amennyiben nyomon követik a sorozat következő részét, betekintést nyerhetnek a cserjék és
félcserjék metszésének fogásaiba is.

Kerti rozsdafarkú
A rozsdafarkúak közül szinte mindenki
a házi rozsdafarkút ismeri. Tény, hogy
ez a madár sokkal elterjedtebb, mint rokona a kerti rozsdafarkú (Phoenicurus
phoenicurus), mely az előbbihez hasonló nagyságú és alakú madár, de annál

sokkal színesebb. A kiszínezett hím
homloka fehér, fekete „partedlit“ visel,
alsóteste rozsdavörös. Fejtetője, tarkója
és háta kékes árnyalatú hamuszürke,
farktollai a két középső feketésbarna kivételével az előbbinél élénkebb rozsdavörösek. Úgy rezegteti őket, mint a házi
rozsdafarkú. A tojó felül barnásszürke,
begye és melle rozsdás fehér. A fiatalok
anyjukra hasonlítanak, de pettyezettek.
Ez a madár hazánkban nem túl gyakori, de azért országszerte elterjedt. Nevével ellentétben nem nevezhető kifeje-

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:
május 3. (szombat)
Kazinczy krt. rendelő
május 10. (szombat)
Vásártér

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Május 1-2.:

dr. Pénzes János
Tel.: 30/953-1241
Szada, Mátyás király u. 5/A.
Május 3-4.:

dr. Vaskó Márta
Tel.: 20/991-3057
Veresegyház, Bánóczi u. 2.

2008. május 1.
LOMTALANÍTÁS
Május 5., hétfő: Csanak u. – Présház u. sarok,
Országalma u. 8. sz. elé, Palást u. 13. sz. elé,
Címer u. 11. sz. elé, Mohács u. 37. sz. elé, Gellért u. - Mohács u. sarok, Mohács u-ba a Gellért u. és Iskola u. közé, Gellért u. – Hős u. sarok, Hős u. – Iskola u. sarok, Tisza u. – Sajó u.
sarok, Teleki Pál tér buszmegállóval szemben,
Duna u. 20. sz. elé
Május 7., szerda: Duna u. 8/6. sz. elé, Asbóth
u. 28. sz. elé, Asbóth u. 4. sz. elé, Asbóth u. 14.
sz. elé, Dobó K. u. – Iskola u. sarok, Dobó K. u
– Gellért u. sarok, Dobó K. u. 28. sz. elé, Dobó
K. u. 13. sz. elé, Alkotmány u. – Zászló u. sarok, Alkotmány u. 16. sz. elé, Alkotmány u. 6.
sz. elé, Iskola u. – Batthyány u. sarok
Május 9., péntek: Gellért u. - Batthyány u. sarok, Batthyány u. – Zászló u. sarok, Batthyány u.
138. sz. közelébe, Batthyány u. 102. sz. elé,
Batthyány u. 76. sz. elé, Batthyány u. – Dankó u.
sarok, Batthyány u. – Turul u. sarok, Iskola u. 20.
sz. elé, Batthyány u. – Damjanich u. sarok, Aulich
u. – Balaton u. sarok, Aulich u. – Dankó u. sarok,
Szarvas u. közepe

8 NAPOS ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
JÚNIUS 18. ÉS JÚNIUS 25. KÖZÖTT.
TELEFON: 30/266-4789, 28/420-634

Újdonság!
Gödöllőn a Láng Fitnessben
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 35.,
a temető mellett)
06-30/825-9416 (du. 15 órától)
06-30/267-6966
tancoktatasok@gmail.com
PROFI TÁNCOSOKKAL INDULÓ
PROGRAMJAINK:
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FELHÍVÁS
Értesítjük a gödöllői állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy a város

ÓVODÁIBA TÖRTÉNŐ
JELENTKEZÉS IDŐPONTJA:
2008. MÁJUS 5-9-IG,
MUNKANAPOKON 8-17 ÓRÁIG
Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételé a körzetek
szerinti óvodába kérjék.A beiratkozáshoz az
alábbi dokumentumokat szíveskedjenek
magukkal vinni: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, oltási könyve, TAJ kártyája, a szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Dr. Nánási Éva, címzetes főjegyző

Változó világunkban csak egy nem
változik - a szeretteinkről való gondoskodás
Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy magunk, vagy családtagunk, rokonunk, testvérünk- rövidebb-hosszabb átmeneti
vagy végleges otthoni ápolásra vagy betegszállításra szorul.
– Mi ilyenkor a teendő? Hova fordulhatunk segítségért?
Ebben kívánunk segíteni szakképzett ápolóinkkal, fizioterápiás
asszisztenseinkkel, diétás tanácsainkkal és betegszállításunkkal a FLOTT 2003 KFT/ SEGÍTŐ - KÉZ szolgáltatása.
A házi ápolás nem más, mint a beteg otthonában nyújtott
minőségi betegellátás.
Célunk: Cégünk munkájával arra törekszik, hogy a betegeket
abban segítsük, hogy továbbra is biztonságos környezetben
maradhassanak szeretteik körében. A szolgáltatást úgy biztosítjuk, hogy a beteg önálló életvitelében ne történjen nagy változás. Arra törekszünk, hogy csökkenjen a kórházban eltöltött idő. A házi gondozás feladatainak ellátása során segítséget
nyújtunk ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális,
szociális szükséglete biztosított legyen, ne sérüljön.
Munkatársaink magasan kvalifikált szakemberek, erkölcsileg és szakmailag magas színvonalon végzik
munkájukat, cégünk csak olyan munkatársakat
közvetít, akiket magunk is befogadnánk családunkba.

Betegszállítás
Szolgáltatásunk
célja:
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést biztosítsuk abban
az esetben is, ha a beteg az egészségügyi intézményt, az egészségi állapota, vagy a
közlekedés nehézségei miatt nem tudja elérni.
A szállítást, térítés ellenében vállalni tudjuk: előre egyeztetett időpontban, illetve tervezett időpontokban történő ismétlődő szállításokat (művese-kezelés, sugárkezelés, kemoterápia…) A szolgáltatást ülőbeteg szállítására alkalmas gépjárművel végezzük.
Ellátottak köre:
Üzleti alapon, szabad kapacitás útján, önkéntes kérelemre történik. Önkéntes alapon a kérelmet az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője indítványozhatja, a társaságunk felé.
ÁNTSZ engedéllyel rendelkező egészségpénztárakkal szerződött szolgáltató vagyunk.
A pénztárak tagjainak, és hozzátartozóinak ápolását és a betegszállítást az egészségpénztár megtéríti.
Elérhetőségeink: FLOTT 2003 KFT/SEGÍTŐ-KÉZ
Tel/fax: 06- 28-417-183, 06-30-436-1023, 06-30-9817042
E-mail: segitokez.nagyaniko@gmail.com
honlap: www.flott2003kft.hu

A régi községháza (a Huszas)
helyén megnyílt Erzsébet
királyné Szálloda étterme és
ká-véháza várja Önöket!
Napi 3-fogásos menüajánlat:
1000 Ft/fő. Hétvégenként büféajánlat: 3000 Ft/fő.
A büféasztal négyféle előételt, kétféle levest, nyolcféle főételt, három desszertet kínál korlátlan fogyasztással, hozzá ízlés szerint csapolt sörrel,
vörös- és fehérborral, vagy üdítőkkel.
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és Accor ticket utalványát!
2008. május 1–8.: FITNESS HÉT - szezonális ajánlattal
Nyitvatartás:
Étterem: 12–24
Kávéház: 7–24.
MÁJUS ELSEJÉN MEGNYÍLIK TERASZUNK A BELSŐ UDVARBAN, AHOL PÉNTEKENKÉNT
ÉS SZOMBATONKÉNT (18-22 óra) ÉLŐZENÉVEL VÁRJUK! Játszik a gödöllői Jazz Trió.
Asztalfoglalás és információ:
28/816-819, info@erzsebetkiralynehotel.hu

A Paraliturgikus Kutatások Műhelye – Grotowsky-labor bemutatja

– ERŐSÍTŐ AEROBIC
– FLAMENCO
– BALETT (gyerekeknek)

FABULA RASA – A TISZTA MESE
Drámaoratórium János passiójához
Bibliai szövegek, valamint Pilinszky János műveinek felhasználásával

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 27-május 4-ig: Máriabesnyő, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Május 4-11-ig: Medicína, Petőfi S. u. 1/a.
Tel.: 432-126.

Időpont:
2008. május 4., vasárnap, 19 óra
Helyszín:
Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulája
(Gödöllő, Egyetem tér 16.)
Játsszák:
Búzás Beáta, Horváth Szabina, Gémesi Gabriella, Gémesi Márta,

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

Liszkai Tamás, Móré Ágnes, Punk Mária, Szabadi Magdolna

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.

Rendező: Punk Mária
A Paraliturgikus Kutatások Műhelye – Grotowsky-labor
a szegedi Katolikus Ifjúsági Alapítvány keretén belül működik.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-5366
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:H: 8.30 – 13-ig, K: zárva, Sz-cs:
8.30-15.30-ig, P: 8.30-12-ig

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk. Érd.: 30/913-8769.
*Újonnan nyíló gödöllői irodánkba keresünk irodai munkára megbízható
munkatársakat. Uniós fizetés. Számlaképesség előny. Tel: 70/634-1132
*ÁCSOT ÉS SEGÉDMUNKÁST KERESEK. Érd: 70/3355-049
*KATEDRA NYELVISKOLA Gödöllő angol, spanyol és olasz nyelvtanárokat
keres. Tel: 20/984-5070, www.katedra.hu, godollo@katedra.hu
*Műkövest, csiszolót, segédmunkást felveszek. Tel.: 30/968-9084
*Szadai melegkonyhás étterem keres gyakorlott KONYHALÁNYT,
FELSZOLGÁLÓT és SZAKÁCSOT. Tel: de. 10 órától 28/404-692, 20/971-6272

Hirdetés
*Gödöllői objektumba VAGYONŐRÖKET KERESÜNK 40 éves korig. Érettségi,
alapfokú angol nyelvismeret előnyt jelent. Érd: 30/358-4996
*VÁLLALKOZÓIVAL RENDELKEZŐ PEDIKŰRÖS, MANIKŰRÖS, MŰKÖRMÖS
MUNKATÁRSAT KERESÜNK. Tel: 20/222-9257, 20/550-1831
*Alkalmi és folyamatos munkalehetőséggel, Gödöllőn és környékén téged vár változatos munkákkal (SZERELÉS, ELŐKÉSZÍTÉS, CSOMAGOLÁS) a Fürge Diák
Iskolaszövetkezet! Cím: 2100Gödöllő, Páter K. u.1. Tel: 28/516-520, 70/3138477,(honlapunkon is jelentkezhetsz munkáinkra www.furgediak.hu
*Pedikűröst, manikűröst, műkörmöst keresek bevezetett üzletembe. Tel: 20/9810-696
*Akarsz-e Japán legnagyobb Wellnes cég tanácsadója lenni, központok
kialakításában részt venni? Rendkívüli pénzkereset, karrier lehetőség. Tel:
30/212-6390, 20/959-2110
*Betanított munkásokat keresünk azonnali kezdéssel! Céges buszjárat biztosított, kétműszakos munkarend, könnyű fizikai (ülő munka). Jelentkezni
lehet: Gd., Dózsa Gy. út 69. fsz. 4. Tel: 30/6789-478
*UTAZÁSI IRODAI ÜGYINTÉZŐ munkakörbe keresünk repülőjegy-értékesítői
végzettséggel, a FÓTI CORA áruházba munkatársat. Kezdők jelentkezését is
várjuk. Jelentkezés: info@travel-express.hu, 30/459-2755
*GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE KERTI KISGÉPEK (bozótirtó, kapálógép, fűnyíró)
SZERVIZELÉSÉRE SZAKKÉPZETT KOLLÉGÁT KERESÜNK. Tel: 20/9417-637
*Nyelvtanárokat keresek: angol –német –francia –spanyol –olasz…stb. nyelv
beszédcentrikus oktatására nyelviskolába szeptemberi kezdéssel. Szakmai
önéletrajzokat a queen7@freemail.hu címre várom. T: 30/328-5625
*Gyakorlott ezermester, jól felszerelt műhellyel részmunkaidős állást, vagy
otthon végezhető munkát keres. Tel: 30/ 486-6607
*A Gödöllői Királyi Kastély Kht. takarítónőt keres határozatlan időre azonnali belépéssel.
Pozíció: takarítócsoport vezető. Jelentkezés önéletrajzzal a Kastély titkárságán Vámosi
Ritánál. Tel: 28-420-331
*Bolti eladót felveszünk! Gödöllői Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT felveszünk!
Érdeklődni személyesen vagy telefonon: 70/219-6601, 70/772-7850
*KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG! Gödöllőről v. vonzáskörzetéből, legalább
érettségivel rendelkező munkatársakat felveszünk tanácsadói munkakör betöltésére.
Barátságos környezetet, kezdő anyagi támogatást, ingyenes képzést ajánlunk fel.
Jelentkezni lehet: 06-20-514-5679

*Természetes gyógymódok iránt érdeklődő, vállalkozó kedvű, pozitív gondolkodású emberek jelentkezését várom kötetlen munkaidőben végezhető
munkára. T: 20/911-4980
*Gödöllői étterem FIATAL, ÉRETTSÉGIZETT FELSZOLGÁLÓNŐT 30 éves korig
FELVESZ. Gödöllő és környékiek jelentkezését várom. Tel: 20/9148-885
*GÖDÖLLŐI SÖRÖZŐBE PULTOS HÖLGYET FELVESZEK 25 ÉVES KORIG. Tel.
20/373-6100
*FODRÁSZT KERESEK Gödöllői ÁGI Szépségszalonba kedvező feltételekkel,
vendégkör átadással, nem váltótársnak vállalkozóival. Zabó Ágnes 06-30-268-2084
*Központban működő étterem FELSZOLGÁLÓT, SZAKÁCSOT, KÉZILÁNYT
KERES. Tel: 20/3550-008
*GÖDÖLLŐI BÜFÉBE KISEGÍTŐT KERESÜNK. Tel: 30/240-4075
*Középkorú nő gyermekfelügyeletet, takarítást, ill. idős néni vagy bácsi
ellátását vállalja. Tel: 30/814-7193
*MÁRIABESNYŐI ÉLELMISZER ÜZLETBE CSEMEGE PULTOST KERESÜNK.
Érd: 70/336-4387
*Önállóan dolgozni tudó, JÓL HEGESZTŐ CSŐSZERELŐKET keresek azonnali
kezdéssel. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
*Számítógép ismerettel rendelkező dolgozót felveszünk épületgépészeti
szerelvények értékesítésére. Arzenál áruház Gödöllő, Dózsa György u. 96.
*ELADÓ és egyben ADMINISZTRÁTORI munkakörbe keresünk 1fő szakképzett
munkaerőt gödöllői munkahelyre. Számítógép ismerete szükséges. Idegen nyelv ismerete
előnyt jelent. Fényképes önéletrajzokat várjuk a mi-lux2005@invitel.hu e-mail címre.
*RAKTÁROS és egyben ÜZLETKÖTŐI munkakörbe keresünk 1fő férfi munkaerőt változó munkahelyre. Számítógép ismerete szükséges. Hasonló területen szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat szükséges. Idegyen nyelv ismerete
előnyt jelent. Fényképes önéletrajzokat várjuk a mi-lux2005@invitel.hu e-mail címre.
*Gödöllői Szépségszalonba vendégkörrel rendelkező vállalkozó FODRÁSZT
keresünk. Tel: 70/320-6985
*KOZMETIKUST keresek fodrászüzletbe. Tel: 70/280-2276
*HÁZVEZETŐNŐT keresek heti 4 alkalommal Gödöllőre. Elérhetőség: 06-30233-6188 du. 16h után.
*Gödöllői munkahelyre könnyű fizikai idénymunkára mozgékony nyugdíjas
kolléganőt keresünk Tel: 20/579-5729
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
*Eladó Kazinczy körúton III. emeleti 2 szobás lakás, lift és erkély nincs. Irá:
10.4MFt. Érd.: 70/342-2553
*Eladó sorházban 125 nm-es ház, Gödöllő, Máriabesnyőn jó közlekedéssel:
közelben orvosi rendelő, bolt, óvóda. Nappali, egy + két fél szobás, összkomfortos, garázs, tetőterasz. Fűtés: gázkazán és cserépkályha. Telekméret: 363 nm.
Iá.: 22mFt. Érd.: 30/471 5078.
*Kertvárosban 2 szobás, lakható ház .Iár: 16,3 Mft 20-772-2429
*Eladó a Kazinczyn 2 szobás, III. em. - i téglalakás Iár 10,4 Mft 20-772-2429
*Eladó Ambrus közi 1+ 2fél szobás erkélyes lakás. Iár 13 Mft 20-772-2429
*Eladó János u-i felújított lakás 2 szobás I. emeleti erkélyes, tégla, konvektoros, Iár:12 Mft 20-772-2429
*Eladó 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth L. utcában. Iár 10,3 Mft 20-804-2102
*Eladó 1,5 szobás erkélyes cirkós felújított lakás a János utcában új
nyílászárók Iár 10,5 Mft 20-772-2428
*Eladó 3 szobás téglaház Alvégben. Iár 22 mft 20-772-2429
*Új építésű családi ház a Fenyvesben 3 szoba+nappali kulcsrakész ár: 33 mft
20-772-2429
*Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 3szoba nappali, emeltszintű ár: 23 Mft 20-772-2429
*Gödöllőn építési telek lakható kis téglaházzal, jó környéken eladó Iár 13,8 Mft 20772-2429 www.godolloihaz.hu
*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 20-772-2429
Gödöllő Ingatlanközpont Szada és Gödöllő legnagyobb telekválasztéka!
www.godolloihaz.hu
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-Garázs önálló, tégla szerelőaknás villany van János u. 1,7MFt.
-Gépkocsitároló teremgarázsban Remsey
krt-on 1,7MFt.
-Első emeleti lakás belvárosban 69 m2
cirkó fűtéses, tégla 26MFt.
-Kiadó 86m2 központi helyen egyedi
mérőkkel 130eFt/hó.
-Épülő lakások 70m2-es beállóval kis
telekrésszel 20,5 MFt.
-Épülő családi házak nappali + 3 szoba
300m2 telekkel 28,8MFt.
-Sorházi 130m2 lakóház 360m2 telek
36m2 garázs 36m2 terasz 21 MFt.
-Egyediesített fűtéssel rendelkező felújított 44m2-es lakás 9,7 MFt.
-Szadán Fenyvesligeten 910m2 telken, n
+ 4 szobás épülő ház 23,7 MFt.
-Valkón jó helyen 170m2 cirkó fűtéses
ház 800m2 telekkel 19MFt.
-Tóalmáson a kastély utcájában sátortetős családi ház 3 szobás, konvektoros fűtéssel 10,5 Ft.

*Új építésű 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, házak nagy választékban irodánkban! Gödöllő
Ingatlanközpont 20-7722429 www.godolloihaz.hu
*Eladó újszerű sorházi lakás Gödöllőn ! I.ár 13,8 Mft. 20-7722429
*Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 170m2, 4 szoba + nappali Iár
27,5mft. 20-7722429
*Árzuhanás! Gödöllőn Csanakban 2+3 félszobás családi ház 1200 m2 telekkel
eladó. Iár 32 mft Gödöllő Ingatlanközpont 20-7722429
*KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT,
LAKÁSOKAT, TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 207722429 / 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Eladó ház Hévízgyörkön! 70m2-es, lakható 2 szobás konvektoros I ár 7,2 mft.20-772-2429
*Eladó ház Aszódon nappali + 2 és fél szobás felújított Iár 16,2 Mft. 20-804-2102
*Eladó felújítandó téglaház Gödöllőn Fenyvesben iár 16,8mft 20-772-2429
*MARIKATELEPEN CSÁRDA után kb. 750 m2 külterület szép helyen eladó.
70/508-8727
*GARÁZS ELADÓ A PATAK TÉREN, BILLENŐ AJTÓS. Érd: 20/226-8723
*CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ egy 35 m2-es ÜZLET A
KÖZPONTBAN. Érd: 20/386-1545
*Odray János utcában ikerház építésére is alkalmas 1248 m2-es építési telek
eladó. Érd: 20-420-8487
*VÁCSZENTLÁSZLÓN 300 nöl ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd: 30/557-2215
*Építési telek Gödöllőn, Sajó utcában, csendes helyen, kis lakóházzal, jó
közlekedéssel, ásott kúttal, összközműves, tehermentes, tulajdonostól eladó.
Iár: 15,9 MFt tel: 30/264-9694
*SZADÁN 3280 m2-es közművesített építési telek 9,5 M-ért, uitt kb. 360
m2-es közművesített ikerház építésére alkalmas telekrész eladó. Iá: 3 M. Tel:
28/404-124, 30/2766-526
*KERESEK GÖDÖLLŐN MEGVÉTELRE KÉT KÁRPÓTLÁSI TELKET. Tel: 30/224-1627
*Gödöllőn, DIÓFA utcában ERDŐSZÉLI, CSENDES, 3300 m2 KÜLTERÜLETI
SAROKTELEK ELADÓ. Iár: 6,3 M Ft. Tel: 20/911-4980
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

*Gödöllőn, a Rákos pataktól 2 percre Határjáró utcában eladó 1066 m2-es,
üdülőövezeti 3%-ban beépíthető telek, kerítés, kút, villany van, fiatal
gyümölcsfákkal beültetve. Ára: 4,5 M. Tel: 30/9545-917
*GÖDÖLLŐN A VÁROSHOZ KÖZEL TELKEK ELADÓK VAGY KIADÓK. Tel:
20/354-9688
*HÉVÍZGYÖRKÖN 2 építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes
helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
*GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal,
12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel
eladó. Érd: 70/534-7803
*Hobbyteleknek való 966m2 külterületi szántóföld Gödöllőn, Marikatelep
után buszmegállótól 5 percre eladó. Víz a szomszédban. Iár 800EFt Érd:
20/529-6062 (17h-tól)
*Máriabesnyőn panorámás 560 m2-es építési telek tervrajzzal 9,9 M Ft-ért
eladó. Érdeklődni 16-20h között: 30/491-6427
*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 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 mFt. Tel.: 20/414-2024.
*Sürgősen eladó Gödöllőn a Palotakerten egy X. emeleti 57 nm-es 2 szobás felújított
lakás. Iár: 12,9 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
*95 m2-es családi ház nagy telekkel kiváló környéken 29,5 milliós irányáron eladó,
esetleg gödöllői téglalakás csere érdekel. Tel: 30/670-2487
*Gödöllőn Paál László közben 3. emeleti 43 m2-es parkettás, konvektoros,
téglaépítésű lakás felújítva eladó. Tel. 20/224-9118
*Gödöllőn, Röges utcában újonnan épülő ikerház eladó. Érd: 30/645-5659
*Eladó Gödöllő Állami Telepen, zöldövezetben, 88 m2-es társasházi lakás, amihez
saját kert, tároló, garázs tartozik. Ár: 15 M Ft. Érd: 30/210-5749
*Gödöllőn Antalhegyen eladó 150 nm 5 szobás 1056 nm vadregényes telken
családi ház. Borospince, duplagarázs, szauna! AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! Iár:
37.9M Ft. Tel: 30/228-1060
*Gödöllő Csalogány utcában2002-ben épült 2 szintes panorámás szép családi ház
duplagarázzsal 501 nm-es telken eladó! Iár: 38.5M Ft. Tel: 30/228-1060
*Gödöllő Királytelepén csendes, nyugodt környéken jó közlekedéssel eladó
tégla családi ház 640 nm ősfenyős telken, kedvező áron! 71 nm, 1+2félszoba! Iár: 16.2M Ft. Tel: 30/228-1060
*Gödöllőn János utcában sürgősen eladó tégla házban egy 54 nm, felújítandó
2 szobás, NAGY ERKÉLYES, 4. emeleti lakás SAJÁT TÁROLÓVAL! Iár: 11.2MFt.
Tel: 30/228-1060
*Gödöllő Szőlő utcában eladó jó állapotú 1+2 félszobás 3.emeleti konvektoros
lakás, klímával, amerikai konyhával, külön tárolóval, alacsony rezsiköltségekkel. Iár: 15.8M Ft. Tel: 30/228-1060

*Antalhegyi u. 79./A 135 m2-es sorházi lakás+40m2 beépített tetőtér, kétállásos garázs, kert, cirkófűtés, beépített bútor, riasztó szép állapotban eladó.
Iár: 28,9MFt. Tel: 30/6454-273
*Gödöllőn az Alvégben 50 m2-es felújítandó, téglaépítésű társasházi 1 szobás
lakás előkerttel eladó. Iár: 8,2MFt. Tel: 20/496-1450
*Gödöllőn, központban 45 m2-es, vízórás, kábeltévés 1+2 félszobás 2004ben felújított 1. em. déli fekvésű lakás eladó, folyosón tárolóval (egyedi fűtés
folyamatban). Érd: 20/911-8939
*Gödöllő Palotakerten 64 m2-es 2 szobás nagykonyhás, parkra néző, nagyerkélyes 4. emeleti panellakás 12,2 MFt-ért eladó. Tel: 28/482-071
*SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ a Remsey krt. 3. sz. alatti 65 m2-es 1+2 fél
szobás 3. emeleti lakás. Iár: 14,8 M. Tel: 70/221-7502, 70/581-3736
*Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon extra panorámás 1850 m2-es dupla
sortelken egy 450 m2-es, 3 szintes 4 éves családi ház. 80 m2-es amerikai konyhás
nappali, 50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, dupla garázzsal stb. Érd: 30/9425-103
*Nem panel! 64,5 m2, 2,5 szobás (a szobák külön bejáratúak), erkélyes, alacsony rezsijű lakás eladó! Cirkófűtés (lapradiátorok), víz-, gáz-, villanyóra. Szt.
János u. 30/b3.em. Tel: 30/461-4308
*Gödöllő Szőlő utcában 78 m2-es, 1+2 félszobás lakás eladó. Tel: 70/2032-482
*Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás
lakás részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
*Eladó Palotakerten parkra néző 3. em. 2 szobás 61,11 m2 azonnal beköltözhető lakás
közös pincében tárolóval. Egyedi fűtés (fizetve, nyáron szerelik). 13MFt. T: 30/914-5339
*Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű 3. em.
napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, konyha) műanyag
ablakokkal. Iár: 15,7M. T: 70/315-4111
*Galgahévíz központjában eladó felújítandó, téglaépítésű családi ház fürdőszobával. Hitelfelvételnek megfelel. Bolt, iskola, óvoda szomszédban. Kitűnő
buszközlekedés Bp.-re. Telek 2200 m2. Érd: 30/419-0766
*Galgamácsa legszebb részén eladó egy új építésű földszintes családi ház.
Nagy nappali, hálószobák, automata garázskapu, vállalkozásnak kialakított
pinceszint. Külön vízóra, telefon. Alkalmas fodrászat, fittnesz v. szolárium
működtetésére. Érd: 30/419-0766
*Gödöllőn, Harasztban kétszintes sorházban 115 m2-es 4 szobás, étkezős,
fürdőszobás (+kézmosó), teraszos, loggiás lakás gázkazán-fűtéssel, elöl, hátul
kerttel, ipari árammal eladó. Iár: 25 M Ft. Tel: 28/420-238
*Gödöllő városközpontban régi építésű földszinti 90 m2-es polgári lakás saját
udvarrésszel eladó! Iár: 21,8 M Ft. Tel: 20/3238-106
*Egri 1,5 szobás, 37 m2-es, 1 éve felújított lakásomat cserélném gödöllői,
budapesti v. vonzáskörnyéki lakásra értékegyeztetéssel! Minden megoldás
érdekel! Iár: 7,8MFt. Tel: 30/550-1742
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es, jó
állapotú lakás. Iár: 14,2 MFt. tel: 70/320-6985
*Gellérthegyen, Ménesi úton 12 lakásos tégla társasházban 72 m2-es fsz-i
gázkonvektoros lakás eladó. Zárt kert, kocsi beállási, ill. garázs lehetőség. Iár:
29MFt. Érd: 20/9271-532

*Gödöllőn eladó 69 m2-es 1+2 félszobás, étkezős, erkélyes, csendes, világos, egyedi
fűtésű, alacsony rezsijű lakás a Szőlő utcában. Magánszemélytől. Tel: 30/211-3193
*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
*Gödöllő Palotakerten 4em. épületben 4. emeleten parkettás, 61m2-es,
2szobás lakás egyedi vízórával, kiváló közlekedéssel 12,5MFt-ért eladó. Érd:
30/265-1661, margo.semegi@gmail.com
*Gödöllőn, Fenyvesben kiadó egy 3 szoba összkomfortos társasházi lakás kocsi beállási lehetőséggel, külön bejárattal. 2 havi kaució szükséges. Érd: 30/827-4272
*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
*Gödöllőn, Palotakerten 4em. házban azonnal költözhető, felújított (járólap,
parketta, redőny. stb) nagy erkélyes, 2 szobás 62 m2-es lakás tárolóval, kiváló
közlekedéssel eladó. Érd: 06/20-4912-567
*CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ! Szt. János utcában egyedi fűtéses, Digi tévés lakás korlátlan Internet hozzáféréssel. Érd: 20/8080-677
*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
*Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 55m2-es, 2 szobás magasföldszinti, felújított lakás 12,1 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
*Eladó Gödöllőn, Erzsébet krt-on 2 szobás 55 m2-es felújított (radiátor,
ablak, redőny, járólap, csempe, stb)13MFt. Tel: 30/490-8516
*Gödöllő központjában 34 m2-es téglaépítésű, teljesen felújított magasföldszinti lakás eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 30/587-2932
*Vásárolnék Gödöllőn 1. v. 2. emeleti 2szoba összkomfortos, egyedi fűtéses
lakást készpénzes fizetéssel. Ingatlanosok kíméljenek! Tel: 70/503-5223
*Gödöllő Palotakerten 10.em. 2szoba összkomfortos, erkélyes, jó állapotú napfényes
lakás gyönyörű panorámával eladó. Iá:10,5M – Röges utcában telek gyümölcsössel,
faházzal fúrt kúttal Iá:5,5M. Tel: 20/472-1910
*Ibolya utcában 90 m2-es (3szobás)családi ház alsó szintje kertrésszel, gépkocsi
beállási lehetőséggel 18,5mFt-ért eladó. Tel: 20/9787-755
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában (parkhoz közel) 2. emeleti, 2,5 szobás, 64 m2-es erkélyes lakás beköltözhetően eladó. Uitt duplagarázs eladó. Tel: 20/2617-532
*Sürgősen eladó 62 m2-es palotakerti lakás 4. em. (lift nincs) jó állapotú kedvező
fizetési megoldással. Tel: 20/381-6226
*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
*Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generációnak alkalmas
ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Gödöllő-Máriabesnyőn 80 m2-es családi ház 980 m2-es telken eladó. Iár.
21MFt. Tel: 20/669-2655

LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, az egyetemtől néhány percre 130 nm-es, nappali +3 szobás, garázsos, 2003-ban épült, kétszintes, 2 erkélyes lakás extrákkal eladó. Iár: 34 mFt
*A Kossuth L. utcában, új építésű, 33
nm-es, tetőtéri, egyedi fűtésű, lakás,
kocsi beállóval SÜRGŐSEN eladó.
Irányár: 11,5 mFt.
*A Kossuth L. utcában, új építésű, 47
nm-es, amerikai konyhás, tetőtéri,
egyedi fűtésű lakás kocsi beállóval
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 14,5 mFt.
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvektoros lakás (tágas szobákkal, alacsony rezsivel) eladó. Irányár: 12,5mFt
*A Szent János utcában 64,3 nm-es,
2,5 szobás, 3. emeleti, jó elrendezésű,
erkélyes, konvektoros lakás eladó.
Irányár: 14,5mFt
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti 2 éve felújított
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt

*A Kertvárosban 70 nm-es, 3 szobás
sorházi lakás 650 nm-es gondozott
kerttel, pincével, 40 nm-es melléképülettel (vállalkozásra alkalmas)
eladó. Irányár: 23 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 10. emeleti felújított lakás
eladó. Iá: 13,5 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, lakás eladó. Irányár: 13,8 mFt.
*A Máriabesnyő Lakóparkban, erdő
mellett, 69 nm-es, első emeleti (étkező
konyha, nappali + háló), 2002-ben
épült, igényes, erkélyes, padlófűtéses
lakás, tárolóval, saját parkolóval eladó.
Iá: 19.5 mFt.
ÚJ IKERHÁZI 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: 32,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nmes telken most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4 szobás, garázsos ikerházi lakások szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 33 mFt.
*VERESEGYHÁZON 2007-ben épült,
144 nm-es, 2+2 fél szobás ikerházi
lakás, garázzsal 705 nm-es telken
eladó. Irányár: 28,8 mFt.
TELKEK:
*GYOMAENDRŐDÖN a hármas Körös
partján, idilli környezetben 30000 nmes (engedély halastó létesítésére)
zártkert eladó. Irányár: 6,6 mFt.
*GÖDÖLLŐN a Berente István utcában
637 nm-es közművesített építési telek
eladó beépíthetőség: 30 %. Iá: 10,9mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában 770 nmes közművesített telek 40 nm-es faházzal
eladó. 15%-os beépíthetőség. Iá: 8,5mFt.
*GÖDÖLLŐN az Erdőszél utcában 840
nm-es közművesített telek 45 nm-es
szuterénnal, építési engedéllyel eladó.
15% -os beépíthetőség. Iá: 9,6 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN 1000 nm-es
építési telkek eladók. A telek
határon patak folyik. Beépít-hetőség: 30 %. Iá: 5,8 mFt.
*MOGYORÓD-TÖLGYESEN
1260
nm -es panorámás építési telek 18
nm-es faházzal, sok gyümölcsfával
eladó (vezetékes víz, villany, ásott
kút) eladó. Iá: 9 mFt.
*IKLADON, 1300 nm-es, építési telek,
teljes közművel, érvényes építési
engedéllyel, erdő szélén, csendes
környezetben eladó. Iá: 5,8 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 1400
nm-es közművesített, panorámás
építési telek eladó. Iá: 8,2 mFt.
*VÁCSZENTLÁSZLÓN 1300 nm-es összközműves építési telek eladó. Iá.: 3,8 mFt.
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Hirdetés
*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
*Palotakerten felújított 63m2 nappali+2félszobás lakás eladó. Víz- és elektromos vezetékek kicserélve, új burkolatok, szaniterek, szobákban laminált
padló, többi helyiségben kőburkolat. Lift gépészetileg felújított, hibátlanul
működik. Alku nélkül 11,99MFt. 20/569-6081
*ELADÓ INGATLANOKAT KERESEK ügyfeleink részére. Teljeskörű ügyintézést
vállalunk. Nem kell fáradnia, házhoz megyek. Érd: Katonáné 06-30/640-1180
*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 55m2-es NAGYON JÓ ÁLLAPOTÚ, IGÉNYES
LAKÁS SÜRGŐSEN ELADÓ! Érd: 30/399-7378
*Gödöllő központjában konvektoros, 2 szobás, fsz-i lakás eladó felújított
téglaépületben. Ára: 10,5 M Ft. 30/667-4812, 28/545-065
*Domonyvölgyben 800 m2-es ősfás építési telek eladó. 20% beépíthető, víz,
villany, csatorna. Ára: 4,5 M Ft. 28/545-065, 30/629-0190
*Palotakerten, liftes házban 44m2-es jó állapotú lakás eladó. Parkra néző. Iá:
9MFt. 28/545-065, 30/629-0190
*Galgahévízen 3 éve épült nappali +2szobás családi ház eladó. Telek 720 m2,
buszmegálló közelben. Ára: 12,9MFt. 28/545-065, 30/629-0190
*Rögesben autópályához közelebbi részen 637 m2 építési összközműves
telek eladó, 30% beépíthetőség. 30/629-0190
*Fiatalos 1,5 szobás, amerikai konyha-nappalis János utcai 4. em lakás eladó.
Iá. 12,1MFt. Ingatlanosok kíméljenek! Érd: 30/966-1375
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás (+társalgó) teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es örökzöldekkel
beültetett telekkel. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a városközpontban, 2003-ban épült, színvonalas belső kialakítású, nappali +
másfél szobás, 55 nm hasznos alapterületű kétszintes lakás kis kertrésszel eladó.
(Téglaépítés, gázcirkó fűtés, redőnyök, minőségi burkolatok). Iá: 20,5 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*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 0620/9194-870
*Gödöllőn a Blahán 702 nm-es telken eladó 2 generáció részére alkalmas, 2 külön
bejáratú (50 nm-es 1 szobás, felújított ill. 55 nm-es másfél szobás) lakóépület
garázzsal, melléképülettel. Iá: együtt 24 mFt; vagy külön-külön is megvásárolhatóak 12-12 mFt-ért közös telekhasználattal. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb részén 500 nm-es saroktelken
eladó 100 nm alapterületű, nappali + 2 szobás családi ház, garázzsal, egy külön
bejáratú (szoba, konyha, fsz.) lakrésszel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet park közelében II. emeleti 34 nm-es, felújított lakás (új
burkolatok, szaniterek, klíma). Iá: 9,4 mFt FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában II. emeleti ÚJ ÉPÍTÉSŰ, 33 nm-es 1 szobás,
déli fekvésű lakás (téglaépítés, egyedi fűtés). Iá: 11,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a János utcában 58 nm-es, 2 szobás részben felújított, erkélyes
lakás. Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Ambrus közben 73 nm-es, 3 szobás, erkélyes, nagyon szép
állapotú, teljesen felújított lakás. Iá: 16,9 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: 06-20/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen 740 nm-es, parkosított, örökpanorámás
(összközműves) telken eladó másfél szobás, déli fekvésű ÚJ ÉPÍTÉSŰ családi
ház nagy terasszal. Iá. 19,8 mFt Érd: 20-919-4870
*Isaszegen 888 nm-es telken jó állapotban lévő, hangulatos belső kialakítású,
88 nm alapterületű, 2 szobás családi ház beépített verandával, kis pincerésszel eladó. Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Szadán 2082 nm-es telken eladó 2 generáció részére is alkalmas családi
ház, egy 60 nm-es, másfél szobás + egy 70 nm-es, nappali + 2 szobás, külön
bejáratú lakrésszel. Iá: 20 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
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*Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben 677
nm-es belterületi építési telek, rajta egy 110 nm alapterületű egyszintes családi ház kész alapjával (érvényes építési engedéllyel, tervrajzzal) eladó vagy
gödöllői 1 szobás, egyedi fűtésű lakásra cserélhető. Érd.: 70/322-5239
*GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és 1,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*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! Kossuth u-ban 156 m2-es üzlet eladó és kiadó. Bérleti díj: 14
EUR/m2+áfa, Ár:360.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*47 M2-ES ÜZLET eladó és kiadó. Bérleti díj: 10 EUR/m2+áfa, Ár:316.000,Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KIADÓ ÚJÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Dózsa Gy. úton 33 m2-es üzlet kiadó, kocsibeállóval. Ár:4.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es, nappali, 2hálószobás, kocsibeállós, előkerttel, azonnal beköltözhetően. 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
*KIADÓ LAKÁS 3. emeleti, világos, 60m2-es, egyedi-mérős, 2 szobás, teraszos, gardróbos, légkondis, teljesen felszerelt. Ár:80.000,- Ft/HÓ. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS a Remsey körúton. 3. emeleti, világos, 65m2-es, nappali
+ 2 hálószobás, tárolós. Ár:13,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*CSALÁDOSOKNAK SORHÁZ Remsey körúton, 90m2-es, nappali + 3 hálószobás,
nagy teraszos, garázsos. Ár:24,4MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*TÉGLA ÉPÍTÉS, EGYEDI FŰTÉS! Központban teljesen felújított, földszinti,
35m2-es, 1 szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 10,5 MFt. INGATLANBANK 06704562103
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁS! Központban 2007-es téglaépítés, cirkó fűtés, 2. emelet, 2 szoba, azonnal költözhető. Kocsibeálló. Ár: 14,5 MFt. INGATLANBANK 06704562103
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban 2002-es téglaépítés, 53m2-es, 2. emeleti, 1
szoba, parkoló, légkondi, riasztó. Ár: 18 MFt. INGATLANBANK 06704562103
*VÁROS SZÍVÉBEN, 105m2-es, csendes, téglaépítésű, nappali, 2+1/2szobás,
2fürdőszobás, felújított, légkondicionált, saját kocsibeállós lakás. Ár:27MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*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,
2szobás, erkélyes. Ár: 11,4 MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali, 3hálószobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár:24,7M Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
*IKERHÁZI LAKÁS a Fenyvesben. 2003-as építés, 700m2-es telkekkel,
130m2-es, nappali, 3+1/2szoba, 2fürdőszoba, terasz, garázs. Ár:39,5M Ft
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ Alsó szinten nappali, 2szoba, felújítandó,
tetőtérben 2szoba, igényes kialakítás, garázs, 486m2-es telek. Ár:25,8MFt.
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*CSALÁDI HÁZ a Harasztban. 126m2, nagy belmagasságú, 3szoba, félszoba, garázs,
430m2-es telek. Ár:26MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*SZADÁN CSALÁDI HÁZ szerkezetkész állapotban, tájvédelmi terület mellett
1011m2-es panorámás, összközműves telken áron alul eladó. Ár:18,6MFt.
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
*BAGI CSALÁDI HÁZ! 716 m2-es teleken, 64 m2-es igényesen felújított, nappali,
1szobás, tárolós, tovább bővíthető ház. Ár: 10,7 MFt. INGATLANBANK 06704562103
*KERTES TÁRSASHÁZI-LAKÁS Rendkívüli lehetőség Gödöllőn, 88m2 igényesen felújított, saját kerttel, 2szoba, tároló, garázs, konyha, kamra. Ár:15MFt.
INGATLANBANK 06-70-4562101 Pintér Mariann
*CSALÁDI HÁZ – Gödöllő, Csanakban új építésű 160 nm 2nappali+5szoba ,2 fürdőszoba,
garázs 420 nm telek. Ár: 33,5MFt. INGATLANBANK 06-70-4562101 Pintér Mariann
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*LAKÁS- Gödöllő-központjában 56nm, 2szobás , erkélyes lakás. Ár. 11,2MF
INGATLANBANK 06-70-4562101 Pintér Mariann
*CSALÁDI HÁZ- Gödöllő Fenyvesben új építésű, nappali+3 szoba, garázs, 801 nm
telken eladó. Ár.: 33 MFt INGATLANBANK 06-70-4562101 Pintér Mariann
*CSALÁDI HÁZ Gödöllő-Királytelep 2003-ban épült modern, minőségi burkolatokkal rendelkező nappali+3szoba, garázs, medence 864m2 parkosított telek.
Ár:36MFt. INGATLANBANK 06-70-4562101 Pintér Mariann
ALBÉRLET
*ÚJ LAKÁS KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ! Aszód csendes de központi részén 3
szobás 83 nm újépítésű lakás bútorozatlanul hosszútávra KIADÓ! 2 havi kaució szükséges. 85e. Ft./hó Tel: 30/228-1060
*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
*Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038
*Hosszútávra Gödöllő központjához közel, május 10.-től családi ház kiadó.
Bérleti díj: 60EFt/hó+rezsi+1 havi kaució. Tel: 30/3017-165
*Gödöllő belvárosában lévő igényesen felújított magasföldszinti 65 m2-es
lakás hosszú távra irodának v. albérletnek kiadó. Érd: 70/380-6272
*Kétszobás, konvektoros 55 m2-es felújított lakás kiadó. Érd: 20-439-1170
*Gödöllőn, Kossuth L. utcában 2,5 szobás felújított lakás hosszútávra 50 E
Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució kiadó. Érd: 28/420-273
*Kétszobás bútorozatlan lakás kiadó Gödöllőn, János utcában. Tel: 20/966-5773
*Ibolya utcában 70 m2-es 1,5 szobás tetőtéri lakás gépkocsi beállási
lehetőséggel egy évre kiadó! Érd: 20/9787-755
*Gödöllő központjában 2+félszobás (földszinti) lakás május 1.-től kiadó.
Bérleti díj + rezsi. Kaució szükséges. Tel: 70/329-5038
*Gödöllő központjában, kertes családi házban két szobás különálló lakrész
kiadó. Tel: 30/634-3563
*Gödöllőn, családi ház felső szintje, kultúrált zöldövezeti környezetben külön
bejárattal, 2szoba-hall, összkomfortos, erkéllyel kiadó. Érd: 28/421-383,
30/392-6096
*Gödöllő belvárosában 60 m2-es konvektoros lakás igényesnek kiadó. Tel:
20/212-1350
*Társbérletnek kiadó egy 44 m2-es bútorozott, kábeltévés, internetes,
Gödöllő központjában lévő lakás nagy szobája. Tel: 20/824-4664
*Két szobás, konvektoros, kis rezsis, szép állapotú lakás kiadó a Paál László
közben. Tel: 20/544-2228
*Paál László közben 4. emeleti 1,5 szobás konvektoros lakás kiadó.
Hosszú távra is. Bérleti díj 45EFt/hó+rezsi. 2 havi kaució szükséges.
Tel: 20/558-7080
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 701-9510.
*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás
(bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
*Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es, összkomfortos bútorozott lakás kiadó (kábel Tv
+Internet). Tel: 20/914-2007
*Kiadó hosszútávra, a Szent János utcában egy 64 m-es, kétszobás, étkezős,
egyedi gázfűtéses bútorozott/bútorozatlan lakás 60.000 Ft+Rezsi/hó-ért.
Garázsbeállás megoldható. Érd.: 20/951-4746.
KIADÓ
*Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 30/9509-396
*GÖDÖLLŐN BÜFÉ BERENDEZÉSSEL ÁTADÓ! Érd: 20/393-0350
*Gödöllő városközpontban 25 m2-es helyiség kiadó fodrász, kozmetika, iroda
céljára. Érd: 20/3238-106
*Gödöllőn Isaszegi úton 86 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd: 28/430-298,
20/775-2106
*Kiadó! Kastély melletti utcában külön bejárattal 80 m2-es lakás, 120 m2-es
helyiség duplakomfortú, garázzsal. Cégeknek, magánrendelőnek, irodának
együtt v. külön is. 30/307-7314
*Gödöllőn Szent János út 23 sz. ház alatti garázs kiadó. Tel: 30/270-5828
*Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
20/945-5583.
*GARÁZS KIADÓ Tel: 30/9346-769

Hirdetés

Gödöllői Szolgálat

13

SZOLGÁLTATÁS

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50
*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, 20/9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak
teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL SZOBAFESTÉSTMÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST,
DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581, 20/9361-233.
*Tetőjavítást, felújítást, bádogozást vállalok rövid határidőre. Tel: 70/949-7007
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba felújítás. Fűtés
felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.:
70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165
*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
*ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka! Tel.:
70/505-1177.
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*Angolból 40 órás középfokú írásbeli (Origó) vizsgára felkészítés indul jún.
16-27-ig 2 héten át de. 8-12 óráig. A tanfolyam 6 fő esetén indul. Jelentkezés
folyamatosan. Bacsó Márta: 28/430-229, 30/4973-066

*Házhoz megyek! Gödöllő és Pécel környékén hajápolást, vágást, festést,
alkalmi frizurakészítést, valamint idős és otthonukból kimozdulni képtelen
emberek segítését, ügyeik intézését vállalom. Érd: 20/2068-745
*Pedikűrös házhoz megy Gödöllőn. Benőtt köröm, tyúkszem, bőrkeményedés
szakszerű ellátását vállalom. Hívjon bizalommal. Tel: 20/410-1012
*Újra várja vendégeit a Black and White fodrászat a Kőrösfői utcában. Új
környezet, kedvező árak. Női hajvágás:1500Ft, férfi 800Ft. Bejelentkezés
nélkül is várom a kedves vendégeket: H-P: 9-20. Nyitás: április 28. Tel:
70/280-2276
*Hogy nyugodtan várhassa a hatósági ellenőrzéseket. Vállalkozása számára
kötelezően előírt munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátását bízza ránk.
Hívjon bizalommal. Főnix 2002 Bt. www.fonix2002bt.hu 20/444-7203
*Gödöllőn és környékén megbízható, szakképzett, számlaképes favágó
favágást, fakivágást vállal. Tel: 20/359-8333
*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
*Vállaljuk udvarok teljes körű takarítását sitt, szemét elszállításával; házak
bontását, teljes tereprendezését, fák kivágását. Ár megegyezés szerint.
Nagyméretű kalapácstégla eladó. Tel: 30/481-4005
*Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-szerelés, laminált padló lerakása,
dryvit rendszer felrakása korrekt árakon rövid határidővel, teljes kivitelezés.
70/414-2098, 70/563-5386
*Igényes faesztergályos munkák: utángyártás, javítás, másolatok, falikarok,
állólámpák, csillárok készítése: 30/ 486-6607
*Vasból, fából teraszok, korlátok, garázsajtók, kerítések gyártását, javítását
vállalom. Továbbá gipszkartonozást is rövid határidővel, korrekt áron. Tel:
20/9857-771
*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
*KUTYAGUMI! Hagyja ott, én szívesen összeszedem kertjében, napi vagy heti
rendszerességgel. Kennel takarítást is vállalok. Tel: 20/483-2413
OKTATÁS
*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.
*Nyári intenzív, általános és túlélő nyelvtanfolyamok a Katedra
Nyelviskolánál. Cím: Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 20/984-5070,
www.katedra.hu, godollo@katedra.hu
*Masszázstanfolyamot indít a Mandala-Okta Kft. (Nytsz: 21399-2007)
Gödöllőn májusban. Érd: 70/408-6661
*ANGOLTANÁR KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL. Tel:
20/539-2030
*Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon Június 12-től szeptemberi nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van. Tel: 30/273-9479, 30/504-1222
*TEA TIME TALKS Már több angoltanfolyamra járt és még mindig nem tud
angolul beszélni? Próbálja ki beszédkészség-fejlesztő óráinkat! 20/446-8317
*KICSINYEK ANGOLTÁBORA Június 30-a és július 11-e között délelőttönként
napközis jellegű tábor várja 5-8 éves korú gyermekeket Gödöllő központjában
lévő kertes házban. 20/446-8317

ADÁS~VÉTEL
*Alig használt elektromos kerékpár 55 E Ft-ért eladó. Érd: 28/418-648 18h után.
*Energiatakarékos, háromcsillagos 385 literes, jó állapotban lévő hűtőláda
eladó. Ára: 25.000.- Ft. Érd: 28/ 420-739
*Eladó krómozott gurulós TV állvány (5E), kb. 10 kg hajas dió (300Ft/kg),
elsőáldozó kislánynak szép új selyemruha és egy mádéra ruha (4 e Ft/db).
Érd: 28/414-008
*Kétszemélyes, új, világosbarna BŐRKANAPÉ olcsón eladó. Tel: 20/5314333
*Klie festmények eladók áron alul. Tel: 70/280-2276
*Eladó 3 db szekrényből álló szekrénysor íróasztallal. Ár: 20.000 Ft. Érd:
30/485-7649
*Istállótrágya 300Ft/q, jetnéhet 160Ft/kg, 2db üszőborjú 200eFt vagy elcserélhető szénára, gabonára, külterületi szántóföldre, motorkerékpárra, 25LE
traktorhoz munkaeszközökre. Szeles Imre, Gödöllő, Radnóti M. út 17. 20/4560481
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Suzuki Ignis 1,3GS ezüstmetál, 4 éves, vizsga után, szervizkönyves, 29e kmrel eladó, ugyanitt MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész bomba
áron eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3347.
*Jó állapotban lévő, 1993-as évjáratú, Fiat Fiorino felújított motorral,
érvényes műszakival, áron alul, 200 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (20) 212-6315.
EGYÉB
*MÁJUS 4-ÉN ANYÁK NAPJÁN NAGY VIRÁGVÁSÁR LESZ A PIACON 7-12 ÓRÁIG.
*Több éve jól működő, őszinte, bizalmas, személyre szabott közvetítésemmel
segítek a párkapcsolatok kialakításában. Minden korosztály bátran hívjon!
20/967-4009, 70/546-2484
*MEGHÍVÓ! Szeretettel meghívjuk Önt és ismerőseit PESZTALICS MÁRTA
festő, ikonfestő kiállítására Gödöllőn a Polgármesteri Hivatalban. A kiállítás
megtekinthető május 4.-ig.
*Üdüljön olcsón ZALAKAROS gyógy- és termálfürdőn teljes felszerelésű 2-3
ágyas apartmanokban napi 2200 Ft/fő-ért. Fürdőhöz közel, zárt parkoló
udvarral. Tel: 93/318-488, 20/398-9914
*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
*Mobilizálható 3 fázisú kompresszor, körfűrész asztallal együtt és külön is,
120 m2-es összkomfortos családi ház telekkel, ásott kúttal, ipari árammal,
garázzsal eladó. 70/223-7154, 70/521-7980.
*BISONE HAVANESE kiskutyák elvihetőek, árban 40 E Ft. Fekete, fehér,
tarka, aranybarna és fehér barna folttal. Érd: 20/413-2243, 28/403-586
egész nap
*„Ali” 4éves vizsla-kuvasz keverék kan, kiváló házőrző, hű társa gyereknek,
felnőttnek. Fájó szívvel kínáljuk elajándékozásra költözés miatt. Reméljük, jó
gazdára talál. 28/418-014

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig
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Futsal – U21-es négyes döntő

Magyar bajnok a Gödöllő
Magyar bajnok lett a Megatherm-Gödöllői SK U21-es teremlabdarúgó csapata, miután
az április 26-án Budakalászon
megrendezett négyes döntőben
először a budafoki Colorspectrum Aramis fiataljait verték egy
csodálatos meccsen 5–4-re,
majd a döntőben a házigazda
Fortuna FT gárdáját múlták felül
4–2 arányban.
A lebonyolítás értelmében az alapszakaszban a keleti csoport második helyén végző Megatherm-GSK a nyugati
csoportot nyerő Aramissal mérkőzött
az elődöntőben, míg a másik ágon Fortuna FT (nyugati 2.) – Mezei-Vill FC
(keleti első) párharc volt. Tokai Norbert
legényei a remek napot kifogó Nagy
Roland vezérletével egy döntőbe illő
mérkőzésen verte meg a bajnoki címre
is esélyes budafokiakat. Az Aramis már
4–2-re is vezetett, de a mieink innen is
fel tudtak állni és többek között Száraz
Szabolcs három találatának köszönhetően bejutottak a fináléba. Itt nagy meglepetésre a Fortunával kerültek össze a
srácok (budakalásziak a szintén esélyes
Mezei-Villt verték 7–3-ra a másik
ágon). A meccs elmaradt az elődöntő
színvonalától, de ez cseppet sem zavarta a mieinket, akik 3–1-es félidőt követően végül 4–2-re nyerték az aranycsatát, és ezzel elhódították a 2007/2008-

as futsal magyar bajnoki címet az U21es korosztályban. A 3. helyen az Aramis végzett, miután a bronzmeccsen
7–4-re verte a Mezei-Vill FC együttesét.
A bajnoki címmel igazolta a csapat az
egyesület fiatalítási törekvéseit, hiszen
az aranyat nyerő 15 fős keretből 10-en
a felnőtt csapatnak is a tagjai.

U21-es bajnokságot nyerő csapat
tagjai voltak: Horváth András, Hegedűs Ferenc, Száraz Szabolcs, Nagy Roland, Smeló Dávid, Harnisch Ákos, Póta Balázs, Séra Tibor, Vernes Zsolt,
Nagy Zsolt, Szabó György, Tóth Péter,
Müller Péter, Koczkás Péter, Gólya Tamás. Edző: Tokai Norbert.
U21-es magyar bajnoki négyes döntő
Elődöntők:
Megatherm-GSK – Aramis 5–4 (2–2)
Gólok: Száraz Sz. (3), Smeló D., Séra T.
Fortuna FT – Mezei-Vill 7–3
3. helyért: Aramis – Mezei-Vill 7–4

Kézilabda – Kettős GSE siker a hétvégén

Országos döntős fiatalok
Remekül szerepeltek a Gödöllői SE
1997-es kézisei az elmúlt hétvégén az
országos elődöntőkben. Pénteken, április 25-én Orosházán a ’97-es kézis lányok, szombaton, április 26-án a gödöllői rendezésű elődöntőn a fiúk jutottak
be az országos döntőbe.

a városi sportreferensek és sportbizottsági tagok, Drávucz László, az MKB
Bank városi fiókjának vezetője, Sinka
László, a Magyar Kézilabda Szövetség
főtitkára és az utánpótlásért felelős referensek személyes jelenlétükkel és tevékeny részvételükkel tisztelték meg az

A lányok nagy csatában vívták ki a továbbjutást, hiszen a csoport utolsó
meccsén éppen a hazaiak ellen aratott
egy gólos győzelemnek (9–8) köszönhetően kerültek az ország legjobb nyolc
csapata közé. A fiúk már ennél simábban vették az egyetemi sportcsarnokban
megrendezett négyes tornát. Ádám Rita
tanítványai (ő a lányok edzője is) mindhárom ellenfelüket könnyedén verték és
jutottak a május 24-25-én megrendezésre kerülő országos döntőbe, aminek a remek sikereknek köszönhetően ugyancsak Gödöllő lesz a házigazdája.
Az itthoni rendezvényen, a sportsikereken túl a gyerekek sportolásának fontosságáról és ennek támogatásáról is meggyőződhettek a szervezők. Gémesi
György polgármester, a sportért felelős
alpolgármester, Pintér Zoltán, valamint

eseményt. Gémesi György és Sinka
László köszöntőjükben kiemelték: az
utánpótlás-nevelés mérhetetlen jelentőségét a kézilabdázás és az olimpiai eredményesség tekintetében egyaránt. Firnicz József, az MKSZ utánpótlásért felelős referense elmondta: amióta kézilabdával foglalkozik, nem volt arra példa, hogy egy helyről öt csapat jutott országos elődöntőbe, s az sem fordult még
elő, hogy egy korosztályból a lányok és
a fiúk is döntősök lettek.. „Ti itt nagy
dolgot vittetek véghez” – mondta. Ő a
szakember, mi örömmel és valljuk be,
büszkén elhisszük neki. Záróbeszédében méltatta a városi vezetés a támogatók, edzők és a szülők ilyen mértékű
összefogását, legfontosabb kincsünk, a
gyermekek érdekében. Bejelentette, a
magas színvonalú szakmai munka és a

Röplabda – Szerdától bronzcsata

BSE ellen a 3. helyért
Április 30-án hazai pályán fogadja a
TEVA-GRC csapata a BSE-FCSM gárdáját a magyar bajnokság 3. helyéért vívandó csata első felvonásában. Hollósy
László tanítványai a Vasas ellen vesztesen megvívott elődöntő után (0-3), most
a bronzérem megszerzésével vigasztalódhatnának és siker esetén az előző évhez hasonlóan ismét érmet szerezhet a
csapat (tavaly bajnoki ezüstig jutottak
Bajáriné Pesti Anikóék). Az egyik fél
harmadik győzelméig tartó párharc első
mérkőzése tehát az egyetemi sportcsar-
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nokban lesz, 17.30-as kezdéssel. A döntőt a Vasas és a Nyíregyháza játssza.
Bronzcsata menetrendje:
Április 30., szerda 17.30 óra: TEVAGödöllői RC - BSE-FCSM; Május 2.,
péntek 17 óra: BSE-FCSM - TEVAGödöllői RC; Május 4., vasárnap 17 óra:
TEVA-Gödöllői RC - BSE-FCSM; Május 6., kedd 17 óra (amennyiben szükséges): BSE-FCSM - TEVA-Gödöllői
RC; Május 8., csütörtök 17 óra (amenynyiben szükséges): TEVA-Gödöllői RC
-tt- BSE-FCSM

Döntő: Megatherm-GSK – Fortuna FT
4–2 (3–1) gólok: Nagy R. (2), Tóth P.,
Katona M.

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Futsal NB I. – Győzelemmel búcsúztak a Bikák

A Gödöllői SK felnőtt csapata kiköszörülve az elmúlt heti Dunaharaszti elleni fiaskót, hazai pályán aratott kötelező 3–0-s győzelmet, a szebb napokat is megélt Kóka ellen, a megyei I. osztályú bajnokság 23. játéknapján.

Az idei bajnokság alapszakaszának
utolsó játéknapján, a Megatherm-Gödöllői SK a győri Arrabona FC-t fogadta és a szép búcsú reményében léptek
pályára. Nos, a búcsú jól sikerült,
ugyanis győzelemmel zárta az idei bajnokságot a csapat. A közel 200 néző
nagy örömére a mieink
szereztek vezetést (Harnisch Ákos lőtt gólt),
amit sikerült növelni
Száraz Szabolcs jóvoltából, így megnyugtató
előnnyel vonulhattak pihenőre a gödöllői fiatalok (2-0). A folytatásban
többször zavarba hozták
a vendégek a Megatherm védősorát, és szépített is az Arrabona, de Harnisch újabb
találatával ismét kettővel vezettünk. A
hajrában ugyan ismét gólt lőtt az Arrabona, Horváth András parádés védésekkel őrizte meg a hazai kaput, így a
Gödöllő örülhetett a győzelemnek. A
Megatherm-GSK a 8. helyen zárta a
bajnokságot, míg a rájátszásba a Mezei-Vill, a Csömör, a Szentes és az
EMT Győr jutott.
Futsal NB I., 22. forduló
Megatherm-GSK – Arrabona FC Győr
3–2 (2–0) Gólok: Harnisch Á. (2), Száraz Sz.
tapasztaltak alapján a sok pályázó ellenére az MKSZ vezetése úgy döntött,
hogy a ’97-es korosztályban a fiú és leány országos döntőt május 24–25-én
Gödöllőn rendezik meg.
Az országos döntős leány csapat:
Blaubacher Dóra, Botyik Alexandra,
Györe Fanni, Hornyák Bernadett, Horuczi Fédra, Ollári Borbála, Pálocska
Henriett, Stollár Fanni, Szekeres Dóra,
Sztankovics Réka, Tamás Martina,
Tromposch Noémi, Zachár Dorottya,
Edző: Ádám Rita.
Eredmények:
Gödöllői SE – Dunakeszi Kinizsi USE
15–13; GSE – Debreceni SC-SI 6–16;
GSE – Orosháza 9–8
Az országos döntős fiú csapat: Fóti
Benedek, Gyurcsánszki Ádám, Józsa
Tamás, Laczkó Szilárd, Molnár Balázs
(a torna legjobb játékosa lett), Papp
Kristóf, Réti Tamás Csaba, Szakály Benedek, Tóth Attila Bence (a torna gólkirálya lett), Varga Botond (a csapat legjobbja volt), Edző: Ádám Rita.
Eredmények:
Gödöllői SE – Szigetszentmiklósi KSK
22-6; GSE – Balmazújváros 20–16;
GSE – Tisza Volán SC 24-10

Kötelező siker

A találkozó már az első félidőben eldőlt
(2–0) és, ha egy kicsit jobban koncentrálnak Nagy Dániel játékosai, akár nagyobb arányú sikert is arathattak volna,
de ennek hiányában a második félidőben mindössze egyszer tudták bevenni a
gyengécske vendégek kapuját, így végül elmaradt a hazai gólzápor. A GSK
játékosai minden bizonnyal azért jobban
örülnek most a három megszerzett pontnak, amivel együtt jelenleg 23 egységet
gyűjtöttek és továbbra is a 12. helyet
foglalják el a tabellán.
Az ifisták 75 perc alatt rúgtak 18 gólt
a kókai fiataloknak, akiknek a létszáma
a mérkőzés vége előtt negyed órával sérülések miatt hét fő alá csökkent, így a
játékvezető kénytelen volt idő előtt véget vetni a meccsnek.
Szerdán, április 30-án a jövő évi Magyar Kupa főtáblájáért játszhat a csapat,
ahova a megyéből 10 csapat kerülhet
majd be. Pest megye legjobb 16 csapata
közé jutó GSK az NB III-as Monor

A megyei tartalék bajnokságban szereplő GSK II. hazai pályán fogadta a listavezető Maglód II együttesét, és remek
játékkal tudtak győzni Legéndi Balázsék, ezzel megerősítették helyüket a
bajnoki tabella 3. fokán.
Tartalék bajnokság, 18. forduló
GSK II. – Maglód II. 4–0.
Gólok: Túri József (2), Szabó Zsolt,
Szeles Dávid.
Megyei III. osztály, 20. forduló:
Kistarcsa – GEAC 1–1
A következő hétvége programja:
Április 4.: Hévízgyörk – Gödöllői SK
Április 4., 16.30: GEAC – Csomád
Április 3.: Hévízgyörk II. – GSK II.
-ll-

Aranyérmes a TIG csapata
Az elmúlt hétvégén számos versenyen
vettek részt a GEAC vívói. Április 26án, Veszprémben rendezték meg a serdülő vidék bajnokságot. A kardozóknál
az eredmények a következőképp alakultak: 1. Csjernyik János; 3. Horváth Gábor; 5. Szabó S. Bence; 7. Gémesi Huba.
Edző: Bokor Gergely. Lányoknál: 2.
Utassy Liza; 6. Puskás Mária; 7. Dzsacsovszky Helka. Edző: Kurucz Balázs. A
tőrözőknél Fekete Gábor tanítványa,
Liszkai Tamás ezüstérmes lett. A fiúk
csapatversenyén a GEAC I nyert, a
GEAC II második lett, míg a GEAC III
a harmadik helyen végzett. A gödöllői
lányok másodikok lettek.
A következő nap az V. korcsoportos
kard diákolimpia versenyen Csjernyik
János 7. lett. A csapatversenyen a TIG
együttese aranyérmet szerzett (Seregi
András, Csjernyik János, Mészáros
Áron). A VI. korcsoportban a törökös
Liszkai János a hetedik lett.
Még aznap, a BSE vívótermében felnőtt
kardválogató versenyt rendeztek, ahol a
nőknél Nagy Petra a hetedik, a férfiaknál Gémesi Csanád az ötödik lett.
Edzők: Kurucz Balázs, Bokor Gergely.
Liszkai Tamás ezüstérmes

NB II., nők: GKC – XII. ker. Lakóhelyi
SE 19–21 ifi: 26–22
Megyei I. osztály, férfiak: Gyömrő –
GKC 27–28; elmaradt mérkőzésen:
Mogyoródi KSK II. – Gödöllői KC II.
15–14.
Következő heti program:
Férfiak: Április 30.: Vecsés SE II. –
GKC II.; Május 4.: Center Szabadidő
-ttSE – GKC II.

Az újonc tőr országos bajnokságon
Liszkai Tamás ezüstérmes lett. Gémesi
Csanád az U23-as hazai kard válogató
versenyen szintén ezüstérmet szerzett,
Csjernyik János a IV. korcsoportos diákolimpián bronzérmet nyert, ezzel öregbítve a TIG hírnevét. Időrendi sorrend-

Április 23-án tartotta a Gödöllői
Egyetemi Atlétikai Club tisztújító
ülését a Szent István Egyetemen. A
megjelent tagok minden napirendi
pontot elfogadtak, és villámgyors
kézfeltételekkel bizonyították azt,
hogy töretlen az egyetértés és a bizalom a klubvezetők és a szakosztályok
között. Solti László, az Egyetem rektora lett a GEAC elnöke, míg Benkő
Ákost megerősítették ügyvezető-elnöki pozíciójában, így továbbra is Ő vezeti az egyesületet mindennapos fela-lidatait.

Tartalék bajnokság – Diadal a listavezető ellen

Vívás – Versenydömping

Felnőtt eredmények – Egy
bravúr, egy betli a férfiaknál

GEAC tisztújítás – Benkő
Ákost megerősítették

együttesét fogadja majd az egyetemi
sportpályán 17 órai kezdettel.
Pest megyei I. osztály, 23. forduló
Gödöllői SK – Kóka 3-0 (2-0)
Gólszerzők: Müller Péter, Lauda Zoltán,
Tóth László.
Ifi: Gödöllői SK – Kóka 18–0
Gólok: Száraz Szabolcs (5), Nagy Roland (4), Braun Tamás (3), Kiglics Gábor és Kómár Dániel (2), Koscsó Gergő,
Bátori Csaba.

28-án adElismerés Április
ták át a „Magyar
Köztársaság jó tanulója-jó
sportolója
2007“ díjakat Budapesten. Városunkból
Ács Regina és Kiss
Tünde, a GEAC atlétikai szakosztályának
versenyzői (mindketten az Erkel Ferenc
Általános Iskola 7. osztályos tanulói; edző:
Gadanecz György, osztályfőnök: Bencze
Anna) részesültek elismerésben, ezzel is
öregbítve mind Gödöllő, mind a városi
sportélet jó hírnevét.
A díjat az oktatási tárca közoktatási szakállamtitkárától, dr. Szüdi Jánostól vették át a
diákok.

ben haladva az április 12-13-ai hétvégén
a tőr fegyvernemben, bambi korosztályban (96 után születettek) Steiner Ádám
tanítványa, Horváth Eszter a 3. helyet
kaparintotta meg. A Fülöp Mihály emlékversenyen, serdülő korosztályban
(93 után születettek), Varga Zsuzsanna a
lányoknál, míg Rimán Balázs a fiúknál
egyaránt a 6. helyen végzett. Edző: Fekete Gábor. Ugyanezen a hétvégén a
GEAC kardozói Brnoban vettek részt
egy felnőtt nemzetközi meghívásos versenyen. A 27 induló közül Bokor Gergely az első, Gémesi Csanád a harmadik, Valkai Ferenc az ötödik, Pawletko
Péter a hatodik és Kovács Bendegúz a
nyolcadik helyen zárták a versenyt.
Április 13-án rendezték meg Pesten az
újonc Országos Tőr Bajnokságot. A fiúk
népes mezőnyében a még csak gyermek
korosztályú Liszkai Tamás ezüstérmet
nyert (edzője: Fekete Gábor), míg a lányoknál Horváth Eszter 7. lett. A csapatversenyen a GEAC-os fiúk negyedikek,
a lányok ötödikek lettek. Április 19-én,
Balatonkenesén a IV. korcsoportos diákolimpia került megrendezésre. Gödöllőről, a Török Ignác Gimnáziumból
Csjernyik János bronzéremmel térhetett
haza. Edzője: Bokor Gergely.
Szintén 19-én, az UTE vívótermében,
U23-as válogató versenyt rendeztek. A
GEAC színeiben vívó Gémesi Csanád,
45 induló közül a dobogó második fokára állhatott fel, ezzel kivívta magának
az U23-as Európa bajnokságon való
részvételt. Edzők: Subert, Bokor.
zsözsö

K 100-80-50 országúti
kerékpáros teljesítménytúra –
2008. május 4.
Rajt: 9-10 óráig Gödöllő, Városháza, Szabadság tér 7. Nevezési díj: 600 Ft
Távok: „50“ 600 m szint 4 óra szintidő
Gödöllő – Veresegyház – Vácrátót – Váchartyán
– Galgamácsa – Vácegres - Erdőkertes – Gödöllő
„80” 600 m szint 4 óra szintidő
Gödöllő - Vácrátót - Vácduka - Rád - Csővár Püspökhatvan Galgagyörk Galgamácsa- Vácegres - Veresegyház- Gödöllő
„100“ 1200 m szint 8 óra szintidő
Gödöllő –Őrbottyán – Vácrátót – Vácduka –Rád
– Penc – Csővár – Acsa – Erdőkürt – Kálló
–Kartal –Iklad – Galgamácsa –Veresegyház
–Gödöllő
Díjazás: emléklap, kitűző
információ: 30-295-3666, 20-5514-181
www.margita.fw.hu
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Beküldési határidő: május 8.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Bihari József, Kossuth u. 41. , Adorján
Józsefné, Palotakert 1.

A Városi Mozi belépőjét nyerte: Bartha Lilla , Panoráma u.
5., Halász Mercédesz , Jókai u. 6.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Berzéki András, Tábornok u. 32. , Szekeres
Judit, Jókai. u. 4.

