
Városunk adott helyet az első, Debut
Performance elnevezésű koreográfus
versenynek. Péntek este a Petőfi Sán-
dor Művelődési Központban a Ma-
gyar Táncművészeti Főiskola hallga-
tói mutatták be tudásukat. A megmé-
rettetést az intézmény hallgatói ön-
kormányzata szervezte azzal a céllal,
hogy a főiskolások megkötés nélkül,

bármely stílusban bemutathassák tu-
dásukat, olyan koreográfiákat, amit
önállóan készítenek el maguknak,
hallgatótársaiknak, vagy növendéke-
iknek. Az előválogató után tizenkét
versenyszámot láthatott a gödöllői
közönség. A szervezők többek között
azért választották a döntő helyszínéül
városunkat, mert így lehetőség nyílt
arra, hogy a fővároson kívül mutat-
kozhassanak be, ehhez pedig a műve-
lődési központ nemrégiben felújított
színpada megfelelőnek bizonyult.

Szerencsére most már nyugodtan le-
het megünnepelni Katinka, Nikolett,
Evelin és Alexa egyéves születés-
napját. Az elmúlt hetekben ugyanis
a Szent László kórházban kellett a
piciket ápolni egy rotavírus-fertő-
zés miatt. Köszöntésükre éppen má-
jus 27-én, kedden kerülhetett sor a
nagy család otthonában, ahol Géme-
si György polgármester, és Kis Antal
(Lokálpatrióta Klub), a terület ön-
kormányzati képviselője is megláto-
gatta őket, hogy együtt ünnepelje-
nek, s eljöttek Gödöllőre azok az or-
vosok is, akik a világra segítették a
négyesikreket.

Mint az elmúlt egy évben folya-
matosan, most is sok ajándék érke-
zett a gyerekeknek, igaz, ezeknek
egy része inkább a szülőknek jelent
segítséget. Az önkormányzat részé-

ről az apróságok-
nak tortával ked-
veskedtek, akiknek
még egy kis szülői
segítségre volt
szükségük a gyer-
tyák elfújásához.

Az édesapa la-
punk érdeklődésé-
re elmesélte, hogy
a kislányok szépen
fejlődnek: Kata
már lassan másfél
hónapja jár – igaz, némi segítséggel
–, Niki pedig most indult el. Evelin
és Alexa egyelőre még „lustálkodik“
egy kicsit.

A szülők növekvő öröme azonban
egyre több törődéssel is jár, hiszen
nem egyszerű dolog egyszerre négy
felé odafigyelni; még akkor sem, ha

Gödöllő város önkormányzata egész
napos segítőt biztosít a családnak,
akire támaszkodhatnak a mindenna-
pokban.

Jó hír, hogy néhány héten belül
döntés születhet a kicsiny családi
ház kibővítésének kérdésében is.

(t.a.)
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Sokan önzetlenül támogatják a családot

Egyévesek a gödöllői négyesikrek
Május 27-én, kedden volt éppen egy éve annak,
hogy a Semmelweis egyetem II. számú szülé-
szeti és nőgyógyászati klinikáján megszülettek
Csákó Tamás és Annamária négyesikrei. A hirte-
len háromból héttagúvá – a négy kislányt egy 14
éves báty is várta otthon – gyarapodott gödöllői
család megsegítésére sokan összefogtak, mivel
szűkös hely áll a rendelkezésükre. Gödöllő város
önkormányzata is felajánlotta segítségét, hogy
korszerűsíthessék és kibővíthessék a Csákó csa-
lád otthonát.

Koreográfus verseny

Minden a tánc

A négyesikrek megsegítésére az
alábbi bankszámlaszámra várnak

felajánlásokat:

Budapest Bank
10103836-03282900-01000007
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A Magyar Energia Hivatal elő-
terjesztése szerint a lakossági
földgázárak júliustól indokolt
árnövekedése 12,5 százalék
lenne, az emelés mértékét a
szaktárcának kell jóváhagynia.
A júliusi mellett azonban már
most készülnek a következő,
októberi – újabb 10 százalékos
– emelésre. Egyes becslések
szerint az év végére 35-40 szá-
zalékos földgáz drágulás vár-
ható.  Ez  a fővárosban és a leg-
több településen már az au-
gusztusi távhő számlákban is
éreztetni fogja hatását. Váro-
sunkban azonban még nem
fognak többet fizetni a távfűté-
ses lakásban élők. 

– Hogyan függ össze a földgáz ár-
emelkedés a távfűtés hődíjával? –
kérdeztük Tóth Istvánt, a Gödöllői
Távhő Kft. igazgatóját.

– Először is beszéljünk a hődíj
meghatározásáról. A hődíj egységárá-
nak megállapítása a távhőtörvényben
szabályozott. A törvény ugyanis ki-
mondja, hogy a hődíjban az energia-
hordozó árat és természetesen a tech-
nológiai veszteséget lehet csak számí-
tásba venni. Ez azt jelenti esetünkben,
hogy több mint két évtizedes tapasz-
talatunk van abban, hogy mennyi
földgázt szükséges vásárolni a távfű-
tés fenntartásához. Szintén jól ismer-
jük a távfűtési rendszer hatásfokát.
Ezeknek, és a földgáz árának ismere-
tében egyszerű osztással megállapít-
ható a hődíj egységára. Épp a napok-
ban beszéltem az egyik képviselővel,
aki a Felügyelő Bizottságunknak is
tagja, hogy az idén decemberben ese-
dékes hődíj egységárának meghatá-
rozását közös számítások után fogjuk
a képviselő-testület elé terjeszteni. Ez
a számítás egyébként az interneten

sok éve mindig publikálásra kerül a
város honlapján is. Bárki szabadon
hozzáférhet, és kívánatos is lenne,
hogy egyre többen ismerjék meg a
hődíj kalkuláció mikéntjét.

– Ön a földgáz áránál a közüzemi
árat említi, de a Gödöllői Távhő Kft.
már évek óta a szabadpiacról szerzi
be a távhőszolgáltatáshoz szükséges
földgázt. Miért előnyös ez?

– Nálunk a számításokhoz szüksé-
ges földgáz ár valóban a szabadpiac-
ról beszerzett ár. Ezt az árat minden
gázévben tárgyalások során alakítjuk

ki a szabadpiaci beszállítónál. Ez min-
den évben úgy történik, hogy több sza-
badpiaci beszállító árait elemezve, a leg-
jobb ajánlatot tevő beszállítóval kötjük
meg a szerződést. Előfordult már olyan,
hogy az eddigi beszállítónál kedvezőbb
ajánlatot kaptunk, de ugyanezt az árat al-
ku pozíciónknál fogva érvényesíteni
tudtuk az eddigi partnerünknél is. Ha
nem a szabadpiacról vásárolnánk a föld-
gázt, akkor körülbelül 25%-30%-kal
magasabb lenne a hődíj itt Gödöllőn is.
Nem ritka Magyarországon a nettó
3300-3500 Ft/GJ egységár.

– Ha év közben változik a föld-
gáz ára, akkor ez hogyan hat ki a
Gödöllőn alkalmazott hődíjra?

– A távhőszolgáltatás díjtételeit
Önkormányzati határozattal vezethet-
jük be. Ez az önkormányzati rendelet
lehetővé teszi, hogy ha az érvényben
lévő hődíj ára az energiahordozó
emelkedése miatt már nem tartható,
akkor ismételt előterjesztésben kell
számítások után javaslatot tenni az új
hődíj egységárra. Erre sajnos már volt
példa a gyakorlatban is. Tapasztala-
taink és számításaink szerint a föld-
gáz árváltozásának 50-60%-a megje-
lenik a hődíj egységárban is. Ez azt
jelenti, hogy minden 10%-os földgáz
áremelés körülbelül 5-6%-os hődíj
emelkedést indukál. A fogyasztóink a

hírek hallatán előre kalkulálhatnak
ilyen emelkedési szükséghelyzettel.

– Egy földgáz áremelkedés után
automatikusan bekövetkezik ez a
szükséghelyzet?

– Erre kedvező választ tudok adni:
nem szükségszerűen emelünk. Évente
legalább kétszer elemezzük (utókal-
kuláljuk) a hődíj egységárat is, meg
az alapdíj egységárat is. Először a
múlt évet értékelő mérlegbeszámoló
idején tényadatokból, másodszor pe-
dig akkor, amikor a háromnegyedév
közeledtével jelentést készítünk a

képviselő-testület felé a folyamatok
alakulásáról, az év végéig várható fej-
leményekről. A tavalyi évben ennek
az elemzésnek az ismeretében csök-
kentettük a 3 téli hónapra a hődíj egy-
ségárát 2600 Ft/GJ nettó értékre. Saj-
nos nem tudtuk tovább tartani ezt az
egységárat az év eleji földgáz áreme-
lés miatt. Most még úgy tűnik, hogy a
júliusi 10% körüli földgáz áremelést
nem fogja követni hődíj egységár
emelése, de ha az év má-
sodik felében ismét lesz
emelés, azt már a lakosság
is meg fogja érezni. 

– Mit tehetnek a fo-
gyasztók terheik csök-
kentésére?

– A fogyasztók nem
kénytelenek elviselni a hő-
díj emelkedésével járó fi-
zetési többletkiadásokat.
De tenniük kell érte! Évek
óta szorgalmazzuk, hogy ott, ahol
nincs meg a szabályozhatóság felté-
tele, ott csináltassák ezt meg. Most
pályázni is lehet ennek költségi csök-
kentésére. Teljesen mindegy, hogy
melyik takarékoskodási lehetőséggel
élnek, de a törvényes szabályokat be kell
tartani. Külön kitérek az egyéni fűtési
rendszerre. Ezt is lehet, de minden egyes
hőközponthoz tartozó lakónak is ezt a
módot kell választania. Nem lehetsé-
ges, hogy a társasház egy része egyéni
fűtést akar, másik része radiátorsze-
lepes szabályozást akar költségosztó-
val, harmadik része pedig semmit
nem akar, mondván nincs pénze a kor-
szerűsítésre. Ez utóbbiak feltehetően a
legrosszabb szociális helyzetben élők.
Nekik innen is üzenem tiszta szívvel,
hogy van már olyan konstrukció a fel-
újításra, amelyik nem jár azonnali fi-
zetési kötelezettséggel, hanem a meg-
takarításból fizethető. Gödöllőn az el-
múlt években 10 társasház már meg-
lépte a korszerűsítést, további 5 ház-
nál folyamatban van. Tényekkel bi-
zonyítható, hogy társasházi szinten
20%-al csökken a felhasznált hőmeny-
nyiség ahhoz képest, mint ha nem csi-

náltak volna semmit. Mindenki maga
döntse el, hogy az egyre emelkedő 
energiaárak mellett tétlenül, kiszol-
gáltatottan elviseli a terheket, vagy
maga is tesz ezek enyhítéséért vala-
mit. Amennyiben megkeresnek ben-
nünket, segítünk megtalálni a megfe-
lelő megoldást. 

– Milyen országos változások
várhatók az energia árak csökken-
tésére?

– Sok bizonytalanság van ezen a té-
ren, de várható valamilyen intézkedés
az árak mérséklésére. Az egyik ilyen
elképzelés szerint csökkentenék a hő-
díj egységár áfa tartalmát 20%-ról
5%-ra. 

A másik elképzelés szerint pedig a
távhőszolgáltatás versenyhátrányának
csökkentésére a távhőszolgáltatók
kedvezőbb tarifával vásárolhatnák
meg a földgáz szükségletüket. A táv-
hőfogyasztóknak természetesen az
lenne a legkedvezőbb, ha mindkét el-
képzelés megvalósulna, de ne legye-
nek illúzióink affelől, hogy az ország
bűdzséjéből ily módon kiesett bevé-
teleket valamely más területen be fog-
ják szedni. Amennyiben a Parlament
elfogadja, ez mindenkire nézve köte-
lező lesz. 

– Konkrétan Gödöllőn sincs más
mód az energia árváltozás mérsék-
lésére?

– Nagyon remélem, hogy pár éven
belül megvalósulhatnak a geotermális
energia többcélú felhasználásai. A vá-
ros felelős vezetői erősen szorgalmaz-
zák az ezirányú fejlesztéseket, ame-
lyek már folyamatban vannak.        -kj-

Gödöllőn még nem emelik a távhő árát

Tovább drágul a gáz 

Városszerte tovább folytatód-
nak a felújítások. Folyamato-
san dolgoznak a VÜSZI mun-
katársai a járdaprogramban
meghatározott utcákban, s
egyre több helyen kezdik az
útépítéssel és felújítással kap-
csolatos előkészületeket is. 

Folyik a járda felújítása a Szabadság
úton, ahol a héten a Munkácsi utca és
a Testvérvárosok útja közötti szaka-
szon dolgoznak. Itt a napokban az
esős időjárás mellett csőtörés hátrál-
tatta a munkákat. Lassan elkészül a
Tavaszmező utca is, ahol várhatóan a
jövő héten végleg befejeződik a
munka. A héten a Klapka utcában is
megújul  a járda.
Egyre több helyen kezdik meg a
munkálatokat az úttesten is. Az út-

alap előkészítése folyik az Őrház és a
Szedres utcában, s a héten a Béke, a
Március 15. és az Október 6. utcában

is elindul a felújítás első szakasza az
árkok megfelelő kialakításával. En-
nek során valamennyi csapadékvíz-
elvezető árkot megfelelő mélységűvé
teszik és feltár-
ják az áteresze-
ket. Erre kell
számítani a Ko-
dály Zoltán ut-
cában lakóknak
is. A munkát a
Testvérvárosok
útja felőli ré-
szen kezdik
majd meg. 
Jól halad a Dó-
zsa György úti
posta melletti
parkoló építése.
A júliustól fize-
tőssé váló parkolóhoz akadálymentes

járda is tartozik, 
amely a Dózsa 
György  utat köti ösz-
sze a Remsey körút-
tal. Ezt a gyalogosok
biztonsága érdeké-
ben korláttal védik.
Az esős idő meg-
akadályozta a múlt
héten a Palotakertre
tervezett munkákat,
így várhatóan  a hé-
ten kezdik meg a

parkolók útburkolati jeleinek felfes-
tését az áruház előtt, valamint az
áruház és a lakótelep közötti nagy-

parkolóban és a négyemeletes épü-
letek előtti részen. A munkálatok el-
végzéséhez a VÜSZI kéri a lakosság
együttműködését, hogy a festés ide-
jére – amiről időben tájékoztatják az
érintetteket – hagyják szabadon a
szóban forgó területeket. 
Jó hír a gyalogosan közlekedőknek,
hogy a jelenleginél biztonságosabbá

válik a Szabadság téri aluljáró. Az
utóbbi időben egyre többször alakult
ki balesetveszélyes helyzet a szágul-
dozó kerékpárosok miatt, s néhány
hónapja halálos kimenetelű baleset is
történt. Ezért az önkormányzat úgy
döntött, hogy a lejáratokat korlátok-
kal zárja le. 
Ezeket a tervek szerint úgy helyezik
el, hogy azokon gyalogosan, a ke-
rékpárt tolva is át lehessen jutni, és a
babakocsikkal, valamint a kerekes-
székkel közlekedők részére se jelent-
sen problémát az áthaladás. A cél az,
hogy ne alakulhassanak ki baleset-
veszélyes helyzetek.

Kép és szöveg: bj, tl

Felújítás és balesetmegelőzés

Árkok, járdák, parkolók

FELHÍVÁS
ÚJ HELYEN, RÉGI IDŐPONTBAN 

Kollárné Jilly Sára önkormányzati képviselő
(6.sz. körzet, Palotakert) fogadóóráját júniustól 

a Palotakert 4. sz. alatti Civil Házban tartja 
minden hónap első kedden,18-19 óra között.

Csőtörés okozott gondot Gödöllő
belvárosában kedden. A Szabadság
téren tört el egy víznyomócső köté-
se, aminek következtében több köz-
intézmény, így a Gödöllői Városi
Múzeum épülete, a II. számú orvosi
rendelő és a Török Ignác Gimnázi-
um is víz nélkül maradt, több épü-
letben pedig nyomáscsökkenést tapasztaltak a fogyasztók. A hibát néhány órán
belül elhárították. A helyszínen dolgozó szakemberek lapunkat úgy tájékoztat-
ták, hogy a problémát a föld alatti rendszer elöregedése okozta.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Előfi-
zetőinket, hogy társszolgáltatónk kar-
bantartási munkálatai miatt az alábbi
időpontokban és helyszíneken a ká-
beltelevízió, internet és telefon szol-
gáltatásokban teljes kimaradás vár-
ható:
2008. június 2-án 9 –15-ig: Köztársa-
ság út és Fácán sor környéke
2008. június 3-án 9–15-ig: Szabadság
út, Arany János u., Grassalkovich u.,
Mátyás király u., Munkácsy u. kör-
nyéke
2008. június 4-én 9–15-ig: Ádám u.

eleje, Röges u. és a Mátyás király u.
környéke
2008. június 5-én 9–15-ig: Széchenyi
u., Toldi u., Kőrösfői u., Dózsa Gy. út
környéke.
Kérjük, hogy az esetlegesen leálló
modemet újraindítani szíveskedjenek.
Megértő türelmüket előre is köszön-
jük!

Tisztelettel: FiberNet Zrt

Csőtörés

FiberNet Zrt. – Értesítés karbantartási
munkálatok miatt szolgáltatás kiesésről
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Ön szerint jó dolog ma gyer-
meknek lenni Magyarorszá-
gon? – tettük fel a kérdést a
múlt héten. Íme néhány a vá-
laszok közül.

„Ez attól függ, milyen családba szü-
letik valaki. Sajnos nagyon sokszor
látom, hogy a szülők pénzzel igye-
keznek mindent megadni a gyerekek-
nek, odafigyelést, szeretetet azonban
nem kapnak. Ezek a gyerekek csak
addig érzik jól magukat, amíg az
anyagi javaik rendelkezésre állnak.
Ha ez a helyzet megváltozik, már
nem tudnak mit kezdeni maguk-
kal...” (Karsai V.)

„...Nem cserélném el a gyerekkoro-
mat a mai gyerekekével. Igaz nem él-
tünk jó anyagi körülmények között,
de bátran elmehettünk egyedül az is-
kolába és nyugodtan sétálhattunk az
erdőben, a parkokban. Odafigyeltek
ránk, és mi is odafigyeltünk egymás-
ra. Igaz barátaink voltak, nem have-
rok. Az édesanyánk minden nap me-
leg ételt tett az asztalra, és amíg ki-
csik voltunk, minden este mesélt el-
alvás előtt. Ez a mai gyerekek közül

csak kevésnek adatik meg...” (Sz.né)

„...Azt látom, hogy sok dologban ne-
hezebb a helyzetük mint nekünk volt,
hiszen mások az elvárások velük
szemben. Mi, amikor kicsik voltunk,
ha végeztünk az iskolában játszot-
tunk, a mai gyerekek pedig külön-
órákra, edzésekre járnak, sokuk reg-
geltől estig az iskolában van. Igaz,
jobb körülmények között élnek,  so-
kuk semmiben nem szenved hiányt,
de sokkal stresszesebb életet élnek
ők is és a szüleik is mint néhány év-
tizeddel ezelőtt…”         (Lakatos E.)

„Gyereknek lenni mindig jó, s erre
az ember igazán csak felnőtt fejjel
jön rá. Az, hogy jó-e gyereknek len-
ni, a szülőktől függ. Egy olyan csa-
ládban, ahol szeretet van, nem je-
lenthet problémát, ha nem a legutol-
só divat szerint öltözik a gyerek, s
nem a legújabb mobiltelefonja van!
Ha odafigyelnek rá, ha segítséget,
támogatást kap amikor gondja van,
ha tudja, hogy számíthat a családjá-
ra, akkor az a gyerek boldog lesz…”

(Nagy T-né)

A hét kérdése: 
– Ön milyen gyakran vásárol
könyvet, vagy jár könyvtárba?

A hét kérdése

Nem tarthatnak szóbeli felvé-
teli vizsgát a hat- és nyolcosztá-
lyos gimnáziumokban a jövő
tanévtől, amennyiben a Parla-
ment elfogadja a felvételi eljá-
rás rendjének módosítását. Ezt
Katanics Sándor, az MSZP or-
szággyűlési képviselője jelen-
tette be egy budapesti sajtótá-
jékoztatón.

A politikus szerint a szóbeli vizsgák
szubjektívek, s ezért lehetőséget ad-
nak indokolatlan szelekcióra, szegre-
gációra. A felvételi eljárást szabályo-
zó oktatási miniszteri rendelet az ösz-
szes egyeztetésen túl van, és a tervek
szerint ősszel lép hatályba. A gyere-
keket az általános iskolából hozott ta-
nulmányi eredményük alapján kelle-
ne rangsorolniuk majd a 6 és
8 osztályos gimnáziumoknak, akik
írásbeli vizsgát is csak akkor szer-
vezhetnek ha az Oktatási Hivatal által
összeállított egységes írásbelit íratják
meg a tanulókkal.

Mint az a sajtótájékoztatón elhang-
zott, a 9. évfolyamra jelentkező diá-
kok esetében is megváltozik a felvé-
teli eljárás, és az eddigi egyedi, írás-
beli felvételi eljárások megszűnnek,
helyüket az Oktatási Hivatal központi
feladatsora veszi át. A kilencedik év-
folyamra jelentkezőknek lehet majd
szóbeli vizsgát szervezni, de csak ak-
kor, ha az iskola bejelentkezik a köz-
ponti írásbeli feladatok megíratására.
Azt is szabályozzák a középfokú in-
tézményekben, hogy az írásbeli vizs-
gák eredménye az összpontszám 50
százaléka, a szóbeli vizsgák pontszá-
ma az összpontszám 25 százaléka le-
het. Egyedi írásbeli feladatsort a jövő-
ben egy esetben lehet majd összeállí-
tani: ha az iskola nemzeti, etnikai, ki-
sebbségi oktatásban vesz részt.

Természetesen megkerestük a vá-
rosunkban működő három gimnázi-
um vezetőjét, kíváncsiak voltunk, ők,
hogyan vélekednek a változtatásról.

– A javaslatnak van egy alapvető
hibája, amire eddig nem hívták fel a
figyelmet – válaszolta megkeresé-
sünkre Fábián Bertalan, a Török Ig-
nác Gimnázium igazgatója –, hogy az
általános iskola alsó tagozatában je-
lenleg nincs osztályzás. Az első je-
gyeiket negyedik év végén kapják
meg a diákok, addig csak szöveges
értékelés van. Ez pedig nem megfe-
lelő a felvételihez. Ez egy-egy intéz-
ményen belüli értékelésre megfelelő,
de iskolák közötti értékelésre alkal-
matlan. A szóbelei felvételinek na-
gyon fontos szerepe van, hiszen itt le-
hetőség van arra, hogy egy bizonyos
szinten megismerjük a gyermeket.
Most azt feltétezik a tanárokról, hogy
igazságtalanok és csalnak. Nem erről
van szó, hanem arról, hogy nálunk
például, a kicsiknél ötszörös túljelent-
kezés van. E nélkül úgy kellene fel-
vennünk a gyerekeket, hogy semmit
sem tudunk róluk.

– Nem értek egyet azzal, hogy a

szóbeli felvételi
szubjektivizálna.
Én inkább úgy fo-
galmaznék, a diák-
nak ezzel van egy
második lehetősé-
ge is – mondta
Bárdy Péter, a
Premontrei Szent
Norbert Gimnázi-
um igazgatója. –
Hiszen amellett,
hogy az írásbeli és
a szóbeli együtt
jobb válogatásra
ad lehetőséget, az
a diák, aki nagyon

izgul az írásbelin, itt javíthat. Itt nem
14-15 éves gyerekekről van szó, ha-
nem kisebbekről, akik számára egy-
egy felvételi sokkal nagyobb próbaté-
tel. Azzal, hogy két forduló van, sok-
kal objektívebben dönthetünk. Bízom
azonban abban, hogy ez a változás
nem érinti az egyházi iskolák döntési
szabadságát, amit jelenleg az oktatási
törvény biztosít.

– Minket kevésbé érint ez a vál-
tozás, mert  nálunk nem szóbeli vizs-
ga van, hanem elsősorban vallási té-
ren beszélgetünk el az intézményünk-
be jelentkezőkkel – tájékoztatta la-
punkat Barthos Zoltánné, a Reformá-
tus Líceum igazgatója. A közoltatási
törvény szerint az egyházi iskoláknak
mivel világnézetileg elkötelezettek,
lehetőségük van arra, hogy ebben a
témában elbeszélgessenek a felvéte-
lizőkkel. Pedagógusként azonban az a
véleményem, hogy ahol többszörös a
túljelentkezés, ott valami alapján vá-
logatni kell, s ehhez a tanulmányi
eredmény nem elég, mivel a különbö-
ző iskolákban nem egyforma a köve-
telményszint.

(k.j.)

Változhat a felvételi rendszer középiskolákban

Megszüntetnék a szóbelit

Nemes Gábor, a sztrájkbizottság szó-
vivője elmondta: a szakszervezetek
engedtek abból a követelésükből,
hogy vonják vissza a paraméter-
könyv-tervezetet és a szakszervezetek
bevonásával készítsenek egy újat.
Cserébe a cég vezetősége belement
abba, hogy a kollektív szerződést
2009 végéig hosszabbítsák meg.

Szeptember 30-ig „nyugvópontra
került a BKV kérdése“, ugyanis eddig
adtak haladékot a szakszervezetek a
döntéshozóknak, hogy megnyugtató-
an kidolgozzák a cég rövid, közép és
hosszú távú stratégiáját. „Szeptember
30-ig biztosan nem lesz sztrájk, sem
csoportos elbocsátás, sem telephely
eladás“ – tette hozzá Nemes Gábor.

A szakszervezetek elérték azt is,
hogy a paraméterkönyv 2009-ben

történő kidolgozásá-
ba őket is bevonják
majd – mondta a szó-
vivő.

Regőczi Miklós, a
BKV vezérigazgató-helyettese el-
mondta: a megegyezés után elkez-
dődhet az érdemi munka a cég finan-
szírozása és a munkakörülmények ja-
vítása érdekében. Hozzátette: a kol-
lektív szerződés elfogadása miatt el-
hárult a sztrájkveszély – másfél évre –
ebben a kérdésben.

A tárgyalás szünetében a BKV
Akácfa utcai székházában megjelent
Hagyó Miklós főpolgármester-helyet-
tes is, de újságírói kérdésekre nem vá-
laszolt és gyorsan távozott a szék-
házból. 

A szakszervezetek és a közlekedési
vállalat vezetősége között egy tizen-
egy pontos megállapodás született,
amelynek értelmében a cég eláll a ter-
vezett csoportos létszámleépítéstől, a
társaság a szakszervezetek bevonásá-
val azonnal megkezdi a működési fel-
tételek felülvizsgálatát, a BKV vállal-
ja a munkakörülmények javítását és
lépéseket tesz a munkavédelmi ellen-
őrzések során feltárt hiányosságok
megszüntetésére.

(MTI)

Sikerült megegyeznie a BKV
vezetőségének és a sztrájkbi-
zottságnak a keddi tárgyalá-
son, így elmarad a csütörtökre
és péntekre tervezett munka-
beszüntetés.

Nem lesz BKV-sztrájk

Megállapodtak

Holland színházigazgatók ismerked-
tek Gödöllővel, a város kulturális éle-
tének az építészeti örökségben és mű-
vészeti közösségekben meg-
nyilvánuló értékeivel a napok-
ban. Meglátogatták a Gödöllői
Királyi Kastélyt, a Barokk
Színházat, majd a Városházán
találkoztak Gémesi György pol-
gármesterrel, Kovács Balázs-
zsal, a Petőfi Sándor Művelő-
dési Központ igazgatójával,
Egerházi Attilával, a Magyar
BalettSzínház Gödöllő balettigazgató-
jával és koreográfusával, Hajdu Zsu-
zsannával, a Gödöllő Táncegyüttes
tagjával, Ella Attilával, a Gödöllői Fú-
vószenekar vezetőjével, Csurgó Ta-
mással, a Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar karmesterével és Zombor Leventé-
vel, a Talamba zenekar tagjával.

A város történetét, jelenét és fej-
lesztési elképzeléseit Gémesi György
ismertette. Rámutatott, hogy kulturá-
lis és közművelődési koncepciója
szellemében az önkormányzat őrzi és
ápolja a település gazdag, határainkon
kívül is ismert és elismert művészeti-

kulturális örökségét. Támogatja művé-
szeti csoportjait, együtteseit és alkotó-
közösségeit, amelyek a mozgásművé-

szettől a zeneművészeten át a képző-
művészet műfajainak széles köréig
fejtik ki tevékenységüket, szereznek
megbecsülést itthon és külföldön Gö-
döllőnek. A város sokat fordít az okta-
tásra, a tehetséggondozásra az iskolai
foglalkozásokon és azokon túl, mert
felismerte, mindez segíti a felnövekvő
generációk esélyeit és boldogulását,
mi több, a város versenyképességét.
Gödöllő sajátossága, hogy egyetemi
város is, ami – kiegészítve az önkor-
mányzat testvérvárosi kapcsolatrend-
szerét – még több szállal köti a telepü-
lést a világhoz.

Május 31. a Dohányfüstmentes
világnap, amikor a szokásos-
nál is jobban előtérbe kerülnek
a dohányzásellenes akciók és
programok. A véletlen úgy hoz-
ta, hogy csupán néhány nappal
korábban került a szakma és a
nyilvánosság figyelmébe a Gö-
döllői Dohányzásmegelőző
Program.

Második esztendeje zajlik az a do-
hányzás ellenes program, amelybe
több ezer diákot vontak be városunk-
ban. A Török Ignác Gimnázium koor-
dinálása mellett a város valamennyi
általános és középiskolája
bekapcsolódott a kezde-
ményezésbe, amelynek
célja, hogy minél keve-
sebben szokjanak rá a ci-
garettázásra.

A program során meg-
döbbentő adatokra derült
fény, amelyek szerint a 13
éves általános iskolások
harmada, a 14 éveseknek
pedig több mint a fele túl
van az első cigarettáján. A
16-18 éves korosztályból
a válaszolók közel fele te-
kinthető aktív dohányos-
nak. Minden negyedik 18
éves függő dohányosként
távozik a középiskolából.
Ez a Tüdőgyógyászat szaklap leg-
utóbbi számában is olvasható.

Mivel a fiatalokat, és különösen a
dohányzó fiatalokat elrettentéssel, a
dohányzás késő egészségkárosító kö-
vetkezményeivel nem tudják meg-
győzni arról, hogy ne cigarettázza-
nak, más módszerhez folyamodtak a

szakemberek. A mindennapi életüket
befolyásoló előnyökre és hátrányokra
kell felhívnunk a figyelmüket, hogy
ők maguk akarjanak dohányfüstmen-
tes világban élni – emelte ki dr. Mucsi
János tüdőgyógyász szakorvos, a Gö-
döllői Dohányzásmegelőzési Prog-
ram koordinátora.

A felmérés adatai szerint ma már
ugyanolyan arányban dohányoznak a
fiúk és a lányok is. Megdöbbentő az
is, hogy a minden nap dohányzó fiata-
lok fele már valamilyen kábítószert is
kipróbált, ugyanakkor a nemdohány-
zóknál ez az arány mindössze 1,5
százalék.

Ezért egy olyan mintaprogram
megalkotását kezdték el, mely tizen-
éves korban segíti a diákokat abban,
hogy ne akarjanak rágyújtani, és tud-
janak nemet mondani a cigarettának,
illetve az azt kínáló „barátoknak”.

A Gödöllői Dohányzásmegelőzési
Program egy olyan székhez hasonlít-

ható, amelynek a gyerekek mellett a
pedagógusok és a szülők jelentik a lá-
bait. A mintaprogram szűkös alapít-
ványi támogatással és lelkes önkénte-
sek segítségével 2 éve sikeresen zaj-
lik a Török Ignác Gimnáziumban, a
10-18 éves korosztályban.

Mivel a tapasztalatok szerint a le-
beszélés inkább ellentétes hatást vált
ki, ezért inkább osztályfőnöki órákat
tartanak, s az egyes tantárgyakban le-
hetőség szerint megjelenítik a do-
hányzással kapcsolatos problémákat.
A biológia, a történelem, a magyar és
a kémia órákon láttak módot arra,
hogy bekapcsolják a programba.

Sajnos, azonban míg
az első évben valameny-
nyi intézményt koordi-
nálva, mintegy 4000
gyermeket bekapcsolva
tudták azt végezni, az
idén nem sikerült támo-
gatást kapni a program-
ra – igaz, vannak még
függőben lévő pályáza-
tok –, aminek átvételére
egyébként országszerte
nagy az érdeklődés. A
továbblépéshez, azaz az
oktatási anyagok bőví-
téséhez és tökéletesíté-
séhez, a diák- és felnőtt-
képzés megszervezésé-
hez, illetve a program

elemeinek elterjesztéséhez a jelenlegi
források nem elegendőek, ezért az
idén nem tudták megszervezni a füst-
mentes osztályok versenyét sem, azaz
a program minimál szinten zajlik,
amíg nem találnak rá támogatót.

(b.j.)

Nagy az érdeklődés a gödöllői program iránt

Dohányfüstmentes világnap

Városunk értékeivel ismerkedtek

Holland színházigazgatók
Premontrei Szent Norbert

Gimnázium



4 Gödöllői Szolgálat 2008. május 29.Civil

A társasházak adózásának sza-
bályairól kért levélben felvilágo-
sítást egyik olvasónk, annak
kapcsán, hogy szeretnék az in-
gatlan egy részét bérbeadás
útján hasznosítani. Továbbra is
várjuk leveleiket a szolga-
lat@libori.hu e-mail, illetve a
„Joga van hozzá” Gödöllő, Pf.
112. címeken. Korábbi, vala-
mennyi cikkünk olvasható a
www.drborosandrea.hu webol-
dalon.

Első lépésként azt kell tisztázni, hogy
a társasház – amennyiben adókötele-
zettsége keletkezik, akkor be kell,
hogy jelentkezzen az illetékes elsőfo-
kú adóhatóságnál. Bejelentési kötele-
zettségét az erre szolgáló nyomtatvá-
nyon teljesítheti, amely beszerezhető
az adóhivataltól, de letölthető annak
internetes honlapjáról is. A bejelenté-
si kötelezettség jogszerű teljesítésé-
re az adókötelezettség keletkezésé-
től számítóan 15 nap áll rendelke-
zésére a közösségnek. Az adóhatóság
által megállapított adószám birtoká-
ban végezhető a bérbeadási tevékeny-
ség. A társasház-közösség tagjai a kö-
zös név alatt megszerzett jövedelem
után a személyi jövedelemadó tör-
vény előírásai szerint adóznak még
akkor is, ha nem csupán magánsze-
mélyek a tagjai, hanem például gaz-
dasági társaság, de igaz ez akkor is,
ha magánszemély tagja egyáltalán
nincs is a társasháznak. Az adózás
alapját a könyvelés képezi, amelyben
a társasház valamennyi bevételét sze-
repeltetni kell. Kivételt ez alól az
egyes külön adózó jövedelmek ké-
peznek, és a személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény értelmében ide tar-
tozik az ingatlan bérbeadásából szár-
mazó jövedelem is. 

A társasház esetében ezen a jogcímen
megszerzett jövedelem utáni adót
ugyan úgy kell megállapítani, mintha
a bérleti szerződés alanya magánsze-
mély lenne. Ennek értelmében a be-
vétel egésze jövedelemnek minősül,
mely után 25% adót kell fizetni.
Amennyiben kifizetőnek minősülő
személynek – például egyéni vállal-
kozónak –, vagy egyéb szervezetnek
történik a bérbeadás, akkor a kifizető
kötelezettsége az adó levonása, és eb-
ben az esetben a társasházat külön
adókötelezettség nem terheli. A le-
vont adó összegéről a kifizető igazo-
lást kell hogy ad-jon a társasház ré-
szére. Amennyiben magánszemély-
nek, esetleg külföldinek adják ki az
ingatlant, abban az esetben a fenti
mértékű adót a társasháznak kell befi-
zetnie negyedévenként, a negyedévet
követő hónap 12. napjáig.  Azt, hogy
a megszerzett bevételnek mi lesz a
sorsa, a közösség  döntésén múlik.
Fontos azonban kiemelni, hogy ha
úgy határoznak, hogy felosztják azt
maguk között, az így kapott összeget
további adó már nem terheli a ma-
gánszemély tulajdonostársak vonat-
kozásában. Az általános forgalmi
adó szempontjából az ingatlan bérbe-
adása – a tevékenység speciális jelle-
gére tekintettel – adómentességet él-
vez. Ebből az következik, hogy nem
feltétlenül kötelező a számla kiállítá-
sa a bevételről, ha gondoskodnak
más, az ügylet teljesítését igazoló ok-
irat kiállításáról.  Az adómentességre
tekintettel általános forgalmi adó be-
vallási kötelezettség sem terheli a tár-
sasházközösséget. A társasházat is
megilleti azonban az a jog, hogy adó-
kötelessé tegye a bérbeadási tevé-
kenységet, ez esetben a kijelölt képvi-
selő útján tesz eleget az adózással
kapcsolatos kötelezettségeinek. Kije-
lölés hiányában a legnagyobb tulaj-
doni hányaddal rendelkező tulajdo-
nostársat terhelik a kötelezettségek.

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda
Balázs Zita adószakértő

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 Köz-
pont színháztermébe. A „Harmó-
niában” című előadói est keretén
belül a nemzeti kisebbségekkel kar-
öltve – Gödöllő és kistérsége – ifjú
tehetségeinek hagyomány és ér-
tékmegőrző előadására kerül sor.

Balogh Gyula elnök

Tisztelt Leendő Támogatónk!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület ezen a nyáron is szeretné
vendégül látni a moldvai csángó iskolá-
sok 20 fős csoportját Lészpedről. A
2007-es nyaralás nagyon emlékezetes
lett a gyerekek számára, nem utolsósor-
ban az Önök jelentős támogatásának kö-
szönhetően. 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 lá-
nyok érkeznek) négy napra vendégül
látni! Várjuk minden segítőkész ember
adományát, legyen az bármily csekély,
mert összeadódva lehetővé teszik ter-
vünk megvalósítását. 
Az Egyesület számlaszáma: 
65600168-11058186
Pénzbeli adományok átvételére a Dam-
janich János Általános Iskola  titkársá-
gán van lehetőség (Gödöllő, Batthyány

L. u. 32) munka-
napokon 8-16
óra.
A gyermekeket
vállaló családok
Büttner Sarol-
tánál jelentkez-
hetnek munka-
napokon18-20
óra között.

Telefon: 30/609-5022; 28-421 -235
e-mail: buttner.sarolta@gmail.com

Szűcs Józsefné elnök és  
Büttner Sarolta programfelelős

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület

Segítség a csángóknak

Két év előkészítő munka és szer-
vezés után május 31-én, 10 óra-
kor megnyitja kapuit Máriabes-
nyő első közterületi játszótere.
A játszóteret a Fenyvesért Köz-
hasznú Egyesület építette, a
USER Rendszerház Kft. ado-
mányából. A játszótér megépí-
téséhez szükséges területet a
Polgármesteri Hivatal öt évre
használatba adta, és az évek
óta elburjánzott gazos-bozótos
területet megtisztította.

A játszótérépítést két közösségi meg-
mozdulás is segítette, így a terület te-
reprendezésében, majd a növényülte-
tésben és gyepszőnyegfektetésben is
részt vettek a városrész lakói és a Mó-
kus Odú óvoda munkatársai.
A játszótér a Toboz utca és a Juhar ut-
ca – tavaly kialakított – folytatásánál
található, mintegy 574 m² területen. A
helyszín kiválasztását is komoly elő-
készítés előzte meg, hiszen a kisfor-
galmú út gyalogosan és tömegközle-
kedéssel is könnyen megközelíthető.
A játszótér 12 év alatti gyermekek
számára épült. A két rugós játék, a
hinta, a babaház, a homokozó és a ha-
talmas játszóvár mindegyike egy-egy

új kaland gyermekeink számára. A 
szintkülönbségeket a balesetveszé-
lyes támfalak elkerülésével, rézsűk-
kel és növénytelepítéssel oldották
meg. 
A terület nagy ré-
szét ütéscsillapító
gumilappal és mik-
robordázott fenyő-
burkolattal látták el.
A gyorsan elhasz-
nálódó, és a játszó-
tér állandó haszná-

l a t á b ó l
a d ó d ó a n
soha meg
nem újít-
ható gyep-
burkolat-
ból a lehető legkevesebbet
telepítették.
A szülők és a na-
gyobb gyermekek számára
árnyas, hangulatos padok
adnak lehetőséget a beszél-
getésekre. A nagy szintkü-
lönbség és a kis terület nem
ad lehetőséget a labdajáté-
kokra, a kerékpárok, a gör-
deszkák, a rollerek és a kis-

motorok használatára, így sajnos a
játszótérre ezeket nem lehet bevinni.
Anyagi erőforrások hiánya miatt –
nincs ivóvíz,
sem illemhely.
A higiénia fenn-
tarthatósága mi-
att, a játszótér
területén és a
mellette találha-
tó útszakaszon
nem lehetséges
szükségleteket
elvégezni, sem
kutyát sétáltatni.
A játszóteret a
F e n y v e s é r t

Egyesület üzemelteti. A játszótér fenn-
tartásának mindennapos feladataihoz
tartozik a kapu nyitása és zárása, a ho-
mokozó befedése, de heti teendő a
seprés és a növényzet ápolása, így a
fűnyírás, az öntözés, a lombsöprés és
a metszés. Mindemellett az Egyesület
feladata a játszóeszközök karbantar-
tása is, azaz a rongálásokból és a lo-

pásokból adódó károk helyreállítása.
Az Egyesület keresi és kéri a szülők
és a nagyszülők segítségét, hogy a ját-
szótér üzemeltetésének mindennap-
jaiban segítsék munkáját, támogassák
anyagilag vagy társadalmi munkával
a játszótér fenntarthatóságát.

Fenyvesért Közhasznú Egyesület
Levélcím: 2100 Gödöllő, Fenyvesi
nagyút 53.
Számlaszám: 11742049-20341347
E-mail: maria.gara@pipenet.hu
Telefonszám: +36 20 9364781

Játszótér a Fenyvesben

A közösség formálása

A Föld Bolygó Nemzetközi Éve alkal-
mából a GATE Zöld Klub Egyesület
természeti környezet témakörben vers-
és prózaíró pályázatot (legfeljebb két –
próza esetében egy gépelt oldalnál
nem hosszabb – irodalmi művel), vala-
mint fotópályázatot (1 vagy 2 fotóval,
a négy őselemhez – Föld, Víz, Tűz,
Levegő – kapcsolódva, digitális vagy
legalább A5-ös előhívott formában)

hirdetett két korosztályban (18 éven
aluliak és felnőttek).

A művek felolvasására, bemutatá-
sára és zsűrizésére június 5-én, a Kör-
nyezetvédelmi Világnapon kerül sor a
Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ épületében 17 óra-
kor. Szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket! A fotók egy héten keresztül, júni-
us 13-ig tekinthetők meg.

Véradás
Kedves Véradó!

Beteg embertársaink
nevében kérjük Önt, vegyen

részt véradó napunkon!

Lehetőségei szerint kérjük, segít-
sen az új véradók toborzásában, a
térítésmentes véradó mozgalom
népszerűsítésében azért, hogy 

minden rászoruló számára 
biztosítva legyen az életmentő, 

pótolhatatlan vér.
Véradás helye:  

Petőfi Sándor Művelődési Ház

Véradás ideje: 
2008. június 2., hétfő, 8-16 óráig

Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük!

Személyi igazolványát, lakcím ig.
kártyáját, a TB kártyáját és véradó

igazolványát feltétlenül 
hozza magával!

Interaktív irodalmi felolvasóest 

Föld, Víz, Tűz, Levegő 

Az idén is nagy sikert aratott
kicsik és nagyok körében a
gyermeknapi program. Vasár-
nap ragyogó napsütésben né-
pes tömeg lepte el a Petőfi
Sándor Művelődési Központ
környékét, hogy ott néhány
vidám órát töltsön el. A mű-
sort a gödöllői Ifjúsági Fúvós-
zenekar fellépése nyitotta
meg, majd a programot töb-
bek között gólyalábas lovagi
torna, játékos vetélkedők,
kreatív feladatok, kézműves
foglalkozások, ügyességi ver-
senyek, arcfestés, körhinta,
különböző tánccsoportok fel-
lépése és a Bojtorján Együt-
tes koncertje színesítette.

Kép és szöveg: rk

Játék, zene, vetélkedők

Gyermeknap 2008
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. 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!

II. világháborús emlékmű
A II. világháborúval kapcsolatosan mindenképpen érdemes szót ejteni a há-
ború áldozatainak emlékére állított alkotásról. Az emlékművet 1997-ben
avatták fel, de története sokkal korábbra nyúlik vissza. 1942-ben Gödöllő
község elöljárósága felhívást jelentetett meg a helyi sajtóban, s ebben érte-
sítették a lakosságot, hogy a II. világháborúban hősi halált haltak neveit
meg kívánják örökíteni. Erre a célra az I. világháborús emlékmű talapzatának hátulját tartották a legalkalmasabbnak.
Ide egy kőtáblát erősítettek, amire 12 nevet véstek fel (Erre csak azok nevei kerültek fel, akikről addig hivatalos érte-
sítést kaptak). Azonban a háború előrehaladtával a hősi halottak száma is egyre nőtt. Az elöljáróság úgy határozott,
hogy a többi nevet a háború befejezése után írják fel a kőtáblára. A II. világháború után már nem volt lehetőség a töb-

bi elesett nevének feltüntetésére,
különösen a politikai változások
miatt. Később az emlékművön el-
helyezett tábla is eltűnt a talapzat-
ról.
Csak a rendszerváltozás után kez-
dődhetett meg az a folyamat,
melynek eredményeként emlékmű
került a város központjába, a II.
világháborúban elesettek neveiv-
el. Az emlékmű felállításában
nagy szerepet játszott a Gödöllői
Városvédő Egyesület, azonban
több év kellett ahhoz, hogy az em-
lékműre felvésendő neveket föl-
kutassák. A szobor költségei
majdnem elérték a 3 millió forin-
tot. Ennek nagyobb részét Gödöl-
lő város önkormányzata finanszí-
rozta, kisebb része lakossági fela-
jánlásokból állt össze. De voltak
olyan intézmények, akik termé-

szetben járultak hozzá az alkotás felállításához. Az emlékművet Csíkszentmihályi Róbert tervének alapján Fáskerti
István készítette el.
A II. világháborús emlékmű avatására 1997. október 30-én délután 16 órakor került sor. Az alkotást dr. Farkas Jenő
nyugalmazott ezredes és Halász Levente önkormányzati képviselő leplezte le. Avatóbeszédet dr. Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere tar-
tott. Az avatás után került sor az
emlékmű megkoszorúzására, majd
Szecsődi Péter katolikus plébános
felszentelte, Nagy Károly reformá-
tus tiszteletes és Blázy Árpád
evangélikus lelkész megáldotta.
Az új emlékművet úgy tervezték,
hogy az eredeti helyére visszahe-
lyezett I. világháborús emlékmű-
vel alkosson tökéletes egységet.
Félkörívben veszi körül a három
kőtömb a talapzaton álló I. világ-
háborús emlékszobrot. A tér nö-
vényzetének és járdáinak a kiala-
kítása is az emlékművekhez iga-
zodik. Az alkotásra 99 név került
fel, ebből 86 volt katona. A többi
név polgári áldozatokat takar.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Szomorúan olvastuk a hírt, mely
szerint múlt héten kedden, élete
83. évben elhunyt Raksányi Gel-
lért Kossuth-díjas színész, kiváló
művész, a Nemzet Színésze,
mindenki közkedvelt „Kutyuja”.
Azonban csak kevesen tudták ró-
la, hogy a második világháború
végén megjárta a szovjet vörös
hadsereg által a gödöllői pre-
montrei rendház, a mai egyetem
főépületében felállított hadfo-
golytábort is.

Raksányi Gellért 1925. július 19-én szü-
letett Szigetváron. Tanulmányai végez-
tével, 1947-től a Nemzeti Színház tagja
volt – 1989 óta a társulat örökös tagja –,
majd 2000-től annak utódjában, a Pesti
Magyar Színházban játszott. A magyar
színházművészet egyik legismertebb
karakterszínészeként főként epizódsze-
repeket alakított. Jelentősebb szerepei
között volt Biberach (Katona József:
Bánk bán), Szmirnov (Csehov: A med-
ve), a postás, Örkény István Tóték című
darabjában és Vukovics Sebő Illyés
Gyula Fáklyalángjában.

Több mint ötven filmben szerepelt,
köztük a Rákóczi hadnagya, a Körhinta,
az Édes Anna és a Magyarok című al-
kotásban, továbbá a Tenkes kaptánya és
a Rózsa Sándor című tévésorozatban.
Évekig a Szomszédok című teleregény
egyik állandó szereplője volt.

Az egész ország ismerte a becenevét:
ő volt a Kutya, illetve a Kutyu. Három-
éves volt, amikor egy vadászaton ku-
tyák hívták fel a hajtók figyelmét az el-
tévedt kis Gellértre, innen származott a
ragadványnév.

Művészetét a legrangosabb kitünteté-
sekkel ismerték el. 1966-ban Jászai Ma-
ri-díjjal jutalmazták, 1978-ban érdemes
művész, 1989-ben kiváló művész lett. A
Kossuth-díjat 1992-ben, a Nemzet Szí-
nésze kitüntető címet – az első tíz mű-
vész között – 2000-ben kapta meg. To-
vábbi kitüntetései: Farkas-Ratkó díj
(1957), Petőfi Sándor Sajtószabadság-
díj (1997), Obersovszky-díj (2002), Ma-
gyar Örökség Díj (2006).

Raksányi Gellért „becsületes ma-
gyarként élte túl a második világháború
gerinceket roppantó poklát. ... Becsület-
ben élte túl 1956. november 4-ét – tizen-
két napig a feltámadás boldogságáról
álmodott az ország, aztán a hajnali
ágyúdörgésben el kellett temetni az ál-
mainkat. De Kutyu megtanult – és meg-

tanított bennünket – ébren álmodni: be-
csületesen túlélni becstelen körülmé-
nyeket” – írta visszaemlékezésében a
Kortárs című irodalmi és kritikai folyói-
rat.

A Nemzet Színésze 1993-ban Gödöl-
lőn járt, ahol részt vett az egyetem ud-
varán elhelyezett emléktábla avató ün-
nepségén. Ezen Márai Sándor Halotti
beszédét mondta el. Polónyi Péter, a Gö-
döllői Városi Múzeum egykori igazga-
tója a Honismeret című tanulmányában
foglalkozott a hajdani – 1944 végén fel-
állított – hadifogolytábor történetével.
Művében több alkalommal is megszó-
lalt Raksányi Gellért, akit elmondása
szerint az oroszok Pestről hurcoltak el.
Előbb Budára vittek többedmagával,
majd a Rákóczi út egyik épületének pin-
céjében eltöltött éjszaka után Gödöllőre
hurcoltak. Majdnem szó szerint, mivel
alig tudott járni, ezért a kerepesi dom-
bon a bátyja vitte a hátán.

Polónyi Péter tanulmányában kifej-
tette, hogy Budapest ostromának elhú-
zódását Malinovszkij marsall csak úgy
tudta megmagyarázni a moszkvai főpa-
rancsnoksának, hogy a magyar főváros-
ban körbezárt ellenség 188 ezer főből
állt, s a hadijelentések szerint 110 ezer
foglyot ejtettek. Azonban „csupán“ 35-
40 ezret ejtettek, s mikor a „hátország”
számonkérte a hiányzókat (akiknek má-
lenkij robotra kellett menniük), sürgő-
sen össze kellett fogdosson még vagy
70 ezer embert. A foglyok közül sokan
kerültek Gödöllőre, ahol a becslések
szerint körülbelül 45 ezren fordultak
meg. Sokan – talán szerencséjükre –
nem jutottak tovább Gödöllőnél…

A gödöllői hadifogolytábort is megjárta

Elhunyt Raksányi Gellért

A Világbéke-gongnál is meg-
álltak néhány percre a Ma-
gyarországi Krisna-tudatú
Hívők Közösségének zarán-
dokai, akik kilencven napos
útjuk során Gödöllőre is ellá-
togattak. Az évek óta rend-
szeresen megrendezett „Lép-
ni kell!“ elnevezésű zarán-
doklat részét képezi a közös-
ség erőszakmentességet és
tiszta életmódot hirdető „Ne
ölj!” című programjának. A
május elején Egerből indult
kilencven napos útjuk során
száz települést keresnek fel,
ahol zenével és tánccal hív-
ják fel a figyelmet arra, hogy
lehet boldogan élni alkohol,
drogok és erőszak nélkül is.

Városunkból Pásztó felé
folytatták útjukat, melynek
végállomása Mezőkövesd
lesz.

Zarándokok
a gongnál
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Kassára érkezve persze roha-
nunk a városközpontban levő
dómhoz, ehhez  a középkor-
ban, 1378-1490-ig épült csodá-
hoz, amíg azt fel nem kerestük,
ügyet sem igen vetünk más lát-
nivalókra.

Tátjuk a szánkat az épület lenyűgöző
egészére, kint is, majd a kapuján be-
lépve is rabul ejt az érett gótika fensé-
ge, misztikája. Nem mulasztjuk el,
hogy lemenjünk a kriptába, az alag-
sorba, ahol a nagyságos fejedelem, II.
Rákóczi Ferenc és hozzátartozói földi
maradványai nyugszanak, megállunk
a háromszín szalagos koszorúkkal
borított fejedelmi síremlék mellett, s
átviharzik szívünkön az utóbbi há-
romszáz év magyar történelme.

Tovább, távolabb már nemigen gon-
dolunk vissza az időben, pedig lehetne,
hiszen IV. Béla királyunk testvérhúgá-
ról, mint világszerte ismerik, Magyaror-
szági Szent Erzsébetről neveztetett el,
neki szenteltetett a templom.

Ki is volt ő valójában, milyen volt
rövid, de annál nagyobb hatású élet-
útja? Hogyan alakult tisztelete a halá-
la után? Erről olvashatunk először is
Jankovics Marcell és Méry Gábor A
kassai Szent Erzsébet-dóm című, al-
bumnak is nevezhető, szépséges

kivitelű könyvében. Majd a város tör-
ténete következik, aztán a templomé.

És amiért leginkább érdemes birto-
kunkba venni a könyvet, az albumot:
leíratnak, nagyszerű fotókon bemu-
tattatnak a templom részletei, olyas-
mik, amiket a helyszínen sose ven-
nénk észre, de meg nem is lenne
időnk tüzetesen megszemlélni, még
kevésbé újra és újra szemügyre venni.

Milyen szobrok, milyen díszítések
vannak a különböző kapukon, tor-
nyokon? Minderről értesülhetünk,
mindezt tanulmányozhatjuk. A főol-
táron a gyermekét tartó Szűzanya
mellett egyik oldalon az a Szent Er-
zsébet, aki rokona volt, akit Lukács
evangéliuma szerint felkeresett, a má-
sikon Magyarországi Szent Erzsébet,
a dóm patrónája áll. Az ő életét ábrá-
zolja a tizenkét táblakép, mely szin-
tén a főoltár része.

Ám ezek csak a belső szárnyolda-
lak képei. A kassai főoltár egyedülál-
lóan  összetett. Ha a belső szárnyakat
behajtják, Krisztus szenvedésének
története tárul elénk huszonnégy kép-
ben. Ha a külső szárnyakat is beha-
jtják, Mária életének néhány állomása
és Jézus gyermekségének története
jelenik meg, ez megint tizenkét kép-
ben.

Adventi időben, karácsonyra várva

ez utóbbiak láthatók,  nagyböjtben,
húsvétra készülve pedig az előbbiek.
Általában, az év nagy részében pedig
a Szent Erzsébetre vonatkozók.

De még számtalan, a látogatók ál-
tal többnyire fel nem fedezett, fel
nem fedezhető részletet tár fel a
könyv. Bemutatja az oldalkápolnákat,
mellékoltárokat. Bevezet a káptalani
sekrestyébe, fel a karzatra. Az orgo-
nakarzat pillérszobrai, most kiderül-
het számunkra, a magyar szenteket
ábrázolják.

Ha az album áttanulmányozása
után jó sorsunk megint a kassai dóm-
ba vezet, már mintha hazamennénk:
mindent ismerünk, mindenről tudunk,
ami ott található. 
(Jankovics Marcell-Méry Gábor: A
kassai Szent Erzsébet-dóm)          -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Kassa kincse

Június 1-jén és 2-án Pán Péter 
szerepében lép színpadra Bitó
Sándor, a Magyar BalettSzínház
Gödöllő táncosa a Művészetek
Palotájában. A fiatal művészt a
KFKI Kamarabalett igazgatója,
Sárközi Gyula kérte fel a szerep-
re. A táncostól nem idegen, hogy
gyermekdarabokban lépjen fel,
hiszen a gödöllői közönség is
több alkalommal láthatta a legif-
jabb korosztálynak szóló előadá-
sokban, így a Pöttyös Pannában
és a Diótörőben. 

– A „Pán Péter – a megtalált fiúk” csalá-
di mese. A gyermekeknek a barátságról,
a szeretetről, a kalandok izgal-
máról szól, a szülőknek pedig
arról, hogy soha ne felejtsék
el, milyen volt gyereknek len-
ni, és hogy ennél már csak
egyvalami jobb: időnként el-
feledkezni „nagyonfontos fel-
nőtt” mivoltukról és – újra 
gyermekként – gyermekükkel
együtt játszani – meséli a tör-
ténetet Bitó Sándor. 

– Ön több gyermekeknek
szóló előadásban is fellép.
Mi a tapasztalata, mennyire
nyitottak a gyerekek erre a műfajra?

– Nagyon nagy az érdeklődés, a gye-
rekek rendkívül fogékonyak a balett
iránt. Magával ragadja őket az a varázs-
lat ami a színpadon történik. Talán en-
nek is köszönhető, amit balett-tanárként
magam is tapasztalok, hogy egyre több
gyerek jelentkezik balettet tanulni.

– Mi a tapasztalata, ez egyfajta
új divat, hogy komoly érdeklő-
dés?

– Mivel több helyen is tanítok, így
bátran állíthatom, nem múló divatról
van szó. Nagyon sok a tehetséges 
gyerek, akik rendkívül fegyelmezet-

tek, és meglepően kimagasló színpadi
tudással bírnak. Ennek az egyik jó
példája a Pán Péter előadása. 

– Hogyan került ön a KFKI tár-
sulatába?

– Sárközi Gyula igazgató kért fel
erre a szerepre, miután egy televízió
műsorban látott egy részletet a Bolero
című előadásunkból. Még korábban a
főiskoláról ismert, s úgy gondolta, ne-
kem való a feladat. Én örömmel vál-
laltam a felkérést, hiszen ez a darab,
amely a barátságról, szeretetről szól,
különösen aktuális mai pénzcentrikus
világunkban, amikor sok esetben a
valóban fontos dolgok háttérbe szo-
rulnak. -jk-

Gödöllői táncos címszerepben

Ő, Pán Péter

Bitó Sándor a Magyar BalettSzínház
Gödöllő táncosa 10 évesen kezdett
balettozni, s 2002-ben végzett a Tánc-
művészeti Főiskolán, ahol többek kö-
zött Forgách József és Kováts Tíbor
voltak a mesterei. Ezután egy évet
ösztöndíjjal Londonban töltött, majd
egy-egy év következett a Budapest-,
majd a Debreceni Balettnél. Innen a
Nemzeti Színház tánckarába került,
ahonnét Egerházi Attila – akivel ko-
rábban Debrecenben már együtt dol-
gozott – hívta a Magyar BalettSzín-
ház Gödöllő társulatába.

Három szerző, három különbö-
ző műfaj várja az olvasókat a
városi könyvtárban a Könyv Ün-
nepe eseményeinek sorában
megrendezendő Gödöllői írók
estjén, június másodikán. A
Rendezvényen Nádudvari An-
nával, Czigány Györggyel és
Radnóti Lászlóval találkozhat-
nak az érdeklődők.

Néhány hónapja látott napvilágot Nád-
udvari Anna legutóbbi regénye, a Pá-
rizsban ne légy szomorú. A francia fő-
városban játszódó regény főhőse –
egy ausztrál hölgy – fájdalmas emlé-
kei, csalódása elől menekül, hogy az
általa oly nagyon vágyott halál helyett
a szerelem városában végre megtalál-
ja a boldogságot. 

– Számomra mindig nagy öröm az
olvasókkal találkozni, itt pedig külö-
nösen az, hiszen gödöllőiként mindig
is fontosnak tartottam és tartom az itt
élők visszajelzéseit. Ma, amikor na-
gyon kevés a könyvkritika, ezek külö-
nös jelentőséggel bírnak.

– Ezek szerint ön fontosnak tar-
taná, hogy több ilyen jellegű írás
lásson napvilágot...

– Nekem nagyon hiányzik, hogy
ezek kiszorultak az újságokból, mert,
bár sokszor azt sem tudtuk ki írta,
mégis elég rövid időn belül kaptunk
egy visszajelzést. Ezek nem csak ne-
künk szóltak, hanem az olvasóknak is
segítettek abban, hogy mit is válasz-
szanak, ha belépnek egy-egy köny-
vesboltba. 

– Bár nem régen jelent meg az új
regénye, gondolom, már készül a
következőre. Mire számíthatnak az
olvasók?

– Több kéziratom is van, ami ki-
adásra kész. Van közöttük kalandre-

gény, de dokumentum jellegű is, ami
ifjúkorom idejének eseményeit dol-
gozza fel. Ez utóbbi nagy sikert ara-
tott azok között, akik már olvasták. 

***
A költészetet kedvelőket kényezteti

el ezen az estén Czigány György, aki-
nek két verseskötete is a közönség elé
kerül. 

– Nemrég jelent meg az Égi kémia
című verseskötetem, most pedig El-
süllyedt katedrális címmel kerülhet a
polcokra egy válogatás, amiben ko-
rábban már megjelent verseket olvas-
hatnak az érdeklődők, a magyar mel-
lett olasz fordításban is. 

– Milyen témájú versek kerültek
a könyvekbe? 

– Nem választottam egyetlen szű-
kebb témát sem, a költészet egyete-
mességét tartottam szem előtt, így
ezek olyan versek, amik mindenkihez
szólnak. 

***
Igazi lapozgatnivaló csemegének

ígérkezik Radnóti László: Pardon, té-
vedés! című könyve, amit akkor is
kézbe vehetünk, ha csak néhány per-
ces kikapcsolódásra vágyunk. 

– Ez a könyv olyan pontatlan infor-
mációk helyretétele, amik a mai köz-
tudatban rosszul helyen vannak. Pél-
dául gyakran előfordul, hogy idéznek
valakitől, de tudjuk, hogy az idézett
személy ilyet nem mondott. A 280
címszóban többek között ilyen pon-
tatlanságokat igyekeztem kijavítani, a
kultúrhistóriánkban meglévő tévedé-
seinket pontosítani. 

– Miért adta a fejét könyvírásra? 
– 30 éves gyűjtőmunka után, töb-

bek között a hallgatóim unszolására
döntöttem úgy, hogy kiadom gyűjte-
ményem legérdekesebb témáit. Min-
dig is érdeklődtem a kultúrtörténetek

iránt, és a műsoraim nagy része is
ilyen jellegű volt, attól függetlenül,
hogy mint sportos robbantam be a
köztudatba. A hallgatóim ötletére
kezdtem el gyűjteni ezeket a dolgokat
és most úgy döntöttem, hogy az álta-
lam összegyűjtött, és remélhetőleg ér-
dekes információkat megosztom a
nagyközönséggel.

– Kiknek ajánlja ezt a könyvet?
– Bárkinek, hiszen bármikor kézbe

vehető és letehető. Amolyan ágybeli
olvasmány, aminek egyaránt van mű-
vészetei, tudományos és történelemi
jellegű témája is. 

A könyv ünnepe Gödöllőn 

Gödöllői írók estje

Városunkban nagy hagyománya
van a Könyv Ünnepének, hiszen
minden évben érdekes programok
csábítják  az érdeklődőket a városi
könyvtárba. Nem lesz ez másként
az idén sem.
A június 2-án kezdődő, és június 7-
ig tartó rendezvénysorozaton vala-
mennyi korosztály megtalálja a
számára érdekes programot.
Szombaton például egész családo-
kat várnak, hogy a mesék útján ka-
landozva töltsenek el egy kellemes
délelőttöt. Ezen kívül rajzverseny
és vetélkedő várja a látogatókat, de
megtudhatják azt is, milyen gyó-
gyító erővel bírnak a mesék, ame-
lyek itt Szekeres Erzsébet szépen
varrott szőnyegein is megjelennek. 
Minden korosztály számára is iz-
galmas találkozásra kerül sor ezen a
délelőttön, hiszen ekkor lesz az in-
tézmény Olimpiai Visszaszámlálás
nevű programjának következő for-
dulója. A több találkozóból álló be-
szélgetés vendége ez alkalommal
Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilab-
dázó lesz. 
Az este folyamán pedig már a felnőt-
teket várja a könyvtár. Nekik szól a
Házasságon innen és túl című elő-
adás, amelyben Háy János történeteit
Rátóti Zoltán színművész adja elő.

Részlet a Pöttyös Panna c. előadásból
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Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány

Intenzív Nyári képző- és 
iparművészeti tanfolyamok
fiataloknak és felnőtteknek 

a GIM-Házban

Kerámia tanfolyamok

F. Orosz Sára keramikus-
művész 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)

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Május 31. szombat 11 óra
Ferenczi Anna növendékeinek
hangversenye (zongora)
Június 2. hétfő 18 óra
A népzene tanszak hangver-
senye
Június 3. kedd 17 óra
A zongora tanszak továbbkép-
zős növendékeinek hangver-
senye
Június 4. szerda 17 óra
Művészeti alapvizsga hangver-
seny
Június 5. csütörtök
Bali János növendékeinek
hangversenye
18.30: A zeneszerzés tanszak
bemutatója
19 óra: A furulya tanszak
hangversenye
20 óra: A zenetörténet csoport
előadása
Június 6. péntek 17 óra
A jazz tanszak vizsgahangver-
senye a zeneiskola udvarán

Szecessiós Túra
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

Gödöllői Városi Múzeum

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
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HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves keverék szuka 2 éves keverék kan

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

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

2 éves keverék szuka

Május 31-június 1.:

dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

1 éves keverék kan

3 éves keverék kan

A néha már monotonnak ható
rengeteg zöld felület között
üdítő színfoltként viríthat az
egynyári dísznövényekkel tele-
ültetett virágágyás, mely
egész nyáron gyönyörködteti
szemünket. Nézzük hát, mik is
ezen ágyások kialakításának
alapjai!

Először is tekintsük át, miket is hí-
vunk egynyári dísznövényeknek! Az
általános megfogalmazás szerint
olyan gazdagon virágzó dísznövé-
nyek, melyek gy év (egy vegetációs
időszak) alatt fejlődnek ki virágoz-
nak, termést hoznak, majd ősszel el-
pusztulnak. Lehetnek köztük rövid-
illetve hosszú tenyészidejűek, sőt, ta-
lálhatunk közöttük évelő növényeket
is, melyeket exótaként (nem ősho-

nos, jövevény) a mi klímánkon hosz-
szú tenyészidejű egyévesként ter-
mesztünk. Ebbe a csoportba tartozik
például a Begonia, ami Amerika tró-
pusairól származik, valamint a Sal-
via, más néven paprikavirág, mely
egy brazíliai, méteresre megnövő fél-
cserjétől eredeztethető. Az egynyári
dísznövények többféle szempontból
csoportosíthatóak, melyek a felhasz-
nálásuk, ökológiai igényük, vagy ne-
velési módjuk lehetnek. Felhasználá-
suk szerint megkülönböztetünk pél-
dául virágágyba ültethető egynyária-
kat, mely kategória alapfeltételei,
hogy a virág/virágzat emelkedjen a
lomb fölé és javarészt összefüggő vi-
rágszőnyegként el is takarja azt, a
színük legyen élénk, jól takarjanak,
valamint legyenek változatosak. A
virágágyakat, melyekbe ezeket a nö-
vényeket ültetjük, szintén kategóri-
ákba sorolhatjuk. A legalapvetőbb
osztályozás az ágyás alakja szerint
történhet. Eszerint kialakíthatunk

úgynevezett rabatt
ágyat, ami azt jelenti,
hogy az ágyás mindkét
hosszanti oldaláról lát-
ható, 1-2 méter széles,

többnyire sétálóút közelében létesí-
tett szalagszerű virágágy, melyben a
legmagasabb növények középen, az
alacsonyabbak pedig a széleken he-
lyezkednek el. A következő lehetőség
a border, ami egy oldalról megte-
kinthető, többnyire fal, vagy kerítés
elé helyezett, szintén színes virágsza-
lag, melyben a magas egynyáriak há-
tul, az alacsonyak pedig lépcsőzetes
fokozatosságot tartva előrébb helyez-
kednek el. A szőnyegágyba rendsze-
rint nyírható levéldísznövények, va-
lamint alacsony, de közel azonos nö-
vekedési eréllyel bíró virágos egy-
nyáriak kerülnek. Következőként a
geometriai virágágyat említjük, mely
a nevéből adódóan különféle geo-
metriai formák (négyszög, kör, ösz-
szetett alakzatok) virágokból történő
előállítását jelenti. Ezeket gyepfelü-

let vagy út ha-
tárolja, gon-
dolhatunk itt
például szépen
ápolt körforga-
lom közepén
virító üde szín-
foltra, ami bi-
zony nem
megy ritkaság-
számba. Végül
legyen szó a
szabályta lan
vi rágfol t ró l ,
ami ugyan nem
számít kimon-
dottan ágyás-
nak, de min-
denképpen lát-

ványos eleme lehet kertünknek. Ki-
alakításuk fákkal, bokrokkal körül-
vett, nagyobb terjedelmű gyepfelüle-
tekben történhet kétfé-
le képpen: az egyik le-
hetőség, hogy teljesen
szabálytalan, amőba-
szerű virágfelületet
alakítunk ki, a másik,
hogy az ágyás mértani
formára emlékeztető és
a kerti út vezetéséhez
igazodó legyen. Ha
már eldöntöttük, mi-
lyen formában szeret-
nénk kialakítani ágyá-
sunkat, ideje átgondol-
ni, hogyan is rendez-
zük el a kiválasztott
növényeket. Elhelyezé-
sük lehet egységes,
szegélyezett, illetve ve-
gyes. Egységes ültetés
esetén egyetlen fajt
használunk fel, szegé-

lyezett ültetés esetén pedig egy fő
növény köré sövényként ültetünk egy
vagy két, azonos magasságúra meg-
növő fajt vagy fajtát. Vegyes ültetés-
kor legalább három, azonos ökológi-
ai igényű fajt ültetünk szabályos
(mozaik ágy) vagy szabálytalan fol-
tokba. Ezen a kategórián belül érde-
mes külön foglalkozni az úgyneve-
zett „mille fleur” (ejtsd: millflőr)
ágyással, ami 4-5 azonos magasságú
fajta ültetésével hozható létre, még-
pedig úgy, hogy ezeket az eltérő szí-
nű növényeket váltakoztatva és is-
métlődve ültetjük, aminek egy cso-
dásan virító tarka virágfelület lesz az
eredménye. Reméljük, cikkünk ele-
gendő kedvcsinálónak bizonyult ah-
hoz, hogy magunk is szerszámot ra-
gadjunk, és miután ellátogattunk a
legközelebbi kertészeti árudába, neki
is álljunk összeállítani azt a kompozí-
ciót, mely legjobban tükrözi ízlésün-
ket és ami a legnagyobb örömet
okozza majd nekünk egész nyáron.

Nem csak kertészeknek

A virágágyások

Gólya, gólya gilice, mitől véres a lábad?
Ki ne ismerné a mondókát? És ki ne is-
merné a mondóka főszereplőjét, a fehér
gólyát? Ez a madár egyfajta jelkép. Nél-
küle el sem képzelhető a tavasz, és nél-
külük szinte elképzelhetetlen volt a vi-
déki táj, a vidéki falvak. Pár évtizede,
szinte még valamennyi településen
fészkelt legalább egy, mára azonban ál-
lománya jelentősen megcsappant.

A fehér gólya 1901 óta vé-
dett faj Magyarországon. Je-
lenleg fokozottan védett,
pénzben kifejezett értéke 100
ezer Ft. Európa-szerte veszé-
lyeztetett, ezért a hazai jog-
szabály mellett több nemzet-
közi egyezmény is védi: sze-
repel az EU Madárvédelmi
Irányelvének I. számú mel-
lékletében, és az élőhelye-
ket, ill. a vonuló fajokat védő
Berni és a Bonni Egyezmé-
nyek függelékeiben.

A magyarországi gólyaál-
lomány néhány évtized alatt 8000 párról
5000-re csökkent. A 70-es évek közepe
óta végzett védelmi tevékenység ered-
ményeként a populáció stabilizálódott.

Napjainkban folytatódik a gólyák
táplálkozó- és fészkelőterületeinek zsu-
gorodása, mivel azok döntő része nem
áll védelem alatt. Megnyugtató azon-
ban, hogy az ország legsűrűbb állomá-
nyú északkeleti-keleti részén nagy terü-
letek védettek (pl. Beregi-sík, Bodrog-
zug, Hortobágy). Jelentős veszélyforrás
a középfeszültségű szabad légvezeték-
hálózat is, amelynek tartóoszlopain
gyakran éri áramütés a madarakat. 

A fehér gólya legfontosabb táplál-
kozó-területeinek, a nedves, mocsaras
réteknek a fogyatkozása napjainkban is
általános jelenség. A nedves területek
kiszárítása, a legelők feltörése követ-
keztében fogyatkozik a fehér gólya táp-
lálékbázisa. Növeli a veszélyt a legelő
háziállat-állomány drasztikus csökke-
nése is, mivel a felhagyott legelőkön
felverődő növényzetben nem képes táp-
lálkozni. Veszélyezteti a fehér gólyát a
füves területek mesterséges erdősítése
és spontán beerdősülése is.

A változatos földhasználatú, extenzív
hasznosítású, a hagyományos mezőgaz-
dasági jellegű területek és a vizes élőhe-

lyek megtartása az alapja a táplálkozó-
területek védelmének.

A fészkelési időszakban a fehér gó-
lyák pusztulása leggyakrabban (a fel-
mérések szerint 94 %-ban) áramütés
miatt következik be. A villanyoszlo-
pokra települő párok veszélyeztetettek a
leginkább. A fészek közelében, a közép-
feszültségű vezetékeken lévő transzfor-
mátorokon főleg a fiatal, éppen kirepült

gólyák szenvednek áramütést. Gyakran
egész fészekaljak pusztulnak el így.

A táplálkozó-területek közelében hú-
zódó középfeszültségű légvezetékek
tartóoszlopaira felszálló gólyákat szin-
tén gyakran éri áramütés. Ha a gólyák
nekirepülnek a magasfeszültségű veze-
tékeknek, az is okozhat veszteséget.

A jogszabályok ugyan tiltják a fehér
gólya fészkének engedély nélküli eltá-
volítását, ennek ellenére ez még ma is
előfordul. Elsősorban a hagyományos
fészkelőhelyek (kémény, háztető, to-
rony) esetében történnek szabálysérté-
sek. Ritkán az áramszolgáltatók is le-
dobják a villanyoszlopra épült fészke-
ket, főleg a kapcsolószekrényes oszlo-
pokról. A fákra épített fészkek legtöbb-
ször természetes úton (kiszáradás, kidű-
lés, viharkárok) semmisülnek meg, rit-
kábban a fa kivágása miatt.

Bár a fehér gólya közkedvelt madár,
újabban mégis több helyen szándéko-
san zavarják, gátolják megtelepedését.
Így védekeznek esetleges „szemetelé-
se“, meszelése ellen. Sajnos még ma is
előfordul egy-egy gólya lelövése.

A gólyák túlélését, szaporodási sike-
rét is alapvetően meghatározza környe-
zetük – fészkelő- és táplálkozóhelyük –
állapota. A táplálkozó helyek védelmét

a természetes élőhelyek és életközössé-
gek megvédése jelenti.

A táplálékállatok élelme, búvó- és
szaporodóhelye szempontjából jelentős
az élőhelyek növényzete, a területen ta-
lálható élővíz mélysége, hőmérséklete,
kémhatása, az esetleges áradások hatá-
sa, és természetesen az, hogy álló vagy
folyóvízről van-e szó. A gólya táplálék-
állatainak szempontjából legjobb az álló
vagy lassan folyó víz. Ilyenek a szikes
tavak, patakok, nem időszakos vízállású
csatornák, sekély vizű mocsárrétek. 

A gólyáknak legkedvezőbb a 10-20
cm magas növényborítás. Ennél maga-
sabb növényzetben nem tudnak vadász-
ni, mert nem látják megfelelően a zsák-
mányállatokat. A túl alacsony növény-
zet takarása nem megfelelő, ezért a táp-
lálékállatok elpusztulhatnak, vagy el-
vándorolhatnak. Az élőhelyek kialakítá-
sakor és kezelésekor át kell gondolni az
egyes fajok igényeit és érdekeit. Nem
kell mindenhová gólyát telepíteni, egyes
helyeken nem kívánatos is lehet a faj
túlzott jelenléte (pl. földön fészkelő ritka
madarak, kígyók élőhelyén, a madárfi-
ókák és a fiatal viperák zsákmányolása
miatt).

Állati dolgok

A fehér gólya védelme

Talált kan kutya, elvihető!
Tel.: 30/948-3010,

30/948-3400

Állatos Gyereknap

2008. június 1., 10 óra

Helyszín:
Gödöllői Kutyakiképző

Iskola (Vásártér)

- kutyabemutatók
- játékos vetélkedők
- kisállat simogató
- rajzverseny (várjuk az
otthonról hozott alkotáso-
kat „Kedvenc állatom”
címmel!)
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18-08 óra között és hétvégén. 
Tel.: 28/430-655.

Május 25-június 1-ig: Sanitas, Thegze L. u.
2. Tel.: 545-585.
Június 1-8-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

2008. június 24-tól - augusztus 30-ig az önkor-
mányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében korlá-
tozott számban üdülési lehetőséget ajánlunk fel
gödöllői családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdőszo-
bás 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 (222-
es szoba), vagy telefonon: 529-139.

LOMTALANÍTÁS
Június 2., hétfő: Hunyadi u. – Nap u. sarok,
Hunyadi u. – Attila u. sarok, Öreghegyi u. kö-
zepe, Gerle u. 6. sz. elé, Szilágyi E. u. eleje,
Szilágyi E. u. első negyede, Szilágyi E. u. kö-
zepe, Szilágyi E. u. harmadik negyede, Szilá-
gyi E. u. vége, Knézich u. - Öreghegyi u. sarok,
Blaháné u. 30. sz. elé, Blaháné u. 90. sz. elé
Június 4., szerda: Blaháné u. ABC közelébe ,
Rét u. 8. sz. elé, Rét u. 20. sz. elé, Rét u. 35. sz.
elé, Diófa u. – Galagonya u. sarok, Tölgyfa u.
közepe, Úrréti u. közepe, Blaháné útra a Hárs-
fa u. és a Vőfély u. közé, Nyárfa u. 9. sz. elé,
Blaháné u. 20. sz. elé, Fűzfa u. – Hársfa u. sa-
rok, Akácfa u. közepe
Június 6., péntek: Hegy u-i buszforduló,
Hegy utca 21. sz. körül, Sőtér u. közepe (Vőfé-
ly – Kápolna közé), Blaháné útra a Hársfa u.
után, Blaháné u. 220. sz. elé,Lázár V. u. első
negyede, Lázár V. u. 80. sz. körül, Lázár V. u.
utolsó negyede, Állomás u. 8. sz. elé, Palota-
kerti BKV épület közelébe, Ady E. sétány 10.
sz. elé, Ady E. sétány 24. sz. elé

A régi községháza helyén
megnyílt Erzsébet királyné
Szálloda étterme és kávéhá-
za várja Önöket!

Napi 3 fogásos menüajánlat:
1000 Ft/fő. 

Hétvégenként büféajánlat: 3000 Ft/fő. 

A büféasztal négyféle előételt, kétféle levest, nyolc-
féle főételt, három desszertet kínál korlátlan fo-
gyasztással, hozzá ízlés szerint csapolt sörrel, vö-

rös- és fehérborral, vagy üdítőkkel.

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és Accor ticket utalványát!

Nyitva tartás:
Étterem: 12–24            Kávéház: 7–24.

Asztalfoglalás és információ: 28/816-819 
info@erzsebetkiralynehotel.hu

MUNKAERŐFELVÉTEL: NYELVISMERETTEL RENDELKEZŐ GYAKORLOTT 
FELSZOLGÁLÓT, VALAMINT SZAKÁCSOT FELVESZÜNK. 

Tel.: 30/9719-770.

Gödöllőn a Láng Fitnessben
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 35., 

a temető mellett)

06-30/825-9416 (du. 15 órától)
06-30/267-6966

tancoktatasok@gmail.com

PROFI TÁNCOSOKKAL INDULÓ 
PROGRAMJAINK:

– ERŐSÍTŐ AEROBIC

– FLAMENCO

– BALETT (gyerekeknek)

Újdonság!

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 be-
fizetése 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 ingat-
lanok megtekintésére időpont egyeztethető vele.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága
édesanyánk, özvegy NAGY LAJOSNÉ, szül.
Jónás Julianna temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, és mély gyászunkban osz-
toztak. gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fér-
jem, DR. RAVASZ TIBOR búcsúztatását je-
lenlétükkel megtisztelték és együttérzésükkel a
család fájdalmában osztoztak.

Dr. Ravasz Tiborné és családja

FELHÍVÁS
2008.  év i  város i  Semmelwe is -na-
pon  i sméte l ten  átadásra  kerü l  a
Gödö l lő  Egészségügyéért  D í j .

Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a sze-
mélyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik a vá-
ros egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelke-
dő tevékenységet folytattak a gyógyító – megelőző munká-
ban, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős ered-
ményeket 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 javasla-
tot – részletes indoklással – olyan személyekre, közössé-
gekre, akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyeré-
sére! A javaslatot a Népjóléti Irodára szíveskedjenek
megküldeni (Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda, Gödöllő,
Szabadság tér 7 sz. 2100.)

HATÁRIDŐ:  2008.  JÚNIUS 6 .

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy nagybátyánk
SOLTÉSZ BÉLA temetése 2008. május 30-án
14 órakor lesz a zsámboki temetőben.

L A K O S S Á G I
FÓRUM
Tisztelettel értesít-
jük a lakosságot,
hogy 2008 május
22-től június 20-ig
kifüggesztésre ke-
rül a Polgármesteri
Hivatal Lakosság-
szolgálati Irodáján,
a Meggyes terüle-
tére vonatkozó Szabályozási Terv módosítása. A ki-
függesztés ideje alatt a tervvel kapcsolatos észrevé-
teleiket a helyszínen megtehetik.

Ehhez kapcsolódó LAKOSSÁGI FÓRUM
2008. május 29-én 17,00 órakor lesz a

Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében.



ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk.
Érd.: 30/913-8769.
* Gödöllői Étterembe szakácsot, kézilányt felveszünk.Érd. Zahorecz Zoltán 20-
3309564.
* OPEL GAÁL MÁRKASZERVIZ kézi autómosóba kollágát keres. 2100 Gödöllő, Rét
utca 18. Tel.: 28/410-095, e-mail: opelgaal@vnet.hu
* OPEL MÁRKAKERESKEDÉS, GONDNOK -ot keres: érvényes vezetői jogosítván-
nyal. Kertészkedésben és karbantartási munkálatokban jártas, rendszerető, precíz,
40-50 év közötti, nem dohányzó férfi Gödöllő és közvetlen körzetéből. Jelentkezni,
fényképes önéletrajzzal: Gaál Autóház Kft., 2100 Gödöllő, Rét utca 18. 
* OPEL MÁRKAKERESKEDÉS autószerelőt keres fényképes önéletrajzzal, Gödöllő
és közvetlen körzetéből. E-mail: opelgaal@vnet.hu, cím: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
67. Érd: 30/9/320-476.
* OPEL MÁRKAKERESKEDÉS hölgy munkatársat keres: középfokú végzettséggel,
pénzügyi – számviteli – irodai gyakorlattal, Gödöllő és közvetlen körzetéből.
Fényképes Önéletrajzzal, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67., E-mail: opelgaal@vnet.hu
* Gödöllői exkluzív kávéházba, gyakorlott kézilányt felveszünk! tel: 20-322-03-72,
solier@invitel.hu

* Opel Márkakereskedés könyvelő hölgyet keres, felsőfokú pénzügyi végzettséggel,
mérlegképes könyvelői képesitéssel, min. 3 éves önálló gyakorkattal, napi 8 órás
munkaidőben. E-mail: opelgaal@vnet.hu, cím: 2100 Gödöllő,Dózsa György út 67.
* Alkalmi és folyamatos munkalehetőséggel, Gödöllőn és környékén téged vár vál-
tozatos 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 
* 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
* VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELŐ SZAKMUNKÁST FELVESZÜNK. Tel: 30/9252-038
* 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 mege-
gyezés szerint. Érd: 20/538-6449
* ÁLLATGONDOZÓT RÉSZMUNKAIDŐBEN, MEGBÍZÁSSAL FELVESZÜNK. Érd:
28/420-366
* 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
* Alkalmi munkához férfi munkaerőt keresünk! Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! 30/946-7702
* Cégünk keres függőzni tudó minősített CO-2 hegesztőket Dunakeszi munkahe-
lyre, valamint vastaganyag hegesztésében jártas CO-2 hegesztőket gödöllői munka-
helyre. Kiemelt bérezés. Tel: 20/403-9721
* Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással orvostechnikai termékek iro-
daházon 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
* Szadai melegkonyhás étterem keres gyakorlott KONYHALÁNYT, FELSZOLGÁLÓT
és SZAKÁCSOT. Tel: de. 10 órától 28/404-692, 20/971-6272
* 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
* 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 gépjár-
mű előny. Amit kínálunk: Versenyképes, teljesítményarányos jövedelem, változatos
munkavégzés, dinamikus, fiatal cég biztos háttere, jó csapat, kellemes légkör.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
kertesz.laszlo@humaniakft.hu 
* Az OR-VI Utazási Központ gyakorlattal rendelkező idegenforgalmi ügyintézőt
keres. Jelentkezni kizárólag e-mailben: info@orvi.hu 
* A szadai Székely B. ÁMK Napközi Otthonos Óvoda részmunkaidős óvónőt keres
határozott időre 2008. szeptember 1-től. Jelentkezni lehet személyesen az óvodában
(Szada, Dózsa Gy. út 63.) Weitz Magdolnánál, vagy telefonon: 28/503-586.
* Vállalkozóival rendelkező FODRÁSZT és PEDIKŰRÖST keresek bevezetett szép-
ségszalonba Gödöllőn. Tel: 20/222-9257

* FODRÁSZT vagy KOZMETIKUST keresek működő üzletbe. Tel: 70/280-2276
* Gépi vagy kézi vakolásban jártas, megbízható, precíz dolgozót keresek azonnali
kezdéssel Gödöllőn és környékén. Tel: 30/280-3077
* Meglévő vendégkörhöz FODRÁSZT keresek. Kézzel írott, fényképes önéletrajz
szükséges. Előzetes egyeztetés telefonon: 30/6363-248 Érettségizők figyelem:
mesterkozmetikus KOZMETIKUS TANULÓT KERES 2008/2010-es tanévre. Érd:
28/430-142
* FODRÁSZT KERESEK IGÉNYES SZÉPSÉGSZALONBA. Vendégkör biztosított, ked-
vező feltételekkel. Gödöllő, Ibolya u. 68/A. Zabó Ágnes: 30/268-2084
* HM ARMCOM ZRt. MARKETING OSZTÁLYVEZETŐT keres, aki híradástechnikai
szakon végzett okleveles villamosmérnök, valamint marketing és reklámmenedzser
végzettséggel, angol nyelvtudással rendelkezik. Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt. 2101. Gödöllő, Pf: 395. Tel: 28/422-119
* VEZÉRIGAZGATÓ MELLÉ TITKÁRNŐI munkakör betöltésére felsőfokú
képzettséggel, angol nyelvtudással munkatársat keresünk. Bérezés megegyezés
szerint. Jelentkezés szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okmányok máso-
latainak benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt. 2101. Gödöllő, Pf: 395. Tel:
28/422-119
* SZERKEZETI LAKATOSOKAT, HEGESZTŐKET, VILLANYSZERELŐKET 700 Ft-os
bruttó órabérrel felveszünk. Jelentkezés személyesen: HM ARMCOM ZRt. 2100.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/a. Tel. 28/422-119
* Gödöllői munkahelyre digitális nyomda kiadványszerkesztésben jártas grafikust
keres. Elvárás: számítógépes ismeret, QuarkXPress, CorelDraw, Photoshop
szerkesztési gyakorlat. Legalább középfokú végzettség. Előny: jogosítvány, angol
nyelv ismerete. Érd. 30/320-7225

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-536620/525-5366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:H: 8.30 – 13-ig, KEDDEN
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS, Sz-cs: 8.30-

15.30-ig, P: 8.30-12-ig
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirde-
tést nem áll módunkban elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk.
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-Veresegyház Öreghegyen 704m2 telken
130m2 cs.ház 23,5 MFt
-Veresegyház Öreghegyen új 144m2 cs.ház
643m2 telken 29,9MFt.
-Új építésű házak Gödöllőn nappali + 3
szoba 300m2 telek 28MFt-tól.
-Hegy u. mögött 1200m2 zártkert 30m2
faház 3,8MFt.
-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.
-130m2 családi ház Gödöllő 360m2 telek garázs 21 MFt.
-Kiadó Fácán soron 1 szobás lakás 45ezer Ft/hó
-Kiadó János utcában 1,5 szobás erkélyes lakás
60ezer Ft/hó



* Digitális nyomda gödöllői és veresegyházi üzletébe teljes munkaidős állásba
operátorokat keres. Elvárás: középfokú végzettség, készségszintű számítógépes
ismeret. Előny: nyomdai, kötészeti, számítógépes grafikai szerkesztői gyakorlat.
Érd: 30/320-7225
* Friss nyugdíjas Eü dolgozó –szeretettel- felügyelne, gondozna beteg, idős embert,
vagy gyereket éjjel és hétvégén is. Érd: 20/354-9688
* Takarítást, gyermekvigyázást, idősek gondozását vállalja nyugdíjas hölgy
Gödöllőn. Érd: 30/271-3701
* Alsóparkban lévő házunkhoz kerti munkára (napi 1 óra) megbízható férfit kere-
sek. Érd: 30/250-2626
* Adminisztratív munkakörbe, munkaügyi és számítógépes ismeretekkel ren-
delkező asszisztenst keresünk közalkalmazotti jogviszonyba. Bérezés a közalkalma-
zotti bértábla alapján. Az önéletrajzokat a következők szerint várjuk: levél: Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat 2100. Gödöllő, Mátyás király u. 11. E-mail:
epsz@freemail.hu Tel: 28/410-454, 20/964-5758
* 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 maga-
sabb szakmai színvonalat jelent. Ilyen végzettségű szakember nagyon kevés van. A
továbbképzést vállaljuk. T: 20/2411-377
* Gödöllői Királyi Kastély Kht. könyvelőt keres azonnali belépéssel. Feltétel: közgaz-
dasági szakközépiskolai végzettség. Előny: mérlegképes könyvelői vizsga. Kézzel
írott önéletrajzokat a kastély igazgatói titkárságára várjuk. Gödöllő, PF. 406.
* Gödöllői ABC kétműszakos munkaidős beosztásban felvesz eladókat és
pénztárosokat. Önállóan dolgozni tudó, pontos, precíz munkatársak jelentkezését
várjuk, fényképes önéletrajzzal: 2101 Gödöllő, Pf: 353.
* Elege van már abból, hogy dolgozik, és nem tud előrébb jutni? Szeretne olyan
munkát végezni, amivel jut ideje a szórakozásra, kikapcsolódásra és nyaralásra, ill.
egy jobb minőségű élet elérésére? Ezt tudjuk nyújtani. Amit elvárunk: jó megjelenés,
határozott fellépés, jó kommunikáció, mobilitás, 25-50 év közötti életkor és rugal-
mas munkabíró képesség. Fényképes önéletrajzokat a godollo.allas@citromail.hu e-
mail címre várjuk. 

INGATLAN
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort. Lakások
saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek.
Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Gödöllőn, a központban 2003-ban épült, 2 szintes lakás ELADÓ. Irodának is alka-
lmas. Érd.: 70/591-2776.
* 1500 m2 telekrész Gödöllő Isaszegi úton (nem lakóövezet) eladó. Tel:
30/528-7777
* Garázsok eladók! Új épületben a Kazinczy körút környékén és a Remsey körúton.
Érd: 30/201-7329
* GÖDÖLLŐN A JÁNOS UTCÁBAN GARÁZS ELADÓ. Érd: 28/412-180
* GARÁZS eladó Gödöllő, János u. 23./A alatt. 20 m2. Ár: 3 MFt. Tel: 30/6415-608
* Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es telek, termő gyümölcsössel 650
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/375-4849.
* Gödöllőn, Antalhegyen 760 m2 belterületi üdülőtelek (15 %-a beépíthető),
csendes részen eladó. Aszfaltos utca, teljes közmű. Ár: 7,8MFt. Érd: 20/329-9694
* Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek 9,5 M-ért, uitt kb. 360 m2-
es közművesített ikerház építésére alkalmas telekrész eladó. Iá: 3 M. Tel:
28/404-124, 30/2766-526
* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes utcában eladó Iár 16,8 MFt
20-772-2428
* Eladó 2 szobás gyönyörűen felújított lakás Gödöllőn központban! Iár 9,9 Mft
20 772-2428
* Eladó 1,5 szobás erkélyes cirkós felújított lakás a János utcában új nyílászárók
Iár 10,5 Mft 20-772-2428
* Sürgősen Eladó Gödöllőn Remsey krt 1+2 félszoba szép lakás Iár13,8 MFt (20)
772-2428
* 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 20-772-2428
* Eladó a Kazinczyn 2 szobás,III. em. téglalakás Iár 10,4 Mft 20-772-2429
* Eladó Ambrus közi 1+ 2fél szobás erkélyes lakás Iár 13 Mft 20-772-2429
* Eladó 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth L. utcában Iár 9,8 Mft 20-804-2102
* Eladó 3 szobás téglaház Alvégben,nagy telekkel 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
* Gödöllőn építési telek lakható kis téglaházzal, jó környéken eladó Iár 13,8
Mft 20-772-2429 www.godolloihaz.hu
* Eladó Palotakerten 2 szobás egyedi fűtésmérős lakás Iár 10,45 Mft. 20-
7722428
* Szadán 1440 nm-es, panorámás építési telek eladó 6,3 MFt-ért 20-772-
2428 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 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 20-
7722429 / 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Eladó ház Hévízgyörkön! 70m2-es, lakható 2 szobás konvektoros I ár 7,2
mft.20-772-2429

* Eladó ház Aszódon nappali + 2 és fél szobás felújított Iár 16,2 MFt. 20-804-2102
* 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
* 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.
* 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
* 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
* Gödöllő Máriabesnyőn, kegytemplom szomszédságában, csendes, aszfaltos
utcában eladó 93 m2-es társasház 1. em. lakása. Polgári lakóház kúria jellegű, sze-
cessziós díszítésekkel, kastélyfedésű manzárdtetővel. A lakás összkomfortos, telje-
sen 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
* 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
* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás lakás
részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
* Eladó Gödöllőn 2 szoba összkomfortos családi ház a SZILÁGYI E. utcában iá: 17M;
JÁNOS utcában 1,5 szobás konvektoros földszinti lakás, felújítandó iá: 9,5M;
Bontott 30 m2-es elemes hőszigetelt faház iá: 50 ezer. Szántót Gödöllőn és
környékén beszámítok ill. veszek. Tel: 70/948-2271
* 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
* Gödöllő városközpontban régi építésű földszinti 90 m2-es polgári lakás
saját udvarrésszel eladó! Iár: 21,8 M Ft. Tel: 20/3238-106
* Eladó Gödöllőn, Erzsébet krt-on 2 szobás 55 m2-es felújított (radiátor,
ablak, redőny, járólap, csempe, stb)13MFt. Tel: 30/490-8516
* 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, vilá-
gos, egyedi fűtésű, alacsony rezsijű lakás a Szőlő utcában. Magánszemélytől.
Tel: 30/211-3193
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INGATLANOK FORGAL-
MAZÁSA, FELSŐSZINTŰ

INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
ALBÉRLET
*A Paál László közben 2+fél szobás,
konvektoros, kéterkélyes, jó elren-
dezésű, igényes, első emeleti lakás
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 70 e
Ft/ hó+ rezsi.
*A központban 1+ 2 fél szobás, egyedi
fűtésű, bútorozott, igényes, második
emeleti lakás hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj: 85 e Ft/ hó+ rezsi.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Szabadság úton, 2088 nm-es, ősfás
telken, 55 nm-es, 2 szobás, felújítandó
ház eladó melléképületekkel.  Iá: 16 mFt. 
*A Kertvárosban, 980 nm-es,
panorámás telken, 3 szobás, hangu-
latos polgári ház csendes, kellemes
utcában eladó. Gondozott kert, ásott
kút, garázs. Csereként gödöllői, egyedi
fűtésű lakás beszámítható Iá: 28 mFt.
*A Harasztban 693 nm-es, két utcára nyíló
telken, régi építésű, felújított ház eladó.
Gondozott kert, boros pince. Iá: 23 mFt.

*Máriabesnyőn 1057 nm-es,
közművesített telken, 58 nm-es, 2+ fél
szobás lakóház eladó (ásott kút, mel-
léképületek). Irányár: 14,5 mFt.
*A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.
*Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nap-
pali + 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 35 mFt.
*A Királytelepen 1167 nm-es
parkosított telken két lakóház eladó:
egy 100 nm-es, 3 szobás és egy 50
nm-es, 1 szobás (melléképületekkel,
garázzsal). Iá.: 28,3 mFt.
ÚJ LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 32,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 33  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 eladó. Irányár: 14,5 mFt.

TELKEK:
*Fenyvesben 564 nm-es, panorámás,
közművesített építési telek 90 nm-es
házalappal eladó vagy elcserélhető ikla-
di, hévízgyörki vagy aszódi házra, lakás-
ra (tervrajz, építési engedély). Iá: 9,5 mFt.
*GYOMAENDRŐDÖN a hármas Körös
partján, idilli környezetben 30000 nm-
es (engedély halastó létesítésére)
zártkert eladó.  Irányár: 6,6 mFt.
*GÖDÖLLŐN a Berente István utcában
637 nm-es közművesített építési telek
eladó beépíthetőség: 30 %. Iá: 10,9mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában 770 nm-
es közművesített telek 40 nm-es faházzal
eladó. 15% -os beépíthetőség. Iá: 8,5mFt.
*GÖDÖLLŐN az Erdőszél utcában 840
nm-es közművesített telek 45 nm-es
szuterénnal, építési engedéllyel eladó.
15% -os beépíthetőség. Iá: 9,6 mFt.
*MOGYORÓD-TÖLGYESEN 1260 nm -es
panorámás építési telek 18 nm-es faház-
zal, sok gyümölcsfával eladó (vezetékes
víz, villany, ásott kút) eladó. Iá: 9 mFt.
*IKLADON, 1300 nm-es, építési telek,
teljes közművel, érvényes építési
engedéllyel, erdő szélén, csendes
környezetben eladó. Iá: 5,8 mFt. 
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 1400
nm-es közművesített, panorámás
építési telek eladó. Iá: 8,2 mFt.
*VÁCSZENTLÁSZLÓN 1300 nm-es össz-
közműves építési telek eladó. Iá.: 3,8 mFt.



* 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
* Eladó a Remsey körúton 1+2 szobás, étkezős, felújított lakás. Ár: 16,2 mFt. 
* Gödöllő központjában 83 m2-es igényesen felújított lakás berendezéssel együtt
sürgősen eladó (masszázskád, klíma, mosogatógép, bútorok..stb) 19,5 MFt-ért. Tel:
30/940-6009
* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn, Knézich utcában: 590 m2-es, gyönyörű panorámás
saroktelek eladó. Ikerház építésére is alkalmas. Víz, villany, gáz, csatorna az
utcában. Iár: 14MFt. Tel: 30/385-5569
* CSALÁDI HÁZ Gödöllőn! Nagyfenyvesben 140 m2+89 m2 pince, 2 nappali + 4 szobás,
téglaépítésű ház aszfaltozott utcában, gyönyörű 802 m2-es parkosított telekkel  eladó.
Közelben vonat, bevásárlóközpont. Iár: 35,5MFt. Hívjon ma: 30/337-0700
* CSALÁDI HÁZ Gödöllő, Blahán: 103 m2 + 33 m2-es fűthető duplagarázs + telje-
sen alápincézett, igényesen kivitelezett, nappali + 4 szobás önálló ház, világos, tágas
szobákkal, kitűnő közlekedéssel, jó szomszédokkal, egyedi panorámával 1100 m2-
es sík telken eladó. Iár: 35,5MFt. Tel: 30/385-5569
* Kossuth L. utcában 4. emeleti jó állapotban lévő 2 szobás loggiás 63 m2-es
panorámás lakás eladó. Iár: 12MFt. Érd: 20/9704-328
* Gödöllőn csúcspanorámás 250 m2-es dupla komfortos családi ház 200 nöl
saroktelken eladó. Iár: 29,9MFt. Tel: 30/445-6159
* Gödöllőn 1 szobás 35 m2-es gázfűtéses lakás kis előkerttel a Repülőtéri úton
eladó. Iár: 9MFt. Érd: 30/649-2367
* Gödöllőn, a Szabadság téren (OTP fölött) eladó egy 44 m2-es 1,5 szoba –kony-
hás felújított lakás. Azonnal költözhető. Iá: 11,5 M Ft. Érd: 20/210-4725
* CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ! Szt. János utcában egyedi fűtéses,
Digi tévés lakás korlátlan Internet hozzáféréssel. Érd: 20/8080-677
* Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű 3. em.
napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, konyha) műanyag
ablakokkal. Iár: 14,8M. T: 70/315-4111
* NEM PANEL! 64,5 m2-es, 2,5 szobás (amik külön bejáratúak), erkélyes, NAGY-
ON ALACSONY REZSIJŰ lakás eladó! Kombinált cirkó fűtés (lapradiátorok), külön
víz-, gáz-, villanyóra. Szt. János u. 30./b 3. em. Iár: 14,5MFt. Tel: 30/461-4308
* Gödöllőn, Palotakerten a park mellett 3. emeleti 1 szobás, felújított lakás eladó.
Iár: 9,8MFt. Érd: 70/324-7114
* Gödöllőn a Paál László közben téglaépítésű 2 szobás, konvektoros, parkettás,
vízórás, 2 éve felújított 3. emeleti lakás eladó. Csendes helyen. Érd: 20/224-9118
* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen 2 szobás összkomfortos erkélyes 4.
emeleti lakás. Iár: 13,5MFt. Tel: 30/336-3680
* Gödöllőn, Boncsokban, a Kökörcsin köz és Völgy u. között 1771 m2 zártkert
faházzal, gyümölcsfákkal, szőlővel, villannyal eladó. Ár: 3,8MFt Érd: 70/377-0552
* KERESEK GÖDÖLLŐN KIS CSALÁDI HÁZAT saját részre. Esetleg télen is lakható,
nyaraló is érdekel 18 M Ft-ig. Érd: 70/616-3978
* 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 melléképület-
tel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari áram-
mal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.:
20/3135-816, 30/562-3475
* Gödöllő központjában 34 m2-es téglaépítésű, teljesen felújított magasföldszinti
lakás eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 30/587-2932
* Gödöllőn, Kör u. eladó 69 m2-es 1+2félszobás, egyedi fűtésű, 3 éve teljesen
felújított (padlók, tapéta, fürdő, wc, újracsövezett víz, nyílászárók, rolós szúnyo-
gháló, amerikai konyha), nagy erkélyes 4. em. lakás, gyönyörű kilátással, külön
tárolóval. 15,55MFt. Érd: 20/369-3545
* Szilasligeten 150 m2-es kétszintes családi ház rendezett, panorámás telken
eladó. Garázs, melléképület van. Iár: 38MFt. Érd: Katonáné 30/640-1180
* Gödöllőn, csendes zöldövezetben 3szoba+nappalis családi ház, mellette 86 m2
fűthető, galériás melléképülettel eladó. Iár: 47MFt. Érd: Katonáné 30/640-1180

* Kertkapcsolatos, felújított társasházi lakás eladó Gödöllőn. Bővebb informá-
ció: www.eladoingatlan.5mp.eu iá: 15MFt. Érd: 30/361-2299
* Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 55m2-es, 2 szobás maga-
sföldszinti, felújított lakás 12,1 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
* Sürgősen eladó Gödöllő frekventált részén, Csanakban 2003-ban épült 208
m2 2 szintes családi ház 1160 m2 telken, 2 állásos garázzsal, sok extrával.
Iár: 36 M. Érd: 30/847-6823
* Gödöllő belvárosában sürgősen ár alatt eladó 2 szobás átlagos állapotú
lakás. Ár: 9,7 M. Érd: 30/847-6823
* Gödöllőn a Szőlő utcában kedvező áron eladó 3. em. konvektoros, 2+fél-
szobás, azonnal költözhető lakás. Ár: 13,9M. Érd: 30/847-6823
* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen azonnal költözhetően eladó egy jó
adottságokkal rendelkező 62 m2-es 1+2félszobás 4. em. lakás, külön tároló-
val. Ár: 11M. Érd: 30/847-6823
* Gödöllő frekventált részén, Csanakban eladó egy 10 éve épült 3 szobás (+tetőtér
beépíthető 80 m2) családi ház, 860 m2 telken. Iár: 27,5MFt. Érd: 30/847-6823
* Kistarcsán 2005-ben épült társasházban 1. emeleti 50 m2-es, 2 szobás,
egyedi fűtéses lakás igényeseknek eladó. Redőny, cirkó, beépített cseresznye-
fa frontú konyhabútor, kerámia lapos tűzhely, egyedi kialakítás, zárt udvar.
Iár: 13,7MFt. Tel: 30/685-1977
* Gödöllőn a központban teljesen közművesített (víz, villany, ipari áram, tele-
fon) 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
* Gödöllőn a KOSSUTH L. UTCÁBAN 4. em. 55m2-es FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ.
Lusták és igénytelenek feleslegesen ne zavarjanak telefonjaikkal! Érd: 30/399-7378
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, teljesen felújított és átalakított 57 nm-
es, 2 szobás lakás. Iá: 12,7 mFt. 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: 25,2 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, 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 burkola-
tok). Iá: 19,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 540 nm-es saroktelken, 90 nm alapterületű, 2 nappali +
4 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház gk. beállóval. Iá: 31 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 (Palotakerten) 57 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá: 11,5 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* 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
saroktelken, hangulatos kialakítású, 3 szintes hétvégi ház, borospincével. Iá: 16,9
mFt. Telefon: 06-20/9194-870
* Gödöllőn a Damjanich utcában 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
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* Gödöllőn teljesen felújított és 1 + 2 x fél szobássá átalakított, 61 nm-es, III. emeleti
erkélyes lakás (egyénileg szabályozható fűtés). Iá: 13,5 mFt. Tel. 28/411-086
*Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben 677 nm-es bel-
területi 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. INGAT-
LANBANK 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, kocsibeál-
lós, 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, teras-
zos, gardróbos, légkondis, teljesen felszerelt. Ár:80.000,- Ft/HÓ. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS a Remsey körúton. 3. emeleti, világos, 65m2-es,
nappali + 2 hálószobás, tárolós. Ár:13,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali, 3hálós-
zobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár:24,7M Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* NAGYFENYVESBEN 630m2-es gondozott telken, kitűnő állapotú, azonnal
költözhető, 183m2-es családi ház. Nappali, 4szoba, garázs, terasz. Ár:35MFt
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 FŰTÉS, TÉGLA ÉPÍTÉS! Központi, felújított, 3. emeleti, 63m2-es, nappali,
2szobás, teraszos lakás, konyhabútorral, gépesítetten eladó. Ár: 14,8MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103
* FENYVESI CSALÁDI HÁZ. 560m2-es teleken, igényesen kivtelezett, 100m2-es
családi ház, kertkapcsolatos nappali, 3hálószoba, terasz, garázs. Ár: 35 MFt. INGAT-
LANBANK 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, tetőtér-
ben 2szoba, igényes kialakítás, garázs, 486m2-es telek. Ár:25,8MFt. INGAT-
LANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* SZADÁN CSALÁDI HÁZ szerkezetkész állapotban, tájvédelmi terület mellett
1011m2-es panorámás, összközműves telken áron alul eladó. Ár:18,6MFt. INGAT-
LANBANK 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
* János utcában kiadó egy 56 2m-es, 2 szobás, erkélyes, konvektoros, felújí-
tott lakás. Tel: 20/9805-765
* Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egyedi fűtésű, 69 nm-es, 3
szobás felújított erkélyes lakás. Tel: 20/919-4870
* CSALÁDI HÁZ KIADÓ GÖDÖLLŐN. 80 m2, GARÁZS, NAGY KERT. Érd: 70/581-8205
* Gödöllő központjához közel családi ház hosszútávra kiadó. 60.000 +rezsi
+1 havi kaució. Tel: 30/301-7165
* 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 3. emeleti, igényes, 2 szobás, bútorozott lakás július 1.-től
kiadó. 60.000Ft/hó + rezsi. Kaució szükséges. Tel. 20/478-9122
* Gödöllőn, Palotakerten, 1 szobás, 45 m2-es, összkomfortos lakás hosszútávra
kiadó. 50 eFt + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 20/424-3841, 20/9255-319
* Gödöllő központjában, TŰZTORONYHÁZBAN 3. emeleti 3 szobás luxuslakás
garázzsal igényesnek hosszútávra kiadó. 2 havi kauciót kérünk. Érd: 20/330-3396
* Gödöllő Palotakert lakótelepen szoba összkomfortos lakás hosszútávra
kiadó. Jó közlekedés, távfűtéses, telefonos, kábeltévés, teljesen bútorozott.
Bérleti díj+rezsi+2 havi kaució. Tel: 20/587-5191, 28/410-346
* LÁNY ALBÉRLŐTÁRSAT KERESEK PALOTAKERTI LAKÁSBA. Tel: 30/845-9915
* 1,5 – 2 szobás, igényes KIADÓ LAKÁST KERESEK Gödöllőn, alacsony
rezsiköltséggel! Tel. 30/586-3739

* Gödöllő központjában konvektoros fűtésű lakótelepi lakás hosszútávra
kiadó. Érd: 30/683-4951
* Kétszobás bútorozatlan lakás kiadó Gödöllőn, János utcában. Tel: 20/966-5773
* 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
* Kétszobás konvektoros lakás a Szent János utcába kiadó. Ár: 55.000 Ft +
rezsi + 1 havi kaució Érd: 20-340-4861
* Szt. János u. 23/c alatti összkomfortos, berendezett lakás saját
fogyasztásmérőkkel hosszútávon kiadó. Tel: 28/416-809

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
* Gödöllő központjában, főútvonal mellett kétszobás, kertkapcsolatos lakás iroda
céljára is bérbeadó. Rövidtávra is. Érd: 20/9427-379
* Különbejáratú, bútorozatlan családi házrész (80 m2) luxus környezetben igényes
bérlőnek hosszútávra kiadó. Gépkocsi beállás biztosítva. Tel: 30/202-0050
* 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
* Gödöllőn Szent János út 23 sz. ház alatti garázs kiadó. Tel: 30/270-5828
* GÖDÖLLŐN ÜZEMELŐ BÜFÉ JÚLIUS 1-TŐL KIADÓ. Tel: 70/339-4313
* Kastély melletti utcában, szép környezetben, 50 m2-es összkomfortos külön
bejáratú házrész irodának, cégeknek kiadó. Tel: 30/307-7314

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom
rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* 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 cseré-
je, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.:
70/613-5662.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes
adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST, DÍSZÍTŐFESTÉST. T:
28/415-581, 20/9361-233.
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rend-
szeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50 
* FOGYASZTÁS, EDZÉS, FESZESÍTÉS! A háromdimenziós rezgésen alapuló pro-
fesszionális edzőgépen. Életkortól, testsúlytól, kondíciótól függetlenül mindenkinek
ajánlott. 30 perc, biztos hatás! Tel: 70/4141-629
* Gyógy-, svéd-, frissítőmasszázs a Palotakert 4.sz. alatti kozmetikában. Kedvező
árakkal várom vendégeimet: Bátyi Zoltán szakképzett gyógymasszőr. Tel: 70/369-7213
* 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
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.: 70-
944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* 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.
* ÚJRA NYITVA! a Kőrösfői utcában a FODRÁSZAT. Női hajvágás 1500 Ft. Férfi
hajvágás 800 Ft. Gyermek hajvágás 500 Ft. Nyitva: H-P-ig 9:00-20:00-ig.
Bejelentkezés nélkül. Tel: 70/280-2276
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* TAKARÍTÁST VÁLLALOK. Heti rendszerességgel, illetve alkalmanként
is. Tel: 20/410-1012
* 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
* HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
* 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
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
* Tegye rendbe területét! FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS, GYEPÁPOLÁS!
Tel: 30/260-4459
* Minőségi fa, műanyag nyílászárók közvetlenül a gyártótól, falbontás
nélkül is. Akáckerítés lécek, kerítés elemek, oszlopok, szőlőkaró, gyalult
fatermékek, bérgyalulás. Tel: 30/488-0565
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094

OKTATÁS
* Anyanyelvű angol tanár szuperintenzív nyelvtanfolyamot hirdet
középhaladó szinttől szakirányú angol képzésig (orvosi, jogi, pénzügyi).
Ingyenes szintfelmérés. Időpontok: Jún.30 – júl.4., Júl.14 – 18., Júl.28
– aug.1. Naponta 8 x 45 perc, max. 4 fő/ csoport. ÁFÁ-s számlával is.
Jelentkezés jún.18-ig: 70/330-1332
* 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
* 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
* KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS KÉZMŰVES NYÁRI TÁBOROK GYERMEKEKNEK.
Érd: Balla Vera: 28/419-725, 70/275-6641
* TOP-TAN: Angol és német intenzív középfokú nyelvvizsgára felkészítő
60 órás tanfolyamok angol: jún. 23.-júl.18.-ig: hétfő-szerda-péntek
16.00-20.00-ig, német jún.23.-júl.4.-ig és júl 28.-aug. 8.-ig 15.00-
18.45-ig. 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, pótvizsgára, pótérettségire felkészítés
matematika, fizika, kémia tantárgyakból. További érdeklődés: 28-423-
744, 30-908-4130.
* 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, 30-224-75-63.

ADÁS~VÉTEL
* Cheesterfield vadonatúj bőrgarnitúra eladó. Alvásra is alkalmas.
70/508-8727
* Eladó 1 db gyantázó, masszázságy és 1 db kozmetikai kezelőszék.
Tel: 30/413-8027

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó! Garázsban tartott, nem dohányzó hölgy tulajdonostól, rendsz-
eresen karbantartott, jó állapotban levő benzines Volkswagen Polo
(1995. évjárat) 1271 cm, 63 LE. 140 000 km-el, 2009. 03. hóig
érvényes műszakival. Iár: 400 E Ft Érd: 06-30-421-7357

TÁRSKERESŐ
* Kedves Hölgyek, Urak! Segítek a párkapcsolatok kialakításában.
Minden korosztálynak szüksége van „társra”. Ami fontos: empátia, biza-
lom! 70/546-2484, 30/228-4096, 20/9674009
* „Éva” Társközvetítése! Keresek 28-34 éves fiúknak komoly kapcso-
latra hasonló érdeklődésű hölgyeket. 44 éves úrnak olyan hölgyet, aki
szívesen vállalna még gyereket. 30/228-4096

EGYÉB
* FÜL-ORR-GÉGE SZAKORVOS MAGÁNRENDELÉS. Hétfő- Szerda:
17:00-19:00 Gödöllő, József Attila u. 5. Tel: 28/418-341 Előzetes beje-
lentést kérek.
* BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, 3 szobás, 6 fekvőhelyes, strand
közeli NYARALÓ, udvarral, terasszal, gépkocsibeállással kedvező áron
KIADÓ. 28/421-135
* Jutányos áron ÁTADNÁM 2008.06.21-től szóló 1 hetes GYULAI
ÜDÜLÉSI JOGOMAT. Tel: 20-539-5425
* 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
* 5 hónapos erdélyi kopó kan kutyus nagy mozgás igénnyel ajándékba
elvihető (kertes házba). Érd: 30/409-1409
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A megyei I. osztályban szereplő GKC
II-nek már nem sikerült a bravúr és a
bronzmérkőzésen a Gyömrő II. ellen
maradtak alul a mieink. Az odavágón
idegenben elszenvedett négy gólos hát-
rányukat kellett volna ledolgozni a mie-
inknek hazai környezetben, de a május
23-ai visszavágón semmi sem sikerült a
gödöllői játékosoknak, így ismét vere-
séget szenvedtünk. Szégyenkezni való
ennek ellenér nincs, hiszen a 4. hely is
remek eredménynek mondható.
Szupercsoport, bajnoki döntő, vissza-
vágó: Gödöllői KC – Domony 36–23
(16–13). Bajnok a GKC kettős győze-
lemmel
Megyei I. osztály, bronzmérkőzés, 
visszavágó: Gödöllői KC II. – Gyömrő
II. 20–23 (11–11). A GKC II csapata a

negyedik helyen vég-
zett a bajnokságban.

NB II., nők –
Győzelemmel zár-
tak a hölgyek

Az NB II. déli cso-
portjában szereplő női
csapatunk Gyömrőn
játszotta utolsó bajnoki
meccsét és sikerrel bú-

csúzott az idei kiírástól (36–19). A csa-
pat a 8. helyen zárta a bajnoki évet a 12-
es mezőnyben. Az ifisták ugyan alul-
maradtak az utolsó játéknapon, ennek
ellenére az előkelő 5. helyen végeztek a
bajnokságban.
NB II., 22. forduló
Gyömrő – GKC 19–36
Ifi: Gyömrő – GKC 25–21

Utánpótlás – Ismét országos ba-
jnok az 1997-es csapat

Megvédve tavalyi Ob első helyét az
idei bajnokságban is aranyérmes lett
Ádám Rita és Majoros Gusztáv csapata a
Gödöllői SE 1997-es fiú korosztályban.
Az előző évben még szivacskéziben si-
kert sikerre halmozó fiatalok az idei

egész pályás kiírásban is bebizonyítot-
ták, hogy nincsen náluk jobb csapat az
országban. A többnyire egy évvel fiatal-
abbakból álló lány csapat is minden elis-
merést megérdemel, akik legjobb Pest
megyei csapatként a 7. helyen végeztek
az országos döntőben.

A május 24-25-én Gödöllőn rendezett
1997-es korosztály részére kiírt orszá-
gos fiú és lány nyolcas döntőben a fiúk
az egyetemi csarnokban, míg a lányok a
Hajós iskola tornatermében mérték ösz-
sze erejüket. A lányok nem bírtak ellen-
feleikkel a csoportmeccseken, így mind-
össze a 7. helyért játszhattak. Ezt viszont
nagy csatában, büntetőkkel sikerült
megnyerniük Ádám Rita tanítványainak
a Marcali ellen, így sikerrel zárták az
évet.

A fiúk viszont egész
éves remek teljesítmé-
nyükre tették fel a ko-
ronát és mind a cso-
portmeccseken, mind
az egyenes kieséses
szakaszban veretlenek
maradtak, így  megér-
demelten nyerték meg
a 2007/2008-as baj-
nokságot. A gólkirályi
címet is egy gödöllői,
Tóth Attila érdemelte
ki, aki kiemelkedett a mezőnyből gólér-
zékenységével, amit mi sem bizonyít
jobban, hogy a döntőben 20 gólig jutott
(28–13-ra nyert a GSE).

Papp Gábor, a GSE technikai igazga-
tója és az országos döntő fő szervezője
összegezte a két napot: – Meg szeret-

nénk köszönni mindenkinek, aki segített
ezen a két napon és az egész évben. A
szülőknek, akik nélkül nem működne ez
az egész, Gémesi György polgármester-
nek, az MKB Bank gödöllői fiókjának, a
Magyar és a Pest Megyei Kézilabda
Szövetségnek és végül, de nem utolsó
sorban a Főnix Mentőszolgálatnak, akik
két napon keresztül térítésmentesen áll-
tak a rendelkezésünkre. Név szerint sze-
retném kiemelni és megköszönni a se-
gítségét a megyei szövetségben tevé-
kenykedő Holman Ferencnek.

Ádám Rita edző értékelte a csapatok
szereplését: – Keményen dolgoztunk
mind a két csapatunkkal, aminek meg is
lett az eredménye. Nagyon örülünk a si-
kernek és most itt a lányok sikerére is
gondolok, hiszen az ő hetedik helyük
annak fényében felértékelődik, hogy
nagy részük egy évvel fiatalabbként lé-
pett pályára. A fiúk teljesítménye pará-
dés volt. Sok tornával készültünk erre a
döntőre egyész évben és nagy dolognak

tartom, hogy a tavalyi szivacskézis baj-
noki cím után az egész pályás kiírásban
is elsők tudtunk lenni. Igazi csapatmun-
ka volt, így nem emelnék ki senkit. Na-
gyon nagy támogatást kaptunk a szülők-
től, amit ezúton is szeretnék megkö-
szönni nekik és remélem, hogy a jövő-

ben is számíthatunk rájuk, hiszen nél-
külük nem működne ez az egész ilyen
sikeresen. Még egy nagy feladat hátra
van, ugyanis június 6-7-én megyünk az
1998-as lányokkal az országos döntőre,
amelyen hasonlóan a 97-es fiúkhoz, sze-
retnénk nagyot alkotni.
Országos gyermek kézilabda döntő,
1997-es korosztály

Fiúk: csoportmeccsek
GSE – Kerék DSE 20–10; GSE –
Veszprém-Báthory 21–11; GSE – Tata
Kőkúti DSE 24–9. Elődöntő: GSE –
Balmazújváros 15–11. Döntő: GSE –
Siklós 28–13
Végeredmény: 1. Gödöllői SE (Fóti
Benedek, Gyurcsánszki Ádám, Józsa
Tamás, Laczkó Szilárd, Molnár Balázs,
Papp Kristóf, Réti Tamás, Szakály Be-
nedek, Tóth Attila, Varga Botond. Ed-
zők: Ádám Rita, Majoros Gusztáv) 2.
Siklós, 3. Tata Kőkúti DSE, 4. Balmaz-
újváros-Bocskai, 5. Kassa DSE, 6. Eöt-
vös DSE Celdömölk, 7. Kerék DSE Bu-
dapest, 8. Báthory Veszprém.
Lányok, csoportmeccsek:
GSE – FTC 7–16; GSE – Toldi DSE
Győr 6–12; GSE – Eötvös DSE Dorog
9–16. Alsóházi elődöntő: GSE – Debre-
cen SC-SI 8–10; 7. helyért: GSE – Mik-
száth Marcali 13–13 (büntetőkkel: 4–2).
Végeredmény: 1. Mohács, 2. Toldi
DSE Győr, 3. Angyalföld SI, 4. Eötvös
DSE Dorog, 5. Debrecen SC-SI, 6.
FTC, 7. Gödöllői SE (Blaubacher Dóra,
Botyik Alexandra, Györe Fanni, Hor-
nyák Bernadett, Horuczi Fédra, Laki
Bianka, Ollári Borbála, Pálocska
Henriett, Stollár Fanni, Szekeres Dó-
ra, Sztankovics Réka, Tamás Martina,
Tromposch Noémi, Zachár Dorottya.
Edzők: Ádám Rita, Majoros Gusztáv)
8. Mikszáth Marcali. -tt-

A GEAC vívószakosztály történetében
eddig soha nem látott jó eredmény szü-
letett Benkó Réka jóvoltából, ugyanis a
gödöllői vívók közül elsőként ő jutott be
felnőtt világkupa versenyen a legjobb 8
közé. A május 17-18-án a németországi
Koblenzben megrendezett felnőtt női
kard világkupán 63-an indultak 15 kü-
lönböző országból. Réka (aki a május
elején első alkalommal Monzában ren-
dezett U23-as Európa-bajnokságon 8.
lett), a körmérkőzésen 4 győzelemmel
és 1 vereséggel zárt. A 64-es táblán az
osztrák Tanzmeistert verte magabizto-
san, majd a 32-ben a már az olimpiai
résztvevő tunéziai Besbes volt az ellen-
fél, aki ellen 15:7 arányban diadalmas-
kodott a 19 éves gödöllői. A 16 között a
szintén olimpiai résztvevő német szí-
nekben vívó Bujdosó Alexandreát verte
15:14 arányban. Az éremért folyó küz-
delemben azonban már nem tudott any-
nyira összpontosítani a SZIE első éves

hallgatója, és kika-
pott honfitársától,
Pető Rékától, 12:15-
re. Benkó Réka a
hetedik helyen vég-
zett. Edzője: Bokor
Gergely.
Ugyancsak kard fel-
nőtt Világkupa, csak ezúttal a férfiaknál,
és a helyszín Varsó. Gödöllőről Gáll
Csaba, Gerevich György tanítványa, a
legjobb 32 között búcsúzott, míg Géme-
si Bence (edző: Bokor Gergely) a 64 kö-
zött esett ki. 
A GEAC tőrözői a Fülöp Mihály emlék-
verseny utolsó előtti állomásán, Veszp-
rémben vettek részt. A gyermek korosz-
tályban Varga Bea a dobogó legfelső fo-
kára állhatott fel, a fiúknál Liszkai Ta-
más bronzérmet szerzett. Az újonc kor-
osztályban Varga Anett 3. lett, a fiúknál
Rimán Balázs a 6. és Liszkia Tamás a 7.
helyen végeztek. Zsőzső

Május 15-én, csütörtökön ren-
dezte meg a Pest Megyei Diák-
sport Szövetség a III. és IV. kor-
csoportos diákok részére az At-
létika Diákolimpia többpróba
versenyének Pest megyei dön-
tőjét, míg május 22-én a II. kor-
csoportosok egyéni összetett-
ben, a IV. korcsoport pedig az
egyéni versenyszámaiban mér-
ték össze tudásukat. Az első he-
lyezést elért csapatok és egyéni
összetett versenyzők a június-
ban rendezendő országos dön-
tőben mérhetik össze tudásukat
a többi megye és Budapest
győztesével.

A III. korcsoportos lányoknál 12 iskola
közül a Hajós iskola remekelt és jutott
be az országos döntőbe. A szintén har-
madik korcsoportban megyei döntős
Erkeles fiúk már nem voltak ennyire
eredményesek és ők a 7. helyen végez-
tek 11 iskola közül. A IV. korcsoportos
lányoknál csapatban a 6. lett a Hajós
(9-ből), így lemaradtak a továbbjutás-
ról, míg a fiúknál az Erkel Ferenc isko-
la 4. helye bizonyult kevésnek a 11-es
mezőnyben. Egyéni összetettben a III.
korcsoportos lányoknál éppenhogy le-
maradt az országos döntőről Varga

Fanni (Hajós), aki a 76 diák közül a
második, míg Gyenes Adrienn (Petőfi)
a 3. helyen végzett. A fiúk egyéni ösz-
szetett versenyében a legjobb gödöllői
a 7. helyen végző Berényi Iván (Petőfi)
lett. A IV. korcsoportos lányoknál a 10.
helyen záró Teleki Júlia (Török) vég-
zett a legjobb helyen. Egy országos
döntős azért egyéniben is van Szőke
Péter (Erkel) személyében, aki a IV.
korcsoportban végzett az élen egyéni
összetettben. A II. korcsoportos lá-
nyoknál a legjobb helyen Blaubacher
Dóra (Hajós) végzett, aki az 5. lett a
73-as mezőnyben. Csapatban sikerült a
továbbjutás, ugyanis a lányok az elsők
lettek, ezzel részt vehetnek majd az or-
szágos döntőben. A fiú csapat éppen-
hogy lemaradt és a 2. helyen végzett,
míg egyéni összetettben is csak mini-
mális különbséggel maradt le a 2. he-
lyen végző Tóth Attila (Hajós) azt or-
szágos döntőről. A IV. korcsoportosok
egyéni versenyében remekül teljesítet-
tek a gödöllői vesrenyzők. A lányoknál 
Csapat eredmények:
II. korcsoport, lányok: 1. Hajós Alf-
réd. Ált. Isk. (Blaubacher Dóra, Burá-
nyi Henriette, Keresztes Viktória, Sere-
gi Dominika, Stollár Fanny, Kovács
Emma) II. korcsoport, fiúk: 2. Hajós
Alfréd. Ált. Isk. (Tóth Attila, Józsa Ta-

más, Molnár Balázs, Szabály Benedek,
Thury Martin, Lipták Milán) III. kor-
csoport, lányok: 1. Hajós Alfréd Ált.
Isk. (Varga Fanni, Vágó Vivien, Hor-
váth Réka, Újvári Izabella, Jászai Van-
da, Dániel Mónika); III. korcsoport,
fiúk: 7. Erkel Ferenc Ált. Isk. (Farkas
Zoltán, Kecskés Balázs, Makkai Dáni-
el, Halász László, Szemjanyinov Sán-
dor, Nagy Barnabás); IV. korcsoport,
lányok: 6. Hajós Alfréd Ált. Isk. (Hakó
Beatrix, Gódor Dóra, Barsán Vivien,
Kurucz-Monás Klaudia, Selbők Melin-
da, Henti Zsuzsanna); IV. korcsoport,
fiúk: 4. Erkel Ferenc Ált. Isk. (Szőke
Péter, Ambrus Lóránd, Cirkov Jordán,
Melis László, Lágymányosi Péter)
Egyéni továbbjutó: Szőke Péter (Er-
kel) IV. korcsoport
IV. korcsoport egyéni versenyszá-
mok továbbjutói, lányok: 300 m sík-
futás: 1. Telek Júlia (Török); 4x600m
váltó: 1. Erkel Ferenc Ált. Isk. Fiúk:
1500m síkfutás: 1. Pápai Gergely.

Atlétika – Első helyen a vágta-
váltó

Az elmúlt számunkban önhibánkon kí-
vül (a Magyar Atlétikai Szövetség hi-
básan közölte az eredményt) tévesen
jelent meg a GEAC ifi vágtaváltójának
eredménye, akik nem a 2., hanem az el-
ső helyen végeztek és ezzel országos
bajnokok lettek a május 10-én megern-
dezett Országos vátóbajnokságon.     -li-

Életének 95. évében vasárnap elhunyt Nedeczky
László, a magyar és a nemzetközi vívósport
meghatározó alakja, aki számos gödöllői rendez-
vényen is részt vett.
Versenyzőként – kardozóként – egy főiskolai
csapat-világbajnoki cím (1939) volt a legkiemel-
kedőbb eredménye, vezetőként ugyanakkor na-
gyon sokat tett a sportágért. Évtizedeken ke-
resztül tevékenykedett nemzetközi versenybí-
róként, viadalok technikai igazgatóságának tag-
jaként, Elek Ilona és Rerrich Béla mellett egyik
megszervezője volt a budapesti vasutas vívószak-
osztálynak (1949), melyet bő három évtizeden ke-
resztül irányított. Ő hívta életre a nagy hírű To-
kaj Express (1970) férfi, illetve a Martini-kupa
(1989) női párbajtőr Vk-viadalt. A Nemzetközi

Vívó Szövetség (FIE) tiszteletbeli tagja
volt. Tanítványai közé tarozott Bóbis Ildi-

kó, Erdős Sándor, Fenyvesi Csaba, Kamuti Jenő és
Kamuti László. Tevékenysége elismeréseként a ma-
gyar és a nemzetközi vívószövetség örökös tisztelet-

beli tagjává választotta. Nedeczky Lászlót a Magyar
Vívószövetség saját halottjának tekinti.

Az elmúlt héten két mérkőzést játszottak a Gö-
döllői SK labdarúgói a megyei I. osztályú baj-
nokságban, mindkétszer hazai pályán. Nagy
Dániel együttese előbb a 18. fordulóból elma-
radt mérkőzését pótolta a Nagykáta ellen má-
jus 21-én, majd három nappal később a Tápió-
szecső gárdáját fogadták a mieink. A mérleg:
egy győzelem és egy vereség.
A Nagykáta elleni találkozón nem volt kérdés-
es, hogy ki a jobb csapat és ugyan helyenként
akadozott a játék, de Nyári András duplájának
köszönhetően magabiztosan tartotta itthon a
három pontot a GSK, ezzel ideiglenesen előzött
is a tabellán (11. heylre lépett).
A Tápiószecső ellen viszont beigazolódott,
hogy a heti két mérkőzést nem bírják a já-té-
kosok és erőtlen játékot produkálva, megér-
demelt vereséget szenvedtek a cseppet sem
jobb vendégektől, ezzel ismét visszacsúszott a
kiesést jelentő 12. helyre a csapat. Az ifisták
meglepetésre vereséget szenvedtek a Nagyká-
ta ellen, és bár a Szecső ellen nyertek a fiata-
lok, az előttük álló Érd nem tud hibázni, így

minden bizonnyal lemondhatnak ba-
jnoki címvédési álmaikről (jelenleg az
egy meccsel kevesebbet játszó U19-
es csapat 5 pontos hátránnyal a 3.

helyen áll).
Pest  megye i  I .  osztá ly ,  a  18 .  for -
du lóbó l  e lmaradt  mérkőzésen
Gödöllői SK – Nagykáta 2–0 (1–0)
Gólszerző: Nyári A.
I f i : Gödöllõi SK - Nagykáta 3–6 (2–4)
Gólszerzõk: Bánki Edömér, Sztriskó István, Kaj-
zinger Gábor.
Pest  megye i  I .  osztá ly ,  27 .  fordu ló
Gödöllői SK – Tápiószecső 0–2 (0-1)
Ifi: Gödöllői SK – Tápiószecső 7–3
Gólszerzők: Nagy Roland (2), Kiglics Gábor (2),
Sztriskó István, Kecskés Gergő (2).
Tovább i  e redmények :
Megyei tartalék bajnokság: GSK II. – Felső-
pakony II. 3–2 Gólok: Ács Z., Legéndi B., Pintér
T.,
Megyei III. osztály: Sződ – GEAC 2–1
Következő  hétvége  programja :
Május 31.: Maglód II. – GSK II. 
Június 1.: Üllő – Gödöllői SK
Június 1., 17 óra, egyetemi pálya: GEAC –
Kisalag. -ll-

A TEVA-GRC gödöllői lányok
számára gyermektornát szer-
vez május 31-én, szombaton az
Erkel Ferenc Általános Iskola
tornatermében. 

A gödöllői röplabdázás egyik alapító-
jának, Rudnay Károlynak az emlékét
őrízve, Rudnay Károly emléktornának
nevezték el a szervezők a rendezvényt. 
A 6 csapatos gyermek torna reggel 9
órakor kezdődik majd egy ünnepélyes
megnyitóval. A szervezők minden ér-
deklődőt szeretettel várnak.               -lt-

A papírformának megfelelően könnyedén hódította el a Szupercso-
port bajnoki címét a Gödöllői KC felnőtt férfi csapata, miután a Do-
mony elleni finálé második mérkőzését is megnyerte a gárda. A hazai
visszavágón (május 23-án) örömjátékot mutattak be Bátori Csabáék,
akik a bajnokságban mindösszesen egy döntetlent és egy verséget
szenvedtek el, míg a rájátszás négy meccsét is ide számolva (elődön-
tő, döntő) 18 győzelmet arattak.

Kézilabda – Aranyos hétvégét tartottak a gödöllőiek

Felnőtt és gyerek bajnoki címek

Diáksport – Többpróba megyei döntő

Országos döntős a Hajós 

Elhunyt Nedeczky László

Vívás – Felnőtt kard világkupa versenyek

Benkó Réka hetedik

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Egy sima, egy fordított

Rudnay Károly emléktorna

Röplabda
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Beküldési határidő: június 5.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Szabó Gyuláné, Dózsa Gy. u. 5-7. II/11.,
Beck József, Szent István tér 3.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Csintalan Lajos, 2111
Szada Bem J. u. 4., Turi Bálint, Lovarda u. 28.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Berzéki András, Kecskés dülő 7076., Oláh
Jánosné, Alkotmány u. 21/a.

Recept

EPRES – TÚRÓS

HOZZÁVALÓK (4 személyre):
250 g túró, 3 tojás, 100 g marcipán, 1 db citrom, 1 dl tejszín,
400 g eper

ELKÉSZÍTÉS:
A marcipánt lereszeljük, és felfőzzük a tejszínnel. Amikor telje-
sen feloldódott, levesszük a tűzről, picit hűtjük, majd belekever-
jük a tojások sárgáját és a reszelt citromhéjat. Áttörjük a túrót,
összekeverjük a marcipános tojással, majd óvatosan belekever-
jük a tojások kemény habbá vert fehérjét is. A megmosott és fel-
darabolt epreket összekeverjük a citrom levével, majd tűzálló tál-

ba tesszük, bevonjuk a marcipános túróval, és 220°C fokra
előmelegített sütőben addig sütjük, amíg a túró teteje kicsit
megpirul. A sütőből kivéve egy kevés porcukorral meghinthetjük,
úgy tálaljuk.

Legyen a vendégünk
egy beszélgetésre, és egy teára!

Témánk:

– Hogyan tudunk olcsóbban
vásárolni Gödöllőn?
– Hogyan növeljük a
kisboltok forgalmát?

Várjuk minden szerdán, 18 órától
a Hamvay Kávézóban!

(Gödöllő piactér)
Érdeklődni: 06-70/411-6688

www.magot.hu

KORONÁZÁSI HÉTVÉGE
2008. június 5-6-7-8.

A gödöllői Grassalkovich-kastély 1867-
ben, koronázási ajándékként került Er-

zsébet királyné és I. Ferenc József használatába. Erre – a kastély éle-
tébe jelentős változást hozó – eseményre emlékezünk minden évben
a koronázási szertartás felelevenítésével, kellemes, hétvégi családi
programokkal.

Június  5 .  15.00: Titánia lovagjai I.
Rudolf – a reményvesztett imádó című
időszaki kiállítás megnyitója. Megte-
kinthető: 2008. június 6-tól szeptem-
ber 28-ig.
Jún ius  6 .  19 .00: Életjelenetek
Déryné naplójából, zenés színpadi játék
a Barokk Színházban
Jún ius  7 .  11 .00: Budapesti Tör-
téneti Múzeum „Koronázási” játszó-
háza a Barokk Színházban
11.00-14.00:  Audiencia, Szabó
Dórával az Erzsébet királyné hason-
másverseny nyertesével
12 .00: Mátyás király bolondos bo-
londja a Maszk Bábszínház előadásá-
ban
14.00: Dámalovas bemutató a kas-
télyparkban
15.00: Történelmi íjászbemutató és
vetélkedő
16.00:  RUDOLF MAI SZEMMEL I.

Ismeretterjesztő előadások
18.00: Filmklub a Barokk Szín-
házban
Jún ius  8 .  11 .00: Sisi és Rudolf
trónörökös, interaktív gyermekelőadás
12.00-14.00:  Audiencia,  Szabó
Dórával az Erzsébet királyné hason-
másverseny nyertesével
14 .00:  Sümegi Falkász Egyesület
falkavadász bemutatója a kastélypark-
ban
15.00Garabonciás Gyermek Együt-
tes táncjátéka a Barokk Színházban
16.00: RUDOLF MAI SZEMMEL II.
Ismeretterjesztő előadások
17.00: Solymász-íjász vadászat-
történeti bemutató
20.00: Operettgála a kastély díszud-
varán
informacio@kiralyikastely.hu

www.kiralyikastely.hu;
tel.: 28/410-124


