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Már őszre elkészülhet a színesfémtörvény

Retteghetnek az illegális telepek
A tervek szerint tavasszal már tárgyalhat az Országgyűlés a színesfémlopások megakadályozásáról szóló törvényjavaslatról, a kodifikációt követően pedig várhatóan ősszel fogadhatják el a jogszabályt ezt Kondorosi
Ferenc kormánybiztos jelnetette be május 15-én, csütörtökön azon az illegális színesfém-kereskedelemről
tartott konferencián, amelynek tagjai a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) kezdeményezésére
kezdte meg a munkát még az elmúlt év kora őszén.
A MÖSZ által szervezett tanácskozássorozat sajtótájékoztatóján az Új Rend
és Szabadság program kormánybiztosa
azt mondta: a színesfém-kereskedelemmel kapcsolatos visszaélések, bűncselekmények veszélyeztetik az emberi életet, a testi épséget, a kulturális
örökséget, ezek pedig olyan alkotmányos értékek, amelyek védelme érdekében a szokásosnál szigorúbb szabályozás alkotható. Mint jelezte, ezt nem
is kifogásolták a konferencia résztvevői, a pártok és a szakmai szervezetek
képviselői.
Hozzátette: a javaslat eleme, hogy a
jövőben csak üzletben lehessen színesfém-kereskedelmet folytatni, a működéshez pedig biztosítékot kelljen letenni. Az üzletek engedélyezését és ellenőrzését a vám- és pénzügyőrség végezné.
A javaslatban tíz napos tárolási kötelezettséget is előírnának a kereskedők-

nek, addig nem lehetne
feldolgozni, beolvasztani
a hulladékot. Erről – mint
a kormánybiztos elmondta – vita volt a felszólalók között, mert a
szakmai szervezetek nem
értettek egyet a javaslattal.
Azt is javasolják, hogy
hatósági engedélyre legyen szükség a különböző szakrális vagy nemzeti kulturális örökséghez tartozó tárgyak – például köztéri
szobrok, domborművek – beolvasztásához, s ezekre egyedi azonosítót akarnak felszerelni, ami csak magas főfokon semmisülne meg.
Kondorosi Ferenc kitért arra, hogy
meg kell vizsgálni a büntetőjogi szankciók szigorítását is. Az ellenőrzésbe pedig be kell vonni azokat a szervezete-

ket – MÁV, elektromos művek – amelyek különleges szaktudással és közvetlen érdekeltséggel rendelkeznek a
színesfémlopások megakadályozásában. A kormánybiztos kiemelte: nagyon fontos a bűnmegelőzés is, pl. az
okozott kár bemutatása a lakosságnak.
Körülbelül 20 ezren foglalkoznak
színesfém-kereskedelemmel, s becslé-

Ifjú tehetségek

Hangverseny
A Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei mutatkoztak be vasárnap este a
Petőfi Sándor Művelődési Központban. Az intézményben már hagyomány, hogy a legtehetségesebb diákok minden évben a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kíséretével lépnek
színpadra, hogy számot adjanak tudásukról. A hétvégi koncerten Ella Orsolya, Kozári Melinda, Gál Márta,
Kis Dorottya és Klacsmann Dóra mutatkozott be a gödöllői közönségnek.

sek szerint 300-an vannak azok, akik
visszaélnek a jelenlegi szabályokkal. A
színesfémlopással okozott közvetlen
anyagi kár becslések szerint 3-4 milliárd forint évente, a lopás miatti szolgáltatás-kieséssel számított tényleges kár
megközelíti a 10 milliárd forintot.

Az est legifjabb előadója Ella Orsolya volt, aki Viotti a-moll hegedűversenyének első tételét adta elő,
majd Kozári Melinda előadásában Albioni d-moll oboaversenye csendült
fel. Ezután ismét a vonósok uralták a
színpadot, amikor Gál Márta, Kabalevszkíj C-dúr hegedűversenyének első tételével lépett a közönség elé.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 6. oldalon)
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Egyhangúlag támogatják a Főtér-pályázatot

Fontos a lakosság partnersége

Rendkívüli ülések a Városházán

Csapadékvíz-elvezetés

Egy héten belül két alkalommal is rendkívüli ülést tartott a
képviselő-testület, amely öszszesen három – egy játszótér
felújítását célzó, egy útfelújítási és egy városközpont fejlesztési – pályázat benyújtását támogatta. A legnagyobb értékű
pályázat az utóbbi, csaknem
1,5 milliárd forintos támogatás
elnyerésére vállalkozik, amihez a város 443 millió forint önrészt biztosít.
Egy település minden lakójának, így a
gyermekeknek is joguk van az igényes, rendezett környezethez, a testilelki fejlődésüket segítő esztétikus
testmozgásra, játékra késztető, egyszersmind biztonságos terekre. Mindezek fontosságát elismerve igyekszik fejleszteni az önkormányzat a városi játszótereket, s ennek az útnak
egyik fontos állomása lehet a Szent
István téri játszótér felújítása. Erre kínál most lehetőséget a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács egyik pályázati felhívása. Az önkormányzat 9 millió forintos támogatásra pályázik, s a felújításhoz hatmillió forintos önrészt biztosított május
15-i ülésén a képviselő-testület. A
terv a többi között új játszószereket,
kerítést, padokat tartalmaz.
***
Ugyancsak a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tett
közzé pályázati felhívást a települési
önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat-felújításának támogatására.
A képviselő-testület május 15-i
döntése szerint Gödöllő három pályázatot adott be. A Mátyás király utca –
Arany János út – Babati utca burkolatának felújítására 16,3 a Haraszti utcáéra 15,6, az Ady sétányéra 18,4 millió forint támogatást igényel a város, s
minden esetben a megjelölt összeggel azonos saját forrást, vagyis önerőt
vállalt.
***
Amint arról lapunkban több alkalommal írtunk, az önkormányzat részt
kíván venni a Közép-Magyarországi
Operatív Program „Funkcióbővítő rehabilitáció” – ismertebb nevén Főtér

– pályázatán. A pályázat alapvető célja a városközpontok megjelenésének
és szerepkörének fejlesztése. A többhónapos előkészítés után a képviselő-

testület május 20-án egyhangúlag úgy
döntött, hogy a pályázati anyagot benyújtja. Ebben szerepel a főtér parkrendezése és díszburkolattal történő
ellátása, a közművek áthelyezése és
kiváltása, a Kossuth Lajos utca felújítása lámpás csomópont kialakításával, a Polgármesteri Hivatal külső
homlokzatának felújítása, a fűtési rendszer energiatakarékos átalakítása, a Városháza parkoló-helyeinek megduplázása a jelenlegi parkoló
területén, a Petőfi
Sándor Művelődési
Központ külső-belső
felújítása funkcióbővítéssel és energiatakarékos fűtési rendszerrel, a Hattyús-tó
kialakítása, a piacépület emeletének átalakítása.
A pályázaton való részvétel feltételeként a képviselő-testület ugyancsak egyhangúlag elfogadta az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, az Akcióterületi Tervet valamint önálló napirendi pontként az önkormányzat anti-szegregációs tervét.
Gémesi György polgármester megköszönte a pályázat elkészítésében
részt vevők munkáját, különösen Nánási Éva címzetes főjegyző hozzájárulását. Összetett, nagy felkészültséget igénylő feladatot oldottak meg,

Elkerülő út: még csak a fővárosnak

Eltolt határidők
Várhatóan 2010. május 31-re
készül el az M0-s körgyűrűt Gödöllővel összekötő M31-es
gyorsút, legalábbis ez derül ki a
múlt héten szerdán megjelent
közbeszerzési felhívásból. Az
M31-est autópályának szánják,
de csak 110 km/órás sebességgel lehet majd rajta hajtani,
a hivatalos indoklás szerint a
domborzati viszonyok miatt. A
tendert június végén szeretné
lezárni az állami sztrádaépítő,
amely egy eredeti 2007-es határidőt
2010-re
módosítva
ment meg 284 millió eurót.
Még 2005 elején jelentette be az akkor még kormányon lévő SZDSZ akkori közlekedési minisztere, Kóka
János, hogy több más beruházás mellett a fővárosi elkerülő keleti szektorára is kapott támogatást hazánk az
Európai Unió kohéziós alapjából.
A fővárost elkerülő körgyűrű 4-es
főút és M3-as közötti, nagyjából 26
kilométeres szakaszára 284 millió eurót kaptunk. Ezt a még a mostani, erős

forintárfolyamon is több mint 70 milliárd forint értékű támogatást eredetileg 2007 végéig használhatta volna

fel hazánk – legalábbis ekkorra kellett
volna befejezni a fővárost elkerülő útnak a 4-es főút és az M3-as közötti
részét.
Mivel azt már tavaly tavasszal lehetett tudni, hogy az útépítők – részben engedélyeztetési, részben területszerzési problémák miatt – nem tudják tartani a 2007. december 31-i

határidőre. Hozzátette: a pályázat kiírója már második alkalommal hoszszabbította meg a beadási határidőt.
Ez elfogadhatatlan mindazok számára, akik időben
teljesítették a feladatot.
A gödöllői főtérre azért is bonyolult feladat
pályázatot készíteni, mert ez
a főtér van is,
meg nincs is;
egyes területein
jelentős beruházások történnek, mások beruházás előtt állnak.
Az elképzeléseket több fórumon is
megvitatták. Ütközési pont volt a tervezett mélyparkoló, amely elképzelés
ellen aláírást is gyűjtöttek. Ez oka fogyottá vált, mert nem került be a pályázatba. Mérlegelni kellett ugyanis a
feladatok fontosságát és az elnyerhető
forrásokat. Ma is a meggyőződésem,

tette hozzá a polgármester, hogy ha
városközpontot fejlesztünk, és ott
nem lehet megfelelően parkolni, akkor meg kell oldani a parkolási problémát is.
A terveket készítő szakemberek és
Gémesi György is rámutatott, a korszerűsítés gazdaságélénkítő és az önkormányzat számára megtakarítást
eredményező fejlesztéseket is megcéloz. A művelődési központ fűtési
energiaszámlája például egyharmadára csökkenhet.
-it-

határidőt, a kormány a szerződés módosítását kezdeményezte. A projektbe
akkor bevonták az M0-st Gödöllővel
összekötő, 12,4 kilométer hosszú
M31-es autópályát is. Forrás: MTI
A gépkocsival közlekedők számára
mindenképpen jó hír, hogy tovább bővül a Budapest elkerülő körgyűrű, de
a gödöllőiek számára ez
az öröm cseppet sem
felhőtlen.
Az M31-es megépülése a Gödöllőt elkerülő út nélkül ugyanis
újabb közlekedési problémákat vet fel, mivel a
körgyűrű forgalmát ráengedné a 3-as főútra,
amivel teljesen ellehetetlenítené városunk közlekedését.
Mint azt Fábián Zsolt
önkormányzati főtanácsadótól megtudtuk, a Gödöllőt elkerülő út Szabadság út és az
M3-as közötti szakaszának megépítésére a legutóbbi ígéretek szerint
2010-ig kerülhet sor, de a többször is
módosított időpont még csak terv, hiszen hiányzik a beruházáshoz szükséges pénzügyi háttér. Erre ugyanis
jelenleg nincsenek uniós források.
-jb-
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Az elmúlt hét nem csak a városban folyó fejlesztésekkel, felújításokkal adott feladatot a VÜSZInek. Csőtörés volt a Szivárvány
utca végénél, ahol egy szennyvízcső tört el, a Kodály Zoltán utcában pedig – feltehetően az
esőzések következtében – beszakadt az úttest. A szükséges
javításokat mindenhol elvégezték. E mellett folytatódtak a járdaprogram és az útépítések előkészítő munkálata is.

Elkészültek a rövidesen megkezdődő
útfelújításhoz kapcsolódó csapadékvíz
elvezetési munkák az Őrház és a Szedres utcában, s rövidesen más területeken
is megkezdik az ezekhez kapcsolódó
előkészítéseket. Tovább folyik a járdafelújítás a Szabadság úton, ezzel a tervek szerint haladnak. Amint az időjárás
engedi, megkezdik a parkolók útburkolati jeleinek felfestését a Palotakerten az
áruház előtt, valamint az áruház és a lakótelep közötti nagyparkolóban és a
négyemeletes épületek előtti részen. A
munkálatok elvégzéséhez a VÜSZI kéri
a lakosság együttműködését, hogy a festés idejére – amiről időben tájékoztatják
az érintetteket – hagyják szabadon a parkolókat.
Sok problémát okoz azonban a csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, rendbetétele. A szakemberek ezeknek az eredeti mélységét állítják helyre, és ahol
szükséges kitisztítják az átereszeket is.
Nem egy esetben merült fel ezzel kapcsolatosan félreértés a lakosság körében,
ugyanis sok helyen az árkokat betemették, az átereszeket megszüntették. Most
ezeknek történik meg a helyreállítása,
ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő legyen a városi utakon a csapadékvíz elvezetés. Sajnos, a lakók nem

egy esetben megfeledkeznek arról, hogy
az árkok, szikkasztók betemetésével komoly gondot okozhatnak egy-egy nagyobb esőzés esetén, ráadásul megfeledkeznek arról, hogy a közterületeken
végrehajtott bármilyen rendezéshez,
változtatáshoz az önkormányzat engedélyére van szükség. Amennyiben a lakosság részéről ilyen igény merül fel, a
városüzemeltetési szakemberek készséggel állnak a lakosság rendelkezésére,
milyen lehetőségek vannak arra, hogy
környezetüket anélkül tegyék széppé,
hogy azzal bármilyen későbbi problémát előidézzenek.
Továbbra sem zavarmentes a belváros takarítása. A Kossuth Lajos utcában
változatlanul gondot okoznak a parkoló
gépjárművek. Az úttest és a padka melletti terület tisztítását már hónapok óta
rendszeresen a szerdai napon végzi a
VÜSZI, előre meghatározott időpontban, amelyről a lakosságot több forrásból is tájékoztatták. Sajnos azonban még
mindig vannak, akik a meghatározott
időben a helyszínen hagyják gépkocsijukat, akadályozva ezzel a munkát. Az

elmúlt időszakban e miatt több bírságot
is kiróttak, de a jövőben nem csak pénzbüntetésre, hanem az autók elszállítására is számíthatnak azok, akik figyelmen
kívül hagyják a parkolási tilalmat.
Rövidesen megoldódik viszont a posta melletti parkolás. A most rendezés
alatt álló területen a parkolók mellett
burkolt, akadálymentes járdát is kialakítanak, ami a Dózsa György utat és a
Remsey körutat köti össze. Az önkormányzat a városunkban élő mozgáskorlátozottak bevonásával kíséri figyelemmel a munkálatokat, az ő segítségükkel
alakítják ki a területet, hogy ott kerekesszékkel is egyszerű legyen a közlekedés.
Kép és szöveg: jk,tl

A szóbelizők közlekedésből is vizsgáznak

Napokra leállhat a BKV
Lapzártánk idején még folytak a tárgyalások a sztrájkra készülő BKV-s szakszervezetek és a BKV menedzsmentje
között, amelynek kimenetelétől függ,
lesz-e többnapos BKV sztrájk a jövő héten. A korábbi 24 órás munkbeszünetés
után ugyanis a szakszerevezetek határozatlan idejű sztrájkot helyeztek kilátásba.
A követeléseket 11 szakszervezet írta
alá. Ebben többek között az áll, hogy a
menedzsment a jövőben ne hajtson végre csoportos létszámleépítést, és vonja
vissza korábbi, erre vonatkozó terveit, a
szakszervezetekkel közösen vizsgálja
felül a BKV dolgozóinak létszámát,
ebben az évben hagyja érvényben a társaság tavalyi paraméterkönyvét, a 2009es kidolgozását pedig az érdekképviseletekkel közösen szeptember 15-ig végezze el.
A követelések egy része meglehetősen
általános, a szakszervezetek azt is követelik például, hogy a BKV kezdje meg
a működési problémák feltárását, és augusztus végéig oldja is meg őket; továbbá a szakszervezetek bevonásával dolgozza ki a cég rövid-, közép- és hosszú
távú stratégiáját. Az érdekképviseletek a
fentieken túl bele akarnak szólni a válla-

lat üzleti tervének kialakításába is.
A szakszervezetek azt is el akarják érni,
hogy a BKV tartózkodjon autóbuszvonalak alvállalkozásba adásától, a telephelyek bezárásától és eladásától. A követelések között szerepel a kollektív szerződés 2012 júniusáig történő meghosszabbítása is.
A sztrájkkal fenyegető szakszervezeti
vezetők javaslatcsomagja mindenesetre
csak tárgyalási alapnak tekinthető, néhány pontját ugyanis a BKV biztosan
visszautasítja.
E közben az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, a Gimnáziumok Országos Szövetsége és a Magyar Szakképzési Társaság arra kérte a BKV
sztrájkbizottságát, ne tartsák meg a tiltakozó akciójukat, amíg tartanak az
érettségik, mivel ezzel jelentősen megnehezítik a diákok eljutását a viszgára. A
BKV sztrájkbizottsága még május 8-án
ígéretet tett, hogy nagy tömegeket érintő
időszakban nem lesz munkabeszüntetés.
Az oktatási szervezetek felhívták a figyelmet arra, hogy még május 27-én délelőtt is huszonnyolcezer, délután pedig
kétezer diák tesz írásbeli érettségi vizsgát. A megmérettetés ezt követően a
szóbelikkel folytatódik.
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törvényi szöveget,
amit az önkormányzati
szövetségek,
majd az Országgyűlés elé terjesztenek.
A miniszter szerint akár már ebben az
évben megszülethet a kétharmados törvénymódosítás, és jövőre életbe léphetnek az új szabályok, egyszerűsítve ezzel
az önkormányzatok életét és javítva a
szolgáltatásaik minőségét.
Gyenesei István új önkormányzati
miniszter arra hívta fel a figyelmet,
hogy nem könnyű megállapodni az önkormányzatokkal olyan kérdésekben,
amelyek a létüket érintik, ezért is jelentős a konszenzus létrejötte.
„Nagy kérdés, hogy a parlamentben a
mai állapotokat figyelembe véve az a támogató többség kialakítható-e a politikai egyeztetéseket követően, amely képes és kész ezeket a szakmailag előkészített dokumentumokat – amelyek mögött a polgármesterek személyében különböző politikai kötődésű emberek állnak – akár saját pártjukon keresztül is átvinni“ – mondta.
Gémesi György a miniszterekhez hasonlóan méltatta a fórum kétéves tevékenységét, de felhívta a figyelmet arra,
hogy három fontos kérdés – az ingatlanadó, a megfigyelési ügy és az önkormányzatok hitelfelvételének korlátozása – nem került a fórum elé.
Mint mondta, az önkormányzatok
pozíciója romlott, a Pénzügyminisztérium is elismerte, hogy reálértékben kevesebb forrás jut idén az önkormányzatoknak, mint tavaly, és kétezer település
él „napról-napra“. A helyzetet kezelni
kell – jelentette ki.
Megjegyezte: a kormányzaton belül a
harmadik tárcavezetővel kell együtt dolgozniuk, „ez jelenthet (...) kormányzati
magatartást az érintett területtel kapcsolatban, ami rontja az esélyeinket az önkormányzati pozíciók javítására és a
kormányzaton belül az önkormányzati
érdekek érvényesítésére“.
Hozzátette, a fórum következő, júniusi ülésén a MÖSZ javaslatot terjeszt be
az önkormányzati érdekérvényesítő képesség erősítésére.

Már őszre elkészülhet a színesfémtörvény

Önkormányzati egyezség

Retteghetnek az illegális telepek

Pozitív lépések

(folytatás az 1. oldalról)

A kormánybiztos felhívta a figyelmet arra, hogy bár várhatóan ősszel
fogadják el a törvényjavaslatot, de
már most érezhető annak hatása: viszszatartó ereje van annak, ha látják a
bűnözők, hogy a hatóság „foglalkozik
a témával“.
Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke
emlékeztetett arra: az utóbbi időben
számos olyan színesfémlopás történt
az önkormányzatok területén, amelyek veszélyeztették az életet, a testi
épséget, a kegyeleti értékeket, ez pedig foglalkoztatja a közvéleményt, a
helyi lakosságot. A szövetség ezért
vállalta, hogy koordinálja a színesfémlopást megakadályozó törvénymódosítási munkát.
Múzs Elek vezérőrnagy, a vám- és
pénzügyőrség parancsnokhelyettese
arról szólt: a színesfém-kereskedelmi piacon a kereslet a domináns, ennek folyamatos és korrekt ellenőrzése lenne a feladatuk. Ha átlátható

rendszer, betartható törvény születik,
akkor rövid időn belül „tisztává lehet
tenni“ a színesfém-kereskedelmet –
mondta.
Horváth Ferenc, a Hulladékhasznosítók Országos Egyesületének
szakosztályvezetője megjegyezte: a

jogszabály-változtatási javaslatok
többségével egyetértenek, véleményük szerint is fontos egy betartható,
ellenőrizhető jogszabály megalkotása, ami gátat szab a köztéri lopásoknak és kiszűri az illegális átvevőhelyeket.

A meghozott javaslatok
jogosságát, és a mielőbbi
intézkedés szükségességét igazolja az is, hogy a
tanácskozássorozat előtt
néhány nappal újabb fémlopás borozlta fel a kedélyeket. Ezúttal a Mesztegnyő és Nagybajom között
közlekedő kisvasút pályájából tűnt el mintegy háromszáz méter sín. A lopást hétfőn vették észre,
amikor a kirándulókat szállító szerelvény mozdonyvezetője észlelte, hogy valamiért átállították előtte a váltót. Miután megállította a vonatot, kiderült,
hogy ellopták a vonat elől a síneket. A rendőrség ismeretlen tettesek ellen indított eljárást az ügyben.

Tanácskoztak a térség egészségügyi szakemberei

Ünnep és továbbképzés
Nyolcadik alkalommal tartották meg tudományos
ülésüket a térségben dolgozó egészségügyi szakemberek május 16-án. Az
Ápolók Világnapján, melylyel minden esztendőben
Florence Nightingale születésének évfordulójára
emlékeznek, az idén a
szakdolgozók mellett már
az orvosok is akkreditáltan vettek részt.
A tanácskozás résztvevői körének kibővítése is a korábban
előadóként részt vevő orvosok
javaslata volt, mivel úgy ítélték
meg, az elhangzott előadások
az ő számukra is sok új és hasznos információt nyújtanak. Az érdeklődést mutatja, hogy a konferencia közel kétszázötven résztvevőjének több mint egyötöde volt orvos.
Ők nem csak városunkból, hanem –
ugyanúgy mint a szakdolgozók – a
térségben működő egészségügyi intézményekből látogattak el a szakmai programra.
Mint azt Havay Ildikótól, a Tormay Károly Egészségügyi Központ
intézeti vezető asszisztensétől, a tudományos ülés szervezőjétől megtudtuk, a témákat ezúttal is az előző
tanácskozáson felmerült igények
alapján állították össze úgy, hogy
minél több naprakész szakmai és tudományos ismeretet adjanak át a
résztvevőknek.
Az előadások között az érrendszeri betegségek, ezen belül a magas vérnyomás, a stroke megelőzése
és kezelése, valamint a korszerű di-

A javaslatokat a véglegesítés után benyújtják az Országgyűlés elé és még
idén törvény születhet róluk – tette hozzá Bajnai Gordon a kormány-önkormányzatok egyeztető fórumát követő
sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta: kétéves munka eredményeként jutottak
oda, hogy a nyolc kérdésben – például a
polgármesterek jogállásával, a képviselő-testület létszámának csökkentésével
vagy az önkormányzati vagyonkezelői
jog kiterjesztésével kapcsolatban – kialakult a konszenzus.
Két olyan kérdés van – mondta –,
melyekben egyelőre nem született megállapodás, de a kormányban és az önkormányzatokban megvan a szándék rá,
és reményeik szerint egy hónapon belül
ebben is konszenzus alakul ki. Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének (MÖSZ) elnöke, a fórum társelnöke ezzel kapcsolatban megjegyezte: mindkét vitás kérdésben lesz
megállapodás, de garanciákat akarnak
kapni, hogy az önkormányzatok nem
kerülhetnek rosszabb helyzetbe.
Az egyik vitás kérdés az, miként lehet
elérni, hogy az állampolgár érdeke ne
sérüljön, amikor egy önkormányzat a
kötelező feladatát nem látja el. A másik
kérdés azzal függ össze, hogyan lehet
más településhez csatlakozni, ha a település nem képes az önkormányzáshoz
fűződő jogok gyakorlására.
Bajnai Gordon tájékoztatása szerint
egy hónapon belül véglegesítik a javaslatot, ezt követően kidolgozzák a pontos

FELHÍVÁS
agnosztikai és terápiás eljárások
kaptak kiemelt helyet, de olyan
problémákkal is foglalkoztak, mint
korunk egyik sok fiatalt érintő táplálkozási zavara, az anorexia nervosa, valamint az egyre gyakoribb allergiás megbetegedések és a gyermekbalesetek megelőzése.
A szakemberek áttekintették az
egészségügy legaktuálisabb kérdéseit, is, amelyek között a jogszabályi változásoki is helyet kaptak. A
tanácskozás lehetőséget adott arra
is, hogy elismerjék a tudományos
ülés azon résztvevőit, akik az előző
évi előadásukkal kivívták a szakma
elismerését.
Az elmúlt évi előadások alapján a
legjobb előadóként Barakonyi Margit védőnőt, a legtöbb új információt adó előadásért pedig dr. Mucsi
János tüdőgyógyász szakorvost díjazták a résztvevők.

A rendezvényen dr. Makra Csaba, a Lumniczer Alapítvány elnöke
elevenített fel Gödöllő egészségügyének történetét. Előadásában kitért arra, városunkban mindig is
fontos szerepet játszottak a védőnők. Már az 1920-as években, a
Rockefeller Alapítvány támogatásával beindult általános egészségvédelmi programban is főszerepet
kaptak, hiszen az ő feladatuk volt a
családokkal való kapcsolattartás, a
tanácsadás.
Később, amikor az országban elsőként Gödöllőn létrehozták az
egészségügyi mintajárást, szintén
kivették részüket a munkából mind
az 1930-ban átadott Zöld Kereszt
Egészségházban, mind az egy évvel
később felavatott Járási Szülőotthonban.
(ny.f.)

Szakmai nap a városházán: Az egészséges táplálkozásért

Középpontban az ellenőrzés
Szakmai napot tartott városunkban a
Közétkeztetők,
Élelmezésvezetők
Országos Szövetsége május 14-én. A
tanácskozás része volt annak a programsorozatnak, aminek keretében az
ország több városában összehívják
az e témával foglalkozó szakembereket.
A rendezvényen többek között a
XXI. század szakmai kihívásaival, a
közétkeztetés- és a vendéglátóhelyek
ellenőrzésével és az élelmiszerbiztonság kérdéseivel foglalkoztak a
résztvevők. A tanácskozás során ez

Nyolc, az önkormányzatok életét
alapvetően megváltoztató kérdésben jutott konszenzusra a kormány a hét önkormányzati szövetséggel, további két kérdésben
pedig megpróbálnak a következő egy hónapban megegyezni –
mondta Bajnai Gordon leköszönő önkormányzati miniszter Budapesten.

utóbbi bizonyult a legnagyobb érdeklődésre számot tartó témának.
Mint azt dr. Vörös Józseftől, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat gödöllői kistérségi tisztifőorvosától, a szakmai nap fővédnökétől megtudtuk, az e területen dolgozók legfontosabb feladata ma – a
megfelelő ellenőrzés mellett –, hogy
felvéve a harcot a reklámokkal, felhívják a figyelmet az egészséges táplálkozás fontosságára, s minél szélesebb körben fejtsék ki felvilágosító
munkájukat.

dr. Vörös József

2008. évi városi Semmelweis-napon ismételten átadásra kerül a Gödöllő Egészségügyéért Díj.
Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek adományozható,
akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító
– megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ-ban évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető,
amennyiben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban. Tisztelettel kérjük, tegyenek
javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak tartanak e kitüntető
cím elnyerésére! A javaslatot a Népjóléti Irodára szíveskedjenek megküldeni (Polgármesteri Hivatal,
Népjóléti Iroda, Gödöllő, Szabadság tér 7 sz. 2100.)
HATÁRIDŐ: 2008. JÚNIUS 6.

Tisztelettel: Körösfői László, Egészségügyi Bizottság elnöke, Máthé László, Népjóléti Bizottság elnöke

A hét kérdése
Ön szerint mi az oka annak,
hogy egyre több erőszakos
cselekményt követnek el pedagógusok ellen? – tettük fel
a kérdést a múlt héten. Íme
néhány a válaszok közül.
„A pedagógusok kezében ma már
jóformán nincs szankcionálási lehetőség. Sokkal nagyobb szigorra lenne szükség, az olyan tanulókkal
szemben, akik nem megfelelően viselkednek a tanáraikkal. De a diákok egymás közötti erőszakos tetteit
is keményebben kellene büntetni…”
(Kakas S.)
„…Mindig is voltak olyan tanárok,
akiket a gyerekek nem szerettek, sőt,
olyanok is, akiket a szülők sem. De
még néhány évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt, hogy egy tanárra kezet
emeljen akár diák, akár szülő. Ez az
általános erkölcsi romlásnak az
eredménye, s annak, hogy ma már
egy olyan generáció lett szülővé, aki
maga sem kapott megfelelő nevelést…”
(P. Károlyné)

„Sajnos a mai gyerekek egy része,
mivel nem kapnak megfelelő nevelést, nem tiszteli a szüleit, s nem is
érti miért kellene a tanárait tisztelni.
Sajnos a rossz szabályozás miatt a
pedagógusok sem igazán tudnak mit
tenni, pedig lehet, hogy ha kisiskolásként „kézbe vennék” a gyereket,
akkor megfelelő eszközökkel megelőzhetőek lennének az ilyen esetek.
Ehhez persze a szülők partnerségére
is szükség lenne…”
(Z. M.)
„…Általános jelenség, hogy az emberek egyre durvábbak, egyre agresszívabbak. Ez alól nem kivétel az
iskola sem. Túl sok jogot kaptak a
diákok az elmúlt években, s akik ezeket a lehetőségeket megadták nekik,
nem gondolták végig, hogy a döntéseiknek milyen következményeik
lesznek. Pedig megfelelő eszközökkel, a diákra és a szülőre egyaránt
vonatkozó követelményrendszerrel
ez megakadályozható lett volna. Talán még most sem késő változtatni…”
(V. A.)
A hét kérdése:
– Ön szerint jó dolog ma gyermeknek lenni Magyarországon?
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Calipso porté – Az éter fogságában

Beszélgetés Nagy Feróval
Ha azt mondjuk Nagy Feró, az
emberek kapásból rávágják:
Beatrice, Rockkalapács, Garázs, Ford Fairlane magyar
hangja és még napestig sorolhatnánk azokat a jelzőket és
történéseket, amik szorosan
összekapcsolódtak vele az évtizedek folyamán. Gödöllői
szempontból viszont az a legfontosabb, hogy immáron hét
éve erősíti a helyi rádió csapatát. Többek között erről is beszélgettünk Feró mesterrel.
– Hogyan került a Calipso rádióhoz,
ami akkor még Másik Rádió néven
futott?
– Nagyon egyszerűen: felkértek, én
meg elvállaltam. Köztudomású, hogy
Őrbottyánban élek, vidéken, így örömteli volt az a lehetőség, hogy egy helyi
médiumnál próbáljam ki magam. Maga
a rádiózás nem volt újkeletű számomra,
mivel a tévés műsorvezetés mellett már
ezt is műveltem korábban. Az viszont
érdekes, hogy a Calipsonál D.J. Téglával szinte őskövületnek számítunk, hiszen annyira régóta nyomjuk az ipart. A
rádiózás viszont már annyira az életem
részévé vált, hogy egyelőre enélkül nem
is nagyon tudom elképzelni az életemet.
– Az országos vételkörzetű adókhoz képest, itt Gödöllőn mennyiben
más a munka?
– Szerintem nincsenek nagy különbségek. A legfontosabb az, hogy nekünk
Gödöllőt és vonzáskörzetét kell kiszolgálnunk, a helyi közösségek érdekeit
kell szem előtt tartanunk. Kiss Pistát
munkába menet az érdekli, hogy a városban teszem azt hol aszfaltozzák az
utakat és nem az, hogy Brad Pitten haj-

beültetést végeztek. Persze ez utóbbi is
nagyon érdekes tud lenni egyesek számára, de helyi szempontból az előbbi jelentősebb.
– Milyen műsorokat vezet?

– Heti öt alkalommal a hajnali zsezsegés műsorvezetője vagyok. Tudom,
hogy ez egy furcsa szó, de azt hiszem
mára az emberek megszokták és elfogadták. Itt vidáman, humorosan, információs bombákkal megpakolva „támadjuk” a hallgatókat. A repertoárból
természetesen az ugratások sem maradhatnak ki. Nemrégiben Remeczki Barbara kolléganőmet – akivel kiváló munkakapcsolatban vagyok – vicceltem
meg, amikor adásban árverésre bocsátottam Barbit. Égtek a telefonvonalak,
és 5 perc alatt sikerült az árat feltornázni
10 millió forintra. A licitálást akkor zártam le, amikor az egyik betelefonáló ezt
az összeget még két tevével is megtoldotta. Persze ezek csak apróbb fricskák,
nem a rosszindulat vezérel bennünket,
amikor ilyen gonosz tréfákat találunk ki.
Mindenkit megnyugtatok, Barbi nagyon
jól vette a lapot.
– Ennyire fontos a humor?
– Rettentően. Reggel az embereknek
még nincs tele annyira a fejük negatív

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület

Segítség a csángóknak
Tisztelt Leendő Támogatónk!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület ezen a nyáron is szeretné vendégül látni a moldvai csángó iskolások
20 fős csoportját Lészpedről. A 2007-es
nyaralás nagyon emlékezetes lett a gye-

rekek számára, nem utolsósorban az
Önök jelentős támogatásának köszönhetően. A magyarországi élmények hatására megkétszereződött a magyar órákon tanuló gyerekek száma. Fontosnak
tartjuk, hogy tanáruk, Márton Attila vezetésével eltölthessenek egy hetet anyanyelvi környezetben, hogy érezzék az
iskolában elsajátított nyelv valódi használhatóságát. Terveink szerint 3 napos
balatonlellei nyaralás után Gödöllőn, a
Polgármesterek
Világtalálkozójának
ideje alatt (június 26-29 ) szeretnénk 4
napra fogadni a gyerekeket. Kérjük
azoknak a családoknak a jelentkezését,
akiknek módjukban áll egy moldvai

csángó kisiskolást (7-14 éves fiúk és lányok érkeznek) négy napra vendégül
látni! Várjuk minden segítőkész ember
adományát, legyen az bármily csekély,
mert összeadódva lehetővé teszik tervünk megvalósítását. Köszönettel
fogadjuk a pénzadományokat
bankszámlánkra
utalva,
vagy
személyes befizetéssel!
Köszönjük, hogy
elolvasta felhívásunkat, és adományával hozzájárul
néhány
lészpedi kisdiák anyanyelvi ismereteinek gyarapodásához, felhőtlen magyarországi élmények szerzéséhez!
Az Egyesület számlaszáma:
65600168-11058186
Pénzbeli adományok átvételére a Damjanich János Általános Iskola titkárságán van lehetőség (Gödöllő, Batthyány
L. u. 32) munkanapokon 8-16 óra.
A gyermekeket vállaló családok Büttner Saroltánál jelentkezhetnek munkanapokon18-20 óra között.
Telefon: 30/609-5022; 28-421 -235
e-mail: buttner.sarolta@gmail.com
Szűcs Józsefné elnök és
Büttner Sarolta programfelelős

gondolatokkal, még nem akarják péklapáttal lecsapni a főnöküket, még tiszták.
Ekkor jövünk mi a képbe, akik igyekszünk egy-két jó poénnal mosolyt csalni
az arcukra, hátha ezáltal szebb napjuk
lesz. Ha ez sikerül, akkor talán az
előbb emlegetett péklapát is a helyén marad.
– Mennyire kap szabad kezet
a műsorvezetésben?
– Nem szólnak bele abba, hogy
mit csinálok. Persze lényemből fakadóan ha néha túlmegyek azon a
bizonyos határon, akkor szólnak,
hogy enyje-benyje. Ennek ellenére egy rádiónál nagyon fontos,
hogy egyedi legyen és szókimondó. Mindegy hogy mi, csak
valami mindig történjen, ami megkavarja az állóvizet. Jómagam mást gondolok
a rádiózásról, mint ami ma nagyrészt
Magyarországon kialakult. Nem tartozom a profik és a műtőasztal mellett
edződött rádiósok táborába. A munkámban két dolog számít igazán, az empátia
és az egyéniség.
– Milyen a Calipso-csapat?
– Igen jó kis közösség alakult ki az
évek folyamán. Sok olyan profi rádiós
dolgozik itt, akikre felnézek. Azt hiszem
ez a hét év is azt bizonyítja, hogy nem
választottam rosszul, amikor idejöttem
Gödöllőre.
– Végezetül egy zenei kérdés: mennyire aktív ma a Beatrice?
– Aktívabb már nem is lehetne. A magyar csapatok közül talán mi koncertezünk a legtöbbet, ami azt hiszem sokat
elárul a zenekarról. Nem vagyunk már
sem nyeretlen kétévesek, sem kezdők,
de még mindig rettentő módon élvezzük
az élő fellépéseket, a rajongókkal való
-krközvetlen kontaktot.

Hulladékszoborépítő verseny
Nagyszabású programmal emlékezett
meg városunk a Föld Napjáról az idei
évben. Április 22-én újrahasznosított
anyagból készült termékek bemutatója
és hulladékgazdálkodási konferencia
várta a művelődési központban azokat,
akik szeretnének tenni valamit a Föld
védelmében, akik érdeklődnek a környezetvédelem iránt.

A programhoz kapcsolódóan a GATE
Zöld Klub Egyesület hulladékszoborépítő versenyt hirdetett a gödöllői székhelyű oktatási intézmények számára. A
versenyre beérkezett művek közül szakmai zsűri választotta ki a 3 legjobbat. A
kiállítás időtartama alatt a szervezők közönségszavazatokat is vártak a pályamunkákra, melyek alapján különdíjat is
kiosztottak. 1. helyezett a zsűri és a közönségszavazatok alapján holtversenyben: Madách: ÖKO-ktél ruha, Hajós: Jó
étvágyat! elnevezésű madáretető, 2.
hely: Greenpici szakkör (Waldorf):
Mikrobi robot.
-gz-

Családi nap a Damjanich János Általános Iskolában
2008. május 24-én szombaton, 9-13 óra között
Tisztelt Máriabesnyői Lakosok!
A Damjanich iskola immár 3. alkalommal rendezi meg a körzet számára a
Családi napot minden korosztály számára, amit az idén az egészségvédelem
jegyében szervezünk.
Egészségvédelmi program, ingyenes
vérnyomásmérés, testsúlykontroll, helyes táplálkozási ötletek (helyben sütött

magvas kenyér, egészségbarát margarin) kipróbálására van lehetőség!
Gyermekprogramok: Kézműves foglalkozások, Játékos sportvetélkedők
10.00-tól gyermekműsor a színpadon
(Néptánc, akrobatikus rock and roll,
vers, mese)
A 4-9 éves gyermekek számára ingyenes csúszda és ugróvár!

Egy korábbi cikkünk kapcsán
több olvasó is érdeklődik az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos
szabályokról, ezért most ismét
ezzel a témával foglalkozunk.
Továbbra is várjuk leveleiket a
szolgalat@libori.hu e-mail, illetve a „Joga van hozzá” Gödöllő,
Pf. 112. címeken. Korábbi, valamennyi cikkünk olvasható a
www.drborosandrea.hu weboldalon.
Özvegyi nyugdíjra alapvetően az jogosult, akinek a házastársa az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz
szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, rokkantsági nyugdíjasként halt meg. Az ellátás megállapítható ideiglenes jelleggel: ez
esetben egy évre szól.
Ezt követően is jogosult lehet a túlélő
házastárs özvegyi nyugdíjra, amennyiben a reá irányadó öregségi nyugdíjra
jogosító korhatárt betöltötte vagy rokkant. Az öregségi nyugdíjra jogosító
korhatár megállapításánál a korkedvezmény és egyéb kedvezmények nélkül számított életkort kell
érteni. Gyakorlati példán levezetve:
ha egy hölgy 1949-ben született, akkor jogosult lehet előrehozott öregségi nyugdíjra, hiszen ehhez 38 év szolgálati idő és az 57. évének betöltése a
feltétel. A rá irányadó öregséginyugdíj-korhatár azonban 62 év. Amennyiben a házastársa meghal az idén, akkor ebben az esetben ideiglenes jelleggel, 1 évre állapítható meg számára az özvegyi nyugdíj. Nincs akadálya
azonban annak, hogy a 62. évének a
betöltésekor újra kérje az özvegyi
nyugdíj megállapítását. A jogszabály
ugyanis tartalmaz egy olyan rendelkezést is, hogy ellátásra jogosultságot
szerez az is, aki a feltételeket házastársának halálától számított 10 éven
belül megszerzi, amennyiben a házas-

társa 1993. február 28-át követően
halt meg, míg ha házastárs halála ez
időpont előtti, akkor az özvegyi
nyugdíj megszűnésétől számított 15
évet kell figyelembe venni. Ezzel
kapcsolatban még egy dolog igazán
lényeges: az 1997. január 1. előtt
megállapított özvegyi nyugdíjak esetén a jogosultság akkor éled fel, ha a
férfi a 60., a nő pedig az 55. életévét
betölti. Ez az oka annak, hogy ha valakinek több évvel ezelőtt halt meg a
házastársa, feléledés jogcímen az ellátás megállapítható számára akkor
is, ha nincs 62 éves.
Az özvegyi ellátás mértéke is változó. A jelenleg hatályos szabályozás
szerint az ideiglenesen megállapított
összeg alapesetben 60 százaléka annak a nyugdíjnak, ami megillette az
elhunytat a halála időpontjában.
A véglegesen megállapított ellátás
mértéke attól függ, hogy saját jogon
nyugdíjas kapja-e azt, vagy sem.
Amennyiben ugyanis az özvegy saját
jogú nyugellátásban is részesül, úgy
30 százalékos mértékű ellátást kell
megállapítani a számára, míg egyéb
esetben a 60 százalékos összeg illeti
meg mindaddig, amíg saját ellátásra
jogosulttá nem válik.
Azok, akik 1998. január 1-je előtt
özvegyültek meg, és együtt kaphatják
saját nyugdíjukat és mellé még elhunyt házastársuk nyugdíjának akár
60 százalékát, 63.560 forintig jogosultak erre. Az az özvegy, akinek a járadékát 60 százalékban állapították
meg, és a 63.560 forintos együttfolyósítási összeghatár őt kedvezőtlenül
érinti, akkor kérheti a 30 százalékos
ellátás figyelembe vételét is, ugyanis
ez összeghatár nélkül megilleti őt.
Végül még egy fontos szempont:
az ellátás megállapítása mindig kérelemre történik – ezért ha valaki úgy
ítéli meg, hogy az ellátásra jogosult,
akkor kérelmet kell előterjesztenie a
Nyugdíjfolyósítási Igazgatóságnál,
ha az elhunyt nyugdíjas volt, egyébként pedig az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell fordulni.
Dr. Boros Andea
Ügyvédi Iroda munkatársai

Meghívó
A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület nevében szeretettel meghívom Önt, kedves
családját és barátait 2008. május 31-én (szombaton) 16 órára a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermébe. A „Harmóniában” című előadói est keretén belül a nemzeti kisebbségekkel
karöltve – Gödöllő és kistérsége – ifjú tehetségeinek hagyomány és értékmegőrző előadására
kerül sor.
Balogh Gyula elnök
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Meghívó

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!
Katonahalottak a Dózsa György úti temetőben (2.)
A II. világháború a nagy számú katonai veszteségek mellett jelentős polgári
áldozatot is követelt. Ez a háború volt az – több évszázad óta először – mely
a települést magát, és az ott élőket fizikailag is érintette. A polgári áldozatok
egy része a településen halt meg – a harci cselekmények következtében –,
de jelentős volt azoknak a száma, akiket a német katonák hurcoltak el 1944
nyarától kezdődően. Mellettük sokan voltak olyanok is, akiket a szovjetek
szállítottak el málenkij robotra. Az elhurcoltak közül szinte senki sem tért vissza a szülőföldjére. A II. világháború áldozatainak legkevésbé tisztázott rétege Gödöllőn a szovjetek által működtetett hadifogolytáborban elpusztult több
ezer ember. Róluk évtizedekig beszélni sem volt szabad. Azt, hogy a holttesteket hová ásatták a katonák, még a mai
napig sem tudjuk. Egy részüket 1946-ban exhumálták – a katolikus halotti anyakönyv néhány bejegyzése szerint –
de az, hogy mi lett a tömegsírok további sorsa, szintén tisztázatlan kérdés maradt.
A II. világháborúban Gödöllő nem esett a német-magyar ellenállás fő vonalába. Így a véresebb harcok is elkerülték.
A település a Galga mentén felállított védőöv legkeletibb részét képezte. A szovjet csapatok 1944. december 12-én
vonultak be a községbe, az Öreghegy-Blaha fürdő irányából. A települést szinte puskalövés nélkül foglalták el a
szovjetek, a német csapatok addigra már
visszavonultak a főváros felé. Gödöllőn a
több száz polgári áldozat többsége az 1944
őszétől folytatott bombázások, belövések és
decembertől kezdődően a szovjet katonák
kegyetlenkedései következtében halt meg.
Gödöllőn a szovjet halottakhoz több emlékmű is kötődött. Az egyik emlékmű látható ma
a Dózsa György úti temetőben, egy pedig a
valkói erdőben lévő Juharos tető közelében.
Korábban két szovjet tömegsír volt a településen, összesen 214 fővel. Az itt nyugvó halottak azonban nem a gödöllői harcok során
estek el, hanem a kastélyban működő kórházban haltak meg, vagy pedig a környék településeiről szállították ide a holttesteket. (Valkóról G.A. Knovalenko hadnagy holttestét szállították be Gödöllőre. Kerepesen egy, Domonyban három, Vácegresen tíz szovjet katonát hantoltak el. Később exhumálták, és a gödöllői Dózsa
György úti temetőbe hozták őket. Szadán a templomkertben is volt egy szovjet tömegsír, melyet szintén felnyitottak
és a holttesteket Gödöllőre szállították.) A két tömegsír közül az egyik a temetőben, a másik a Szabadság téren volt.
Az utóbbi fölött két emlékmű állt egymással szemben. Az egyik emlékművet a közkatonáknak, a másikat tiszteknek
emelték, a kor jellegzetes obeliszkszerű formájában. Az emlékművek 1969-ig álltak a helyükön. Ekkor a tér átrendezése miatt az oszlopokat elbontották. Október 7-én és 8-án exhumálták a halottakat, ezt követően pedig a község temetőjében a
végleges helyükön temették el őket. A két emlékmű közül az egyiket, a tisztit áthelyezték a temetőbe, a tömegsír fölé. Erre erősítették fel mindkét oszlop emléktábláit. Az új obeliszken név szerint
felsorolnak 46 katonát az itt eltemetett 239 főből.
A gödöllői harcok során elesett német katonák egy részét szintén a
Dózsa György úti temetőben hantolták el. A holttesteket Szabó Aladár nagytiszteletű úr szedette össze és temettette el a régi református temetőben. Mindegyiküket külön sírba fektették, és külön sírjelet kaptak. A kereszteken sokáig olvashatóak voltak a nevek is:
Sander Hermann (1925-1944. XI. 7.), Helmut Radekürm (19111944. XI. 7.), Kelte Erich (1909-1944. XI. 17.), Neuman Günther
(1915-1944. XI. 19.), Wagner Georg (1915-1944. XI. 12.), Ernst
Nowak (1914. VII. 8.-1944. XII. 6.) A többi név ismeretlen. A keresztek felirata a következő volt: „Hier ruhe in Gott ein unbekantner deutscher Soldat. 1944.”
Összesen 11 katona volt itt eltemetve. A sírokról folyamatosan gondoskodtak. Korábban az NSZK-ból is érkeztek támogatások. A sírjeleket az 1980-as évek végén kicserélték. Az 1990-es években a II.
világháborút átharcolt német katonák által létrehozott „Ha minden
testvér hallgat - Háborús Sírok Alapítvány” kereste fel a települést, a katonasírokkal kapcsolatban. Miután felkutatták az itt nyugvó bajtársaik sírhelyeit, exhumálták a holttesteket, és a 90-es évek végén átszállították őket a Budaörsön létesített német katonai temetőbe.
A gödöllői temetőben a harcok során életüket vesztett magyar katonákat külön parcellába temették. Ennek helye a
katolikus temetőrész elején lehetett. Mára azonban már egy sír sem utal a hősi halottakra. A katonák túlnyomó többsége nem gödöllői volt, mint ahogy a premontrei temetőben elhantolt 16 katona sem. Ők a Premontrei Intézetben berendezett hadikórházban haltak meg. A magyar katonai áldozatok közül egyedül az ő sírjaik maradtak meg a településen háborítatlanul.
A Gödöllőről bevonult katonák jelentős része a Don-kanyarnál halt hősi halált, tűnt el, vagy esett fogságba. Éppen
ezért kevés katona holtteste került szülőfalujának temetőjébe. Csak azoknak egy részét hantolták el a község temetőjében, akik 1944 végén, 1945 elején a magyarországi harcok során
estek el. Közülük többet a háború után exhumáltattak a hozzátartozók és szállították Gödöllőre. Mára azonban alig maradt egy-két sír
a háborús katonaáldozatok közül.
A II. világháború katonaáldozatainak száma Gödöllőn 90 körül
mozgott. Azonban háborúnak több száz civil áldozata is volt. A
polgári áldozatok egy része a Dózsa György úti temetőbe kerültek.
Sírjaik még ma is láthatók a temető különböző részein.
Máriabesnyő elkerülte a súlyosabb harcokat. A temetőben elhantolt
katonák inkább a bombázások és a belövések következtében haltak
meg. Itt nyugszik 6 szovjet, 20 magyar, és 6 német katona. Sírjaikat egyvonalban helyezték el. A hantokra más síroknál már nem
használt sírjeleket állítottak. Így az itt fekvő katonák azonosítása
már korábban is lehetetlen volt. Napjainkban már a sírok helyének
beazonosítása sem lehetséges. Két német katona az autópálya építése során került a temetőbe. Őket a munkagépek fordították ki a
földből. Nemzetiségüket a zubbonyaik gombjaiból és egy vaskeresztből tudták megállapítani.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

DR. VARGA TIBOR JOGTÖRTÉNÉSZ
„MÁTYÁS KIRÁLY IGAZSÁGA” CÍMŰ ELŐADÁSÁRA.
A Mátyás Király trónralépésének 550. évfordulójára rendezett
előadásra, mint egy rendhagyó történelem órára tisztelettel várunk
minden érdeklődőt, különösen a fiatalokat és a pedagógusokat.
Várhatóan az előadáson mutatjuk be a Történelmi Vitézi Rend által az
évfordulóra készíttetett Mátyás király emléktáblát is.
„Amikor előadásain Varga Tibor beszélni kezd, elindul egy szavak
nélküli összekapcsolódás hallgatóságával, s a ráció tartományán túl
egyszerre csak lélektől lélekig hatolnak a gondolatok. Annyi szeretettel,
hittel, reménységgel, elköteleződéssel beszél nemzetünkről, hogy neki elhisszük: közel van a feltámadás.” (www.szentkoronaorszag.hu)
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ színházterme
Időpont: 2008. május 27., kedd, 18 óra
Az előadás ingyenes, de a felnőtt résztvevőktől a rendezvény költségeire, és Ivánka Imre 1848-as honvéd ezredes máriabesnyői sírhelyének felújítására anyagi támogatást köszönettel fogadunk. Az előadást
a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága és a Történelmi Vitézi Rend
szervezi. Belépés dr. Bucsy Lászlóval történt egyeztetés alapján.
Információ és meghívóigénylés: 30/234-6116
négy oltárt állítanak, amelyet a pappal és az oltáriszentséggel végjárnak a hívek. Az úrnapi körmenettel
Magyarországon és másutt
is összeforrt a virágszőnyegek, a falusi
virágsátrak (butkák), a virágokkal díszített oltárok képe.A körmenetnek saját
liturgiája van. A stációknál evangéliumot olvasnak és a pap az égtájak felé
áldást oszt. Az első adatok magyarországi megünneplésére 1292-ből és
1299-ből valók.
Az oltáriszentség úrnapi körbehordozásának a néphagyomány a gonoszt, a
betegségeket és a természeti csapást elűző erőt tulajdonított. Az úrnapi munkaszünetet szigorúan betartották.
Sok helyen sokáig az volt a hagyomány, hogy nem a templom körül létrehozott oltárokat járják végig, hanem az
ünnep a teljes településre kiterjed: családok saját házuknál vállalják az ünnepi
sátrak felállítását. A szent térbe ezzel bevonják a lakóhelyet, a települést és ez
azt szimbolizálja, hogy az áldás az otthonokra is kiterjed.
A körmenetet ma már nem csütörtökön, hanem a pünkösd utáni második
vasárnapon, s a legtöbb helyen ma már
csak a templomok körül tartják. A régi
hagyományokat már csak kevés helyen
őrzik, így például Csömörön. Az itteni
úrnapi körmenet, amelynek során a hívek több kilométeres virágszőnyeget
készítenek, ma már európai hírű.

Az oltáriszentség ünnepe

Úrnapja
A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik
napra (csütörtökre) a katolikus naptárban úrnapja esik. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” (Corpus Christi
Mysticum) az oltáriszentséget ünnepli
az egyház. Kötelező ünneppé 1264-ben
IV. Orbán pápa tette földije, Lüttichi
Szent Júlianna (†1258) hatására, aki egy
látomásában a teliholdat látta, melyből
egy darabka hiányzott. Júlianna a látomását úgy értelmezte, hogy a Hold az
egyházi évet jelképezi, amelyből valami
hiányzik, mégpedig az oltáriszentség
ünnepe. Az ünneppé nyilvánítás közvetlen előzménye a bolsenai csoda volt.
1263-ban egy zarándok cseh pap szentmisét tartott a bolsenai Szent Krisztina
templomban. Az átváltoztatás pilllanatában kétség szállta meg, valóban Krisztus testévé válik-e a kenyér és a bor,
amikor a megtört ostyából vércseppek
hulltak a korporáléra (ostyaabrosz). A
véres korporálét 1264. június 14-én Orvietóba vitték, ahol épp ott tartózkodott
IV. Orbán pápa. A pápa 1264. szeptember 8-án Transiturus bullájában hirdette
ki, hogy azentúl minden évben a pünkösd nyolcadát követő első csütörtökön
tartsák meg az úrnapja ünnepét.
Az ünnep fő eseménye a körmenet,
amelynek útvonalán négy stáció van,
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szellemes skót kastély
Kedvenc mondatom Debi Gliori Varázs bagázs című meseregényéből: „Nappali pávaszem
röppent a tortára, belekóstolt a
szürke cukormázba, és egy
utolsó szárnycsapással lefordult róla.”
Fenti tragikus esemény Skóciában
történt egy igazi, hamisítatlan skót
várkastély – tornyok, bástyák, felvonóhíd, vizesárok meg minden – kertjében már a boldog végkifejlet megkoronázása közepette.
A skót várkastélyban, hogy, hogy
nem, a Strega-Borgia család éli mindennapjait, ezzel a névvel le sem tudván tagadni olasz származását, de azt
se, hogy a titkok, a borzongás, a sötét
bűnök ne állnának közel hozzá.
Az igazi bonyodalmak talán azzal ve-

szik kezdetüket, hogy
valaki szalonnabőr darabkákat gyömöszölt a
CD-lejátszóba,
arra
ösztönözve ezzel a
várkastélyban újra és
újra termelődő patkánykölyköket,
hogy utána másszanak a csábító illatot árasztó csemegének. Mind tovább
és tovább jutnak, úgyhogy hamarosan
tizenhárom csupasz, rózsaszín farkú
patkányfióka kering a világhálón, hol
itt, hol ott villantva fel csillogó
szemét a képernyőn túl.
A családfőt, Lucianót gonosz féltestvére, Don Lucifer, más néven Kibelező Borgia elrabolja. Hogy miért?
Azt képtelenség lenne röviden összefoglalni. A ház, pardon, a várkastély
asszonya, Signora Baci varázslónő,
de varázspálcáit talán nála is ered-

Szekeres Erzsébet szőnyegei

Valahonnan ismerős…
Ismerős képek fogadják a betérőt a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
olvasó-, és konferenciatermében. Mesék köszönnek vissza
a falakról. Mesék, amelyeket
nem csak a könyvekből ismerünk.

Szekeres Erzsébet Életjelek című kiállítás-sorozatának négy helyszíne
közül az egyik a városi könyvtár,
ahol mi is kaphatott volna helyet,
mint a rendkívül gazdag életmű mesékkel, népi mondókákkal
versikékkel
kapcsolatos
anyaga: a meseszőnyegek.
Már az olvasóterembe lépve
vidám, színes, rajzok köszönnek a betérőre. Tervek,
amelyek később faliszőnyegekké váltak, hogy megörvendeztessék nem csak a
legifjabbakat, hanem a felnőtteket is, akik éppolyan
örömmel ismernek rá gyermekkoruk kedvenc meséjére, mint a kézen fogva vezetett apróságok. Tündér Ilona és Árgyélus királyfi, a farkasok eszén túljáró kismalac, a hétfejű sárkány, a gyémánt
félkrajcárját visszakövetelő kiskakas
mind-mind maguk közé hívják, elrepítik Meseországba a szemlélőt. Sokan elgondolkodnak, honnan is ismerősek a képek? Talán valamelyik
mesekönyv lapjairól? Nem. Jóné-

ményesebben forgatja – szükséghelyzetben feltétlenül – serdületlen leánygyermeke, Pandóra. A fiúgyermeket Titusznak hívják, s adott még a tizennégy hónapos hugica, Csuri is.
(Debi Gliori: Varázs bagázs)
-nád-

hány a borítékokról, képeslapokról,
vagy a gyűjtők számára, mint bélyegalbumuk sorozatainak ékessége köszön vissza. Szekeres Erzsébet munkái ugyanis bélyegen is megjelentek,
s bejárták a világot. Most a könyvtárban szereznek örömet kicsiknek és
nagyoknak.
A kiállításhoz kapcsolódóan június
7-én szombaton 10 órakor Bartos

(folytatás az 1. oldalról)
A furulya vette át a főszerepet egy
időre, amikor Kiss Dorottya Ernst

dűversenyt hallgathattak meg
az érdeklődők Klacsmann Dóra
előadásában. Ő Sibelius egyik
művével állt színpadra.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart, amelyben az Frédérich Chopin
Zeneiskola jelenlegi és volt növendékei, valamint tanárai közremű-

Krähmer Concert Polonaise című darabját adta elő, majd ismét egy hege-

ködtek, Gál Tamás vezényelte az este
Kép és szöveg: bj
folyamán.

Ifjú tehetségek

Hangverseny

Éva, az OSZK-Könyvtári Intézet igazgatója tart előadást „A mesék gyógyító ereje” címmel.
A meseszőnyegek június 29-ig tekinthetők meg a könyvtárban, ugyanúgy,
mint az „Életjelek” című kiállítás-sorozat többi tárlata a Petőfi Sándor Művelődési Központ Gödöllő Galériájában,
a Frédéric Chopin Zeneiskolában és a
kastély lovardájában. Kép és szöveg: -kj-

Elismerő szavazatok a Gödöllői Városi Múzeumnak

Fesztivál Zenekarral, és
az Hangverseny Zenekarral is. Többek között
olyan művészek voltak
zenei partnerei, mint
Maurice Andree, Jean-Pierre Rampal,
Mstislav Rostropovich, Kocsis Zoltán,
Perényi Miklós, Rolla János, Vigh Andrea vagy a Bartók Vonósnégyes.
1992-ben Kurtág György és Rados
Ferenc tanítványaival létrehozta a Forrás Kamarazenei Műhelyt, ami a Kurtág-Rados szellemiséget, a zenei szabadságot, s a mai kor zenéjét közvetítette. 2000-ben megalapította a ClassJazz Band-et, amellyel többek között
Vukán Györggyel is koncertezett, aki
partnere lesz a kastélyban megrendezett
koncertsorozatnak is. A három esten három különböző műfajjal találkozhat a
közönség. Míg első alkalommal Vivaldi
„Négy évszak” című műve csendül fel,
addig a második koncerten a jazz világába kalauzolja el vendégeit Horgas Eszter. A harmadik, záró hangversenyen ismét más műfajjal, az operairodalom
klasszikusaival találkozhat a közönség.

Három este, három műfaj

Vélemények a város közgyűjteményéről A fuvola hangjain
A Magyar Turizmus Zrt. idén is kiírta a Vendégbarát Múzeumok pályázatát, internetes szavazásra buzdítva hazai múzeumaink látogatóit, barátait. A Gödöllői Városi Múzeum 2008-ban is megmérette magát: köszönettel vették a sok bátorító, dicsérő osztályzatot és szöveges véleményt. A múzeum munkatársai úgy érzik, ha idén nem is
nyerték meg a versengést, a kedves és figyelmes értékelések megerősítik őket mindennapi munkájukban. Álljon itt egy válogatás a hozzászólásokból (www.vendegvaro.hu/Godolloi_Varosi_Muzeum).
„Egy 31.000 lakosú város általában nem tosak, gyönyörű világba kalauzolják a
tart fenn saját, önkormányzati, városi látogatókat. A Múzeum munkatársai tármúzeumot. Gödöllő igen, és nem akár- latvezetéssel segítik a látogatókat, egymilyet!”; „Gratulálok a múzeum dolgo- ben felhívják a figyelmet a város egyéb
zóinak, hogy falusi múzeumból ilyen nevezetességeire. Az idelátogatók szászintre juttatták az intézményt!”; „Ami mára működik egy múzeumi bolt, ahol a
érték fellelhető és érdekes lehet mások kiállításokkal kapcsolatos kiadványok
számára is, az itt biztosan nem vész beszerezhetők.”; „Ez a múzeum olyan,
feledésbe, értő szemek és fülek keresik mint a menedékház a megfáradt vándoraz utódok számára megőrzendőt, a múlt nak, mint a forrás a szomjazónak, s mint
kincseivel téve gazdaggá a jövendőt.”; az út a vándornak, mert nemcsak tár„Kedves múzeumvezetés több nyelven, gyak, de lélek van benne.”; „A Múzeum
gazdag tárlat, jó elhelyezkedés, kreatív egyaránt nyújt lebilincselő látnivalót,
kiállítások.”; „A gyűjtemények csodála- programot kicsiknek és nagyoknak.

Munkatársai készséggel állnak a látogatók rendelkezésére, vendégszeretők.”
„Minden elismerésem! Én itt élek pár
éve és látom a fejlődő várost és az áldozatos munkát, aminek megvan a gyümölcse. Köszönettel tartozom, hogy
ilyen színvonalas múzeumot mondhatok úgymond „magaménak“ is.”; „Sokszor jártam már a Gödöllői Városi Múzeumban és a pályázatban leírtakat személyesen is tapasztaltam. Részt vettem
szecesszióról szóló előadáson, gyerekprogramon is egyaránt. Az állandó kiállítás mellett (ami legalább olyan fontos,
mint az időszakos kiállítások) mindig találok valami érdekeset és újat. A múzeumot szépnek és modernizáltnak is tartom. Szívesen fogom elhozni németországi ismerőseimet is.”; A Gödöllői Múzeum az évek során egyre jobban fejlődött és nagyon magas színvonalon mutatja be a városhoz kapcsolódó múltat.”.

Három részből álló hangversenyt
ad a Gödöllői Királyi Kastélyban
Horgas Eszter fuvolaművész. A
népszerű előadó koncertje az év
egyik legsikeresebb programjának ígérkezik. A három est során
a muzsika mellett a szavak is
szerephez jutnak, műhelytitkok,
élmények elevenednek fel előadásában.
Horgas Eszter hat éves kora óta tanul
zenét, tízéves volt, amikor eldőlt, hogy a
zongora és a fuvola közül az utóbbival
kötelezi el magát. A zeneiskolai évek
után a Bartók Béla Konzervatóriumba,
majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemre nyert felvételt. Ott olyan kiváló tanárai voltak, mint Kovács Lóránt,
Sebők Erika, Kurtág György és Rados
Ferenc. Többször is fellépett a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, a Budapesti
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Ajánló

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja

Május 22., csütörtök, 17.30
Somogyi Eszter növendékeinek vizsgahangversenye (magánének)
Május 23., péntek, 17 óra
Tóthné Borovy Klára növendékeinek hangversenye (fuvola, furulya)
Május 24., szombat, 11 óra
Gábor Erzsébet és Nuszbaum
Ferenc növendékeinek hangversenye (gitár)
Május 27., kedd, 18 óra
Kovács Zsolt és Zombor Levente növendékeinek hangversenye (ütő)
Május 28., szerda, 17.30
Richter Dominika növendékeinek hangversenye (cselló)
Május 31., szombat, 11 óra
Ferenczi Anna növendékeinek
hangversenye (zongora)

Gödöllői Új
Művészet
Közalapítvány

Gödöllői Városi Múzeum
A gödöllői művésztelep (1901-1920)
eredeti helyszínein:
(1 km-re a múzeumtól)
A múzeum szecessziós kiállítása
Nagy Sándor háza
Belmonte Leo háza
Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete
Remsey Jenő háza
A kortárs gödöllői
iparművészek alkotóháza
Temetői művész-síremlékek

Intenzív Nyári képző- és
iparművészeti tanfolyamok
fiataloknak és felnőtteknek
a GIM-Házban

Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven
Legalább 10 fő esetén, előzetes
bejelentkezés alapján
Hétköznap és szombaton is,
megbeszélés szerint
Jelentkezés: Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel: 28/421-997 és 06-20-330-6155
(Tóbiás Csaba programfelelős)
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu
Kerámia tanfolyamok
F. Orosz Sára keramikusművész vezetésével; Kun
Éva keramikusművész
közreműködésével
2008. június 23 – július 4., és
2008. július 7 – 16. Mindkét
tanfolyam esetén: 30.000 Ft
jelentkezések és befizetések
határideje: 2008. június 10.
Gobelin- és
Szőnyegszövő tanfolyam
Remsey Flóra kárpitművész
vezetésével 2008. június 23 –
július 4. Részvételi költsége:
29.000 Ft. Jelentkezések és
befizetések határideje:
2008. június 10.
Rajz- és képzőművészeti
tanfolyam
Farkas Éva gobelinművész
vezetésével. 2006. július 14 –
25. Részvételi költsége: 29.000
Ft. Jelentkezések és befizetések
határideje: 2006. július 10.
Várjuk kezdők és haladók jelentkezését 13 éves kortól.
GIM-HÁZ
Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca
15-17. Tel./fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
(munkanapokon: 9-16 óra
között, Sukta Zsuzsánál)
Még látható KUNSZT
VERONIKA textilművész,
népi iparművész kiállítása
május 24-éig szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés
alapján más napokon is.
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Élő–Világ

HEROSZ

Nem csak kertészeknek

Vigyél haza!

Addig együnk spárgát, amíg van!

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
28/432-487, 20/340-4861
Adószám: 19816016-1-43

3 éves keverék kan

www.poraz.hu

1 éves keverék szuka

2 éves keverék szuka

Állati dolgok

A papagáj
Ki ne gondolt volna már arra, hogy milyen jó lenne otthonra egy beszélő papagáj!? Tény, ezek a kedvencek, a madárvilág legértelmesebbjei. Könnyen
betaníthatóak szinte bármire. Sokszor
alkalmazzák őket bemutatókon, cirkuszokban és showműsorokban.
A papagáj igen intelligens állat, mely
dicsérő szóval, jutalmazással könnyen
motiválható. Napi egy-két alkalommal megtartott 5-10
perces „tanórákon“ tollas barátunk különösebb megerőltetés nélkül el tud sajátítani
egy sor látványos trükköt.
Az új mutatványok megtanításának kulcsa a pozitív
megerősítés. A dicsérő szavakat („jó madár“, „ügyes
vagy“) barátságos, kedves,
igenlő hanghordozással ejtsük ki és következetesen ugyanazokat a kifejezéseket használjuk, hogy a madár a következő alkalommal felismerhesse azokat.
A jutalomfalatot adagoljuk kis menynyiségben és a madár kedvenc étkét válasszuk. Ha a falat túl nagy, sokáig fog
tartani, míg a madár megeszi és valószínűleg mi sem szeretnénk, ha a tanítás
nagy része ezzel telne. Az sem kifejezetten szerencsés, ha a madár tanítása
hízókúrába torkollna. Célszerű, ha a tanítás idejére száműzzük az étrendből a
nagy kalóriaértékű táplálékokat.
A csettintés szintén jól alkalmazható
a tanítás során. Mikor a madarat első alkalommal megjutalmazzuk, egyúttal dícsérjük meg a „jó madár“ szavakkal
vagy csettintéssel, így a jutalomfalatot
hamarosan az adott hanghatással fogja
társítani. Amint megtanulta a dícséretet
(vagy csettintést) a jutalommal társítani,
a jutalométket el is hagyhatjuk.
Ha a madár a hívásunkra odajön hozzánk, könnyű megtanítani, hogyan integessen a lábával. Tartsuk ki a kezünket a
madár elé, mintha arra várnánk, hogy
lépjen fel rá. Amikor felemeli a lábát,
hogy fellépjen, mondjuk neki, „jó madár“ és jutalmazzuk meg. Ismételjük ezt
meg párszor, hogy jól megjegyezze ezt
a szakaszt. Ha már magától is elkezdi
felemelni a lábát azért, hogy jutalmat
kapjon, minden falattal várjunk addig,
amíg nem emeli a lábát mindig egyre
magasabbra. Folytassuk ezt addig, amíg

Ha május, akkor spárgaszezon:
ilyenkor a legfinomabb és a
legolcsóbb a spárga. A legtöbb
piacon rábukkanhatunk a teljesen fehér – más néven halványított – vagy zöldes-lilás spárgacsokrokra. A spárga legfinomabb része a zsenge spárgahajtás, vagyis a síp, amelyből a
rövidebb, tömzsibb formájút
érdemes választanunk.

kete mag érik be. A korszerű fajták
magjából csupa hímegyed fejlődik,
ami azért előnyös, mert ezek több
hasznos síptermést hoznak.
A spárga többhasznú növény. Legfőbb értéke a zsenge hajtása, amelyet
sípnak neveznek. Ez kétféle is lehet:
a bakhát alatt termesztett növények
sípjai fehérek, legfeljebb a hegyük lilás, a sík felületen termesztett fajták
sípjai zöldek.

Ha a szezon alatt nem használjuk ki
az alkalmat spárgaevésre, akkor később már csak konzervet vagy távoli
vidékek drága spárgáját fogyaszthatjuk.
A spárga gyakran mint előétel kerül asztalunkra, lágy vajjal vagy ízletes mártással leöntve, esetleg levesként vagy zöldségköretként. Így is
nagyszerű, de miért ne próbáljunk ki
néhány új, izgalmas változatát? Jó,
ha tudjuk, hogy a spárga kiváló étrendi hatással rendelkezik: alacsony a
szénhidráttartalma, viszont magas a
B-, és C-vitamin tartalma, összetevői
miatt különösen ajánlott várandós
mamáknak, fogyókúrázóknak.
A spárgát az emberiség évezredek
óta fogyasztja és néhány évszázad
óta termeszti is. Mégis, a mai napig a
különleges finom-zöldségek közé sorolják nem csak a termesztésének,
hanem a fogyasztásának a rendhagyó
volta miatt is.
A spárga (Asparagus officinalis)
a liliomfélék családjába sorolt, egyszikű növény. Nyáron másfél méter
magas, szeldelt lombú hajtásokat fejleszt, talán ezért nevezik egyes vidékeken nyúlárnyéknak is.
Kétlaki növény lévén a hímegyedeken csak jelentéktelen porzós virágok, a nőegyedeken piros bogyók teremnek. Ezen utóbbiakban három fe-

A spárgasíp legfinomabb része a
feje , mert nem rostos, igen zsenge és
ízletes. A sípok feldolgozásakor természetesen mindig törtek is, és a fejek házi felhasználásra kerültek. Így a
családi asztalon – spárgaszezon idején – minden nap volt előkelő spárgaétel.
Hogy a spárga milyen különleges
étel, arról Sommerset Maugham is írt
egy remek novellát. Ennek a lényege
a következő: Párizsban járva megismerkedett egy gyönyörű és kívánatos
ifjú hölggyel. Együtt járták a várost,
és amikor beesteledett az író meghívta partnerét vacsorára. A vendéglátó
legnagyobb ijedelmére a hölgy a legdrágább fogást, spárgaszufflét választott és az író egész este amiatt
szorongott, hogy vékonyka pénztárcájából ki tudja-e a cechet fizetni?
A spárgasíp önmaga egyébként
nem tartozik a hízlaló ételek közé.
Viszonylag kevés kalóriát tartalmaz,
de gazdag emészthető rostokban, B
és C vitaminban, aminosavakban. Ha
persze bőséges vajjal, tejföllel, sajttal
gazdagítják a szakácsok a fogást, akkor ez a növény se sorolható a fogyókúrás ételek közé!
A spárganövény legjobban a humuszban gazdag és tápanyagokkal
bőségesen ellátott homok, vagy homokos vályogtalajokat kedveli. A kö-

2 éves keverék kan

1 éves keverék kan

a madár a lábát már egészen a fejéig
emeli, a lábujjait pedig csukja-nyitja.
Következetes jutalmazással gyorsan
megtanítható ez a mutatvány.
Válasszunk ki egy játékot, ami felkeltheti a madár érdeklődését. Amint
megérinti a tárgyat, dícsérjük meg szóval és jutalomfalattal. Ha már rájött,
hogy a tárgy megérintése után jutalmat
kap, hagyjuk, hogy a csőrébe is vegye
azt. Folytassuk ezt addig, míg a madár
fel nem veszi és oda nem hozza.
Tulajdonképpen bármi, ami a madár
természetes viselkedéséhez tartozik, át-

formálható mutatvánnyá. A tárgyfelszedés továbbfejlesztett változataként a
madár egy miniatűr kosárlabdával akár
bravúros zsákolást is bemutathat. Ha sikerül apró görkorcsolyákat beszerezni,
apró lépésekben arra is megtaníthatjuk,
hogy végigguruljon az asztalon.
A beszédre tanítás legcélszerűbb
módja, ha olyan szavakat használunk,
melyekkel sikerül reagálásra bírnunk. A
„halló“ például általában könnyen megtanítható, mivel gyakran hangzik el, ha
felvesszük a telefont. Fontos, hogy a
madár megkapja a jutalmát és szóval is
dicsérjük meg, ha megszólal vagy egyáltalán valamilyen hangot hallat. A rikácsolásra, rikoltozásra természetesen ne
reagáljunk! Feltétlenül ügyeljünk arra,
mit mondunk a madár előtt. Előfordulhat, hogy bámulatos gyorsasággal tanul
meg olyan szavakat, melyeket kifejezetten nem szeretnénk tőle visszahallani.
Vannak madártartók, akik a könnyebbség kedvéért kazettára vagy cd-re felvett
tananyaggal próbálkoznak. Míg egyes
madarak igen jól reagálnak a konzervszövegre, más példányokat teljesen hidegen hagy az elektronika.
A mutatványt „elindító“ parancsszó
helyett finom kézjeleket is használhatunk. Válasszunk egy kézjelet és alkalmazzuk ugyanúgy, mint a jutalmazó-dícsérő szakasz után az adott trükkhöz
megtanított parancsszót. A madár gyorsan megtanul reagálni a legkisebb ujjmozdulatra is.

Kertünk állatai

Támadnak a levéltetvek
Ki ne ismerné az apró, 1-2 mm-es, törékeny testű, gyakran szárnyakkal rendelkező levéltetveket? Városi emberek is
gyakran észlelik, hogy sárga színű ruhájukra, vagy a sárga autókra nagy számban repülnek ezek az apró állatok. Ez
nem véletlen, ugyanis a sárga szín vonzza a levéltetveket.

A levéltetvek tavasszal, a természet
ébredése, a zöld hajtások kifejlődése
után szoktak megjelenni. Az áttelelő
alakok létrehozzák a szárnyas nemzedékeket, melyek feladata a levéltetvek
szétterjesztése. A növényeken megtele-

pedve újabb, már szárnyatlan levéltetű
nemzedékek sorát hozzák létre. Az új
egyedek telepben élnek, a levelek hátoldalán, és együtt is maradnak. Színük fajonként változó, gyakoriak a zöld színűek, ezek a szintén zöld növény felületén
kevésbé feltűnőek. De ismerünk sárga
és fekete színű levéltetveket is.
A levéltetvek szívó kártevők: a levelet szívogatják (a nedvekkel táplálkoznak), ennek következtében a levelek
torzulnak, összesodródnak, gyakran elszíneződnek (alma, ribizke esetén megvörösödnek). Rendszeresen a hajtás
csúcsi, tehát a legfiatalabb, gyenge,
zsenge részét szokták megtámadni.
Vannak olyan levéltetű fajok, melyek
csak egy növényfajon élnek (például a
rózsa levéltetű), de számos levéltetű faj
egyedei migrálnak, azaz vándorolnak
növényről növényre. Ez utóbbiak több
növényfajon is élhetnek és mindig a
legzsengébb növényi részeket keresik,
és azokra telepednek.
Táplálkozásuk során mézes váladékot választanak ki (mézharmat), amit a
hangyák megtalálnak, és előszeretettel
fogyasztanak. Ha bármilyen növényen
erős hangyavonulás figyelhető meg,
azon biztosan megtalálhatók a levéltetűtelepek. De a méhek vagy a darazsak

tött agyagtalajokból nehézkes a sípok
kitermelése. A házikertekben is érdemes egy-egy sor spárgát telepíteni.
Az új ültetvényről az első sípokat a
harmadik évben lehet betakarítani,
addig bőséges trágyázással és gyomirtással kell elősegíteni a tövek megerősödését.
Amúgy a spárga egyike a legígéretesebb zöldségféléknek. A talaj- és
éghajlati viszonyok kedvezőek, az
európai piacok közel vannak és korlátlanok, tehát ez a növény is azoknak a terményeknek a sorába állítható, amelyeket a legjobb minőségben és a leggazdaságosabban tudunk
előállítani. Az ültetvény telepítése
beruházás- és időigényes dolog, amit
azonban ellensúlyoz a jó jövedelmezőség, valamint a fokozott munkaerőigénye.
Talán nem nagyon közismert a
spárga egészségügyi hatása, pedig
Lippai János az 1666-ban megjelent
Posoni kert című könyvében már a
következőket írja: „Spárga, igen kiűzi a vizelletet. Ha ennek gyökerét a
fájó fogra teszik, megállíttya a fájdalmat. Sőt ha megszárazttyák, porrá
törik, és azt a port a fognak üregében
teszik, fájdalom nélkűl, mind gyökeresttűl kivonnya. Ha borba meg főzik,
és megisszák, megronttya az ember
veséjében a követ.. Aki olajjal elegyített megtört spárgával megkeni magát, azt a méhek meg nem csípik.“
Most használjuk ki ezt a rövid időt,
amíg a piacokon bőven lehet kapni
spárgát. És hogy segítsünk egy kicsit
az elkészítésében mostani receptünk
egy igazi spárga recept. Jó étvágyat!

is látogathatják a bőséges mézharmatot.
Gyakori, hogy a ragadós mézharmatra
fekete színű gombabevonat telepedik:
ezt nevezik korompenésznek. A levéltetvek tavaszi megjelenésüktől őszig élnek és károsítanak a növényeken. A szívogatás okozta kártételen kívül a levéltetvek veszélyes növényi vírusokat is
terjesztenek: a vírusfertőzött növény
nedvéből kiszívott vírust a következő
növénybe tovább viszik, és megfertőzik
azt. Levéltetvek terjesztik a csonthájasok legelterjedtebb betegségét okozó
szilvahimlővírust, vagy a lágyszárú
zöldség- és dísznövények legismertebb
vírusát, az uborkamozaik-vírust.
A levéltetvek ellen könnyen védekezhetünk különböző irtószerekkel, de
szerencsére akad természetes ellenségük is. A katicák, illetve a fátyolkalepke
a tetvek ősi ellenségei. Egy „zöld kertész” csak a legvégső esetben nyúl permetezőszerekhez, sokkal inkább ezeket
a természetes „tetűzabálókat” részesíti
előnyben kertjében.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Május 24-25.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 20/385-5726
Gödöllő, Szabadság út 97.

2008. május 22.

Felhívás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
2008. májustól a Pest Megyei Igazságügyi
Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata Gödöllő, a
Tessedik S. 4. szám alatt, a Forrás Családsegítő Szolgálat épületében minden hónap
első csütörtökén 10-13 óráig kihelyezett
ügyfélfogadást tart.
Az Áldozatsegítő Szolgálat büntetőügyekkel
kapcsolatban ingyenes tájékoztatást ad jogaikról,
az elérhető szociális és társadalombiztosítási,
egészségügyi ellátásokról, ezek igényléséhez
szükség szerint érdekeik érvényesítésében segítséget nyújt, indokolt esetben büntetőügyi beadvány, kereset készítésében szakjogászi segítséget
biztosítunk ( 6 hónapon belül) szociális rászorultság esetén (147 232.- Ft/fő jövedelemhatárig), a
velünk közösen félfogadást tartó- Jogi Segítségnyújtó Szolgálat által biztosítva. Emellett
anyagi támogatást is tudunk nyújtani a bűncselekmények áldozatainak. Azonnali pénzügyi segélyt kaphat – méltányossági alapon – a bűncselekmény utáni 3. munkanapon belül igényelve
bármely bűncselekmény kapcsán, ha átmenetileg
olyan krízishelyzetbe került, amit egyedül nem
képes megoldani (utazásra, szállásra, étkezésre,
gyógyszerre, temetési költségre). Állami kárenyhítésre is jogosult lehet a sértett és együtt élő családtagja a fent megjelölt szociális rászorultság
esetén ha személy elleni, szándékos, erőszakos
bűncselekmény áldozata lett és súlyos egészségkárosodást szenvedett (legalább 8 napon túl gyógyuló sérülés), vagy elhunyt. Erre vonatkozó kérelmet 3 hónapon belül lehet előterjeszteni formanyomtatványon, és rendőrségi igazolás is
szükséges hozzá. A számlákkal igazolt költségeket, pl. keresetkiesést, temetési költségeket, is
tudjuk kompenzálni.
Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő
Szolgálata (1116 Bp. Hauszmann Alajos u. 1.)
Tel: 06/1/371-8921 , fax: 06/1/371-8922
Félfogadás: hétfő: 9-13, kedd: 13-16,
szerda: 13-18, csütörtök: 9-13

Újdonság!
Gödöllőn a Láng Fitnessben
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 35.,
a temető mellett)
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Mozaik
LOMTALANÍTÁS
Május 26. hétfő: kihelyezés Fenyvesi nagyút
48. sz. elé, Fenyvesi nagyút – Tavasz u. sarok,
Fenyvesi nagyút 15. sz. elé, Tavasz u. 10. sz.
elé, Nyár u. 13. sz. elé, Százszorszép u. 43. sz.
elé, Százszorszép u. –Boróka u. sarok, Százszorszép u. – Fenyves köz sarok, Toboz u. –
Százszorszép u. sarok, Mátyás király u-i sorház felső vége, Mátyás király u. – Gomba u.
sarok, Mátyás király u. – Vasvári Pál u. sarok
Május 28. szerda: kihelyezés Mátyás király u.
az Árpád u-val szemben, Mátyás király u. –
Rákóczi sarok, Mátyás király u. – Hunyadi u.
sarok, Bástya u. – Agyagos u. sarok, Vasvári u.
eleje, Vasvári u. közepe, Vasvári u. vége, Ádám uba a Rózsa u. és a Mátyás király u. közé, Rózsa u.
38. sz. elé, Ádám u-ba a Nap u. és Attila u. közé,
Kör u. 10. sz. elé, Szőlő u. – Éva u. sarok
Május 30. péntek: kihelyezés: Ádám u. 49.
sz. elé, Ádám u. 67. sz. elé, Rigó u. 6. sz. elé,
Rigó u. 14. sz. elé, Rigó u. 33. sz. elé, Rigó u.
47. sz. elé, Radnóti u. közepe, Fecske u. közepe, Knézich u. – Holló u. sarok, Kelemen u. –
Holló u. sarok, Rét u. –Rigó u. sarok, Hunyadi
u. – Rózsa u. sarok

FIATALOK!
Biztos elhelyezkedési lehetőséget ígérünk az alábbi hiányszakmák valamelyikével rendelkezőknek!
8 osztályt végzettek és 16. életévüket betöltötteknek: szerkezetlakatos; hegesztő; gázvezeték-és készülékszerelő; karosszérialakatos
10. osztállyal rendelkezőknek: női szabó; szobafestő-mázoló és tapétázó
Érettségizetteknek: autószerelő; ügyintéző titkár;
divat és stílustervező
A Képzés a gödöllői Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanműhelyeiben
vagy külső gyakorlóhelyeken folyik 22 év alatt államilag finanszírozott formában.
Juttatások: munkaruha; kedvezményes étkezés;
tankönyvtámogatás; diákigazolvány; tanulószerződés; kollégiumi elhelyezés
Sportolási lehetőségek: kosárlabda, röplabda,
konditerem használata
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 0628-520-710/711/713

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet Gödöllőn, a Kazinczy Ferenc utcában található
lakótelek és a Szabadság út 23. szám alatti lakóházas ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
I. Lakótelek: A 1057/4 helyrajzi számú, 499 m2 területű, családi ház építésére alkalmas lakótelek Gödöllőn,
a Kazinczy Ferenc utca 44. szám alatt található. Az ingatlan közművel ellátatlan. A Kazinczy Ferenc utcában
víz, elektromos energia, gáz és szennyvíz közművek találhatóak. A telek kikiáltási ára bruttó 10.000.000 Ft.
II. Lakóházas ingatlan: A 17 helyrajzi számú, 1134 m2 területű, lakóház, udvar és egyéb épület megnevezésű ingatlan Gödöllőn, a
Szabadság út 23. szám alatt található. Az ingatlan minden közművel ellátott. Az ingatlan kikiáltási ára bruttó 35.300.000 Ft.
Az árverés helye: Gödöllő, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség
Az árverés ideje: 2008. június 24.,15 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a megszerezni kívánt ingatlan kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Jelentkezni lehet 2008. június 23-án 16 óráig a Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján, a II. em. 233.
sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-253), aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad, illetve az ingatlanok megtekintésére időpont egyeztethető vele.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
2008. június 24-tól - augusztus 30-ig az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében korlátozott számban üdülési lehetőséget ajánlunk fel
gödöllői családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek: 12.341 Ft/fő; Általános- és
középiskolás tanuló: 27.104 Ft/fő; Felnőtt:
43.316 Ft/fő; Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas:
36.659 Ft/fő; Nem gödöllői gyermek: 33.159
Ft/fő; Nem gödöllői felnőtt: 52.318 Ft/fő
Üdülési csekket is elfogadunk!
Részletes tájékoztatás és időpont egyeztetés:
Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodája (222es szoba), vagy telefonon: 529-139.

06-30/825-9416 (du. 15 órától)
06-30/267-6966
tancoktatasok@gmail.com
PROFI TÁNCOSOKKAL INDULÓ
PROGRAMJAINK:
– ERŐSÍTŐ AEROBIC
– FLAMENCO
– BALETT (gyerekeknek)

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 18-25-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.
Május 25-június 1-ig: Sanitas, Thegze L. u.
2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő,
Dózsa György út 38. Tel.: 28/410-302,
20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa
Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.

A régi községháza helyén
megnyílt Erzsébet királyné
Szálloda étterme és kávéháza 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!
Nyitva tartás:
Étterem: 12–24
Kávéház: 7–24.
SZERTETETTEL VÁRJUK ÚJONNAN MEGNYÍLT TERASZUNKON A BELSŐ UDVARBAN.
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu
MUNKAERŐFELVÉTEL: NYELVISMERETTEL RENDELKEZŐ GYAKORLOTT
PULTOST FELSZOLGÁLÓT, VALAMINT SZAKÁCSOT FELVESZÜNK.
Tel.: 30/9719-770.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-5366
e -m a il: s z o lg a la t@ v e lla .h u , in te rn e t:
w w w .u js a g o k .v e lla .h u , C ím : G ö d ö llő,
K o s s u th L a jo s u . 1 . (P e tőfi té rn é l)
N y itv a ta rtá s : H é tfő: 8 .3 0 – 1 3 , K E D D E N
Z Á R VA , S ze rd a -c s ü tö rtö k : 8 .3 0 -1 5 .3 0 ,
P é n te k : 8 .3 0 -1 2 -ig
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Hirdetés
ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését
várjuk. Érd.: 30/913-8769.
* Gödöllői Étterembe szakácsot, kézilányt felveszünk.Érd. Zahorecz Zoltán
20-3309564.
* Gödöllői exkluzív kávéházba, gyakorlott kézilányt felveszünk! Tel.:
20/322-03-72, solier@invitel.hu.

* 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, 70/313-8477,(honlapunkon is jelentkezhetsz munkáinkra www.furgediak.hu
* KATEDRA NYELVISKOLA Gödöllő angol, spanyol és olasz nyelvtanárokat
keres. Tel: 20/984-5070, www.katedra.hu, godollo@katedra.hu
* 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
* RECEPCIÓS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 4 ÓRÁS MUNKAIDŐRE
FELVÉTELT HIRDETÜNK. JELENTKEZÉS: KIZÁRÓLAG FÉNYKÉPES,
RÉSZLETES ÖNÉLETRAJZZAL, MELY A drboros@libori.hu E-MAIL CÍMRE
KÜLDHETŐ. ELVÁRÁSOK: B KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY, ÖNÁLLÓ
MUNKAVÉGZÉS, RUGALMASSÁG, FELHASZNÁLÓI SZINTŰ
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK, JÓ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KIVÁLÓ
PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉG, JÓ MEGJELENÉS. MUNKAVÉGZÉS
HELYE: DR. BOROS ANDREA ÜGYVÉDI IRODA GÖDÖLLŐ, BAJCSY ZS. U.
34. MUNKAVÉGZÉS IDEJE: 14-18 ÓRA KÖZÖTT
* Gödöllői étterembe gyakorlattal rendelkező leinformálható felszolgálót
keresünk. Jelentkezni lehet 9:00-17:00 között: 20/450-4682
* ÜGYVÉDJELÖLT MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE FELVÉTELT HIRDETÜNK
FRISS DIPLOMÁSOK RÉSZÉRE. JELENTKEZÉS: KIZÁRÓLAG FÉNYKÉPES,
RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZZAL, MELY a drboros@libori.hu E-MAIL
CÍMRE KÜLDHETŐ. ELVÁRÁSOK: ANGOL NYELV TÁRGYALÁSI SZINTŰ
ISMERETE, B KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY, ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS,
RUGALMASSÁG, FELHASZNÁLÓI SZINTŰ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
ISMERETEK, NAGY MUNKABÍRÁS, JÓ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KIVÁLÓ
PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉG. MUNKAVÉGZÉS HELYE: DR. BOROS
ANDREA ÜGYVÉDI IRODA GÖDÖLLŐ, BAJCSY ZS. U. 34.
* Önállóan dolgozni tudó, JÓL HEGESZTŐ CSŐSZERELŐKET keresek azonnali kezdéssel. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
* Keresek hosszútávra SZAKKÉPZETT KŐMŰVESEKET és ÁCSOKAT
magas fizetéssel, bejelentve. Tel: 30/390-8261
* Gödöllői PIZZÉRIÁBA SZAKKÉPESÍTÉSSEL vagy GYAKORLATTAL
RENDELKEZŐ SZAKÁCSOKAT és NŐI FELSZOLGÁLÓKAT keresek
T:70/418-5770
* Építőipari üvegezésre szakmunkásokat vagy betanított embereket
keresünk rugalmas hozzáállással, alkoholisták kíméljenek! Azonnali felvétel, bérezés megegyezés szerint. Érd: 20/538-6449
* Szakképzett, gyakorlattal rendelkező kertészt keresek vállalkozásomba.
Érd: 30/528-7777
* Fodrászt és műkörmöst keresünk!! Gödöllői Szépségszalonba. Alacsony
bérleti díjjal. /Vendégkörrel rendelkezők előnyben./ Érd: Tóth Mónika:
30/369-3499, 20/937-0221
* Dolgozz otthonról és keress sokat! Hivatalosan, otthonról végezhető
Internet munkát ajánliunk. Nem ügynöki munka és nem eladás. Klikkeljen
ide: http://www.internetmunka.com Töltse ki az űrlapot és megkapja az
ajánlatot ingyen.
* Gödöllői Szépségszalonba vendégkörrel rendelkező vállalkozó FODRÁSZT
keresünk. Tel: 70/320-6985
* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ- munkatársak jelentkezését a 28/513-115 telefonszámon várjuk.

2008. május 22.

-Kiadó Fácán soron 1 szobás lakás 45ezer Ft/hó
-Kiadó János utcában 1,5 szobás erkélyes lakás 60ezer Ft/hó
-Margita u-ban 1450m2 zártkerti telek
50m2 faházzal 4,8 MFt
-Perczel M u-ban 1044m2 telken 50m2
faház 7,5MFt.
-Boncsok Gödöllő 1000m2 telek faházzal, villany fúrt kút gáz 12MFt.
-Boncsok Szada 1441m2 belterületi
telken kis tégla lakóház 12,8 MFt.
-Egyetemi parkerdő mellett 801m2
telken 130m2 új ház 33MFt.
-Egyetemi parkerdőnél 720m2 telken
igényes 140m2 lakóház 39,9MFt.
-Új építésű házak Gödöllőn nappali + 3
szoba 300m2 telek 28MFt-tól.
-Város szívében 69 m2 első emeleti
cirkó fűtéses lakás 26MFt.
-Sorházi 130m2 zöldövezeti ház Gödöllő
360m2 telek garázs 21 MFt.
-Palotakert
44m2-es
1,5
szobás
egyediesített fűtésű lakás 10,5 MFt.

* Gödöllői söröző és játékterembe megbízható játékgépkezelőt felveszünk.
Érd: 20/342-9412
* Rendkívüli lehetőség! Független brókercég értékpapír elemzői,
értékesítési munkakörbe GYAKORLATTAL rendelkező munkatársat keres.
Banki, biztosítási gyakorlat a kívánatos. Nem biztosítás-ügynöki
tevékenységről van szó! Ez magasabb szakmai színvonalat jelent. Ilyen
végzettségű szakember nagyon kevés van. A továbbképzést vállaljuk. T:
20/2411-377
* Gyakorlattal rendelkező víg kedélyű nyugdíjas nő gyermekfelügyeletet
vállal. Érd: 20/364-0056
* GÖDÖLLŐI VARRODÁBA BEDOLGOZÓ PROFI VARRÓNŐKET KERESEK,
SÜRGŐSEN. Tel: 20/553-5434
*
Gödöllői
étterem
FIATAL,
ÉRETTSÉGIZETT
FELSZOLGÁLÓNŐT 30 éves korig FELVESZ. Gödöllő és
környékiek jelentkezését várom. Tel: 20/9148-885
* Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással orvostechnikai
termékek irodaházon belüli értékesítésére. Nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk. Tel: 30/857-7940
* Budapesti munkahelyre keresünk vastaganyag hegesztésben jártas CO
hegesztőket, ill. lakatosokat. Kiemelt bérezés, szállás biztosított. Tel:
20/9387-789

2008. május 22.
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

* Az OR-VI Utazási Központ gyakorlattal rendelkező idegenforgalmi ügyintézőt keres. Jelentkezni kizárólag e-mailben: info@orvi.hu

* Szadai melegkonyhás étterem keres gyakorlott KONYHALÁNYT,
FELSZOLGÁLÓT és SZAKÁCSOT. Tel: de. 10 órától 28/404-692,
20/971-6272
* Gödöllőre családi házhoz megbízható takarítónőt keresünk. Érd:
30/5682-103
* Svájci érdekeltségű kereskedelmi cég jó kereseti lehetőséggel
sikerorientált munkatársat keres! Értékesítési tapasztalat előny. Tel.
30/2992-770
* Veresegyházon az Árnyas Óvoda most induló, új (4.) csoportjához
óvónő munkatársat keresünk! Érd: 20/9323-756
* Gödöllői áruházba takarítókat keresünk. Tel: 06-30-482-2490
* HUMÁNIA KFT. Gödöllői képviseletére azonnali kezdéssel
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAT keres szervezői feladatokra.
Elvárások: minimum középfokú végzettség, számítógépes ismeretek
(Word, Excel), kiemelkedő kommunikációs készség, ügyfélközpontú
gondolkodás, jó szervező és problémamegoldó képesség, precíz
munkavégzés. Munkaerő-kölcsönzésben szerzett tapasztalat és saját
gépjármű előny. Amit kínálunk: Versenyképes, teljesítményarányos
jövedelem, változatos munkavégzés, dinamikus, fiatal cég biztos háttere, jó csapat, kellemes légkör. Fényképes önéletrajzokat az alábbi email címre várjuk: kertesz.laszlo@humaniakft.hu

INGATLAN
* Gödöllőn, a központban 2003-ban épült, 2 szintes lakás ELADÓ.
Irodának is alkalmas.Érd.: 70/591-2776.
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2
lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára
nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon
megkímélt állapotú 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház.
Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra, gardrob, garázs
780-an telkkel.Iá: 39,9MFt. Tel.: 20/9-805-765
* Garázsok eladók! Új épületben a Kazinczy körút környékén és a
Remsey körúton. Érd: 30/201-7329
* GARÁZS eladó Gödöllő, János u. 23./A alatt. 20 m2. Ár: 3 MFt. Tel:
30/6415-608
* Eladó Szadán összközműves építési telek, aszfalt úttal. Iár: 9MFt.
(30) 545-1690
* 1500 m2 telekrész Gödöllő Isaszegi úton (nem lakóövezet) eladó.
Tel: 30/528-7777
* Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es telek, termő
gyümölcsössel 650 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/375-4849.
* Eladó 44 nm-es II.em-i lakás a Palotakerten,egyedi mérő
kifizetve.I.ár:8,9MFt
* Eladó 2 szoba+nappalis,erkélyes, felújított lakás a Kossuth L.u.ban,csendes helyen.Jó vétel! I.ár:13,8 MFt (20) 772-2429
*Eladó lakás Gödöllőn a Remsey-n 1+2 félszoba,jó állapot.I.ár:13,8
MFt (20) 772-2429
* Eladó 1,5 szobás erkélyes cirkós felújított lakás a János utcában új
nyílászárók Iár 10,5 Mft 20-772-2428
* Eladó a Kazinczyn 2 szobás,III. em. - i téglalakás Iár 10,4 Mft 20772-2429
* Eladó János u-i lakás 2 szobás I emeleti konvektoros Iár11,9 Mft
20-772-2429
* Kertvárosban 2 szobás,lakható ház Iár 16,3 Mft 20-772-2429
* Eladó 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth L. utcában Iár 9,8 Mft 20804-2102 Gödöllő Ingatlanközpont
* Eladó 3 szobás téglaház Alvégben,nagy tekkel Iár 22 mft 20-772-2429
Sápi Balázs
* 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
* Eladó Palotakerten 2 szobás egyedi fűtésmérős lakás Iár 10,45 Mft. 207722428
* Eladó 2 szobás gyönyörűen felújított lakás Gödöllőn központban! Iár 11
Mft 20 772-2428
* Szadán 1440 nm-es,panorámás építési telek eladó 6,3 Mft-ért 20-7722429 Gödöllő Ingatlanközpont Szada és Gödöllő legnagyobb telekválasztéka! www.godolloihaz.hu
* Kertvárosban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 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 www.godolloihaz.hu. 20-7722428
* 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 Aszódon nappali + 2 és fél szobás felújított Iár 16,2 MFt.
20-804-2102
* Eladó felújítandó téglaház Gödöllőn Fenyvesben Iár 16,8 MFt 20772-2428
* 95 m2-es családi ház nagy telekkel kiváló környéken 29,5 milliós
irányáron eladó, esetleg gödöllői téglalakás csere érdekel. Tel:
30/670-2487
* 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
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek
faházzal, 12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal,
dísznövényekkel eladó. Érd: 70/534-7803
* Gödöllőn, a Rákos pataktól 2 percre Határjáró utcában eladó 1066 m2es, üdülőövezeti 3%-ban beépíthető telek, kerítés, kút, villany van, fiatal
gyümölcsfákkal beültetve. Ára: 4,5 M. Tel: 30/9545-917
* 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.
* Gödöllőn a KOSSUTH Lajos utcában eladó átlagos állapotú 2 szobás 2.
emeleti lakás kedvező áron. Iár: 10,3 M Ft. Érd: 20/995-0131
* Eladó 54 m2-es 1. emeleti konvektoros lakás. Új nyílászárók, beépített
konyhabútor, jó közlekedés, központhoz közel. Iár: 13,8MFt. Érd: 70/2082566, 30/401-8482
* Eladó Királytelepen 137 m2-es 4+félszobás családi ház. 400 nöl. 70 m2
garázs-szuterén, 2 bejáratú 2 generáció részére, ill. 60 m2 terasz. Iár:
25,4MFt. Tel: 28/417-663, 70/372-2327
* Alpesi stílusú 1995-ben épült 183 m2-es alapterületű családi ház akár
azonnal költözhetően dupla garázzsal az Alvég utcában 34,9 M Ft-ért eladó.
Lakás, esetleg telek csere érdekel értékegyeztetéssel. T: 70/339-7247
* FÁCÁN soron eladó egy 80 m2-es felújított sorházi öröklakás. Iár:
26,5 MFt. Érd: 30/9338-064
* TULAJDONOSTÓL! GÖDÖLLŐ, JÁNOS utcai 1. emeleti, gázfűtéses,
felújított, 60 m2-es, erkélyes, napos, 2 szobás lakás 13,6 millió
irányáron eladó. 06-70-383-5079
* 44 m2-es panellakás tulajdonostól eladó. 1,5 szobás a Dózsa Gy.
úton. Ár: 10,9 M Ft. Tel: 06-20-481-4740
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten felújított 39 m2-es 1szobás földszinti lakás. Iá: 9MFt. 30/545-1690
* Gödöllőn (Haraszt, Toldi u.) eladó 3+félszobás duplakomfortos,
duplagarázsos, felújított családi ház parkosított kertben. Ár: 35MFt.
Érd: 20/533-0796
* Bp-től 40 km-re Aszódon 60 m2-es könnyűszerkezetes, rendezett,
új építésű családi ház alacsony rezsivel, tetőtér beépítési lehetőséggel
eladó. Érd: 30/386-6136
* SZADÁN 720/107 m2 alapterületű, 3 szintes, újszerű, jó elrendezésű,
tágas, napos családi ház eladó. Csendes, dupla fűtési lehetőséggel, teljes
közművel. Tel: 20/417-4618

RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
* A Kertvárosban, 980 nm-es,
panorámás telken, 3 szobás, hangulatos polgári ház csendes, kellemes
utcában eladó. Gondozott kert, ásott
kút, garázs. Iá: 28 mFt.
* A Harasztban 693 nm-es, két utcára nyíló
telken, régi építésű, felújított ház eladó.
Gondozott kert, boros pince. Iá: 23 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Fenyvesi dűlőn 2680 nm-es, művelt
külterületi telken (a belterülettől 300 m-re)
60 nm-es, kétszobás lakóház eladó. Gazdálkodásra kiválóan alkalmas! Iá.: 15 mFt.
* Az új Fenyvesben 1280 nm-es
üdülőtelken (belterület határán) 2
szobás, 58 nm-es (galéria 30nm-es)
téliesített nyaraló eladó. Iár: 12,35 mFt.
*
Máriabesnyőn
1057
nm-es,
közművesített telken, 58 nm-es, 2+ fél
szobás lakóház eladó (ásott kút, melléképületek). Irányár: 14,5 mFt.

* A Kertvárosban 720 nm-es telken 150
nm-es, felújított 3 szobás, garázsos
családi ház eladó. Irányár: 24,5 mFt.
* A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.
* A Fenyvesben 670 nm-es telken nappali + 3 szobás, 140 nm-es, új építésű
családi ház eladó. Irányár: 38 mFt.
* A Királytelepen, 700 nm-es telken,
nappali+4 szobás, 150 nm-es, 3 szintes
családi ház eladó. Irányár: 36 mFt
* Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nappali
+ 4 szobás családi ház eladó. Iár: 35 mFt.
* Királytelepen, 994 nm-es saroktelken, 2 szobás, 80 nm-es, felújítandó
téglaház eladó. Iá: 17,7 mFt.
* A Királytelepen 1167 nm-es parkosított telken két lakóház eladó: egy 100
nm-es, 3 szobás és egy 50 nm-es, 1
szobás (melléképületekkel, garázzsal).
Iá.: 28,3 mFt.
* A Rögesben 900 nm-es telken 1998ban épült, kétszintes, 160 nm-es, nappali+ 3 szobás klimatizált családi ház
(parkosított telek, medence, dupla
garázs, pince, öntöző rendszer) eladó.
Irányár: 38 mFt.
* A Blahán, 1270 nm-es telken, 1999ban épült, nm-es, nappali+ 5 szobás
igényes családi ház (parkosított telek,
kis tó a kertben, dupla garázs, pince)
eladó. Irányár: 45 mFt.
ÚJ LAKÁSOK:
* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nmes telken most épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi lakások szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 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.
* SZILASLIGETEN a Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű,
új építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók.
* KISTARCSÁN, a kórház mögött 700
nm-es telken most épülő,72 nm-es,
nappali+ 3 szobás ikerházi lakások
májusi átadással leköthetők. Szoc. pol.
felvehető. Iá:18,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. utcában,
új építésű, 33 nm-es, tetőtéri, egyedi
fűtésű,
lakás,
kocsi
beállóval
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 11,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. utcában,
új építésű, 47 nm-es, amerikai konyhás, tetőtéri, egyedi fűtésű lakás kocsi
beállóval SÜRGŐSEN eladó. Irányár:
14,5 mFt.

12 Gödöllői Szolgálat

Hirdetés

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

* Gödöllő Máriabesnyőn, kegytemplom szomszédságában, csendes, aszfaltos utcában eladó 93 m2-es társasház 1. em. lakása. Polgári lakóház
kúria jellegű, szecessziós díszítésekkel, kastélyfedésű manzárdtetővel. A
lakás összkomfortos, teljesen felújított, igényes minőségi burkolatokkal,
beépített, gépesített konyhabútorral. (2szoba, előtér, konyha, fürdő, kamra,
pihenő, padlás, pince, garázs, kerti tároló, kert.) Házhoz parkosított külön
kert tartozik, természetvéd. ter. közelében, panorámás.
Buszmegálló1percre, isk., óvoda bevásárlás a közelben. Tel: 20/444-2691
* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás
lakás részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
* Gödöllőn a KOSSUTH Lajos utcában eladó átlagos állapotú 2 szobás 2.
emeleti lakás kedvező áron. Iár: 10,3 M Ft. Érd: 20/995-0131
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 55 m2 (+ közös tároló), 2 szobás, csendes,
parkra néző 4 emeletes hátban 2. emeleti lakás. Egyedi fűtés (Fizetve,
nyáron szerelik). Iár: 12,8 M Ft. Magánszemélytől. Tel: 20/439-6440
* Kossuth Lajos utcában 55 m2-es, kétszobás, második emeleti összkomfortos, távfűtéses lakás 10,4 m Ft-ért eladó. Érd: 06-30-827-6006
* SZADÁN, a NYÁR utcában eladó egy 1350 m2-es (90×15m) építési
telek. Víz, gáz, villany telken belül, csatorna, Internet, kábeltévé az utcában.
Távvezeték nincs a közelben. Sík terület, 30%-os beépíthetőség. Iár:
7,965M Ft. Tel: 70/270-5784
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es,
jó állapotú lakás. Iár: 14,2 MFt. tel: 70/320-6985
* Gödöllő központjában (Kőrösfői K. A. u. 39.) 3 szoba összkomfortos, régi
építésű téglaház (90 m2), 693 m2 KÉT UTCÁRA NYÍLÓ kertes telken
eladó. Iár: 23 M Ft. Érd: 20/551-7194
* Gödöllőn, Palotakerten 4em. házban, felújított (járólap, parketta, redőny.
stb) nagy erkélyes, 2szobás 62 m2-es lakás tárolóval, kiváló közlekedéssel
eladó. Iár: 11,7MFt Érd: 06/20-4912-567, 20/414-7102
* Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 55m2-es, 2 szobás
magasföldszinti, felújított lakás 12,1 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
* Gödöllő városközpontban régi építésű földszinti 90 m2-es polgári lakás
saját udvarrésszel eladó! Iár: 21,8 M Ft. Tel: 20/3238-106
*Gödöllőn a belvárosban eladó 2 szoba összkomfortos 1. emeleti lakás. Csere
is érdekel értékegyeztetéssel. Érd: 28/412-116 (17h után), 20/255-3925
* Valkó központjában 2 szobás összkomfortos ház eladó vagy elcserélném
2 szobás erkélyes téglaépítésű gödöllői lakásra megegyezéssel. Iár:
6,5MFt. Tel. 20/510-2480
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 55m2-es 4. emeleti FELÚJÍTOTT LAKÁS
TULAJDONOSTÓL SÜRGŐSEN ELADÓ. Iár:11.5MFt Érd: 30/399-7378
* Aszód belvárosában sürgősen eladó egy 57 nm-es, 1 + 2 félszobás,
panorámás, szép állapotú téglalakás. Iár.: 11,9 M Ft Tel.: Tóth Andrea 0630-415-7665
* Eladó Gödöllőn, Erzsébet krt-on 2 szobás 55 m2-es felújított (radiátor,
ablak, redőny, járólap, csempe, stb)13MFt. Tel: 30/490-8516
* Gödöllő, Palotakerten eladó egy 2 szobás, részben felújított földszinti
lakás azonnali beköltözéssel 10.450.000 Ft. Tel: 70/545-8985
* Gödöllőn, Harasztban kétszintes sorházban 4 szobás, étkezős, fürdőszobás (+kézmosó), teraszos, loggiás lakás gázkazán-fűtéssel, elöl, hátul
kerttel, ipari árammal eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 28/420-238
* Gödöllő központjában 2 szobás igényesen felújított déli fekvésű jó
beosztású gázkonvektoros lakás tulajdonostól eladó 12,5 M Ft-ért. Érd:
30/399-4849
* Sürgősen eladó Palotakerten 62 m2-es 4. emeleti (lift nincs) lakás. Iár:
10,8 M Ft. Azonnal költözhető. Kedvező fiz. feltételek. Ingatlanosok ne keressenek! Köszönöm. T: 20/381-6226
* 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 SZADÁN (Cipős u. 10. sz. alatt) csendes, szép környezetben kis
hétvégi ház, 700 m2 kerttel. Tel: 20/356-4970
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes
helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes,
nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.:
30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna +
ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20
M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Eladó Palotakerten 44 m2-es 1 szobás 5. emeleti lakás. Ár: 9,3MFt, ill.
Kör u.-ban 44 m2-es 3. emeleti 1,5 szobás teljesen felújított lakás 12,2
MFt. Ár: 12,2 MFt. Tel: 30/287-0311
* Palotakerten 2 szobás felújított, jó állapotú, erkélyes lakás eladó.
(Kábeltévé, NET, tel.) Folyosón külön tároló van. Érd: 70/366-8026
* Gödöllő központjában, Szabadság téren 59 m2-es, 2 szobás, erkélyes
lakás eladó. Iár: 11,7 MFt. Érd: 20/945-0404, 30/377-1940
* Gödöllőn a központban teljesen közművesített (víz, villany, ipari áram,
telefon) 888m2-es telken eladó egy energiatakarékos építésű, 205 m2
alapterületű félig kész családi ház. Kialakítható irodáknak, társasháznak és
üzletnek is. Érd: 20/567-8901, 20/434-8562
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* Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, teljesen felújított és átalakított
57 nm-es, 2 szobás lakás. Iá: 13 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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 Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű háztömbben eladó
95 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban lévő egyedi fűtésű,
erkélyes lakás beépíthető tetőtérrel, 270 nm-es saját telekrésszel. Iá: 26,2
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 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: 19,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 740 nm-es telken eladó 110 nm alapterületű,
nappali + 2 szobás teljesen felújított (új nyílászárók, burkolatok, szaniterek,
új tető) családi ház gépkocsi beállóval. Iá: 25 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Csanakban) 2006-ban teljes körűen felújított, 2 szobás családi
ház beépíthető tetőtérrel, 900 nm-es parkosított ősfás telekkel. Iá: 25,7
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 (Palotakerten) Kastélyra néző 57 nm-es, jó állapotban lévő
erkélyes lakás (új redőnyökkel). Iá: 10,9 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
* Aszódon a központ közelében, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 118 nm lakóterületű, nappali
+ 4 szobás, igényes külső és belső kialakítású egyszintes sorházi lakás 570
nm-es saját telekrésszel, nagy terasszal, garázzsal. Iá: 25,6 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* 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. Iá: 8,5 mFt Érd.: 70/322-5239
* GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és 1,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIRÁLYTELEPI TELEK ÁRON ALUL ELADÓ DOBÓ KATICA UTCÁBAN 755
m2-es, 20m-es utcafront, közmű, műút mellett. Ár:11MFt+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
* 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
* 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 1.emelet, 63 m2, egyedi-fűtés, téglaépítés, központi hely,
amerikai-konyhás nappali, 2szoba, légkondi, terasz. Ár:90.000,- Ft/Hó.
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
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* KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS a Remsey körúton. 3. emeleti, világos, 65m2es, nappali + 2 hálószobás, tárolós. Ár:13,8MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali,
3hálószobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár:24,7M Ft INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* 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
* NAGYFENYVESBEN 976m2-es parkosított telken, újszerű állapotú,
225m2-es, nappali, 3szobás családi ház, 120m2-es szuterén, garázs,
terasz. Ár:39,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* GÖDÖLLŐN 2 GENERÁCIÓS CSALÁDIHÁZ! 980m2-es telken, 280m2-es,
kitűnő állapotú, 2nappali, 4nagy hálószobás, légkondis ház, 40m2-es
garázzsal. Ár: 47,5MFt. INGATLANBANK 06704562103
* TÉGLA ÉPÍTÉS, EGYEDI FŰTÉS! Központban teljesen felújított, földszinti,
35m2-es, 1 szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 10 MFt. INGATLANBANK 06704562103
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! 69 m2-es, nappali, 2 hálószobás, külön étkezős,
beépített szekrényes 3. emeleti lakás. Ár: 13,9 MFt. INGATLANBANK
06704562103
* VERESEGYHÁZI HÁROM LAKÁSOS ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ! 88-94 m2,
nappali, 4 hálószoba, 2 fürdőszoba, saját kert. Kulcsrakész ár: 22,8 MFt.
INGATLANBANK 06704562103
* SZADAI CSALÁDI HÁZ! 1770 m2-es panorámás telek, 75 m2-es, nappali,
4szobás, medencés, 2 szintes. Ár: 25 MFt. INGATLANBANK 06704562103
* FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 7.emeleti, 44m2-es, 2 szobás lakás,
beépített fenyő bútorokkal, külön tárolóval. Ár: 11,5 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban tégla építésű házban 3.emeleti,
50m2-es, 2szobás, erkélyes. Ár: 11,4 MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa
06704562104
* 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
* ISASZEG KÖZPONTJÁBAN CSALÁDI HÁZ eladó, szerkezetkész állapot,
522m2-es telek, 197 m2-es, 2nappali, 4 hálószoba. Ár:23MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* SZADÁN kétgenerációs családi ház, 720m2-es gondozott telken, két
különálló lakrészben konyha, 2-2 szoba, fürdőszoba. Ár: 22MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
ALBÉRLET
* Szt. János u. 23/c alatti összkomfortos, berendezett lakás saját
fogyasztásmérőkkel hosszútávon kiadó. Tel: 28/416-809
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában földszinti, 2 szobás, bútorozatlan, erkély
nélküli, panel lakás, egyedi szabályozású távfős fűtésű, igényesen felújított,
hosszútávra, 50eFt + rezsi + 2 havi kaucióért kiadó. Tel.: 20/3527445.
* CSALÁDI HÁZ KIADÓ GÖDÖLLŐN. 80 m2, GARÁZS, NAGY KERT. Érd:
70/581-8205
* Gödöllő központjánál, Munkácsy utcában 900m2-es telken 98m2-es
összkomfortos családi ház kiadó középtávra pincével, garázzsal, jó
közlekedéssel, alapbútorzattal. 80EFt+rezsi. Tel. 70/944-8035
* Kétszobás bútorozatlan lakás kiadó Gödöllőn, János utcában. Tel:
20/966-5773
* 1,5 szobás lakás kiadó: Paál László köz 4. Érd:70/770-6950
* Gödöllő központjához közel családi ház hosszútávra kiadó. 60.000 +rezsi
+1 havi kaució. Tel: 30/301-7165
* Külön bejáratú szerény albérleti szoba (zuhanyzó, WC, gázkonvektor)
kiadó Gödöllőn, Kertvárosban, buszmegállótól 20m-re, 2 fő részére is.
40EFt+rezsi. Érd: 28/413-757 -16:30 után, v. 70/576-2479
* Gödöllő központjához közel teljesen felújított 2 szobás, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 20/526-7289
* Gödöllőn (Máriabesnyőn) 1 szobás garzon kiadó 50.000 Ft-ért + 1 havi
kaució. Érd: 28/419-456
* Gödöllő belvárosában 60 m2-es bútorozott, konvektoros lakás
hosszútávra, igényesnek kiadó. Tel: 20/212-1350
* Kiadó a János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás.
Alacsony rezsi. 52 E Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
* Egyedi fűtésű, konvektoros, hőszigetelt téglaépületben 2 és félszobás,
felújított 1. em. lakás jún. 1.-től Gödöllő, Magyar K. közben kiadó. Bérleti díj
+rezsi. Kaució szükséges. Tel: 20/9462-300
* Gödöllő központjában egyszobás gázkonvektoros (olcsó rezsijű) lakás
hosszútávra kiadó. (2 havi kaució szükséges.) Havi: 40 ezer Ft/ rezsi. Tel:
30/367-4800
* 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

Hirdetés
* Kétszobás konvektoros lakás a Szent János utcába kiadó. Ár: 55.000 Ft
+ rezsi + 1 havi kaució Érd: 20-340-4861
* Gödöllő központjában 3. emeleti, igényes, 2 szobás, bútorozott lakás
július 1.-től kiadó. 60.000Ft/hó + rezsi. Kaució szükséges. Tel. 20/4789122
* Gödöllőn, Palotakerten, 1 szobás, 45 m2-es, összkomfortos lakás
hosszútávra kiadó. 50 eFt + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 20/4243841, 20/9255-319
* Központban új építésű cirko fűtéses erkélyes 67 nm lakás hosszú távra
kiadó Ár 70e Ft/Hó 20-772-2428
KIADÓ

* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
* 80 négyzetméteres helyiség kiadó a vasútállomás közvetlen közelében
az Állomás téren. A helyiség sikeresen működő vállalkozások tőszomszédságában, forgalmas helyen, közvetlenül a Studio Online Nyelviskola mellett
található. A helyiség a bérlő igényeinek megfelelően átalakítható. Riasztó,
saját vizes blokk. Raktárnak, üzletnek, irodának is kialakítható. Megegyezés alapján már 50 ezer Forinttól kiadó. Tel: (20) 9349013
* Különbejáratú, bútorozatlan családi házrész (80 m2) luxus környezetben
igényes bérlőnek hosszútávra kiadó. Gépkocsi beállás biztosítva. Tel:
30/202-0050
* Gödöllő Szt. János út 38. üzletsoron kiadó 44 m2-es üzlethelyiség, irodának is alkalmas! Tel: 20/483-3712
* Gödöllő városközpontban 25 m2-es helyiség kiadó fodrász, kozmetika,
iroda céljára. Érd: 20/3238-106
* Gödöllő központjában, a Dózsa György úton egy 26 m2-es alapterületű
helyiség kiadó raktározási, tárolási célokra. Érd: 30/225-4726
* Gödöllő városközpontjában földszinti 45 m2-es üzlethelyiség frekventált
forgalmas üzletsoron hosszútávra KIADÓ. Uitt: üzlet felszámolásából üveges polcok ELADÓK. Érd: 28/414-149, 30/9496-319
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
* FOGYASZTÁS, EDZÉS, FESZESÍTÉS! A háromdimenziós rezgésen alapuló professzionális edzőgépen. Életkortól, testsúlytól, kondíciótól
függetlenül mindenkinek ajánlott. 30 perc, biztos hatás! Tel: 70/4141-629
* 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 024 óráig. Tel.: 70/613-5662.
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* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL SZOBAFESTÉSTMÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST,
DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581, 20/9361-233.
* Gyógy-, svéd-, frissítőmasszázs a Palotakert 4.sz. alatti kozmetikában.
Kedvező árakkal várom vendégeimet: Bátyi Zoltán szakképzett gyógymasszőr. Tel: 70/369-7213
* Cserépkályha tervezése, kivitelezése. Használt cserépkályha javítása,
átrakása. korrekt áron. Tel: 20/414-7396, 70/334-7396, www.bbcserepkalyha.hu
* 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
* TAKARÍTÁST VÁLLALOK. Heti rendszerességgel, illetve alkalmanként is.
Tel: 20/410-1012
* 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
* 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
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
* 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.
* 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
* Vasból, fából teraszok, korlátok, garázsajtók, kerítések gyártását,
javítását vállalom. Továbbá gipszkartonozást is rövid határidővel, korrekt
áron. Tel: 20/9857-771
* HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
* KERTÁPOLÁS, GYÜMÖLCSFAGONDOZÁS, FŰNYÍRÁS. Tel. 30/9867-496
* TEGYE MÉG SZEBBÉ ESKÜVŐJÉT, GYERMEKE SZÜLINAPJÁT, vagy bármilyen fontos eseményt! Cégeknek is! DEKORÁCIÓ, ARCFESTÉS,
SZERVEZÉS! T: 30/338-0219
* Megbízható ács brigád vállalja tetőszerkezetek kivitelezését, javítását,
könnyűszerkezetes faházak, előtetők, szaletnik építését, gipszkarton
szerelést, tetőtér kiépítést, referenciával, ingyenes felméréssel. Tel:
20/3658-779
* Házat vesz, elad, örököl? Pincétől a padlásig a teljes lomtalanítást,
takarítást, szemét, sitt szállítással együtt vállaljuk. Tel. 30/481-4005
* FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS NAGY ÁRENGEDMÉNNYEL. Érd:
20/9362-775, 28/610-483
* Tegye rendbe területét! FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS, GYEPÁPOLÁS! Tel:
30/260-4459
OKTATÁS
* Lovas oktatás kezdőknek és haladóknak Gödöllőn a repülőtér mellett a
Szellő Lovas-iskolában. Iskolai szünetekben lovas és kézműves táborok turnusokban. U.itt: bokszos bértartás. Jelentkezni Kapronczai Lászlónál:
30/607-3871
* 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
* TOP-TAN: Angol felnőtt kezdő tanfolyam június 1-től heti 2x3 órában:
kedd-csütörtök: 16.30-18.45 (augusztus szünet)! Nyári angol és német
szuperintenzív alap- és középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok.
További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás matematika, fizika, kémia tantárgyakból, s megtanítjuk a helyes tanulási módszerek elsajátítására is 5-10 osztályos fiát és
lányát. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.

Hirdetés
* TOP-TAN: Angol szuperintenzív egyéni felnőtt, 2 hetes intenzív 4-5.
és 6-7. osztályosoknak június 30-július 11-ig, beszédkészség fejlesztő 1 hetes tanfolyam június 9-13-ig. Érd: :28-423-744, 30224-75-63.
* 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
* Informatika érettségire felkészítés középiskolásoknak, matematika
korrepetálás általános iskolásoknak. Tel: 20/483-2670
* ANGOL nyelvtanítás nyelvtanárnál iskolások részére egyénileg vagy
csoportban, vizsgákra felkészítés. Tel: 70/582-7968
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797, 28/542-275
* KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS KÉZMŰVES NYÁRI TÁBOROK GYERMEKEKNEK. Érd: Balla Vera: 28/419-725, 70/275-6641
ADÁS~VÉTEL
* 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
* Eladó: Navigáció MIO C 250 gyári garanciával. Ár: 29.900 Ft. Tel.:
20/772-7 932 vagy 20/7727-931.
* Eladó: Vadonatúj mediterrán stílusú konyhabútor. 710 cm,igény
szerint variálható összetétel. További elemek még hozzárendelhetők.
Ár: 399.000 Ft. Tel.: 20/772-7932 vagy 20/772-7931.
* Eladó: Vadonatúj kovácsoltvas étkező asztal vastag üveglappal 4 db
székkel. Székek szükség esetén még hozzárendelhetőek. Ár: 39.000
Ft. Tel.: 20/772-7 932 vagy 20/7727-931.
* ELADÓ JÓ ÁLLAPOTÚ ÁGYNEMŰTARTÓS FRANCIAÁGY, 165×220
cm. Iár: 30.000 Ft. Tel: 28/416-183, este
* Műanyag fehér (húsos) láda eladó. Tel: 30/20-200-50
* Cheesterfield vadonatúj bőrgarnitúra eladó. Alvásra is alkalmas.
70/508-8727
* Eladó egy Pelgrin gáz-villany tűzhely, 5 éves. 4 égőfej, hálózati elektromos gyújtó, hagyományos-, grill-, (forgó is) légkeveréses sütés.
Sütővilágítás. Ár: 25E Ft. T: 20/594-2116
* Használt széles gumikerekű csapágyas újszerű TALICSKA fél áron,
10 fokos spalet LÉTRA jó állapotban, 4 db kárpitozott KAROSSZÉK
eladó. Érd: 70/223-7154
* Dió színű kombinált szekrény 3 db-os, világos 2 ajtós
ruhásszekrény, 2személyes és 1személyes heverők, rozsdamentes
mosogató eladó. Tel: 28/419-927
* BÚZA ELADÓ. Érd: 28/416-809
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Suzuki Ignis 1,3GS ezüstmetál, 4 éves, vizsga után, szervizkönyves,
29e km-rel eladó, ugyanitt MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új
alkatrész bomba áron eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3347.
* TZ4KB TRAKTOR betegség miatt eladó. Tel: 06-70/591-3926
* Eladó egy SAAB 9.5 V6, 3000cm3, 201 LE, AUTOMATA,
159.000KM, 1999. Hi-Fi, bőr kárpit, faberakás, osztott klíma,
fedélzeti computer, ülésfűtés, ABS, TCS, tempomat, sportfokozat,
benzines, sötétzöld, metál. Ár: 1.490.000Ft. Tel: 20/938-0405
* Eladó Fiat Tempra 2.0 1991-es évj. Több extrával (ködlámpa,
vonóhorog, stb.) Műszaki októberig! Iár: 180EFt. Érd: 20/365-8779
TÁRSKERESŐ
* Kedves Hölgyek, Urak! Segítek a párkapcsolatok kialakításában.
Minden korosztálynak szüksége van „társra”. Ami fontos: empátia,
bizalom! 70/546-2484, 30/228-4096, 20/9674009
* „Éva” Társközvetítése! Keresek 28-34 éves fiúknak komoly kapcsolatra hasonló érdeklődésű hölgyeket. 44 éves úrnak olyan hölgyet,
aki szívesen vállalna még gyereket. 30/228-4096
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Utazni jó!

Mediterrán hajóutak
Valami különlegesre vágyik? Belekóstolna a
tengeri élet új ízeibe? Élvezni szeretné egy
hajóút minden pillanatát? Tengerre magyar!
Mit kínálnak Önnek a tengeri hajóutak?
Ragyogó reggeleket – A reggel egy újabb
tökéletes nap kezdete, egy újabb csodálatos
úti cél felfedezése. Reggelizzen a fedélzeten
élvezve a napsütést, vegyen részt a reggeli
aerobik órán vagy kezdje a napot egy üdítő
masszázzsal...Tökéletes nappalokat – Mi
lehet tökéletesebb, mint távol lenni a napi
gondoktól, és Földünk legszebb tengerein
hajózni? Új nap – új, felfedezésre váró
úticél: egy hét alatt akár 3-4 országot is
„bejárhat” a parti fakultatív kirándulások
segítségével, megismerheti a kikötőhelyek
legfőbb nevezetességeit. A tengeren töltött
napok is megannyi szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget kínálnak: pihenhet,
napozhat a medence partján, válogathat az
animátorcsapat játékos programjai között
vagy meglátogathatja az úszó város vámmentes boltjait, ahol a fürdőruhától az ékszereken át az estélyi ruhákig mindent megtalál. Rendkívüli estéket – Egy pohár pezsgő az elegáns vacsora előtt, séta a csillagfényes fedélzeten, pazar show-műsor a
színházban... és az estének még mindig
nincs vége: a bárok hangulatos zenével csalogatják a vendégeket, a táncolni vágyókat
diszkó várja, a játékos kedvűek pedig kaszinóban próbálhatják ki szerencséjüket.
Nyugodt éjszakákat – a négy és ötcsillagos
úszó szállodák arról is gondoskodnak, hogy
Ön az éjszakákat is a legkényelmesebben
töltse; válassza ki különböző kabintípusok
közül az Ön számára legmegfelelőbbet!
Bizonyos időpontokban egy kabinban két
szülővel két 18 év alatti gyermek ingyen
utazhat!
(GT)
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Kosárlabda – Kosársuli SE évértékelése

Minden érmeből jutott
Sikeres évet zárt a Gödöllői Kosársuli SE. A 3 lány csapattal működő egyesület eredményesen
szerepelt a korosztályos bajnokságokon és egy bécsi nemzetközi kosárlabda tornán is.

A Pest megyei mini bajnokságban a 95ös csapatuk kiemelkedett a mezőnyből.
A lányok megérdemelten szerezték
meg a bajnoki címet, míg a 96-os együttes várakozáson felül szerepelt, és óriási
csatában értek el 3. helyet. A megyei
serdülő bajnokságban (a ‘93-as korosz-

tály) is induló 95-ös csapat célja a legjobb négy közé kerülés volt. A lányok a
két évvel idősebbek között is megállták
a helyüket, bejutottak a döntőbe, ahol
csak a gödöllői Bocskai SE tudta megállítani őket. Az ezüstérem megszerzése
nagy siker a mini csapat
számára.
A kosársuli csapata elindult a budapesti serdülő
bajnokságban is. A 94-es
korosztályban ősszel a
legerősebb csapatok ellen
nem termett babér a számukra, de a tavaszi szezonban sokat javult a teljesítmény és a többi csapat ellen lejátszott tíz mérkőzésből hetet
megnyertek, így emelt fővel zárhatták
az évet.
A kosársuli a hazai memérettetések
mellett a szomszédos Ausztriában is
megállta a helyét, tudtuk meg Szabó Tamás edzőtől. A KSE két csapattal vett

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Viharos döntetlen
Május 18-án Tárnokon vendégszerepelt a
Gödöllői SK labdarúgó csapata. A találkozó gól nélküli döntetlennel ért véget, ezzel továbbra is remekül szerepel a tavaszszal Nagy Dániel együttese.
A meccs előtt viharosra fordult az időjárás
és félő volt, hogy elmarad a csata, ugyanis
45 percen keresztül ömlött az eső. A vihar
alább hagyott, így a játékvezető zöld utan
adott a lejátszásra. Remek első félidőt produkált a GSK és akár kettő góllal is vezethettünk volna az első játékrész után, ha
egy kicsit pontosabbak a befejezések. A
folytatásban továbbra is a mieinknek voltak nagyobb lehetőségeik, míg a házigazdák mindössze szögletekből és bedobásokból veszélyeztettek. Tipikus egy gólos
meccs volt, de ezt az egy találatot most
nem sikerült egyik csapatnak sem belőni.
Az ifjúsági gárda csak egy félidőt töltött a
pályán, mivel a nagy esőzés és villámlás

miatt a játékvezető lefújta a második 45
percet, így marad az újrajátszás.
Pest megyei I. osztály, 26. forduló
Tárnok – Gödöllői SK 0–0
Pest megyei Kupa – Főtábla
közelében a GSK
A jövő évi Magyar Kupa küzdelmek főtáblájára kerülésért továbbra is versenyben
van a GSK miután Tápiógyörgyén tudott
nyerni 1–0-ra a megyei kupasorozat újabb
állomásán. Pest megyét 10 csapat képviseli majd a 2008/2009-es küzdelmeken
és az előzetesen elkelt nyolc hely mellé, a
még kiadó két helyre négy csapat pályázik. A GSK ellenfele a Dány lesz majd
idegenben (a meccset május 28-án rendezik Dányban) és a győztes kvalifikálja
majd magát az ősszel kezdődő MK sorozatba.

Atlétika – Váltó Országos bajnokság

Sikeres GEAC váltás
Május 10-én a Puskás Ferenc Stadionban rendezték meg az Országos Váltóbajnokságot, ahol a tavaszi időpontnak
hála a résztvevők száma több mint 20
százalékkal haladta meg a tavalyi létszámot és az idén közel 900 indulót regisztrálhatott a szervező Magyar Atlétikai
Szövetség. A 22 bajnoki címen 14 csapat osztozott és a Pest megyei szakosztályok közül ismét élen jártak éremgyűjtésben a GEAC fiatal atlétái. A gödöllői
atléta műhely 1 bajnoki arannyal, 4
ezüst és 2 bronzéremmel lett gazdagabb.
Eredmények:
4x100 m váltófutás férfi junior A döntő: 4. GEAC 43.93 mp. (Csikós Gergő,
Fajoyomi Dávid, Fajoyomi Viktor, Kovács Gábor); 4x100 m váltófutás férfi
ifjúsági: 2. GEAC 45.15 mp. (Horváth
Vince, Kovács László, Temesvári Tamás, Urbán Jakab); Vágtaváltó férfi if-

ÚSZÁSOKTATÁS
A FUT Alapítvány úszásoktatást
szervez 5-10 éves korig (kezdőknek és már úszni tudóknak)
a Hajós Alfréd Általános Iskola
uszodájában Gödöllőn,
2008. június 16 - július 4.
naponta 8-10 óra között
választható időpontok:
8 -8.40, 8.40 -9.20, 9.20 -10.00
Részvételi díj:
12000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés
naponta: Bencsik Ernőnél,
reggel 7 és 9 között,
valamint 19 óra után a
420 632-es telefonszámon
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júsági: 2. GEAC 2:01.08 mp. (Deák
Nagy Marcell, Horváth Vince, Kovács
László, Urbán Jakab); 4x600 m váltófutás férfi serdülő 13 éves: 3. GEAC
7:03.43 mp. (Berényi Iván, Nagy Mátyás, Pápai Márton, Törő Lajos); 4x800
m váltófutás férfi serdülő 14-15 éves:
3. GEAC 9:00.96 mp. (Győri Barnabás,
Halcsik Tamás, Kiszel Krisztián, Pápai
Gergely); 4x100 m váltó női junior: 2.
GEAC 50.08 mp. (Balogh Boglárka,
Lóczi Eszter, Nádas Kinga, Szlatárovics
Orsolya); 4x100 m váltó női serdülő 13
éves: 2. GEAC 52.39 mp. (Csonkics
Kinga, Oláh Tímea, Újvári Izabella,
Varga Fanni); 4x600 m váltó női serdülő 13: 1. GEAC 7:25.66 mp. (Gyenes
Adrienn, Kiss Tünde, Moldován-Horváth Katinka, Pesti Zsófia); Vágtaváltó
női serdülő: 4. GEAC 'A' 2:26.45 mp.
(Oláh Tímea, Rendik Zsófia, Telek

részt Bécsben egy nemzetközi tornán.
Az 1995-ös együttes remekül indított és
sorra nyerte a mérkőzéseit, de becsúszott egy botlás, és mindössze egy kosár
híján lemaradtak a négy közé kerülésről. Az elvárás az érem volt, de az erős
mezőnyben most csak az ötödik hely
jutott. A 96-os gárda első nemzetközi
szereplése jól sikerült. Ők szintén az
ötödik helyen fejezték be a versenyt.
A kosársuli játékosai elindultak a tanévi
diákolimpián is. A harmadik korcsoportban a Török Ignác Gimnáziumban
tanuló csapatnak egy komoly ellenfele
volt megyei szinten, a szintén gödöllői
Hajós Alfréd Általános Iskola. A többi
csapatot magabiztosan győzték le és
meg sem álltak a megyei bajnokság
megnyeréséig. A törökös lányok május
23-án az országos elődöntőben szerepelnek Budapesten, ahol a döntőbe jutás a tét. A Kosársuli SE szeretettel várja
a 96-os és 99-es születésű lányokat: hétfőn, szerdán, pénteken 15-18 óra között
a Hajós csarnokban. Jelentkezés Szabó
Tamás edzőnél. További információk a
www.gkse.hu oldalon találhatók.
-tsz-

Pest megyei Kupa, négy közé jutásért:
Tápiógyörgye – GSK 0–1 (0–1) Gólszerző: Hegedűs Csaba (11-esből)
További gödöllői eredmények: Megyei
tartalék bajnokság: GSK II. – Sülysáp II.
4–1 (3–1). Gsz.: Orbán Csaba (2), Legéndi
Balázs, Szeles Dávid. Megyei III. osztály: GEAC – Püspökszilágy 6–0
Öregfiúk – bajnok a GLK
Négy fordulóval a bajnokság vége előtt ismét aranyérmes a Gödöllői LK csapata a
körzeti öregfiúk bajnokságban. Sztriskó
Istvánék magabiztosan szerezték meg az
aranyérmet, ezzel visszahódítva a tavalyi
bajnok Isaszeg gárdájától az első helyet.
A következő hétvége programja:
Május 24., 16 óra (ifi: 14 óra), egyetemi
pálya: Gödöllői SK – Tápiószecső
Május 25., 17 óra, Táncsics M. u. sporttelep: GSK II. – Felsőpakony II.
Május 25.: Sződ – GEAC
-lt-

Júlia, Varga Fanni), 13. GEAC 'B'
2:34.83 mp. (Bozsik Dóra, Gyenes Adrienn, Újvári Izabella, Zsíros Zsanett);
4x800 m váltófutás női serdülő 14-15:
5. GEAC 10:26.52 mp. (Ács Regina,
Rendik Zsófia, Telek Júlia, Zsíros Zsanett).
Nemzetközi ugró és dobósiker –
Kovács és Váraljai is aranyat szerzett

Vívás – EB és kadet nemzetközi tőrverseny

Benkó és Gémesi remekelt
Első alkalommal rendezte meg az Európai
Vívószövetség a 23 év alattiak EB-jét,
aminek Monza adott otthont. A kontinensviadalra a GEAC vívószakosztályából
ketten képviselték a magyar színeket:
Benkó Réka és Gémesi Csanád. Mindketten a nyolcadik helyen végeztek a versenyen. Réka a csoportmérkőzések utáni
rossz kezdést követően nagyon jó formába
lendült. A 32 között egy lengyelt vert 15:6ra, majd egy románt 15:4-re. A legjobb
négy közé ugyancsak egy román vívóhölggyel, Bulicával került össze, akitől
szoros mérkőzésen 12:15 arányban alul
maradt. Csanád jobban kezdett a csoportmérkőzéseken és a táblán is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. A 32-ben egy

Zsőzső

Kerékpársport – Pintér Tamás a dobogó tetején

Fétávnál vezet a kerékpározó
Örömteli eredményről számolhatunk be a kerékpársportot kedvelőknek. Pintér Tamás május 11én Komlón, a második Magyar Kupafutamon (DirtPark Kupa címen
rendezték meg) első helyezést ért
el az elit férfi U17 kategóriában.
A gödöllői kerékpározó ugyan nem a város színeiben, hanem a GIENT Gyömrő csapatához tartozva
érte el ezt a remek eredményt, de mindenképpen
elismerést érdemel a teljesítménye.
A Magyar Kupa idén összesen öt futamból áll és az
összetett ranglistát kettő futam után vezeti a kerékpározó. Az első kupafutamon, Szlovákgyarmaton torokgyulladással küszködött a gödöllői
versenyző, ott így egy negyedik helyet szerzett
(második legjobb magyarként, mert az első két

helyet két szlovák versenyző szerezte meg),
míg legutóbb Komlón nyerni tudott, így átvette
a vezetést az összetettben.
Nemzetközi porondon is bizonyított a sportoló,
ugyanis március első hétvégéjén Ausztriában,
Langenloisban versenyzett Pintér egy UCI C1es versenyen, ahol ugyan defekt miatt verseny
közben kereket kellett cserélnie, de így is sikerült a komoly nemzetközi mezőnyben az ötödik
helyen célba érnie.
-ll-

Kézilabda – Szupercsoport döntők

A fél füle már megvan
A Gödöllői KC férfi csapata lejátszotta
első mérkőzését a Szupercsoportos bajnokság fináléjából. A domonyi vendégszereplés több mint bíztató az aranyért
hajtó csapat szempontjából, ugyanis
idegenben sikerült nyerni 20–18-ra az
első mérkőzésen, így a május 23-ai viszszavágót nagy önbizalommal várhatja
városunk csapata.
Az ifisták is lejátszották első meccsüket
a bajnoki döntőben, de sajnos nekik már
nem sikerült a győzelem hazai pályán a
Budakalász ellen. A félidőben még hárommal vezető gödöllői fiatalok a végére kétgólos hátrányt halmoztak fel, így
lépéshátrányba kerültek az aranycsata
visszavágója előtt.
Szupercsoport, döntő, 1. mérkőzés
Domony KSE – Gödöllői KC 18–20 (8–8)

Pünkösd vasárnap a hagyományos
Olympic Meetingen népes nemzetközi mezőnyében versenyeztek a magyar fiatalok, köztük a GEAC atlétái
is. Ausztriában a 11 magyar dobogós
helyezés megszerzésében élen jártak
a kalapácsvetők, de a többi szakág
képviselői is felállhattak a győzelmi
emelvényre. Az U18 versenyben Kovács László 689 cm-t ugrott és győzőtt; míg klubtársa, a szintén GEACos Váraljai Zoltán 43,17-el nyerte kor-llcsoportja diszkoszvetését.

Szupercsoport, ifi döntő, 1. mérkőzés

Gyermeknapi BIKE ZONE
kerékpáros buli

FELHÍVÁS – STREETBALL

IDŐPONT:
2008. május 24.
szombat, 9 órától
HELYSZÍN: a művelődési központ mellett,
a cserkészszobornál.
PROGRAMOK:
Gyermek kerékpáros versenyek, játékos vetélkedők, ügyességi pálya
BMX és Triál bemutatók, MTB BMX
Freestyle show, Nagy „GIZMO“ Attila
és barátai: Jósa Dani, Lenthár Gábor.
A versenyen résztvevőknek, értékes
ajándékok, a végén Tombola.

XII. Pest Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokság, Gödöllői Fordulója
Kiírás, nevezési lap
(www.pmksz.hu)
Nevezési határidő: a fordulót
megelőző nap 18 óra, a központi
versenybíróságnál, Buday Zsolt
(levélcím: 1031. Bp. Vitorla u. 17.
Tel/fax: 242-7801, 06-30-9130-287
Nevezési díj:Minden korcsoportban: 12.000,- Ft,
azaz tizenkétezer forint.
A mozgáskorlátozottak nevezési díj
megfizetése nélkül vehetnek részt a
versenyen
Egy fordulóra való nevezés
esetén a nevezési díj: 4.000 Ft.

Megismételve múlt heti mogyoródi sikerét, ismét Balázs György nyerte a
10.000 dollár összdíjazású Libor Invest
nemzetközi teniszversenyt Gödöllőn, a
Kiskastély Rendezvény- és Sportcentrumban.
Az egy héten át zajló teniszverseny igen
színvonalasra sikeredett, és remek
meccseket láthattak a sportág szerelmesei és ami örömteli, hogy magyarnak
tapsolhattak a vasárnapi záró napon. Balázs György, aki nem mellékesen a
Kiskastély SE játékosa, a döntőben duplán vágott vissza ellenfelének, hiszen a
belga Stefan Wauters búcsúztatta a nyolcaddöntőben testvérét, Balázs Attilát, illetve szombaton a páros döntőben az
izraeli Amir Hadaddal az oldalán vereséget mért a fivérekre.

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

törököt vert 15:9-re,
majd egy oroszt
15:13-ra. A négyért
folyó küzdelemben,
honfitársától, Nagy
Páltól kapott ki
13:15-re.
Május 10-11-én, Szombathelyen meghívásos nemzetközi kadet tőrversenyt rendeztek. A férfiaknál és a hölgyeknél is egyaránt gödöllői nyert. A férfi mezőnyben
Steiner Dániel bizonyult a legjobbnak, a
harmadik helyen pedig Zorkóczy Zoltán
végzett. A nők versenyén Rimán Dorottya
győzött, az ötödik Varga Zsuzsanna, a hatodik Balogh Annamária lett.

GKC – Budakalászi SC II. 22–24 (15–12)

Megyei I. osztály – Mínusz négyről folytatjuk
A megyei I. osztályban a bronzéremért
küzdő GKC II. négy gólos vereséget
szenvett Gyömrőn az első mérkőzésen,

így hátrányból várhatják majd a hazai,
május 23-ai visszavágót a mieink.
Megyei I. osztály, 3. helyért, 1. mérkőzés
Gyömrő VSK II. – GKC II. 27–23
(13–11)
NB II., nők – Vereség hazai pályán
Az NB II-ben 8. helyen álló nők hazai
pályán kaptak ki, míg a forduló előtt 5.
helyet elfoglaló ifista lányok könnyed
győzelmet arattak a tápiószelei fiatalok
ellen, ezzel egy helyet előrelépve már a
negyedikek a bajnoki tabellán Farkas
Balázs tanítványai.
NB II., nők, 21. forduló
GKC – Tápiószele 22–30 (11–15)
Ifi: GKC – Tápiószele 32–21 (15–11)
Következő heti program:
Megyei I. osztály, 3. helyért, visszavágó: május 23., 18 óra, Hajós Isk. tornaterme: GKC II. – Gyömrő VSK II.
Szupercsoport férfi döntő, visszavágó:
május 23., 19.30 óra, Hajós Isk. tornaterme: GKC – Domony KSE
Nők, NB II., május 25.: Gyömrő – GKC

Tenisz – Libor Invest Kupa

Magyar siker született

Vasárnap azonban a magyar fiú nagy
küzdelemben, 7:5, 7:5 arányban győzedelmeskedett a mérkőzésre kilátogató
szép számú közönség nem kis örömére.
Libor Invest Kupa, egyes döntő
Balázs György – Stefan Wauters (belga)
7:5, 7:5
Páros döntő: Stefan Wauters-Amir Hadad (izraeli) – Balázs György-Balázs
Attila 7:6, 6:2
Kép és szöveg: -li-

2008. május 22.
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Beküldési határidő:
2008. május 29.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Végh Józsefné,
Palotakert 6/a., Wallner Irén,
Ivánka u. 6.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Kalydy Endréné, Tátra u. 3., Kommár Ferenc, Kazinczy krt. 23.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Sas István, Nyárfa u. 3., Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3.

Recept
SPÁRGÁS-SONKÁS TÉSZTA
HOZZÁVALÓK (elkészítése kb. 15 perc):
15 db spárga-síp, 1 szál újhagyma, 1 csomag (400 g) tészta,
lehetőleg penne, olívaolaj, 8 szelet sonka, darabokra vagdosva,
tejszín, feketebors, parmezán vagy valamilyen sajt
ELKÉSZÍTÉS:
Tegyünk fel vizet a tésztának és a dobozon lévő utasítás szerint
főzzük meg. Tisztítjuk, aprítjuk és pároljuk a spárgát, majd tegyünk rá egy kanál olívaolajat. Ha a tészta megfőtt, csöpögtessük
le, majd tegyük egy olivával kikent edénybe. Közben egy edény-

ben olajon dinszetljünk karikára vágott újhagymát, adjuk hozzá a
spárgát, a sonkát, a tejszínt és melegítsük össze. Adjuk hozzá a
tésztát és így keverjük egybe. Forrón tálaljuk, lehetőleg parmezánnal meghintve, de más sajttal is helyettesíthetjük.

FELNŐTT és GYERMEK
ALLERGOLÓGIA és GYERMEKPULMONOLÓGIA szakrendelés
Átrium Üzletház, szerda: 16-19 óra
Bejelentkezés: 06-20/426-5535
Dr. Halász Adrien Ph.D.
osztályvezető főorvos

