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Április 11-én, vasárnap szavaz az ország

Kampánytéma lett

Tessék választani!

Gázár
Nem jött jól a kormánypárti politikusoknak az április elsejével
életbe lépett gázáremelés.
Nem csak a jelenlegi ellenzék
tiltakozott miatta, hanem a
kormánypárti politikusok is,
aki a végén már azt állították,
nem jól számolták ki az emelés mértékét az energia hivatal
szakemberei. A választások
közeledtével már nem csak az
emelés szükségességét vonják
kétségbe, hanem néhány hónapon belüli árcsökkentéssel
kecsegtetik a lakosságot.

Április 11-én, vasárnap tartják az országgyűlési választások első fordulóját. Összesen 386 országgyűlési képviselői mandátum sorsáról döntenek a választó polgárok. 176 képviselői hely sorsa az egyéni választókerületekben dől el, 152 mandátum területi listákon szerezhető meg. A területi választókerületben ki nem osztható mandátumok az országos listán kiosztható mandátumok számát gyarapítják. A fennmaradó 58 és a területi választókerületekből feljutó mandátum elosztására az országos
kompenzációs listák között kerül sor.
Az országgyűlési választáson több
mint 8 millió választópolgár adhatja
le a voksát. Az első szavazók száma
valamivel meghaladja a százezer főt.
Országosan 11 ezer szavazókörben
lehet majd szavazni reggel 6 órától
este hétig. Gödöllőn 28 szavazókörben várják majd a választókat vasárnap.
Szavazni csak személyesen lehet, a
személyazonosság igazolását követően. Bár az értesítő bemutatása nem
feltétele a szavazásnak, mégis célszerű a szavazatszámláló bizottság munkájának meggyorsítása érdekében
magunkkal vinni. Ez azonban nem
elég, szükség van személyazonosság
és a lakcím igazolására. Erre a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske
formátumú) vagy
– személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú) vagy útlevél
vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány
(lakcímkártya).

Aki mozgásában
gátolt, és emiatt nem
tud megjelenni a
szavazóhelyiségben,
kérheti, hogy a szavazatszámláló
bizottság vigye ki hozzá a mozgóurnát.
Erre csak írásban
van lehetőség. Az
ilyen igényt a szavazás napja előtt a
helyi választási irodához, a szavazás napján a lakóhelye
szerinti szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni.
Az országgyűlési választásra mintegy 8,5 millió szavazólapot nyomtattak ki az Állami Nyomdában. Ezeket
és a többi kelléket keddtől, egyenként
12 kilogrammos csomagokban, 15
ezer dobozban szállítják ki a helyi
választási irodákba. A szavazólapokra
814 egyéni jelölt és 117 területi lista
kerül fel. A területi listás szavazólapok fekvő A4-es méretűek, az egyéni
listások álló, A4-es formátumúak
lesznek. A dokumentumok mellett
120 kilométernyi nemzeti színű szalagot és 120 ezer tollat juttatnak el a

megyeszékhelyre, illetve az egyéni
választókerületek székhelyére, ahonnan később továbbítják a dokumentumokat a mintegy 11 ezer szavazókörbe.
A szavazólapokat, ahogyan az az
ajánlószelvények esetében is történt,
többféle biztonsági jellel – például
mikroírással és UV-fényt visszaverő
festékkel – látják el. Ez utóbbi egyebek mellett a választás évét mutatja
az UV-lámpa alatt.
A szavazólapokra összesen 814
egyéni jelölt és 117 területi lista kerül
fel.
A választás nyomdai költsége az
Országos Választási Iroda számítása

szerint előreláthatóan 600-700 millió
forint, ám a végösszeg függ például
attól is, hogy a második fordulót hány
helyen kell megtartani. A költségvetés a parlamenti választás költségeire
7,125 milliárd forintot különített el.
Amikor nálunk megkezdődik, külföldön már lezárult a szavazás. A külképviseleteken a múlt héten vasárnap,
egy héttel a választás hivatalos időpontja előtt kellett voksolni, ugyanis
csak így tudják időre hazahozni a szavazólapokat. 89 külképviseleten adhatták le voksaikat a magyar állampolgárok.

A Magyar Energia Hivatal április elsejétől engedélyezte a gáz árának
emelését a szolgáltatóknak. A 20 köbméter/óra alatti gázmérővel rendelkezők a Főgáznál 95,47 forint gázdíjat
fizetnek, 9,73 százalékkal többet a jelenlegi árnál. Az E.On 9,35 százalékkal 95,86 forintra, a Tigáz 12,95 százalékkal 100,23 forintra, a GDF Suez
pedig 9,5 százalékkal 97,21 forintra
emeli a gázdíjat április elsején. A
jellemzően társasházaknál lévő 20 és
100 köbméter/óra fogyasztási helyeken a gázdíj mérsékeltebb (zárójelben
az áremelés mértéke): a Főgáznál
81,36 forint (9,87 százalék) az E.Onnál 75,82 forint (8,25 százalék), a
Tigáznál 81,26 forint (1,67 százalék),
a GDF Sueznél pedig 77,38 forint
(10,16 százalék).
Az ügyben a múlt héten az országgyűlés gazdasági bizottságát is összehívták, ahol Matos Zoltán, a Magyar
Energia Hivatal elnöke ismertette a
képviselőkkel a gázár meghatározásának módját.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Ülésezett a képviselő-testület

Kétszeresére nőtt az út- és járdaépítési keret
A képviselő-testület április 1-jei ülésén egyhangúlag elfogadta a
város 2009. évi zárszámadását, pénzmaradvány elszámolását és
egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját. Az országot sújtó gazdasági válság ellenére is a jó és fegyelmezett gazdálkodást
tükrözi Gödöllőn, hogy könyvvizsgálói jelentésében Benedek József megállapíthatta: az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásában megfelelő színvonalon teljesítette kötelező és vállalt feladatait, költségvetése egyensúlyban volt.
A képviselő-testület a 2009. évi zárszámadásról szóló döntése alapján, az
önkormányzat pénzmaradványából
kibővítette az idei emeltszintű útépítési és járdaépítési munkák körét.
Az idei költségvetési rendeletben 100
millió forintot különítettek el emelt
szintű útépítésre és 50 millió forintot
járdaépítésre. Az év végi kedvezőbb
bevételek miatt teremtődött meg annak a lehetősége, hogy a betervezett
fejlesztéseket kétszeresére emeljék.
Az eredeti tervek a Haraszti út, a
Légszesz utca, a Légszesz utcai parkoló, a Rónai György utca, a Nefelejcs utca, a Bánki Donát utca, a Fűzfa
utca, a Gomba utca megújítását tartalmazták. Ez most kiegészült az Ottlik
Géza utca, a Zúzmara utca, a Székely
Bertalan utca, a Harmat utca, a Gárdonyi Géza utca, a Vincellér utca
emeltszintű útjavításával 88,7 millió
forint értékben.
További 17,6 millió forintból felújítják az Iskola utca, a Fürdő utca, a
Kör utca aszfaltburkolatát, a Klapka
utcában pedig kiemelt szegély készül
a Tél és a Tavasz utca közötti szakaszon, ahol a csapadékvíz a mélyen
fekvő ingatlanokat veszélyezteti. A
járdaépítés kerete is megduplázódott.
E módosításokat figyelembe véve, a
közbeszerzési célokmány elfogadásával a testület a közbeszerzési eljárást
is elindította.

Gödöllői Geotermia Zrt.
alakul
A képviselő-testület döntött a Gödöllői Geotermia Zártkörűen Működő
Részvénytársaság megalapításáról a
PannErgy Polifin Zrt-vel.
Mint ismeretes, az önkormányzat
2008. március 26-án előszerződést
kötött a részvénytársaság jogelődjével a város közigazgatási területén, illetve annak környékén található geotermikus energiapotenciál kutatására.
Az előszerződésben megfogalmazott

Elhunyt
dr. Klacsmann László

feladatok teljesítéséről Horuczi
György, a PannErgy Nyrt. üzletfejlesztési igazgatója március 10-én személyesen is beszámolt a képviselőtestületnek. E szerint a föld hőjét
hasznosító, öt termelő és négy visszasajtoló kút fúrásával létrehozandó (az
utóbbiak révén hosszú távon fenntartható) komplex geotermikus rendszer
képes kielégíteni a város,
az egyetem és az ipari létesítmények mintegy 300
ezer GJ éves hőigényét. A
beszámolót követően a
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
további tárgyalások folytatására.
A Gödöllői Geotermia
Zrt. fő feladata a geotermikus mező hőkapacitásának feltárása, a kitermelő kút fúrásához szükséges terület tulajdonjogának (rendelkezési jogának) megszerzése, a
kút létesítéséhez szükséges engedélyek és tanulmányok elkészítése, valamint a fúrás végrehajtása lesz. A társaság tervezett alaptőkéje 5 millió Ft,
amiből 500 ezer forint az önkormányzat 10 százalékos tulajdoni hányadának fedezete. A város az alapító tőkén
felül a társaság működtetésében anyagilag nem vesz részt, a kutatási-fejlesztési program finanszírozása a
PannErgy Polifin Zrt. feladata lesz.
A projekt további részének felépítése attól függ, hogy a kutak fúrása
meghozza-e a Gödöllői Geotermia
Zrt. számára a kívánt eredményt.

Több kiadványt vásárolhat a
könyvtár
A képviselő-testület 500 ezer forinttal megemelte a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
2010. évi költségvetési előirányzatát
a könyvbeszerzések további támo-

gatására. Ezzel, mint önrésszel eredményesen pályázhat a könyvtár az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására kiírt pályázatára.
2009-ben a könyvtár 3188 darab új
kiadású kiadvánnyal és 120 fajta előfizetett folyóirattal gyarapodott 7,6
millió forint értékben. Az egy főre jutó állománygyarapítási összeg –
amely a könyvtári támogatás egyik
fontos mutatója – Gödöllőn 2009-ben
225 Ft/lakos volt. A minisztérium pályázatán való sikeres részvétellel a
könyvtár további egymillió forinttal
növelheti a dokumentum beszerzési
keretet.

Új szabályzatok
Új ultrahang készülék kerül
az urológiára
Négymillió forint vissza nem térítendő támogatás nyújt az önkormányzat a Tormay Károly Egészségügyi
Közalapítvány részére. A támogatás
lehetővé teszi a Tormay Károly
Egészségügyi Központ urológiai szak-

Posthumus elismerés
dr. Makra Csabának

Lapzártánkkor kaptuk a szomorú
hírt, hogy elhunyt dr. Klacsamann
László szülész-nőgyógyász főorvos, az egykori gödöllői szülőotthon igazgatója.
Több évtizeden keresztül segítette
világra városunk újszülöttjeit, és
még idős korában is aktívan részt
vett a gödöllői betegellátásban. Tevékenységét az önkormányzat 1998ban Gödöllő Egészségügyéért Díjjal
ismerte el. A díj átvételekor lapunknak így nyilatkozott: „…Gödöllőn töltött 27 évnyi szülés-nőgyógyászati munkámat tartom a legfontosabbnak. Ebben az időszakban
osztályvezető-főorvosa voltam a gödöllői kórháznak. Ezen évek során
körülbelül 73-74 ezer asszony fordult meg az osztályon; mintegy 27
ezer szülést vezettünk le, ennek egy
tekintélyes részét – öt-hatezret – én
magam. Büszke vagyok rá, mert ennél szebb hivatás a világon nincs.
Nap mint nap megéljük azt a csodát,
hogy új ember születik a világra.”

rendelésén működő leromlott állapotú
diagnosztikai ultrahang készülék cseréjét.
Az urológiai szakrendelést – melyen tavaly 6444 beteg fordult meg –
heti 30 órában, két szakorvos látja el
az egészségügyi központban.

Két önkormányzati alapítású gazdasági társaság működését érintő szabályzatot is elfogadott a képviselőtestület. Az egyik a VÜSZI Nonprofit
Kft. Közbeszerzési Szabályzata, a
másik a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. Javadalmazási és Közzétételi Szabályzata.

Az elismerést ezúttal posthumus
dr. Makra Csabának ítélte oda az
egykor általa létrehozott alapítvány kuratóriuma. A díjat lánya,
dr. Makra Dorottya vette át.

Vis maior pályázatot nyújt be a
képviselő-testület az Úrréti tónál február 27-én történt károk helyreállításának támogatására. Mit lapunkban megírtuk, e napra
virradóan az Úrréti tó
vízszintje 1,5 métert
csökkent, majd délelőtt
a Rét utca burkolata
3x2 méter felületen beszakadt és egy közel 3
méter mély üreg került
elő az utcában fekvő
ivóvízvezeték környezetében.
A gödör még az esemény napján vissza lett
töltve az ivóvízvezeték
megóvása érdekében
az üzemeltető DMRV Zrt. által.
A VÜSZI munkatársainak közreműködésével a tó zsiliprendszerének
és az önkormányzati tulajdonú Rét
utca rézsűjének állapotfelmérése elkezdődött, valamint a tó ökológiai állapotának megőrzése érdekében a zsilip környezete homokzsákokkal le lett
kerítve a vízszint megőrzése és az állapotfelmérés elvégezhetősége érdekében.
A vizsgálatok eredménye szerint a
tó vízszintje a lezárt zsilip ellenére
csökkent le és az út alatti áteresz több
helyen sérült, így annak teljes cseréje
elkerülhetetlen. Az út környezetében
a burkolt rézsűt több helyen alámosta
a víz, így a zsilip és környezetének
felújítása az út megóvása érdekében
szintén halaszthatatlan feladat.
A helyreállításra az önkormányzat
3,9 millió forint saját forrást biztosít a
csapadékvíz elvezetés kiépítése költségkeret terhére, a megpályázott támogatási igény 7,9 millió forint.

Egyeztetés nélkül
A képviselő-testületi ülésen Gémesi György polgármester tájékoztatást adott arról, hogy Meizner Sándor, a német kisebbségi önkormányzat elnöke jelzése szerint a német
nemzetiségi osztályba jelentkezők
száma olyan magas, hogy két osztály
indítása válna szükségessé.
A polgármester sajnálatosnak nevezte, hogy a kisebbségi önkormány-

Uniós szinten is rossz helyen állunk

Munkanélküliségi rekord
Magyarországon az elmúlt egy
esztendőben az átlagot meghaladó mértékben emelkedett a
munkanélküliségi ráta, így hazánk a között a 10 ország között van, amely felfelé húzza az
uniós átlagot.

20. alkalommal rendezte meg az
orvosnapot a dr. Lumniczer Sándor
Alapítvány és a Gödöllői Kistérségi Orvosi Egyesület.
A szakmai eszmecserére lehetőséget nyújtó rendezvényen megemlékeztek az elmúlt két évben elhunyt gödöllői orvosokról, valamint átadták a Lumniczer-díjat.

Úrréti tó: vis maior pályázat

A mutató februárban 11 százalékon
állt, ez megegyezik a januári adattal, a
tavaly februárinál viszonyt 1,7 százalékponttal magasabb. A KSH legutóbb
megjelent adatai szerint a 2009. december–2010. február közötti időszakban a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 3 millió 726 ezer, a munkanélkülieké 479 ezer fő volt, ami 11,4 százalékos munkanélküliségi rátát jelentett.
Ezzel tizenhat éves rekord dőlt meg
hazánkban. A szakemberek a szezonális munka beindulásától remélik a változást.
Az elmúlt egy évben összesen 101
ezerrel nőtt a munkanélküliek tábora a
15 és 74 év közötti népesség körében.

A 15 és 24 év közöttieknél 27,5 százalékos a munkanélküliség, azaz minden negyedik fiatal hiába keresett állást. Öröm az ürömben, hogy esetükben a ráta az elmúlt három hónapban
már nem romlott tovább. A 25–54
éveseknél kedvezőbb a helyzet, ott a
munkanélküliség 10,7 százalékon áll.
A munkanélküliek 44,9 százaléka egy
éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség átlagos időtartama 16,3 hónap, 1,1 hónappal rövidebb az egy évvel korábbinál.
A foglalkoztatási adatok sem túl
kedvezőek: a gazdaságilag aktív korosztályba tartozók közül 3,726 millión
dolgoztak, míg az inaktívak 3,480 millióan voltak. A foglalkoztatási arány a
februárral zárult három hónapban 48,5
százalékos volt. A munkanélküliségi
ráta a feldolgozóiparban, az építőiparban és a kereskedelemben a legnagyobb. Mint a KSH elemzőjétől megtudtuk, a hagyományosan nagy létszámú és jelentős létszámmozgást mutató

13.

zat nem egyeztetett a városi önkormányzattal a jelentkezések meghirdetése előtt.
A képviselő-testület ugyanis a
2010-es költségvetési tárgyalások részeként, az iskolaérett gyermekek
számának ismeretében már meghatározta, hogy a következő tanévben
hány első osztály indulhat a város iskoláiban. Ráadásul az önkormányzati
iskoláknak beiskolázási körzeteik

vannak. 2008 óta egy német nemzetiségi első osztály indítására van
képviselő-testületi határozat.
Ha újabb osztály indulna, az egyaránt érintené a beiskolázás feltételrendszerét, a költségeket, az önkormányzati iskolák működtetését és a
pedagógusok foglalkoztatását.
Gémesi György azt is nehezményezte, hogy Meizner Sándor előzetes ígérete ellenére nem jelent meg
a képviselő-testület ülésén. Hozzátette: a tanköteles korú, leendő első
osztályos gyermekek beíratása április
17-én zárul. Azután derül ki, hogy
lesz-e lehetősége az önkormányzatnak még egy német kisebbségi osztályt indítania úgy, hogy oktatási
alapfeladatának ellátási kötelezettsége ne sérüljön, ne érintse hátrányosan a beiskolázandó gyerekeket
és a pedagógusokat.
A kisebbségi önkormányzati kezdeményezésről legkorábban április
29-ei ülésén tud tárgyalni a testület.
Emlékeztetőül írjuk, hogy a városi
képviselő-testület 2008. április 3-án
hozott határozatot a német nemzetiségi kétnyelvű, 17 fős első osztály indításáról a Petőfi Sándor Általános Iskolában.
A testület kötelezettséget vállalt a
2008/2009-es tanévben induló első
osztály 1-8 évig, felmenő rendszerben történő működtetésére azzal a feltétellel, hogy kizárólag a mindenkori
állami normatívát biztosítja a feladatit
ellátáshoz.
feldolgozóiparban az egy évvel korábbi 9,5 százalékról mára 13,3 százalékra nőtt a munkanélküliség.
Nincs túl jó helyzetben térségünk
sem. Juhász Ágostonné, a munkaügyi
központ képviselője nemrég a foglalkoztatási paktum sajtótájékoztatóján
úgy nyilatkozott, az állás nélküliek
száma folyamatosan nő, a kistérségben
jelenleg több mint 3100 munkanélkülit
tartanak nyilván.
A múlt héten megjelet adatok szerint Magyarországon az uniós átlagnál magasabb a munkanélküliség, a
hazainál csak négy országban regisztráltak magasabb rátát 2010 februárjában. A legjobban a hollandok állnak,
míg a legrosszabb helyzet a balti államokban, azon belül is Lettországban
van.
A 27 uniós tagállamban jelenleg
valamivel több, mint 23 millió munkanélküli van, közülük 15,75 millió
az eurózónában. A közös pénzt használó blokkban 61, míg azon kívül 70
ezerrel nőtt az állástalanok száma
2010 második hónapjában, míg az
elmúlt 12 hónapban az eurózónában
1,84, azon kívül 1,3 millió új munkanélkülit regisztráltak.
in
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Tessék választani!
(folytatás az 1. oldalról)

Az
OVB
honlapja,
a
www.valasztas.hu adatai szerint
Gödöllőn a Pest megyei 4. sz. választókerületben öt egyéni képviselőjelölt
méretteti meg magát.
Vécsey László a FIDESZ-KDNP
jelöltjeként indul, és a megyei listán a
14. helyen áll. A Jobbik Bertha Szilvia Zsuzsannát jelöli, aki a megyei
listán a harmadik, az MSZP színeiben
induló Fogarasiné Deák Valéria
szintén a harmadik helyet kapta meg
pártja megyei listáján. Roszík Gábor, az MDF jelöltje a negyedik helyre került, a Lehet Más a Politika jelöltje, Lengyel Szilvia pedig a harmadik helyen áll pártja listáján.
A pártok közül hatnak sikerült területi listát állítania: a Civil Mozgalomnak, FIDESZ-KDNP-nek, a Jobbiknak, a Lehet Más a Politikának, a Magyar Demokrata Fórumnak és a Magyar Szocialista Pártnak. A pártok és
a képviselők honlapjai és kiadványai
alapján megnéztük, mit is ígérnek,
milyen programot kínálnak a jelöltek.
Érdekes, hogy a lapzártánk idejéig
megjelent anyagokban alig találtunk
konkrétumokat arra, hogy a jelölteknek Gödöllővel, valamint a többi településsel kapcsolatban milyen elképzelései vannak...

Fogarasiné Deák Valéria

Jelenleg, az országgyűlési képviselői
megbízatására tekintettel, fizetés nélküli szabadságon van. 1997-től a párt
Pest megyei alelnöke, 2003 és 2009
között az Országos Választmány tagja. Az 1994. évi önkormányzati választásokon bekerült a Pest Megyei
Önkormányzat Közgyűlésébe, a frakció helyettes vezetője, 1998 és 2002
között a frakció vezetője. Az 1994. és
az 1998. évi országgyűlési választásokon, listán képviselőjelölt, először
2002 áprilisban, az MSZP Pest megyei listájáról jutott be a törvényhozásba. A 2006. évi országgyűlési választásokon Pest megye 4. választókerületében egyéni mandátumot szerzett. 2006. május 30-tól az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság alelnöke.
Fogarasiné Deák Valéria a választókhoz eljuttatott kiadványában elsősorban az elmúlt választási ciklussal
foglalkozik, ennek ellenére képviselői munkájáról keveset tudhatunk
meg. Nem véletlen, hogy felszólalásai közül a 2010. február 22-eit emelte ki, a rendelkezésünkre álló adatok
szerint ugyanis ez volt az egyetlen,
amelyikben megemlítette Gödöllőt.
Annál többet olvashatunk azonban
azokról az európai uniós pályázatokról, amelyeket gödöllői intézmények
és szervezetek nyertek el az elmúlt
esztendőkben, holott ezek nem kormányzati támogatások. Ő is elmondja, ezekről Brüsszelben születtek meg
a döntések. Elképzeléseiről inkább általánosságban szól, a munkahelyek, a
megélhetés és az otthonok biztonságának megőrzését említi céljai között.
„Folytassuk az oktatási, az egészségügyi és a szociális intézmények korszerűsítését. Alakítsunk ki egészségesebb, tisztább, zajmentesebb környezetet. Teremtsünk otthont a kultúrának
és a helyi közösségeknek. Őrizzük meg
közös kincseinket, az erdőket, a tavakat, a parkokat és a műemlékeinket.” A
programban Gödöllőre vonatkozó
konkrétumokat nem találtunk.

ismét a Gödöllői Szervezetben.
– 2002-től a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnökségének tagja,
– 2003-tól a MÖSZ delegáltja az Európa Tanácsba.

Gödöllőn született 1958. szeptember 1-jén. Itt járt a Petőfi Sándor Általános Iskolába, majd a Budapesten a
Szent (I.) László Gimnázium matematika tagozatán érettségizett.
Építőmérnöki diplomát a Moszkvai Autóközlekedési Egyetem Autóutak szakán (MADI) szerzett, majd a
Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán diplomázott.
Orosz nyelvből felsőfokú, angolból
középfokú nyelvvizsgát tett.
– 1998-tól Szada Község polgármestere.
– 1988-tól egy éven át tagja volt az
MDF Gödöllői Szervezetének. 1989től Fidesz-tag, először, majd 2008-tól

mint a segélyt csak munkáért elgondolásnak, és fontosnak tartja az önkormányzatok helyzetének javítását.
Gödöllőre vonatkoztatva három dolgot emel ki, s jelöl meg támogatandó
feladatként: a környezetvédelmet, a
szelektív hulladékgazdálkodás és a
Gödöllőt elkerülő út megépítésének
fontosságát.

Roszík Gábor
Budapesten született 1954. augusztus 15-én. Albertirsán nőtt fel, itt is
járt általános iskolába. Középiskolai
tanulmányait Cegléden a Kossuth Lajos Gimnáziumban végezte, majd felsőfokú tanulmányait Budapesten, az
Evangélikus Hittudományi Egyetemen.

– 2004-től a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás alelnöke, a Térségfejlesztési Bizottság elnöke.
– 2007-től az EU Régiók Bizottsága
(CoR) Magyar Nemzeti Delegációjának póttagja,
– 2007-től a Fidesz–MPSZ Pest Megye 4. sz., gödöllői országgyűlési választókerületi elnöke,
– 2009. június 26-tól a Fidesz Gödöllői Csoportjának elnöke.
Emellett több társadalmi szervezetben végez munkát. Családos, négy
gyermek édesapja.
Kiadványában úgy fogalmaz, rendkívül fontos, hogy a Szent István
Egyetem tudományos bázisát a jelenleginél jobban kihasználjuk a város és
a térség fejlesztése érdekében. Kitér
arra, hogy a város kedvező logisztikai
és természeti adottságaira alapozva
olyan térségi gadaságfejlesztési politikát kell kialakítani, amely támogatja
a helyi vállalkozásokat és minőségi
munkahelyeket teremt, olyanokat,
amelyek tisztességes megélhetést biztosítanak az itt élőknek. Ebben nagy
szerep jut a turizmus fejlesztésének
is. Megerősíti azt a Fidesz részéről
már korábban elhangzott nyilatkozatot, ami szerint pártja a gödöllői királyi kastélynak kiemelt szerepet szán a
magyar EU-elnökség idejére.

Vécsey László
1954. január 5-én született Gödöllőn. Férjezett, házastársa oktató a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen.
Két felnőtt gyermekük van. 1977-ben
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát; ugyanott kezdett el dolgozni, két
évig tudományos ösztöndíjas gyakornok, majd tanársegéd volt. 1982-től a
Gödöllő városi, majd a Pest megyei
pártbizottságon, kétféle szakterületen
politikai munkatársként dolgozott,
közben elvégezte a Politikai Főiskolát. Az MSZMP tagja volt. 1989 októberében belépett az MSZP-be, a Pest
megyei pártiroda vezetője lett. 1995től az országos központban dolgozik.
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Bertha Szilvia

Tanulmányainak elvégzése után
rövid ideig a Magyarországi Evangélikus Egyház Külügyi Osztályán dolgoztott. 1978. november 18-án Albertiben szentelték pappá. Segédlelkészi
éveit Zalaistvándon töltötte, majd
Angliában, Franciaországban, Németországban, Horvátországban és
Oroszországban folytatott tanulmányokat. Felsőfokú állami nyelvvizsgát szerzett angol, német, francia és
horvát nyelvből. 1984-ben került Gödöllőre, ahol paróchus lelkészi állást
töltött be 10 éven keresztül, 1985-től
Isaszegen is ellátta a lelkészi szolgálatokat. 1988 novemberében az MDF
Gödöllői Szervezetének alapító tagja
volt. 1989. július 22-én időközi választásokon országgyűlési képviselőnek választották, majd 1990-ben is
megkapta a választók bizalmát. 1990
és 1993 között a Magyar Demokrata
Fórum országos elnökségi tagja volt.
1991-ben alapította a Tessedik Sámuel Alapítványt, majd 1994-ben nyitotta meg az Anyaotthont, 1998-ban a
Félúti Házat 2006-ban pedig a családok átmeneti otthonát nyitott. 2007ben újabb szolgálatot indított: Idősek
Otthonát, szintén Gödöllőn. Ezek az
intézmények ma egyházi intézményként működnek, a Tessedik Sámuel
Alapítvány támogatásával. Nős, 9
gyereke van. Szerettünk volna többet

is megtudni Roszík Gábor programjáról, de arról honlapjáról, sajnos,
egyetlen sort sem találtunk.

Lengyel Szilvia
Húsz esztendeje Gödöllőn élő, 38
éves gazdasági agrármérnök. Diplomáját és a mérnöktanári végzettségét
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte. Később a szakképzés
pedagógiai doktori program hallgatója volt, jelenleg környezetvédelmi jogi tanulmányokat folytat. Egyetemi
oktatóként, pályázatíróként, trénerként, és projektvezetőként tevékenykedett az elmúlt években. Magyar és
nemzetközi szervezetekkel együtt
működve a hátrányos helyzetű fiatalok, fiatal felnőttek szakképzésével,
elhelyezkedésének segítésével foglalkozott.
„Kétgyermekes családanyaként és
a jövő nemzedékekért is felelősséget
érző polgárként elsődleges számomra, hogy a választókerület valamennyi
települése megfelelő lakóhelyül szolgáljon mindnyájunknak. Fontosnak
tartom, hogy ne pillanatnyi gazdasági
érdekeknek alárendelt politikai rövidlátás határozza meg életminőségünket, környezetünk állapotát. Ezért tevékenykedem évek óta civil környezetvédelmi szervezetben, és emiatt
csatlakoztam az LMP-hez. Legfőbb
erősségemnek tartom, hogy civilként
a helyben és a választási kerületben
élők szemszögéből látom a változtatás szükségességét és az ebből szár-

mazó feladatokat, valamint ezek
megvalósításáért képes vagyok az
Önök támogatásával cselekedni. Hiszem, hogy fiatalos tenni vágyásunkkal megújítható és jobbítható közéletünk és élhetőbbé válik környezetünk. Öncélú politizálás helyett a
hosszú távú, fenntarthatóságra és az
alulról szerveződő társadalmi részvételre törekvő, pozitív gondolkodásban
hiszek” – olvasható az LMP honlapján.
(k.j.)

Kampánytéma lett

Gázár
(folytatás az 1. oldalról)

Az országos listán első helyen a Civil Mozgalom, másodikon a
Magyar Demokrata Fórum van. Harmadik helyre került a Jobbik,
amit a Lehet Más a Politika, majd a FIDESZ–KDNP és a Magyar
Szocialista Párt követ.

Az isaszegi Jobbik alapítója és első
elnöke főiskolás kora óta keményen
dolgozik – áll a Jobbik honlapján.
Közgazdász diplomát szerzett. Családja tönkrement az ún. rendszerváltás és a Bokros-csomag „áldásos” hatásainak köszönhetően, az ebből eredő lelki és idegi terhek eredményeként vesztette el szüleit. A külföldi érdekek kiszolgálása és az adózási törvények átláthatatlansága elidegenítették szakmájától. Férjével szoftverfejlesztő vállalkozást működtet, emellett
angol gazdasági szaknyelvet is oktat.
A háromgyermekes családanya 2006
óta politizál aktívan. A Jobbik Gazdasági Kabinetjének tagjaként hasznosítja szaktudását.
Programjában nagy hangsúlyt helyez a közbiztonság javítására, vala-

A bizottság előtt az energiahivatali elnök többek között leszögezte: a kifogásolt tájékoztatón pontos szám nem hangzott el, de akkor már ismert
volt a gáz áprilistól alkalmazandó behozatali ára, amin már
csak a forint/dollár árfolyam
változtathatott. Többször leszögezte, hogy minden tekintetben a jogszabályoknak megfelelően a lehető legkisebb árat szabták
meg.
Az április elsejétől még többet fizető fogyasztók most csak abban bízhatnak, nem csupán választási ígéret,
hogy a második félévtől 5-10 százalékkal lehet majd csökkenteni a földgáz végfelhasználói árát a lakosságot
is ellátó egyetemes szolgáltatói körben.
Mindenesetre érdemes megemlíteni azt az elhangzott adatot, ami sze-

rint elmúlt öt évében tizenötször
emelték a gáz fogyasztói árát.
Míg tehát az ellenzéki képviselők
elsősorban a kormányt tették felelőssé a lakossági terheket tovább növelő
gázár emelésért, a gazdasági bizottság szocialista elnöke a Magyar Energia Hivatalt, pontosabban annak vezetését hibáztatta, hogy a szabadpiaci
körülmények között nem megfelelően viselkedik, és nem képviseli megfelelően a fogyasztók érdekeit.
(ny.b.)
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Eredményes, gyors intézkedések

TÁMOP a Török Ignác Gimnáziumban

Rendőrségi hírek

10 milliós pályázati pénz

Az önkormányzat által küldött
segély ígéretével akartak megtéveszteni idős embereket. Március 20-án reggel Gödöllő kertvárosi részéből érkezett bejelentés a Gödöllői Rendőrkapitányság ügyeletére, mely szerint ismeretlen személyek az
önkormányzat nevében zsákos
zöldségeket és segélyt akarnak
átadni egy idős személynek.
A helyi járőrök néhány perc alatt a
helyszínre érkeztek és igazoltattak
négy fiatal férfit, akik nem kívántak
nyilatkozni a személyautójukban lévő

zsákos burgonya és hagyma szállítási
céljáról, körülményeiről.
A helyszínen egy idős hölgy elmondta, hogy 7 óra 30 körüli időben
házának udvarára bement három idegen férfi és az önkormányzat által küldött segélyként tüntették fel a zöldségeket, valamint azt is mondták, hogy
10.500 forint segély is hoztak, de vissza
kell adni a nagyobb címletű pénzből. A
néni nem fogadta el a felajánlott dolgokat és felszólította a férfiakat – akik
közben az udvaron elkezdték kiönteni
a burgonyát – hogy távozzanak. Ezután telefonált a rendőrségre.
Az adatgyűjtés során megállapítást
nyert, hogy ezt megelőzően néhány
perccel egy másik, ugyancsak 76 éves
idős nénihez is bementek a nyitott kapun ezek a fiatalemberek, akik 1 zsák
burgonyát és 1 zsák hagymát akartak
ott hagyni nála. Ő elfogadta az adományt, de amikor közölték vele, hogy
fizetni kell érte, akkor már nem kérte a
zsákos zöldségeket. Ezután a fiatalemberek távoztak az ő udvarából is.
A tanúkutatás eredményeként egy
közelben lakó idős néni szintén elmondta az előbbiekkel megegyező történetet, de itt már nem kértek pénzt a
zöldségekért, azonban be akartak menni az udvarra a zöldséget kiönteni. A
néni nagyon helyesen, nem engedte be
az idegen férfiakat, így azok távoztak.
R. Gy. 25 éves, M. L. 23 éves sajószentpéteri, L.Gy. 26 éves sajóbábonyi
és M. S. 23 éves edelényi férfiakat a
rendőrség őrizetbe vette. Gyanúsítottkénti kihallgatásuk során nem kívántak vallomást tenni.
A rendőrség sértettek jelentkezését

A hét kérdése
Rövidesen megkezdődnek a
munkák a Királyi Váró épületén,
az Alsóparkban, az Erzsébetparkban és Máriabesnyőn, miután aláírták a norvég projekt támogatási szerződését. Ennek
kapcsán tettük fel a kérdést:
– Ön, hogy vélekedik a norvég
projekt terveiről ?

„Évek óta nézem, ahogy a királyi váró állapota egyre romlik. Már akkor
is nagyon örültem, amikor a főbejárati részét rendbe tették.
Ha valóban olyan lesz, mint a látványterven, akkor gyönyörű lesz. De
remélem, hogy az őrzéséről is gondoskodni fognak, hogy ne jusson
majd ugyanerre a sorsra a több százmillióért felújított épület is. Mert
azért, hogy ma így néz ki, a rongálók
is felelősek....”
Vásári M.

várja! Kérik, hogy aki felismeri a képeken látható személyeket, esetleg áldozatul esett a megtévesztésnek, vagy tud
olyan személyt, akinél jártak ezek a férfiak, hívja a Gödöllői Rendőrkapitányságot a 28/514-655 telefonszámon,
vagy a 112-es, 107-es rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve névtelensége megőrzése mellett az ingyenesen
hívható 06-80/555-111-es telefonszámot. Kérjük, hogy bármilyen trükkel
próbálnak bejutni idegen személyek a
lakásukba, kérjenek igazolványt, mondják el, hogy telefonálnak a rendőrségre.
Még március elején próbálta meg eltulajdonítani a Kazinczy körúton lévő

kozmetikai szalon külső oldalán elhelyezett gázórát három férfi. Leszerelés
közben azonban megzavarták az elkövetőket, így tervük nem sikerült. Lopással és rongálással kár nem keletkezett, a
veszélyeztetett érték azonban 24 ezer
forint volt. A három férfi közül kettőt a
helyszínen sikerült elfogni, harmadik
társuk egy személyautóval elmenekült.
A nyomozás során megállapították,
hogy a három férfi előzőleg két használaton kívüli üzlethelyiségről is eltulajdonított egy-egy darab gázórát, amiket az
egyikük tulajdonában lévő személygépkocsijából sikerült lefoglalni. A lopással
gyanúsított F. M. 44 éves, B. J. 35 éves
és N. Z. 28 éves nyíregyházi lakosok
gyanúsítottkénti kihallgatásuk során beismerték a gázóralopásokat. Március
31-én a Gödöllői Városi Bíróság 80-80
ezer forint pénzbüntetést szabott ki a hárr
rom nyíregyházi férfinek.

A Péceli Pedagógiai Napok keretében több tucat pedagógus
vett részt a Török Ignác Gimnáziumban tartott bemutató órákon. Erről, valamint a kompetencia alapú oktatás bevezetésének tapasztalatairól és az iskola új nyertes pályázatáról beszélgettünk Fábián Bertalan
igazgatóval.
– Milyen órákat láthattak az érdeklődő pedagógusok?
– Olyanokat, amelyek bemutatták a
TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) 3.1.4 program keretében megismert kooperatív tanulási
technikák és a modern infokommunikációs eszközök, az interaktív tábla
sokoldalú használatát.
Törökné dr. Bodzsár Mária az 5.
osztályosokkal a tizedes törtek összeadásának szabályait fedezte fel és
gyakorolta, Fischer Ernő IX. B osztálya „A csavargó alakja a művészetekben” témakörből Villon költészetével foglalkozott, Guba András pedig a IX. A tanulóival a világtenger
földrajzát dolgozta fel. Mindhárom
óra nagy elismerést aratott, mind a
kollégák, mind a tanulók kitettek magukért.
– A tanév vége felé le lehet már
vonni a kompetencia alapú oktatás
bevezetésének tapasztalatait?
– A pályázatban kötelezően megvalósítandó tevékenységek zöme, mint
például az idegen nyelvi projekt, a témahét, a moduláris programcsomag,
a művészetek műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása jól beilleszthető lesz a gimnázium Pedagógia Programjába. Nem úgy a rendkívül mereven értelmezett, a gimnáziumi oktatása keretei között ésszerűtlen
és nagyon nehezen kivitelezhető tömbösített oktatás. Ez azt jelenti például,

hogy egy-egy tantárgy négy hétre eső
óráit két vagy három hét alatt, 2 illetve 3 órás tömbökben kell megszervezni. Minden fórumot megragadunk
arra, hogy elérjük ennek az előírásnak a
megváltoztatását,
hogy a fenntartási
időszakban pedagógiai és módszertani
elveinkkel összhangban, rugalmasan alkalmazhassuk a tömbösítést. És ezzel nem vagyunk egyedül, tudomásunk szerint kivétel nélkül minden pályázatba bevont iskola követeli ezt.
– Milyen újdonságok várhatóak
a gimnáziumban a következő tanévben?
– Tízmillió forintot nyertünk a TÁMOP 3.4.4/B „Országos Tehetségsegítő Hálózat Kialakítása – Magyar
Géniusz Integrált Tehetségsegítő
Program” című pályázaton. Kialakítjuk a Budapest és Gyöngyös közötti
A székely festékeseket idéző
gyapjú szőttesben gyönyörködhetnek azok, akik a gimnázium könyvtárát látogatják.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

„Mindig örül a szívem, ha a figyelem
középpontjába kerül valami szép régi
dolog. Így voltam vele, amikor először olvastam a filagóriáról. Ez például egy olyan építmény, amit én még
nem is láttam. Nagyon sok ilyen
szépség van ebben a városban, amiről nem tudunk, vagy nem is vesszük
észre. Jó, hogy vannak emberek, akik
nyitott szemmel járnak, és gondot
fordítanak arra, hogy ezeket rendbe
tegyék. Nem tudom, hogy véletlen-e,
de jó, hogy ezt épp a Barokk évben
állítják majd fel.”
Tóthné
„Jó lenne, egy kicsit többet megtudni
az alsóparki munkákról is. A Világfáról sokat olvashattunk az utóbbi
időben, meg arról is, hogy helyreállítják a hattyús tavat, és hogy itt lesz
majd egy nagy játszótér is. De jó lenne tudni, hogy milyen sétányokat alakítanak majd ki, kerülnek-e ide új növények, lesznek-e például olyan virágos részek, amilyeneket gyakran látunk a díszparkokban stb. Remélem,
a park megőrzi majd a hangulatát,

vadregényességét, és remélem, gondoskodnak majd arról is, hogy a vandálok ne tehessék tönkre.”
S. Piroska
„…Én csak azon csodálkozom, hogy
sokszor milyen nehezen születnek
meg ezek a megállapodások. Erről is
szerintem több mint egy éve olvastunk először. Jóformán tovább tart az
előkészítés, mint amennyi idő marad
a tényleges munkákra. Azt hiszem,
ezzel a programmal olyan műemlékek felújítását sikerül megoldani,
amelyekre méltán büszke lehet Gödöllő, ráadásul mindegyikre rá is fér,
hogy rendbe tegyék. Bízom benne,
hogy ha elkészül, akkor az Erzsébet
parkba nem csak az Erzsébet-szoborhoz lehet majd kisétálni, a többi
része is kulturált és biztonságos lesz,
olyan, ahová a külföldi vendégeket is
el lehet vinni.”
Horváth L.
A hét kérdése:
– Ön mit vár az új parlamenttől?

megtaláljuk és támogassuk azt, amiben kiemelkedő lehet. Az elnyert támogatásnak több mint a fele pedig
pedagógusaink tehetséggondozó munkájának elismerésére fordítható. Végre
valamennyire díjazható az a tevékenység, amelyet eddig legtöbbször
külön díjazás nélkül, hivatásunk és
tanulóink iránti elkötelezettségből végt
geztünk.

A „Rozsdaszínű kiskoszorús”
szőnyeget Kovács Gabriella
gödöllői textilművész, a
GÖMB (Gödöllői Művészetbarátok) csoport tagja készítette a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
pályázati támogatásával.
Az ajándék szőttest és alkotóját a gimnázium tanulói
népzenei-néptáncos műsorral köszöntötték.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓ
Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt járműtulajdonosok!
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 2010. április 17-én, szombaton, 8 és 12 óra között Gödöllő Haraszti
út 2/a. szám alatti gépjármű műszaki vizsgáló állomásán ingyenes közlekedésbiztonsági műszaki átvizsgálást végez.
Szolgáltatásaink: személygépkocsik, tehergépkocsik (3500 kg össztömegig),
motorkerékpárok, személygépkocsi utánfutók műszaki vizsgálata, fékmérés,
lengéscsillapító vizsgálat, környezetvédelmi ellenőrző mérés, fényszóró ellenőrzés, segédmotoros kerékpár fékmérés és teljesítménymérés,
Kérelemre és a hatósági díj megfizetését követően, a műszaki vizsgálaton
megfelelt járművek forgalmi engedélyének érvényességét meghosszabbítjuk.
Tegyen meg Ön is mindent családja és a közlekedők biztonsága érdekében!
Előzetes bejelentkezés az alábbi telefonszámon: 28-420-696; 28-410-048

térség első olyan „Tehetségpontját”,
ami alapvetően a gimnáziumi korosztály számára nyújt majd tehetséggondozói szolgáltatásokat. A pályázat
anyagai, eszközei lehetővé teszik,
hogy az eddig is magas színvonalú tehetséggondozási, versenyfelkészítési,
nyelvoktatási tevékenységünket továbbfejlesszük, egyre több diákban

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
– Jogos-volt-e az az utasítás szóban,
miszerint február és július hónapok
között 4 napos munkarendet vezetett be az ügyvezető? A bért heti 32
órában állapította meg, de erről az
intézkedéséről - írásban senkit nem
tájékoztatott. A hivatkozási alapja
a gazdasági válság hatása a cégre?
– Ha a munkarendet a munkaszerződésbe belefoglalták, akkor csak a
munkaszerződés módosításával változtatható meg. Máskülönben a munkáltató írásban köteles tájékozatni a
munkavállalót az irányadó munkarendről a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg. A munkáltató a
munkavállaló felé terjedő ezen tájékoztatási kötelezettsége folyamatos a
munkajogviszony fennállása alatt, ezért
a változás hatálybalépése után 30
napon belül kötelessége írásban közölni a munkavállalóval.
Az irányadó munkaidő-beosztást
pedig 7 nappal korábban és egy hétre
előre köteles a munkáltató írásban
megadni. Ha a munkáltató gazdaságilag indokolt esetben a munkaszerződésben előírtnál átmenetileg rövidebb
ideig foglalkoztatja a munkavállalóit,
a kiesett időre a személyi alapbére
megilleti, ez az ún. állásidő. A munkáltató tehát átmenetileg jogosult rövidebb munkaidőben foglalkoztatni a

munkavállalókat, de nem jogosult
egyoldalúan a munkabér arányos
csökkentésére.
– Jelenlegi munkahelyemen fizetés nélküli szabadságon vagyok gyermekem 3 éves koráig, aki már elmúlt
1 éves. Egy másik cégnél felajánlottak egy 1 éves határozott idejű állást, melyet a GYES folyósítása
mellett szeretnék elfogadni. A határozott idejű szerződés hamarabb
járna le, mint ahogy gyermekem
betölti a 3. életévét. Lehetséges-e
úgy munkába állni az új munkáltatónál, hogy a korábbi munkaviszonyomat nem szüntetem meg?
– A családok támogatásáról szóló
törvény irányadó rendelkezése értelmében Ön – a gyermeke 1 éves korától – valóban folytathat keresőtevékenységet a GYES folyósítása mellett. A munkavégzési kötelezettsége a
Munka Törvénykönyve és a munkaszerződése alapján azonban elsősorban a jelenlegi munkáltatójánál áll
fenn. Ne feledje, hogy Ön a gyermeke
gondozása céljából tartózkodik fizetés nélküli szabadságon és nem azért,
hogy időközben máshol vállalhasson
munkát. Előfordulhat, hogy a jelenlegi munkáltatójának szüksége van az
Ön munkájára, de a munkáltató a további munkaviszony létesítését akkor
is megtilthatja, ha az a munkáltató
gazdasági érdekeit sérti (például
munkavégzés konkurens cégnél).Természetesen előfordulhat, hogy a jelenlegi munkáltatója nem fogja kifogásolni a szándékát, de munkavégzési kötelezettsége elsősorban nála áll
fenn. Mindenképp javasolt a munkáltató tájékoztatása és véleményének
kikérése, ellenkező esetben akár indokolt lehet a rendkívüli felmondás is
a részéről.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Újabb különlegességek a Monarchia Rétesházban

Irodalmi, fotó és grafikai pályázat

Olyan finom, mint a nagyinál…

Környezetünk védelméért

Reggelente nem nagyon látni
olyan gyalogost, aki a Hamvaykúria épülete előtt elsétálva ne
kezdene el szimatolni: Ugyan
honnan is jön ez a finom, vaníliás, frissen sült sütemény illat.
Ha valaki hagyja magát az orránál fogva vezetni, akkor besétál az udvarra, ahol cégér hirdeti, az árkád alatt melyik bejárat vezet a Monarchia Rétesházba.

A GATE Zöld Klub Egyesület, a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ valamint
annak IRodalmi KerekAsztala
irodalmi, fotó és grafikai pályázatot hirdet 18 éven felüliek
részére „Sokszínűség a sötét
Valóságban” címmel.

Köntös Sándor öt évvel ezelőtt nyitotta meg a gödöllői üzletet, ami rövid
idő alatt kinőtte a kezdetben rendelkezésére álló helyet, és a vásárlók
igényeit követve, mára a múlt század
elejének hangulatát idéző félig cukrászdává, félig kávézóvá alakult.

Egyesek a piaci vásárlást kötik
össze egy kis nassolással, mások ide
beszélnek meg randevút, és egyre
többen ide szaladnak be, ha váratlan
vendégek érkeznek, akiket garantáltan jó minőségű, házias rétessel szeretnék megkínálni.
A Monarchia Rétesház kínálata kivívta a gödöllőiek elismerését, aminek eredményeként a múlt évben
Köntös Sándornak ítélte a képviselőtestület a Gödöllő Vállalkozója Díjat.
Jó hír, hogy a kínálat tovább
bővült. A mindig friss alapanyagból,
helyben sütött rétesek mellé a pultra
házias jellegű aprósütemények kerültek és néhány napon belül tortafélék
is lesznek.

– Miért döntött a választékbővítés mellett? – kérdeztük Köntös Sándortól.
– Egyre többször kapunk
megrendelést
különböző
rendezvényekre. Szeretik a
termékeinket, mivel mindig
frissek és mindig ugyanazt a
kiváló minőséget biztosítjuk. Az utóbbi hónapokban
azonban mind a nagyobb
megrendelők, mind a rétesházban
megforduló vendégek többször jelezték, hogy jó lenne, ha másfajta sütemények is lennének. Mivel az elmúlt
időszakban egyébként is több új termékkel jelentünk meg, úgy gondoltam, ha a vendégek szeretnék, miért is
ne lehetnének a rétesek mellett másfajta sütemények.
– Ha valaki végignéz a
Monarchia
Rétesház
pultján és a polcokon,
sok újdonságot talál.
Lekvárok, mézek, szörpök széles választéka
várja a betérőt…
– Azért döntöttem
ezeknek a forgalmazása
mellett, mert valamennyi,
hasonlóan az általunk készített rétesekhez és más
süteményekhez, nem tartalmaznak
mesterséges
anyagokat, valamennyi magyar alapanyagból készül
és kiváló minőségű. A tapasztalataim szerint egyre
nagyobb az a réteg, aki ez
utóbbit nagyon fontosnak
tartja, de sajnos nem mindig tudja megfizetni. Mi
ezt a réteget szeretnénk kiszolgálni. Körülnéztem, mi
az, amit hozzáférhetővé tudunk tenni számukra, és így került a
polcainkra a méz, amiből 23 félét kínálunk. A különböző fajtákat az ország különböző részeiből szerezzük
be, mindegyiket onnan, ahol az a legjobb. A lekvárokkal más a helyzet,

ezek saját főzésű termékek. Jelenleg
15 féléből lehet választani. Azt szeretném, ha a hozzánk betérő vendég úgy
érezné magát, mint amikor a nagymamájához megy látogatóba. A nagymamák ugyanis mindent szeretettel, és a
legfinomabb hozzávalókból készítenek.
– Térjünk vissza az édességekhez. Mi szerepel az új kínálatban?
– Az aprósüteményekből egyaránt
van édes és sós, mézeskalács és puszedli, valamint kapható a sokak által
kedvelt hókifli is.
A torta jellegű sütemények között
is elsősorban a házias jelleg megőrzését tartjuk szem előtt. Természetesen ezeket is saját magunk készítjük,
s lesz közöttük olyan is, amit a cukorbetegek is fogyaszthatnak. Nagyon
örülnék, ha ezzel azoknak is tudnék
segíteni, akiknek a mindennapos

Az ENSZ
jóvoltából
2010 a Biodiverzitás
Nemzetközi
Éve lett. Ennek kapcsán merült fel a
GATE Zöld Klub Egyesületének tagjaiban, hogy dacolva a biológiai elszürkülés ellen a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ és
annak IRodalmi KerekAsztalával közösen „Sokszínűség a sötét valóságban” címmel irodalmi, fotó és grafikai pályázatot szervezzen.
Ennek segítségével akarják felhívni a
figyelmet a fajban gazdag, ám egyre
csökkenő méretű, természetes élőhelyek értékére. Az irodalmat és a képzőművészetet segítségül hívva, szeretnék közvetíteni az emberiség irányába ezen életterek jelentőségét és
olyan pályaműveket várnak mindhárom kategóriában, melyek az élet sokszínűségét mutatják meg.
A pályázat feltételei:

munka mellett kevés idejük marad a
családi, vagy az egyéb ünnepek idején sütni. Az áraink is ehhez igazodnak. Bízom benne, hogy az új termékek is elnyerik majd vendégeink tetbj
szését.

Nevezési díj: nincs
– 3 kategória: fotó, grafika (hagyományos vagy számítógépes) és irodalmi (vers vagy novella). Az alkotásokat külön szakmai zsűri bírálja el.
– a pályázatot kérjük postai úton és
egyúttal digitális formában (e-mailen)
is megküldeni az alábbi címekre: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 2100 Gödöllő, Pf. 382.,
kenezarpad@gmail.com.
– A borítékra, illetve az email tárgyába írják oda: „Sokszínűség a sötét valóságban” pályázat
– A zsűri által érdemesnek ítélt pálya-

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja Önt
és családját 2010. április 22-én 18 órakor a Lokálpatrióta estek 2010 elnevezésű rendezvénysorozatának harmadik részére.

Mára a professzionális kozmetika aktív résztvevőjeként dolgozom,
miközben számos bemutatón és kiállításon szakértőként vállalok
szerepet a szépségápolás világában.
Feladatot látok el a kozmetikusok továbbképzésében is, szakújságíróként pedig számos fórumon segítek a szépség megőrzése érdekében.

Díjazás kategóriánként:
I. díj: 10 000,- Ft, II. díj: 6 000,- Ft,
III. díj: 4 000,-Ft.
Jelentkezési határidő: 2010. április
20.
A pályázók mellékeljék a következő
adatokat: Név, cím, telefonszám,
email cím.
Fotó és grafikai pályázat: minden
pályázó egy darab művel nevezhet
kategóriánként (tehát személyenként
egy fotót és egy grafikát tud benyújtani), amit papíron (A/4-es formátumban) és digitális formában is be kell
küldenie. Kérjük, hogy a nyomtatás
minősége megfelelő legyen, hiszen a
legjobbnak ítélt alkotások kiállításra
kerülnek.
Irodalmi pályázat: minden pályázó
egy verssel vagy egy novellával jelentkezhet. Terjedelmi korlát a versnél nincs, novellánál 20.000 karakter.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
tartózkodjanak a plágiumtól. Aki ilyet
követ el, annak nevét nyilvánosságra
hozzuk. Minden versenyzőnek sikeres munkát kívánunk!
További információ kérhető:
Istók Anna: 06-20-33-11-565
Kenéz Árpád: 06-30-50-88-601

Civil összefogás az
Úrréti tóért

Lokálpatrióta estek 2010

Beszélek, írok és oktatok a szépség nevében. A sorrend változó.
A hivatáskeresés úgy indult, hogy papír és toll nélkül már gyerekként
sem látott senki (utóbbinak krónikus elhagyója vagyok), a kozmetika
világát pedig később fedeztem fel és szerettem meg.

munkák várhatóan egy közös antológiában kapnak helyet, továbbá a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban megrendezésre kerülő irodalmi felolvasóest és fotógrafika kiállítás anyagát alkotják. A premierrel egybekötött
ünnepélyes eredményhirdetés és a
zsűri szakmai értékelésének várható
időpontja 2010 június 5-e. Minden
pályázót emailben
értesítünk az eredményhirdetéssel
kapcsolatban.

Ahogy minden évben, úgy idén is
sor kerül az Úrréti tó tavaszi takarítására a Blaháért Társaság összefogásában április 17-én szombaton (esőnap április 18., vasárnap). A szervezők minden önkéntest várnak, aki úgy érzi, hogy tenni szeretne közvetlen környezetéért, és a város egyik természeti
kincséért.
Fontos, hogy a résztvevőknél legyen talicska, kerti szerszám és
gumicsizma.
Bővebb információ:
dr. Bucsy László: 30/234-6116

Vendég: Borbás Mária, a Hír TV
műsorvezetője
Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda
bálterme
A beszélgetést vezeti:
Radnóti László sportriporter
Védnök:
Dr. Gémesi György polgármester
A belépés díjtalan!

Rádiós műsorvezetőként, a Púder életmódmagazin számomra egy
igazi csemege, és bízom benne, hogy Önnek pedig egy érdekes
kulcs a minőségi mindennapok megéléséhez!

HÚSVÉTI NAGYTAKARÍTÁS

Nyeste Beatrix, a Rádióaktív 93,6 műsorvezetője

A 8. VÁLASZTÓKÖRZETBEN
Meghívó a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
társszervezésében történő autóbuszos
kirándulásra, a csíksomlyói búcsúra
IDŐPONT: 2010. MÁJUS 19-23.
A kirándulás első napjaiban a résztvevők
ellátogatnak Kolozsvárra, ahol lehetőség nyílik
magyar nyelvű színházi előadás
megtekintésére, Korondra és Farkaslakára,
ahol megkoszorúzzák Tamási Áron sírját.
Gyimesbükkön megtekintik a „Rákóczi várat”
és a történelmi határt, majd szombaton részt
vesznek a Nyeregben a szentmisén.
Bővebb információ és jelentkezés:
Pelyhe József: +36/20-823-1408.

Tisztelt 8. választókörzetben lakók!
Kedves Barátaim!
A tavaly novemberi várostakarítási nap után a társasházi közös
képviselőkkel összefogva körzettakarítást szervezünk.
A körzet szebbé tétele nem egy naphoz kötött, célunk, hogy
húsvétra tiszta legyen saját környezetünk. Zsákok biztosítva
vannak.
Várjuk minden kedves, segíteni vágyó és környezetéért tenni
akaró lakos jelentkezését!
Jelentkezni a társasházi közös képviselőnél lehet.
Segítségüket előre is köszönöm!

Pintér Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselő
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Énekeljünk!
A gyerekek állítólag, mikor
még nem jöttek ki a napvilágra, még az édesanyjuk szíve
alatt léteznek, is hallják azt,
ami körülöttük elhangzik. Akik
kedves énekszót hallanak, különösen pompásan érezhetik
magukat, a finom homályban,
kényelemben, ahol mindenük
megvan, anélkül, hogy akár
csak a szájukat kéne kitátani
érte.
Nem csoda, ha aztán, ahogy rájuk tör
valami az addiginál nagyon is eltérő,
mondhatni, durva valóság, fény, meg
szagok, meg hideg, meg idegenek
érintései, érthetetlen szavai, kétségbeesett bömbölésben törnek ki. Minden bizonnyal a legszívesebben azonnal visszafordulnának.
De hát, mint tudjuk, ez lehetetlen.
Énekeljünk és játsszunk a legkisebbekkel! – kéri a most megjelent
Ringató című kötet. Kint is teremtsük
meg számukra az anyaöl melegét.
Aki a magzatnak is énekelt már, beszélt hozzá, folytassa, aki nem, igyekezzen bepótolni az elmulasztottakat.
„Ciróka, maróka…”, „Csip, csip csóka…” – ezek és hasonlók jó alkalmak
arra, hogy énekeljünk is, játsszunk is.
Hogy simogassuk a gyereket, csiklandozzuk, dögönyözzük, gyöngéden
megcsippentsük, hogy jó móka legyen az egész, melynek nagy nevetés
a vége.

Hamarosan lehet járni tanulni. „Jár a baba, jár, mint
a gyertyaszál…” A könyvben úgy olvasható, „…mint a
kismadár”, de én gyertyaszálra emlékszem. Akkor itt
van: „Sétálunk, sétálunk,
egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs!” Mikor már
egyedül is útra kelhet a kis
legény vagy leány, feltehetjük neki a
kérdést: „Ki jön a házamba?” S a hősiesen megtett út végén kitárt karral
várjuk. Ez nem is található benne a
könyvben, hiszen nem ének, csak
eszembe jutott.
Követik a gyermek növekedését az
énekek. Mindenféle játék. Lábbal, ujjakkal. Lóg a lába, lóga…”, „Ez elment vadászni…”, „Egy, megérett a
meggy… „Gólya viszi a fiát…”
Utóbbinál az a jó, hogy két felnőtt is
bekapcsolódhat.
Elérkezik a társasélet ideje. A bölcsiseket még ne késztessük körjátékra, az óvodásokat annál inkább, olvashatjuk. „A gazda rétre megy, a
gazda rétre megy…” Talán benne van
a könyvben, talán nem, mindenesetre
most megjelent előttem, mikor ezt
játszottuk. Én voltam a „huncut”.
(Azért nem a legrosszabb, mert volt
még például „csibész” is.) „A huncut
vele megy, a huncut vele megy…”
Lám, sose felejtjük el ezeket a gye-

Készül Mundruczó Kornél új filmje

63. Cannes-i Filmfesztivál
A Cineuropa filmes site információi szerint három magyar
rendező esélyes rá, hogy friss
alkotása bekerüljön a május
12-23. között megrendezésre
kerülő 63. Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjába.
A cikk szerzője Tarr Béla A torinói ló
című filmjének és a gödöllői Mundruczó Kornél (képünkön) Frankenstein-tervének versenyprogramos részvételt vizionál, Kocsis Ágnes Pál Ad-

riennjét pedig a Rendezők Kéthete
vagy az Un Certain Regard szekcióban látja esélyesnek.
Mundruczó Kornélt szinte saját gye-

rekkori énekléseket. Következik a töméntelen sok játékkal együtt járó dal
után a Magyar népdalok fejezet. „Hej
Dunáról fúj a szél…”, „Kis kece
lányom…”, „Házasodik a tücsök…”
Mindet tudom. Ezek beivódnak az
ember vérébe. Kerüljön bárhová,
mindig tudatosítják benne, hová született. És másrészről: jöhet ide valaki,
megtanulhat kiválóan magyarul, a
népdalok elsajátítását már nem pótolhatja be.
Fontos ez?
Hogy ne csak a magyaroknál maradjunk: olvastam egy Franciaországban letelepedett amerikai nő önéletrajzi könyvében, hogy remekül érezte
magát választott hazájában, de amikor francia barátai énekelni kezdtek,
és ő nem ismerte azokat az énekeket,
keserves sírásra fakadt. Akkor, attól
kirekesztett lett. Nem odavaló.
(Gállné Gróh Ilona: Ringató)
-nádrekként nevelgetik Cannes-ban – áll a
Cineuropa cikkében –, ahol 2008-ban
versenyzett a Delta című filmmel,
2005-ben pedig a Szép napokkal szerepelt az Un Certain Regard szekcióban. Most a Frankenstein-tervvel talán lesz ideje becsúszni a versenybe.
Petrányi Viktória, a Frankensteinterv producere a sajtónak úgy nyilatkozott, még semmilyen konkrétumról
nincs tudomásuk a film cannes-i szereplésével kapcsolatban, de a válogatók hamarosan valóban megtekintik, s
bár jelenleg még zajlik az utómunka,
a „közelítően végleges“ változat kerül
a testület elé.
(forrás: origo.hu)

Visszatér Oroszországba a Talamba

Különdíjas lett a gödöllői együttes
Mint arról már a múlt héten beszámoltunk, nagy sikert aratott
a Talamba Ütőegyüttes a
Szentpéterváron
megrendezett I. Nemzetközi Crossover
Kamarazenei Versenyen. A világhírű Terem Quartet és
Szentpétervár Kulturális Bizottsága által meghirdetett fesztiválon különdíjat kaptak, és
őket kérték fel a Gála megnyitására is.
Zombor Levente, az együttes vezetője a hazaérkezést követően elmondta, elégedettek az eredménnyel, amit
rendkívül erős nemzetközi mezőnyben sikerült elérniük. A versenyre
száztizenhét együttes adta be jelentkezését, közülük hetvenegy kapott
meghívást Szentpétervárra.
– Március 26-án léptünk fel, és már
ekkor lehetett sejteni, hogy megnyertük a közönség tetszését, ugyanis mi
voltunk az egyetlen csapat, akit viszszatapsoltak. Ez nagy elismerés volt,
ott ugyanis teljesen ismeretlenek voltunk. A fellépés után külön gratulált
nekünk a helyi Filharmonia vezetője,
akivel már az eredményhirdetés előtt
egyeztetést folytattunk egy jövő évi
koncerttel kapcsolatban.
– A gálán milyen programmal

álltak színpadra?
– A rendezők kérésére a Carmenből
játszottunk részletet és részt vettünk
abban a közös produkcióban is, amit a
díjazott együttesek és a zsűri közösen
adtak elő. Itt már csak hat együttes
lépett fel, a három helyezett, valamint
a három különdíjas. Az első helyen
egy japán, a másodikon egy német, a
harmadikon pedig egy litván együttes
végzett, különdíjat pedig rajtunk kívül két orosz zenekar vihetett haza.
– Mekkora volt az érdeklődés a
rendezvény iránt?
– Azt hiszem, mindent elmond,
hogy a gálára 2500 rubel volt a belépő, ami közel 17 ezer forint, ennek
ellenére telt ház volt az 1400 fős
Sosztakovics koncertteremben. Ezt
egyébként az orosz televízió közvetítette. De nemcsak ez vonzotta a közönséget, a verseny iránt végig nagy
volt az érdeklődés.

– Utólag, túl a megmérettetésen,
hogy látja, milyen volt a többi
együttes produkciója?
– Nagyon érdekes volt, hiszen ez
nem ütős verseny volt, hanem kamarazenei fesztivál, ahol különböző stílusok és hangszeres formációk mutatkoztak be és mérték össze tudásukat. Az oroszok közül többen is a náluk hagyományosnak nevezhető balalajkával és harmonikával léptek fel,
de a győztes japán együttes például
saját népi hangszereit szólaltatta meg.
Rendkívül színes volt a paletta, amin
a vonósok és a fúvósok is helyet kaptak.
– Már említette, hogy jövőre ismét fellépnek Szentpéterváron…
– Nagy öröm számunkra, hogy a
különdíj mellett ilyen meghívást is
kaptunk. A tervek szerint ismét Szentpéterváron, valamint Moszkvában állunk majd színpadra. Erről még folynak a tárgyalások, így még nem tudjuk, hogy hány koncertet adunk majd.
– Jut most idő egy kis pihenésre,
vagy újabb nagy feladatra vállalkozik az együttes?
– Pihenésről szó sincs. Itthon is sok
fellépés vár minket, és már készülünk
az új turnénkra, április végén ugyanis
Erdélybe indulunk.
-jk-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA 2.
KÖTET
(1867-1945)
Mustra a készülő tanulmánykötetből
Előadások a Gödöllői Városi Múzeumban
2010. április 8., csütörtök 17 óra
Horváth Lajos történész-levéltáros
Gödöllő a forradalmak idején 1918-1919
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 28- 421-997
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai

Április 12. hétfő 18 óra
A hangszerelésről a XIX-XX. századi
szimfonikus természetfestés alapján –
II. rész. Dr. Farkas Iván zenetörténeti
előadása
Április 13. kedd 17.30
Kamarazenei hangverseny
Április 15. csütörtök 14 óra
Hangszerbemutató koncert a szolfézs
előképzősök részére
Április 15 csütörtök 17 óra
Tóthné Borovy Klára (fuvola, furulya)
növendékeinek hangversenye
Április 16. péntek 17 óra
Illésy Orsolya (fuvola) és Buka Enikő
(oboa) növendékeinek hangversenye
Április 17. szombat 10.30
Láng Gabriella (zongora) növendékeinek
hangversenye

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY
A „Minitextilek a GIM-Házban” című csoportos kiállítás még 2010. április
11-éig látható a GIM-Ház kiállító termében, szombaton és vasárnap 14
órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés után más napokon is!
Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány alkotóháza
(2100 Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.)
Telefon/fax: 28/419-660
E-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
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AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

Gróf Széchenyi István (1791. szeptember 21., Bécs – 1860. április 8., Döbling)
Másfél évszázada, máig vitatott körülmények között
vesztette életét Széchenyi István. A „legnagyobb magyar“
– mondta róla közismerten legádázabb ellenfele, Kossuth
Lajos. A reformkor vezető személyiségeként Széchenyi
gróf a magyar gazdaság, elsősorban a közlekedés fejlesztéséért tett nagyon sokat. Az évforduló alkalmából sok
helyen méltatják tevékenységét. Mi a Gödöllőhöz kötődő
kapcsolatának bemutatásával emlékezünk rá.
Még nem volt harmincéves, amikor a kastélyban négy
napot töltött Grassalkovich III. Antal és felesége, Esterházy Leopoldina vendégeként. Naplójába ezt az első látogatást is feljegyezte:
„1820. július 19-én
Gödöllőre érkeztem. […] Gr[assalkovich] h[ercegné]
nagyon tetszik nekem, mert ama kevesek közé tartozik államunkban, akik élni tudnak, és van egy kastélyra való vidám és pompás udvarnépe… Nagyon tetszik nekem, és
én is jobban tetszeném neki, ha, hogy így mondjam, nem
az ár ellen úszna, amikor nekem jót akar és támogat. De
nem szerelmes belém, és a karaktere sem elegendő ahhoz,
hogy szinte egyedül, erőhatalommal intézze el sok-sok
nőellenségemet. – Ezért falun, vagy ha négyszemközt vagyunk, sokkal megnyerőbb és készségesebb, mint amikor
Bécsben, vagy nagy társaságban találkozik velem.
22-én
Búcsúztam el Grassalkovichtól. Emberein elámultam, mert
nyugodtan
hagytak,
anélkül, hogy borravalót kívántak volna, elvonulni.
Grassalkovich két hátaslovát,
Rowbokot és Eisländert, 1000 aranyért,
amennyit kínáltam, neki, nem akarta nekem
adni.”
1824. január 20-án
Gr[assalkovich] Tini
kedves volt hozzám.
Ismerem a szándékait!
De nem fog Amerikába menni, hanem káposztát ültet
odahaza, én megyek és megeszem, etc.
Beteg és nyugodt vagyok. Házassági terveim, mondhatni feladva; azóta boldogabb […]”
A feljegyzésekben csak Tiniként emlegetett hercegnővel, aki saját bevallása szerint tetszett a grófnak, a későbbiekben gyakran találkoztak. Széchenyi több lángoló,
majd egy tragikus kimenetelű udvarlás után 1824 augusztusában ismerte meg úrhölgyet. A találkozás végezetes
volt számára:
„A mióta önt ismerem, másért nem tudok szerelmet
érezni és én szerencsémet, boldogságomat az erény nehéz, de nemes útján fogom keresni“ – írta az imádott
hölgynek, Seilern Crescence-nek, aki akkor Zichy Károly
felesége volt. A Zichy házaspárnak hét közös gyereke
született, és nevelték a férj korábbi házasságaiból származó nyolc gyermeket.
Mindenesetre Széchenyi szerelme, Zichyné és Leopoldina között meghitt barátság alakult ki. Mivel Crescence
férjnél volt, a grófnak mások előtt titkolnia kellett rajongását. Leveleiben viszont nyíltan írhatott érzelmeiről:
„Mennyi ellentmondás van az Ön tegnapi levele és mai
viselkedése között! Már amit az asztalnál végig kellett
hallgatnom, abból éreztem, hogy mily kevéssé szeret, ó,
bárcsak nem találkoztam volna Önnel. Talán még nevetni
és gúnyolódni is fognak ezen Tinivel, én viszont tönkremegyek belé.”
Valószínűsíthető, ahogy az a hölgyek között már akkoriban is megszokott volt, Zichyné és Grassalkovichné
mindent alaposan megbeszélt.
Közben az elkeseredett Széchenyi reménytelenül óhajtotta a halált. Az be is következett. De nem úgy, ahogy ő
gondolta. Váratlan fordulat vetett véget a szerelmesek
bujkálásnak, 1834 decemberében, 55 éves korában elhunyt Zichy Károly, aki a halála előtt még megláthatta
15. gyermekének születését.
A gyászév letelte után már nem kellett titkolniuk érzelmeiket, Széchenyi végre feleségül vehette szerelmét. A
hűséges barátnővel közvetlenül az esküvője előtt is találkozott. Részlet a Naplóból:
„1836. Február 2-án.
Templom. Grassal[kovich] Tini. Ki igen jó hozzám.„”
Hogy miért ment Széchenyi templomba Esterházy
Leopoldinával? Arra a budai, Krisztina körúti templom
anyakönyve ad magyarázatot: 1836. február 4-én a gróf
ott esküdött meg nagy szerelemével, Crescence-szal. (Ér-
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Város–Kép

dekesség, hogy a
Széchenyi életéről
forgatott A hídember című film esküvő jelenetét a gödöllői kastélykápolnában
vették
fel.) Tizenkét évet
vártak egymásra a
szerelmesek. Házasságukból három
gyermek született.
Két fiuk közül Béla
utazó lett, Ödön
pedig török pasa
rangot
kapott
Konstantinápolyban, miután példaszerűen megszervezte a város tűzoltó parancsnokságát.
Kislányuk mindössze néhány hetet élt.
A Grassalkovich és a Széchenyi család barátsága az esküvő után is megmaradt, legalábbis erre utalnak Széchenyi Naplójának bejegyzései:
„1840. szeptember 8-án
Gr[assalkovich] Tini Gödöllőről Debrő miatt
Október 22-én
Tini mindig, de ma kivált dühös –– Grassalk[ovich]on
afféle láz ütött ki.”
Ez utóbbi naplóbejegyzés azért érdekes, mert megerősíti, hogy III. Antal élete utolsó hónapjaiban sokat betegeskedett, és egy évvel később, 70 éves korában el is
hunyt. Férje halála után Leopoldina mind kevesebb időt
töltött Gödöllőn, de változatlanul tartotta a kapcsolatot
Széchenyiékkel, nem csak színházban vagy vacsorákon
találkoztak, hanem a gróf levelezett is vele.
„Kedves, jó Hercegnőm!
Nem is tudja elképzelni, milyen örömöt jelentettek magányomban a hónap harmadik napján keltezett, kedves
sorai, hiszen újra módom volt olvasni azt, amit oly hosszú
idő óta nélkülöztem. Ha nem állna fenn az a kötelességtudat, amely kegyetlenül ideláncol, s nem engedi ügyeimet
befejezetlenül hagyni, egy pillanatig sem haboznék, hogy
Bécsbe siessek, megcsókolni az Ön kezét. Crescence
Gräfenbergben tartózkodik – s attól tartok, hogy aligha
láthatom az elkövetkező tavasz előtt. Bélám jobban tetszik nekem, mint korábban, már tud úszni, lovagolni, tanul angolul, a kicsi még egészen kínai, kövér, egészséges
és semmi költészet... Szomorú, de mi magyarok vagy alszunk, vagy száguldozunk. Vagy semmi gőz, vagy robbanásra kész a kazán. Nekem nem hiányzik, ha nem merülünk örökre mély álomba, de az sem hiányzik, hogy akár
a holttestemen keresztül, minden lerombolódjék az alapoktól kezdve. Hazafinak lenni a szó nemes értelmében,
nem a parádékon, hanem a valóságban, nehezebb, mint
hinnénk, higgye el ezt kedves Hercegnő.
Engedje meg, hogy kezét csókoljam s áldást kérjek
Önre.
Széchenyi István
1846. november 7-én.”
A grófot, mint ismert, később a ma Bécshez tartozó
Döblingben ápolták. Ott is halt meg 150 esztendeje. Érdekesség, hogy Széchenyi István, elsősorban a Lánchíd
megvalósításában együttműködött a kastélyt később birtokló Sina-családdal.

A természet nyiladozásának ideje

Szent György hava
A hónap keresztény elnevezése mellett gyakori a Tavaszhó vagy a Szelek
hava megjelölés is. A rómaiak Venus
etruszk neve után (Apru) sorolták áprilisként a naptárba ezt a hónapot.
Egyes legendák szerint az elnevezés
magától Romolustól származik, más
értelmezés szerint viszont április az
„aperire” – kinyílni, feltörni – igéből
eredeztethető, utalva ezzel a természet kinyílásának, a termőföld feltörésének időszakára.
A hónap szokásai, hagyományai már a rómaiak óta
szorosan összefüggnek a természet újraéledésével, és az
ehhez kötődő tennivalókkal.
Ebben a hónapban kezdődnek a földeken a tavaszi munkák,
sárkányölő
Szent
György napja (április 24.) pedig évszázadok óta a marhák
(és egyéb ridegtartásra szoktatott lábasjószágok) szabad legelőre
hajtásának az ideje. Április 25., Szent
Márk napja a búzaszentelés hagyományát őrzi – keresztény szokás szerint vagy ezen a napon, vagy az ehhez
közeli vasárnapon búzaszentelő körmenetet tartanak, de valójában pogány eredetű népszokásról van szó.
Bár a népnyelv búzaszentelésről beszél, mindenféle vetést, fákat és szőlőket is szokás ilyenkor megáldani.
A hónap a bolondok napjával kezdődik – április bolondja az, akit elsején becsapnak, rászednek, megtréfálnak, aztán meg jól kinevetnek… A
szokás eredete bizonytalan, csupán
feltételezésekre hagyatkozhatunk, de
gyökerei az ókorig nyúlnak viszsza.Talán a tavaszkezdethez kötődő
vidám kelta népszokásból maradt
fenn, talán egyszerűen csak a hónap
szeszélyes voltára utal. Az viszont

biztos, hogy szerte Európában tartja
magát a szokás, ismerik például a
franciák, angolok, németek is. Ehhez
a naphoz régebben több babonás hiedelem is tartozott. Minthogy ekkor
akasztotta fel magát az áruló Júdás, e
napot a népi vallásosság hívei szerencsétlen napnak tartották. Nem volt tanácsos tyúkot ültetni, esküvőt tartani,
útnak indulni, építkezést kezdeni, sőt
eret vágatni sem. Az asszony- és lány-

nép feketébe öltözve ment templomba. Ha eső támadt abból rossz, a derült időből pedig jó és bőséges termést jósoltak.
Szent György-virág, ha bőven nő,/
Bőven terem az esztendő./S ha szót
ád a fülemüle,/ Kamrád duplásan lesz
tele – tartja egy régi versike. A hónaphoz több időjós nap tartozik – gyakran termésjóslással összefonódva.
Vilmos napján, 6-án „ha esik az eső,
szűk lesz az esztendő”. Tibor 14-én jó
esetben igazi tavaszt hoz: „ha virágos
a cseresznyefa, virágos lesz a szőlő
is”. A hónap vége felé, 28-án pedig:
„ha Vitális didereg, tizenötször lesz
még hideg”. (A legtöbb mai naptárban Valéria szerepel ezen a napon, de
ekkor ünneplik névnapjukat a Vitálisok is – már ha egyáltalán akad manapság viselője e latin eredetű férfi(k.j.)
névnek.)

Szabó Margit

Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika
A kegyszobor megtalálásának 250. évfordulója
Jubileumi év lezárása
2010. április 18.
9 órakor közös rózsafüzér
10 órakor ünnepi szentmise körmenettel, melyet
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Úr celebrál
11.30 órakor kerül bemutatásra a jubileumi év megnyitóján
előadott Grassalkovich színdarab folytatása,
Áldott Besnyöi Mária, óvj! címmel
12.30 órakor loretói litánia és a zarándokok búcsúztatása
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Élő–Világ

Tíz év van a veszélyeztetett fajok megmentésére az EU-ban

Nem csak kertészeknek...

Az utolsó órák

Növények az életünkben

További tíz évet ad magának
Európa, hogy megállítsa a kontinensen a veszélyeztetett állat- és növényfajok kihalását.
Bár ezt már idén el kellett volna érnie,
az eredetileg 2010-re kitűzött célt
nem tudja teljesíteni az Európai Unió,
ezért a határidőt 2020-ra tolták ki az

EU környezetvédelmi
miniszterei. Véleményük szerint a fajok kihalásának megállításához megfelelő eszközökre és a törvények
szigorítására van szükség. A biodiverzitás (a
fajok
sokszínűsége)
ugyanis – mint hangsúlyozták a hét eleji
brüsszeli ülésükön –
elfogadhatatlan sebességgel csökken, ennek
pedig nagyon komoly ökológiai, ökonómiai és szociális következményei
lehetnek.
Katherina Reiche német környezetvédelmi államtitkár szerint Németország jó példával járt elöl: tartotta
magát ígéretéhez és 500 millió eurót
invesztált a fajok védelmébe.
Az ENSZ 2010-et a biodiverzitás
évének nyilvánította. Az állat- és növényfajok védelmével foglalkozó következő világkonferenciát októberben
tartják Nagojában, Japánban. Az
ENSZ többek között a védett terüle-

A bennünket körülvevő szobanövények csökkentik a fáradtságérzetünket, kevésbé kapar
tőlük a torkunk, ritkábban tör
ránk köhögőroham és akár 30
százalékkal csökkenthetik a
megfázásos megbetegedések
kockázatát.

tekről és a finanszírozás irányvonalairól készül ekkor megegyezni.
A TEEB (Az ökoszisztémák és a
biodiverzitás gazdasága) című globális tanulmány adatai szerint a fajok
kihalása évente 50 milliárd euró kárt
okoz. „A biológiai sokszínűséget nem
lenne szabad különálló, független értékként kezelni, hiszen nagyon fontos
az emberek egészsége és a gazdasági
jólét szempontjából is“ – jelentette ki
Elena Espinoza spanyol környezetvédelmi miniszter, a miniszteri ülés
elnöke.
(pts)

Világhíres a nagyhalászi pár

Kukkoljunk gólyát!
Egyre népszerűbb a világhálón
a nagyhalászi gólyapár, Halász
és Harmat. Tavaly több ezren
követték figyelemmel a fészek
életét, nem csak hazánkban,
hanem szerte a világon. Együtt
izgulhattunk a fiókákért, élőben nézhettük a gyűrűzésüket,
majd szavazni lehetett milyen
nevet kapjanak. Idén újraélhetjük mindezt.
Először Halász érkezett meg a fészekre, majd pár nap múlva követte őt a
tojó is, Harmat. Naponta hatezren látogatnak el a honlapra, és kísérik figyelemmel a család mindennapjait. A
gólyák napközben csak ritkán tartózkodnak a fészekben, inkább a környéken keresgélnek táplálék után. A hím
időnként egy-egy gallyat, füvet szállít
ugyan a lakhelyére, ami a tojó elrendez, de a hosszú út után még pihenés-

re van szükségük, és
erőt kell gyűjteniük a
fészekjavításhoz, majd
rakáshoz. Halász és
Harmat igazi világsztár. Nem csak hazánkban, hanem szerte
Európában, sőt az
Egyesült Államokban
és Ausztráliában is
vannak, akik naponta
követik figyelemmel a gólyacsalád
életét.
Ismét van lakója a zalai webkamerás gólyafészeknek is; Zala gólya tért
vissza Zalaistvándra. Zala párja, Léna
még úton van, és reméljük, hamarosan ő is elfoglalja a fészket.
A zalaistvándi gólyafészek közelébe 2007 márciusában szerelték fel a
webkamerát.
Zala megyében 60-70 százalékos a
fészkek „elfoglaltsága“, szinte vala-

mennyi fészekben csak egyetlen madár van. Évente 200-300 gólyát várnak vissza, és április közepéig is eltarthat, míg valamennyi fehér gólya
visszatér a vándorútról.
A nagyhalászi gólyák mindennapjait
a http://golya.mme.hu/golyakamera/kamera.php?c=halasz webcím alatt követhetjük nyomon, míg
Zala és Léna a http://golya.mme.hu/
golyakamera/kamera.php?c=zala
alatt.
(mme.hu)

Nem csupán társak, de orvosaink is az állatok

Egyéni adottságaikat kihasználva különleges társai és segítői az emberek
mindennapjainak. Ha csak kedvtelésből tartunk is állatot, közelségük jótékony hatásaira magunk is felfigyelhetünk.
Hangulatunkra, közérzetünkre pozitívan hat egy álatlunk szeretett ked-

venc jelenléte. Nyugaton már évtizedek óta bevett alternatív gyógymód
az állatok terápás alkalmazása. A hazai orvoslás is egyre fogékonyabb erre a módszerre, hiszen számtalan tanulmány bizonyítja, hogy elősegíti a
gyógyulást. Elsősorban fogyatékos,
mozgásszervi problémákkal rendelkezők számára jelent segítséget, de sikerrel alkalmazzák szenvedélybetegek, pszichés problémákkal küzdők
esetében is. De számtalan területen alkalmazható még ez
a módszer, mint a depresszió,
fejlődési rendellenesség, tanulási problémák, alkoholizmus kezelése, és a sort még
folytathatnánk.
A tényeknél maradva általánoságban elmodható, hogy
az állattartók elégedettebben
élnek, gyorsabban feldolgozzák a traumákat és ritkábban
lesznek súlyos betegek. Ennek oka abban rejlik, hogy az állatok
csökkentik a feszültséget, félelmet,
szorongást. Ennek hatása egy kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb
életvitel.
A komoly felkészítés mellett számos kritériumnak meg kell felelnie
annak az állatnak, mely terápiás tevé-

gondoskodás hatott-e kedvezően,
vagy van-e valami más is a háttérben?
Az eredmény azt igazolta, hogy ha
szobanövények vannak az irodában,
akkor az alkalmazottak kevésbé érezték magukat fáradtnak, 25 százalék-

ja a növények emberre gyakorolt – jótékony – hatását.
A résztvevők egy kórház radiológiai osztályának önkéntesei voltak. Közönséges levéldísznövényeket helyeztek konténerekbe, az ablakpárkányra, a helyiségek sarkaiba körülbelül 3 hónapra. A dolgozókat a vizsgált időszakban több alkalommal kérdőíveken faggatták. Az eredmény
szerint 30-37 százalékkal
kevésbé panaszkodtak köhögésre, fáradékonyságra,
míg 23 százalékkal ritkábban fordult elő rekedtség,
illetve száraz, viszkető érzés a bőrön. Ezután aszerint csoportosították a
résztvevőket, hogy napközben mennyi időt töltenek az irodájukban: Akik a
munkaidő nagy részét az
irodájukban töltötték, 34
százalékkal csökkentek a panaszok,
míg 21 illetve 17 százalékkal azoknál,
akik fele napjukat, vagy még kevesebb időt töltöttek a növényes környezetben.
(pts)

Madarak és Fák Napja
2010. május 8-án

A simogató gyógyulás
Az ember mindig is különleges
erőt tulajdonított az állatoknak. Már az ókori Egyiptomban
szentként tisztelték a macskát,
vagy Indiában a tehenet. A természeti népek varázserővel bíró isteneket láttak bennük, és
fontos szerepet játszottak a
közösség életében. Az embert
tehát, mindig is különleges
kapcsolat fűzte az állatokhoz.

Vizsgálatok igazolják, hogy a lakásban tartott zöld növények csökkentik
a bennünk felgyülemlő feszültséget, segítenek a lazításban és javítják általános
közérzetünket.
A kutatás során 10 m2-es
helyiségekben dolgozó irodai alkalmazottakat kérdeztek általános egészségi állapotukról, akik kimondottan
sok időt töltöttek beltéri környezetben és stresszes helyzetekben dolgoznak. 2 hónapos növénytelen állapot
után számos zöldet helyeztek el az
egyik irodában. Egy évvel később a
növényeket áttették az eddig virágtalan irodába. Az összes alkalmazott
rögtön rákérdezett, hogy mi lett a növényekkel, miért vitték el őket, hiszen
ettől egészségesebbek és jobb kedvűek voltak.
A kutatók utánanéztek, hogy vajon
a növények látványa és a velük való

kal, tehát szignifikánsan csökkent a
felső légúti panaszok száma. 10-ből
8-an azt válaszolták, hogy „jobban érzem magam, ha zöld növények vesznek körbe az irodában“, illetve, hogy
„Szeretném, ha még több növény lenne a jövőben az irodában.“
Dr. Tove Fjeld professzor és csapatának 1995 és 1996 között folytatott, az előző esettől független vizsgálatainak is azt volt a célja, hogy feltár-

A Alsóparkban
A Magyar Madártani Egyesület gödöllői csoportja és a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület szervezésében
Gyűrűzési bemutató
Madárvédelmi tanösvény:
Odúk, költőládák, műfészkek, fészektartók, madáretetők, szigetelőpapucs bemutatása.

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

Foglalkozások:
Madáretetők, odúk gyártása gyerekekkel, családokkal, melyeket haza is vihetnek.
kenységet végez. Ilyen alapkritérium
az agressziómentesség, szociabilitás,
magas tűrőképesség és a fizikai, szellemi épség, betegségektől, fertőzésektől való mentesség. Mivel a terápia alapvetően a tapintáson alapul,
ezért fontos olyan állat választása,
melynek bőre, szőre kellemes érzést
vált ki. Éppen ezért legnépszerűbb a
kutya, macska, ló és a delfin, de elvben bármelyik állat alkalmas lehet e
módszer alkalmazására.
Az állatok önzetlen szeretetükkel
és odaadásukkal nyújtják a gyógyulás
lehetőségét. De, hogy valóban eredményt tudjunk felmutatni elengedhetetlen a befogadó hite és odaadása
is.
(pts)

Feladatsor-pálya:
Térkép alapján megkeresni, megoldani, illetve megválaszolni
a kérdéseket, feladatokat, lepecsételtetni a menetlevelet.
Támogatók:
Gödöllői Lokálpatrióta Klub, Gödöllő város önkormányzata

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Április 10-11.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 06-20-3855726
Gödöllő, Szabadság út 97.
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Közérdek

FELHÍVÁS – BEIRATKOZÁS
Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő első osztályos
gyermekük beíratására a
következő időpontokban kerül sor:
ÁPRILIS 16. (PÉNTEK)
8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

Felhívás
Óvodai jelentkezés
Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy a város óvodáiba történő jelentkezés
időpontja:

2010. május 3 - 7-ig
munkanapokon 8 - 17 óráig

ÁPRILIS 17. (SZOMBAT)
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG
A beírás a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és aziskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás bemutatása
alapján, a lakóhely vagy tartózkodási hely körzetében található általános iskolában történik.

Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött
gyermekük óvodai felvételét a körzetük
szerinti óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat
szíveskedjenek magukkal vinni: A gyermek
születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi
kiskönyve, TAJ kártyája; a szülő vagy gondviselő
személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

FELHÍVÁS – ÉGETÉS
A 29/ 2008. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet a közterületek és az egyes,
nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló rendeletében foglalkozik a növényi hulladék égetésével.
A 6. paragrafusban foglaltak szerint erre kizárólag az alábbi módon van lehetőség:
6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulla-dékot pénteken 13tól 18 óráig és szombaton 10-től 13 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban tilos.
Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.)
égetése tilos!

A Segítség Közalapítvány
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Tel.: 28/529-131; 529-138.
Fax: 28/529-255) köszöni azoknak a segítségét, akik adójuk
1 százalékával a tavalyi évben támogatták az alapítványt.
A jövőben is számítunk támogatásukra.
Köszönjük.
Számlaszám: BBRT 10103836-13223239- 00000003.

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

1 SZÁZALÉK
Köszönjük, hogy adója 1 százalékával
támogatta Gödöllő sportját.
Adószám: 18721728-1-13
Kirchhofer József Sportegyesület

ÜGYELETEK
Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról
ORVOSI ÜGYELET
Idén a gödöllői kutyatartók az ebek kötelező
veszettség elleni védőoltását nem közterületen, hanem a városi állatorvosi rendelőkben
adathatják be. Az alábbi időpontokban kedvezményes áron oltathatják be állataikat:
Április 6-10-ig: keddtől péntekig délelőtt 0911, délután 17-19 óráig, szombaton délelőtt
09-12 óráig, dél-után17-19 óráig. Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 12-17-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 8-9
óráig, szombaton délelőtt 9-12 óráig. Dr. Bodó
Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u.
34.

A kedvezményes árú veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.000.- forintba kerül, ami
tartalmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket. A szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta ára 300.- forint/10 testtömeg kilogramm. Az ebek oltása kérhető egyéb
időpontokban is a rendelőkben, illetve háznál,
de ebben az esetben az oltás teljes költségét,
illetve a kiszállási díjat is ki kell fizetni.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a
164/2008. (XII./ 20.) FVM rendelet szól. Ez

alapján az állattartó köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját költségén veszettség
ellen beoltatni és féregteleníteni, majd mindezt
6 hónap múlva megismételni.
A felnőtt kutyát minden évben egyszer
kötelezően újra be kell oltatni.
Javasoljuk az ebek mikrochippel való megjelölését, az elvesztett kutyák hazajuttatásának megkönnyítése érdekében.
Ennek részleteiről kérjen információt az állatorvosoktól.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 5-11-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Április 12-18-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.:418-002.

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

Tormay Károly Egészségügyi Központ 2010. év január havi állapota szerinti rendelési idők (II.)
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Mozaik

ÁPRILIS A VITAMIN HÓNAPJA
az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében
Akcióink:
Újdonság!
• Krémlevesek
• Saláták
• Roston húsok
• Zöldségek
Április minden hétvégéjén
(szombat, vasárnap) a számla
végösszegéből 20% kedvezményt
adunk!

Erzsébet Királyné Szálloda (Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.)
Időpontja: Április 23., péntek
Jegyelővétel a helyszínen: Március 29-től, H-V: 14-20-ig
Ár: 1800 Ft (500 Ft szabad fogyasztás), Tel: 06-28/816-819

Amíg az ételre várni kell, gyermeke nem unatkozik!
Április hónaptól minden hétvégén (szombat-vasárnap) 11.30
órától Gyermek-sarok működik a
kávézóban!

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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Atétika – Remek gödöllői eredmények

Benkő Ákos 70 éves
Hetvenedik születésnapját ünnepelte március 29-én Benkő Ákos,
a Gödöllői Egyetemi Atlétikai
Club szakosztályvezetője. A bajnokok, válogatottak, és a sportot
egyszerűen „csak” szerető fiatalok sorát felnevelő mesteredzőt
tisztelettel köszönti a magyar atlétika családja - kívánva, hogy tanítványai a jövőben is még sok
örömet szerezzenek a sportágnak és a mesternek.
Fedett pályás ranglista – Többen
az első háromban
Az országos atlétikai szövetség közzé
tette a 2009/2010-es fedett pályás ranglistát. A GEAC versenyzői közül Deák
Nagy Marcell 400 méteren az első, 200
m-en a 6. helyen rangsorolta magát időeredménye alapján, sőt, junior csúcsot
ért el fedettpályán Bécsben (47,08-as
időt futott). 3000 m-en Czindrity Attila
a 19. legjobb időt futotta az idei fedett

Fajoyomi Viktor a második, Fajoyomi
Dávid a 4., míg Christopher a 16. legjobb ugrást produkálta. Rúdugrásban
Várszegi Tamás a 3. lett a rangsorban,
Herdovics Bálint pedig a 20. Távolugrásban Fajoyomi Viktor a 4. legjobb ugrást produkálta, míg a 4x200m férfi váltóban a GEAC (Hoffmann Péter, Urbán Jakab, Horváth Viktor, Deák
Nagy M.) futotta a legjobb időt. A nőknél 60 méteren Komiszár Kriszta ideje
a ranglista második helyéhez volt elég
fedett pályán, míg ugyanezen a távon

Tunéziai felkészülés

Február 26-án a Gödöllői Sport Klub
terepsport-szakosztályának kis különítménye Afrikában, pontosabban Tunéziában edzőtáborozott. Szám szerint 13an indultak útnak, ebből 10-en a GSK-t
képviselték, abból a célból, hogy fel tudjanak készülni az elkövetkező szezon
versenyeire. A klubból négyen triatlonosként, hatan kerékpárosként vettek
részt az edzőtáborban.
Erdélyi Nándort, a szakosztály edzőjét kérdeztük, hogy miért éppen Tunézia és milyen volt a két hetes felkészülés.
– Az edzőtábor célja az volt, hogy a magyar hideg télből a kora nyári időjárásban tudjunk készülni. Nem csak a meleg
volt adott az edzésekhez, de semmi
egyéb teendő sem terelte el a figyelmünket az edzésmunkáról, amit így sokkal
hatékonyabban el tudtunk végezni.
– Mi volt a program?
– Az első héten remek 24-26 fokos, napos idő fogadott minket, és több gondot
okozott a melegben edzés, mint bármi

más. Főleg a kilométereket gyűjtöttük,
de a végén kicsit izgalmasabb, de nehezebb hegyi szakaszt is beiktattunk. A körülmények szinte kiválóak voltak Hammamet környékén. A táj jóval dombosabb és zöldebb volt, mint Sousse-ban.
Az utak minősége viszont hagyott némi
kívánni valót maga után. Gyakorlatilag
kétféle felülettel találkoztunk; a sima, jó
minőségű aszfalttal és a nem annyira jó
minőségű, poros, rázós felülettel. Ez
utóbbi meg is tette a hatását a nemesebbik felünkön…, elég annyi, hogy gyorsan fogyott a neogranormon.
– Ha jól értesültünk a legdurvább része az edzőtábornak még csak ezután következett.
– A második héten 7-en maradtunk,
négy GSK tag. Az utolsó, „király etapra” ezen a héten került sor. Öten mentek
kerékpározni, egy röpke 212 km-es kört
néztek ki ma- A GSK bringás csapata
guknak, míg a
többiek
egy
„könnyebb”,
úgynevezett
tégla edzést iktattunk be. Ez
speciális tréning a triatlonosoknak, ahol
a kerékpározás
után rögtön futni kell, gyako-

Sportpolitika – Egységességre törekednek a sportszervezetek

Az induló kormányzatnak is segítenének
A korábban megkötött megállapodásokat követően első alkalommal találkozott a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) a
stratégiai partnereivel.
A Magyar Sport Házban megrendezett eseményen a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemiés Főiskolai Sportszövetség, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, a
Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttudományi Kara, a Magyar
Sporttudományi Társaság és a Nemzeti Szabadidősport Szövetség képviselői voltak jelen. A tanácskozáson
dr. Gémesi György, az NSSZ elnöke
elmondta, hogy az elmúlt közel fél
évben több konferenciát szerveztek
az ország különböző nagyvárosaiban,
ahol feltérképezték a magyar sport
jelenlegi helyzetét. „Ismerjük a problémáinkat, de a sikerünk azonban abban lesz mérhető, hogy hány – a magyar sportot segítő – projektet tudunk

Hordós Evelin ideje a 15. helyet jelenti.
200 m-en Hordós a 3., Komiszár a 6.
legjobb időt érte el. Női 400 méteren
Pék Andrea a 6., Rendik Zsófia a 20.
helyen lett rangsorolva időeredménye alapján. Pék Andrea fő
számában, a 800 m-en a második
legjobb időt érte el az idei fedettpályás versenyeken, míg rúdugrásban Jilly Krisztina 7., Dús
Jetta 13., Koós Blanka 15.,
Csillag Zsófia pedig a 16. lett.
Távolugrásban Végvári Dóra a
3. helyen zárt.

Benkő Ákos Erdélyi Zsófia – Egyéni
pályás versenyek során, magasugrásban csúcs 3000-en

Terepsport – Edzőtáboroztak a GSK kerekesei

„Tunézia: sokkal több, mint napfény, homok és tenger” - szólnak
a reklámok, ám nem hiszem,
hogy arra gondolnak, amire a Gödöllői SK triatlonistái és kerékpárosai ilyenkor: szél, szél, szél,
rázós út, edzések. Vagyis edzőtábor sok kerékpározással.
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megvalósítani” – tette hozzá a 76
sportági szövetséget tömörítő szervezet elnöke, aki hiánypótlónak és
eredményesnek tartja a szerdai találkozót. Az induló kormányzatnak is
segítséget szeretnénk nyújtani. Ezek
a sportszervezetek nagy tapasztalattal rendelkeznek, nagyon komoly társadalmi hátterük van és adott esetben
megkerülhetetlene egy egy döntés
előkészítése során” – nyilatkozta
Gémesi.
Nagy Tímea, olimpiai aranyérmes

Az Egyesült Államokban tanuló Erdélyi Zsófia újabb remek eredményt ért
el, ezúttal Los Angelesben futott március 20-án egyéni csúcsot 3000 méteren.
Los Angeles (USA) 3000 m: 1. Erdélyi
Zsófia 9:27.96 (egyéni csúcs, régi:
9:33.29).
Pest megyei mezei – Remekül
futottak a GEAC-osok
Március 14-én rendezték a Budapest
rolva a két sportág közti váltást. Négyszer ismételtük a 20 km-es bringás és 5
km-es futó távot. Az elsőt bemelegítésnek szántuk, a másodikban együtt dolgozva tempót mentünk, a harmadikban
maximális intenzitáson toltuk, majd az
utolsóban levezettünk.
– Hogyan értékeli a tunéziai felkészülést?
– Az edzőtábor összességében nagyon jól sikerült. A kilenc terhelt és
négy pihenőnapon összesen közel 50
óra edzés volt, ami a legtöbbet tekerő
Horváth Csabának 1300 km-t jelentett, míg mi, triatlonosok 20 km
úszással, 950 km kerékpározással és
120 km futással a lábunkban szálltunk fel a hazafelé tartó gépre. A leszállás során jött az edzőtábor legdurvább mentális erőpróbája: megláttuk, hogy itthon bizony hó borít
mindent, és kemény akaraterő kellett
ahhoz, hogy leszálljunk a gépről és ne
másszunk be a kézipoggyász tárolóba
-lia visszaúthoz.

vívónőnk alelnökként képviselte a
Sportegyesületek Országos Szövetségét. „Időszerű volt ez a kerekasztal
beszélgetés. Többen voltunk, akik
nem is ismertük
egymás munkáját.
Épp itt volt az ideje, hogy az egyes
szervezetek nyissanak egymás felé.”szögezte le Nagy
Tímea. Monspart
Sarolta, a Nemzeti
Szabadidősport
Szövetség elnökeként az NSSZ integráló szerepét emelte ki: „Jónak tartom
ezt az összefogást, hiszen Gémesi úr
személyében önkormányzati szinten
is partnerekre lelhetünk. A szövetségünk célja, hogy kortól függetlenül
minél több emberhez juttassuk el a
sport szeretetét”
Az NSSZ ismertette a 2010-es
évre tervezett sportszakmai továbbképzés-sorozatot, amelyben öt videokonferencia kap helyet.
-NSSZ sajtószolgálat-

és Pest megyei mezeifutó bajnokságát,
amelyen a GEAC is több korosztállyal
állt rajthoz. Mind a megyei megmérettetésen, mind az abszolút rangsorban kiváló helyezéseket értek el a gödöllői atléták.
Gyermek fiú 11 éves, Pest megye: 6.
Horváth Adorján (abszolútban: 13.
hely); Gyermek fiú 12 éves, Pm: 1. Pápai Benedek, 2. Bencsik Gergő, 4. Fekete Ábel (abszolútban: Pápai B. 2.,
Bencsik G. 4. hely), csapat: 1. GE-AC
(Pápai B., Bencsik G., Fekete Á.,
Gyetván Péter); serülő fiú 13 éves, Pm:
1. Bencsik Dániel, 4. Szénási Csanád, 5.
Kozár Zoltán, 6. Ács Soma, 7. Szekeres
Martin (absz.: 4. Bencsik D., 10. Szénási Cs.), csapat: 1. GEAC (Bencsik D.,
Szénási Cs., Kozár Z., Ács S.); serdülő
fiú 15 éves, Pm: 1. Pápai Márton, 2.
Törő Lajos (absz.: 1. Pápai M., 5. Törő
L.), csapat: 2. GEAC (Pápai M., Törő
L., Korossa Gergő, Kozár Zénó); ifjúsági fiú, Pm: 1. Halcsik Tamás, 2. Pápai
Gergely, 5. Judák Endre, 6. Győri Barnabás (absz.: 3. Halcsik T., 5. Pápai G.,
11. Judák E., 13. Győri B.), csapat: 1.
GEAC (Halcsik A., Pápai G., Judák E.);
Junior férfiak, Pm: 2. Háló Benjámin
(absz.: 3. Háló B.) csapatban: 2. GEAC

(Háló B., Mihály Bence, Varga Kristóf);
felnőtt férfi, Pm: 1. Medgyes Gábor, 2.
Kovács Gábor (absz.: 6. Medgyes G., 9.
Kovács G.); gyermek leány 11 évesek,
Budapest: 7. Kriszt Annamária, 8.
Szűcs Virág, 9. Törő Katalin, 10. Kriszt
Katalin, csapat: 2. GEAC (Kriszt A.,
Szűcs V., Törő K., Kriszt K.); gyermek
leány 12 évesek, Pm: 1. Madácsi Réka,
2. Szmrtyka Júlia, 3. Kovács Emme
(absz.: 3. Madácsi R., 5. Szmrtyka Júlia); serdülő leány 13 évesek, Pm: 2.
Madácsi Flóra, 4. Koczkás Dóra, 5. Ajkler Eszter (absz.: 7. Madácsi F., 9. Koczkás D.); serdülő leány 14 évesek, Pm:
5. Regényi Boróka; serdülő leány 15
évesek, Pm: 2. Moldován-Horváth Katinka, 7. Kiss Tünde (absz.: 4. Moldován-Horváth K., 11. Kiss T.), csapat: 2.
GEAC (Moldován-Horváth K., Kiss
Tünde, Varga Fanni, Újvári Izabella); ifjúsági lány, Pm: 1. Zsíros Zsanett, 7.
Rendik Zsófia, 8. Kovács Janka (absz.:
4. Zsíros Zs.), csapat: 2. GEAC (Zsíros
Zs., Rendik Zs., Kovács J.); junior női,
Pm: 1. Kalmár Tímea (absz.: 5. Kalmár
T.); felnőtt női, Pm: 1. Pék Andrea, 2.
Zsemberovszky Linda (Bocskai SE), 3.
Kiss Orso-lya (BSE) (absz.: 5. Pék A.)
-ll-

Megyei mezei – Remek gödöllői eredmények

Ketten is a dobogó tetején
Idén, április 1-jén rendezték a gödöllői repülőtér területén a diákolimpia
Pest megyei mezei futóversenyt. A IIVI. korcsoportos diákok részére megrendezett mezei versenyen városunkat
az összes korcsoportban képviselték gödöllői diákok, akik remek eredményeket
értek el mind egyéniben, mind csapatban. Ketten, az Erkeles MoldovánHorváth Katinka, valamint a Premontrei tanulója, Pápai Márton is megnyerte korcsoportját, míg csapatban (itt
a négy legjobban futó eredménye számít, de ötöt díjaznak) a legeredményesebb iskolánk a Premontrei Szent Norbert Gimnázium volt. A „premósok” két
első, két 2., és egy 3. helyet értek el.
Egyéniben az első hat, míg csapatban az
első három jutott az országos döntőbe.
Eredmények (a legjobban teljesítő
gödöllői futókat tüntettük fel):
II. korcsoport, lányok: 7. Bucsai
Anna (Hajós), csapat: 5. Hajós Alfréd
Ált. Isk. (Bucsai A., Varga Vivien, Pavkó Natália, Frei Dalma, Hámor Emese);
fiúk: 9. Mánya Kristóf (Hajós), csapat:
3. Hajós (Mánya K., Hamar Miklós,
Ratkai Csaba, Palánkai Márton, Tóth
Áron); III. kcsp., lányok: 2. Ferencz
Anna (Premontrei), 3. Madácsi Réka
(Erkel), csapat: 2. Erkel Ferenc Ált. Isk.
(Madács R., Ajkler Eszter, Madácsi Flóra, Szemjenyinov Paula), 3. Premontrei
(Ferencz A., Nagy Katalin, Keresztesi
Viktória, Labmayer Anna, Dudás Jo-

Eredmények innen-onnan

hanna); fiúk: 3. Bencsik Dániel (Szent
Imre Ált. Isk.), csapat: 2. Premontrei
(Dékány József, Józsa Tamás, Szakály
Benedek, Prehoda Balázs, Basa Márton); IV. kcsp., lányok: 1. MoldovánHorváth Katinka (Erkel), csapat: 1. Premontrei (Bokok Eszter, Wirndhardt Júlia, Juhász Erika, Babarczky Katalin,
Dékány Kinga); fiúk: 1. Pápai Márton
(Premontrei), csapat: 1. Premontrei
(Pápai M., Törő Lajos, korosa Gergely,
Orbán Előd, Gémesi Huba); V. kcsp.,
lányok: 7. Kinde Vanda (Premontrei),
csapat: 4. Premontrei (Kinde V., Gedeon Rea, Georgita Kamília, Németh Fanni, Szeghalmi Lilián); fiúk: 2. Pápai
Gergely (Premontrei), csapat: 3. Premontrei (Pápai G., Sánta Attila, Utschalott László, Babicz Benjamin, Tóth
Benedek); VI. kcsp., lányok: 4. Both
Eszter (Török Ignác Gim.), csapat: 2.
Premontrei (Molnár Sára, Molnár Andrea, Cs. Tóth Tímea, Nagy Beáta, Bocsi Bernadett); fiúk: 11. Kinde Mátyás
(Premontrei), csapat: 4. Premontrei
(Kinde M., Mongyi Zoltán, Benyhe Pál,
-ltUtomo Asmoro)
Pápai Márton utcahosszal nyert

Labdarúgás - hétközi kupasiker

Futsal - Zakó a zöldek és a lilák
ellen is

Pest megyei kupa, 4. forduló
Vácduka (megyei II. oszt.) - Gödöllői
SK 1-4 (0-2) Gól: Müller Péter (2),
Switzer Nabil, Tóth Gyula (11-esből)
(16 közé jutott a GSK, ahol az ellenfél
a Dunakeszi Kinizsi lesz. A meccs április 14-én lesz Dunakeszin .)

Futsal NB I., 18. forduló
Goldball-FTC - Gödöllői Fortuna 8-4
(5-2) Gól: Nagy Roland (3), Sámson
Zoltán
Futsal NB II., 14. forduló
Gödöllői-Fortuna U21 - Újpest FC 1-8
(0-3) Gól: Fehér Krisztián

Margita - 30 és 15 kilóméteres túrák

Áprilisban kerekeznek
Április 11-én kerül megrendezésre a Margita „344,2“ Turisztikai és Sport Egyesület következő országúti kerékpáros teljesítménytúrája, a K-30, valamint a K-15.
K-30: Útvonal: Gödöllő-Szada-Mogyoród-Fót-Csomád-VeresegyházSzada-Gödöllő
Táv: 37 km

Rajt: 9-10 óra között, Gödöllő piac
Nevezési díj:800 Ft/fő
Ellátás: csoki, ropi, üdítő, névre szóló
oklevél, kitűző
K-15: Útvonal: Gödöllő utcáin
táv:15 km
Rajt: 9-10 óra között, Gödöllő piac
Nevezési díj:400 Ft/fő
Ellátás: csoki, ropi, üdítő, névre szóló
oklevél, kitűző
Info:30/331-97-38, 20/341- 70-63
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

IRODA YITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ ICS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

GYÁSZKÖZLEMÉNY
* Gödöllő szülötte KOVÁCS BÉLA életének 74. évében elhunyt.
Búcsúztatóját 2010. április 15-én 15 órakor a gödöllői temető
városi ravatalozójában tartjuk. Gyászoló család

INGATLAN
*Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában. Dupla
beállásos (2 autó számára) a 4 emeletes panellakások
alatt, víz villany fűtés van. Irányár: 3,99 m. Érdeklődni:
+36/20-3527445.
*Eladó! Kétlakásos családi ház Szilasligeten,
irányár:19,5MFt, gödöllői, téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás,
első emeletig beszámítható. Tel.: 20/346-09-85

*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT 20-804-2102
*Gödöllőn sürgősen eladó 60 m2 2szobás magasföldszinti,
erkélyes konvektoros lakás Iár 9,9 MFt 20-8042102

*MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű, 2. emeleti, 53 m2-es
gázkonvektoros, különbejáratú 2 szobás (+ előszoba, fürdőszoba, konyha, spejz, pince) felújítandó lakás sürgősen eladó.
Egyedi vízmérő órás, Ny-i fekvésű. Iár: 9,2 MFt. Tel.:
30/581-3968, 70/2238-509.
*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes
részén de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2es parasztház, mely 2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2
szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A
telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű
melléképület található, melyben garázs, nyári konyha található.
A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben:
Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények. Esetleg gödöllői ingatlan csere lehetséges.
IÁr: 5,4 MFt Tel: 70/312-5965, 20/928-3938
*Gödöllőn, Fenyvesben eladó egy 140 nm -es két szintes,
alápincézett családi ház. Nappali, 4 szoba, 2 fürdőszoba,
étkező. Parkosított kert, öntöző rendszer, riasztó. Irányár:
33,5mFt. Érd.:20-9-805-765
*Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2 félszobás, 3. emeleti
konvektoros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.: 20/9811-027.
*Kiváló ajánlat! Gödöllőn, kertvárosi részen új építésű 3
szoba nappalis amerikai konyhás garázsos 1 szintes ház
eladó. Kulcsrakész ár 29,9 MFt 20-7722429
*Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes lakás, beépített
konyhabútorral eladó. Iár 9,7 M FT 20-8042102
*Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes,
duplagarázsos, duplakomfortos ház 1200 nm-es gyönyörűen
parkosított telekkel eladó. Iár: 39,9 MFt 20-772-2429
*Gödöllőn, Alvégben felújított családi ház eladó! Iár
25,9MFt! 20-539-1988
*Gödöllőn 3 szoba nappalis, dryvit szigeteléses új építésű
ikerház kocsi beállóval eladó Iár kulcsrakészen 23,5 MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Szadán csendes mellékutcában 3 félszoba +nappalis, 2
fürdőszobás 1993-ban épült, garázsos, alápincézett családi
ház 1350 m2 szép telken eladó Iár 18,5 MFt 20-772-2429
*Extra vétel! Gödöllőn panorámás részen 3 szoba+ nappalis, duplakomfortos, szuterénes, garázsos, gázkazán +
vegyes tüzeléses 1992-ben épült, felújított kertes ház 1600
nm-es telken eladó. Iár 18,9 MFt 20-772-2429

*JÓ VÉTEL! Gödöllőn Erzsébet krt-on 35m2-es 1 szobás
lakás, alacsony rezsivel, szabályozható fűtéssel eladó Iár 7,5
MFt 20-772-2429
*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3 szobás erkélyes
téglalakás eladó Iár: 14 MFt 20-772-2428
*Kiváló ajánlat! Szadán új építésű 3 szoba + nappalis, 120
nm-es igényes kivitelezésű, 1 szintes ház 730 nm-es
telekkel eladó.Iár: 21,9 MFt. Burkolatok, festés nincs benne
az árban! 20-7722429

*Örökpanorámás 3 szoba nappalis szuterén hobbiszoba 3
fürdőszobás medencés nagy teraszos ház Gödöllőn eladó Iár
30 MFt 20-8042102
*Eladó 2 szobás családi ház 560 m2 ősfás telken, új
ablakok Iár 14,5 MFt 20-8042102
*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
60nm-es lakás a Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102
*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, (földszint, I-II.-III emeleti) konvektoros téglalakást 13 MFt- ig !
20-8042102

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

*Eladó lakásokat, családi házakat, telkeket keresünk
készpénzes ügyfeleink részére Gödöllőn és Szadán! 20-7722428 Gödöllő Ingatlanközpont WWW.GODOLLOIHAZ

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

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

*Eladó Ház a Fácán soron! Nagyon jó állapotban lévő
ház, 200m2-es telekkel. Hobbiszoba, garázs! Iár
29,99MFt 20-539-1988
*Sürgősen eladó Ház Gödöllőn! 100m2-es 3plusz félszobás, 500m2-es telken! Jó állapot szép kert! Iár
19,8Mft! 20-539-1988
*Kerepesen Felújított 80.m2.-es családi ház eladó!
Parkosított telek,kedvező ár! Iár:19.4Mft! 20-539-1988
*Veresegyházon új építésű lakások eladók! Júniusi átadással, teraszokkal, zárt udvaron autóbeállási lehetőséggel!
12,9Mft-tól 20-539-1988
*Gödöllő legkeresettebb részén eladó 1100 nm ősfás
telken, 226 nm rusztikus családi ház, borospince, dupla
garázs, kerti tó, légkondicionáló, riasztó. Iár 58 MFt. 20
7722428
*Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek érvényes
építési engedéllyel eladó. Iár 5,9 MFt 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő központjában 2 szobás cirkos tégla lakás
SÜRGŐSEN ELADÓ Iár 11,5 MFt 20-539-1988
*Jó vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba nappali konyha
étkezős, 98 nm-es családi ház eladó! Új tető új nyílászárók,
cirkós Iár 18,5 Mft. 20-772-2429
*Jó vétel! Palotakerten korszerűsített fűtésű parkra néző 2
szobás, 64 m2 lakás Iár 9,6 MFt 20-804-2102

*ELCSERÉLNÉM gödöllői, 80 m2-es 2,5 szobás, 780 m2
telkes családi házamat 1,5-2 szobás lakásra, I. emeletig
megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Aszódon AKCIÓS ÁRON eladó 730 m2-es telken 100 m2-es
családi ház nappali+3 szobával, pincével, garázzsal. Iá:
12mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Kerepes-Szilasligeten 2 szobás, panorámás társasházi
öröklakás zöld környezetben 13 m2-es terasszal. A bp.-i Örs
vezér tér 25 perc alatt elérhető. Iá: 16,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban cserép tetős, tégla építésű, 2
szobás családi ház pincével 950 m2-es telken. Iá: 23,9 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 3 db 2 szobás, jó állapotban
lévő társasházi öröklakások eladók. Iá.:11,2mFt és 12,5 mFt
között. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn, Királytelepen 100 m2-es, 3 szobás családi ház
garázzsal 533 m2-es telken ÁRON ALUL eladó. Iá.: 20,5 mFt
Érd.: FŐNIX Iroda +36 20 9194 870
*Gödöllőn csendes helyen 2 szobás erkélyes egyedi fűtésű
lakás. Iá: 12,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620-9194-870
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*KIADÓ Gödöllő belvárosában, forgalmas helyen lévő, színvonalasan kialakított üzlethelység. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620-9194-870
* Gödöllőn az ipari parkban 1060 m2-es telek ALKALMI
ÁRON ELADÓ. Iá.: 7 mFt. Érd: FŐNIX Iroda +3620-9194-870
*Gödöllőn, Blahán 1500 m2-es saroktelken lévő, kétszintes,
tégla építésű családi ház pincével, garázzsal. Iá.: 32 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Belvárosban kifogástalan állapotú kétszintes,
73+30 m2-es társasházi öröklakás.2 szoba+nappali, konyha, kamra, fürdőszoba, WC. Egyedi cirkó fűtés. Iá: 24 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda +3620/9194-870
*Gödöllőn Blahán, 692 m2 es telken 3 szobás tégla építésű
családi ház pincével, 2 garázzsal. Iá.: 17,9 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda +3620/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1.; 2.; 3.
emeleti, 1+fél; ill. kettő 2 szobás gázkonvektor fűtésű lakások 10-11mFt között eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, Blahán 1900 m2-es telken 3 szobás, panorámás
családi ház Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn 2002-ben épült egyszintes, kétgenerációs családi
ház 320 m2-es telken Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban
épült, nappali + 3 szobás, 93 nm alapterületű földszintes
családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Zsámbokon felújított nappali+ 2 szobás családi ház, két
beállásos garázzsal, pincével, parkosított kerttel. Iá.: 16,7
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Igényeseknek, családosoknak Városközpontban sorházi
jellegű, egy szintes, 92 m2-es, 3 szobás, 2 garázsos (opció),
parkettás, egyedi gázfűtéses, teraszos, belső udvari elhelyezkedésű, D-i fekvésű kertes lakás eladó. Ár: 25,5MFt
Major Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő részlettel:
61.000 Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, egyedi-mérőórás, konvektoros fűtésű, parkettás lakás. Ár: 9,6MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő részlettel:
61.000 Ft/Hó megvehető beköltözhető állapotban Szent
János utcában téglaépítésű, felújított, 3. emeleti, 36 m2-es,
1 szobás, gáz egyedi fűtésű, erkélyes, redőnyös, légkondicionált lakás. Irányár: 8,9MFt Major Zoltán +3670/77-33222 www.perfektotthon.hu
*Városmajor u.-ban a Haraszti részen új építésű lakások
eladók. Tervek megtekinthetők a Kossuth L. u. 34-ben.
ÉRTÉKESÍTÉS: Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
*Kör u.-ban eladó, azonnal beköltözhető, emeleti, háromszobás, egyedi gázfűtéses, parkettás, gardróbos, zuhanyzós,
panorámás, erkélyes, 69 m2 lakás. Irányár: 14,4MFt Major
Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*KERESEK Gödöllőn, Blahán, Harasztban eladó családi
házat ügyfeleim részére. Katonáné Enikő Tel: 06-30-4915020

*Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla, cirkófűtéses, 74 nm-es,
2szoba +galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es tárolóval rendelkező igényesen felújított lakás sürgősen eladó. A társasház
zárt, parkosított udvarán belül játszótér, kerti grill, gépkocsi beálló található. Csendes, nyugodt zöldövezet, barátságos, családias
kis lakóközösség. Iár:15,9MFt 06-30-491-5020
*ERZSÉBET PARK közelében téglaépítésű, 60 nm-es, 2+félszobás, erkélyes, tágas, világos, parkra néző, konvektoros, 3.em.
lakás eladó 5 nm-es tárolóval. Kiváló közlekedés, óvoda, iskola a
közelben. Iár: 11,9M Ft. Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
*EGYEDI AJÁNLAT! 2005-ös építésű önálló téglaház
15.000.000 Ft IRÁNYÁRON! 117 m2-es, Nappali + 2 vagy 3
Hálószoba kialakítható, rendezett telekkel központhoz és
buszmegállóhoz közel SÜRGŐSEN ELADÓ! Hívjon most, NEM
FOGJA MEGBÁNNI: 0630-919-5960, www.ingatlanvadasz.hu A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! Sorszám: 4201
*ÁRCSÖKKENÉS! ÚJÉPÍTÉSŰ TÉGLALAKÁS GÖDÖLLŐ
KÖZPONTJÁBAN ELADÓ: 52 m2, Nappali + 1 Hálószobás,
cirkófűtéses, saját kerttel, kocsibeállóval – még Ön döntheti
el, hogy milyen burkolatok legyenek! IRÁNYÁR: 15.800.000
Ft. Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu.
Sorszám: 3361.
*PANORÁMÁS TELEK ELADÓ GÖDÖLLŐN AZ ANTALHEGYEN! 588 m2-es, 25 m széles telek, buszmegálló, iskola 510 percre. IRÁNYÁR: 7.900.000 Ft. Hívjon ma: 06 (30) 9195960 INGATLANVADÁSZ KFT. - A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! Sorszám: 4145
*ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK Gödöllő központjában vásárlóink részére. Gödöllő központi lakások értékesítése 3,5 %-os
jutalékkal kilenc éves helyi értékesítési tapasztalattal.
Pontosabb tájékoztatás: 0628-513-210 vagy 0630-919-5960,
vagy személyesen: INGATLANVADÁSZ KFT. – A NAGYPOSTÁVAL
*CSALÁDI HÁZ, 21,900,000 Ft-ért, téglaépítésű, 72 m2-es,
nappali + 2 szobás felújított, gázcirkós szinteltolásos gyönyörű
650 m2-es telken. Gödöllő, Fenyvesben 30/977-6665
*Turán 6,5 M Ft-ért eladó 2 szobás családi ház, összközműves,
konvektoros, nem vizes, szerkezetileg jó állapotú. Telek 1400
m2, ásott kúttal, mellékutcában. 30/977-6665
*Kertkapcsolatos, 2 szobás, 58 m2-es társasházi lakás eladó a
Blahán, távol a város zajától. Téglaépítésű, felújítandó, buszforduló a közelben. Tehermentes. 9,500,000 Ft 30/977-6665
*Sürgősen eladó! Öreghegyen elbűvölően szép belső kialakítású
nappali + 3 szobás, 5 éves családi ház, 2 állásos garázzsal.
Cseresznye konyha, kandalló. Irányár: 37 millió Ft 30/977-6665
*Újszerű, fiatalos nappali + 2 félszobás, gázcirkós (fűtés
12,000/hó) lakás a városközpontban. Napfényes amerikai konyhás nappali, konyhabútorral, gardróbbal együtt 19,900,000 Ft.
30/977-6656
*Városközpontban, 65 m2-es kétszobás, nagy étkező-konyhás
lakás, beépített fenyőbútorokkal sürgősen eladó. Rendezett 4
emeletesben, kilátás a kastélyra. 10 millió Ft 30/977-6665
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
telek családi okok miatt eladó. Tel: +36-30-946-7702
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*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Tel: +36-30-946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel: +36-30-946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások eladók. Tel: +36-30-946-7702
*Szadán a CBA mögött 1500 nm-es telek eladó. 9,9M Ft.
Tel: 06-20-966-5773
*Eladó Szurdokpüspökin a Mátra lábánál főúton egy vályogház 650 négyszögöles telekkel. Érd: 06-20-377-2533
*Kertvárosban három család részére is alkalmas ház eladó.
Ár: 35M Ft. Érd: 06-20-9-716-172
*Egyszobás, felújított, konvektoros I. emeleti összkomfortos lakás a belvárosban tulajdonostól eladó. Iár: 6,9 millió Ft.
Tel: 06-30-350-4346
*Eladó Gödöllőn, Szabadság úton 506 nm telken, 3 szintes,
240 nm-es ház 6 szobával. Lakás, kisebb ház beszámítható.
Irányár: 27,5m Ft. Tel: 06-20-472-9877
*Gödöllőn a Kör utcában 37 nm-es, 4. emeleti, erkélyes,
gázkonvektoros, kellemesen kialakított lakás eladó. Iár: 9,1
M Ft. Tel. +36-20-9337-002
*Gödöllőn, FÁCÁN SORON eladó 57 nm-es, tetőtéri 1 +2 félszobás felújított társasházi lakás a tulajdonostól. Cirkó
fűtés, légkondi, csendes, tiszta környezet. Iár: 15M Ft. Tel:
06-20-351-5356
*Eladó a város központjában (HÉV, busz, SzTK, piac stb. 3
perc) felújított, kétszobás, 58 nm-es, első emeleti, egyéni
fűtésű lakás. Tel: 06-30-585-1611
*Eladó a város központjában felújított, kétszobás, 44 nm-es
lakás. Tel: 06-30-585-1611
*Eladó Szt. János utcában 1,5 szobás földszinti, teljesen
felújított egyedi fűtésű, téglaépítésű lakás. Iár: 9,9M Ft. Tel:
06-20-328-9666
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*ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az Alvégben 3,5+1 szobás konvektoros, cserépkályhás családi ház melléképületekkel. HÉV, vonat,
boltok, óvoda, iskola pár perc. Iár: 17,2M Tel: 30-2014-769

*Eladnám, (vagy elcserélném kisebb házra) 86 nm-es
2002-ben épült ikerházamat. Garázs, terasz, lekerített
telekrész. Tel: 06-20-967-4009

*Gödöllő központjában 76 nm-es felújított lakás új
nyílászárókkal, légkondicionálóval tulajdonostól eladó.
Azonnal beköltözhető. Irányár: 14,5M Ft. Érd: 70-334-5707

*Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás (45 nm),
amerikai konyhás, távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár:
9,3MFt. Érd: +36-20-405-9840

*Gödöllőn a Zombor utcában 1 szobás, 34 nm-es, 2.
emeleti, konvektoros téglalakás eladó. Iár: 8,5 MFt. Tel: 0620-977-0233

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

*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200
nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.:
+36-20-3135-816, +36-30-562-3475
*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy
1992-ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh Tamás - 70-333-1362
*Gödöllő Erdőszél utcában 605 nm-es panorámás,
közművesített, teraszos kialakítású üdülőtelek állandóan
lakott környezetben eladó. Tel: 06-30-434-8058
*Kertvárosban eladó egy 2004-ben épült családi ház 300
n.-öles telken. 4 szoba, nappali, szauna, kondiszoba, 2
gardrób. Iár: 80M Ft. Tel: 06-30-638-4947
*Gödöllő központjában (Paál László köz) 44 nm-es 1,5
szobás földszinti, alacsony rezsijű, kitűnő állapotú lakás
eladó, akár berendezve is. (Konvektoros fűtés.) Iár: 9,7MFt.
+36-20-3-238-106
*Gödöllő- Máriabesnyőn 2 szobás családi ház 1428 nm-es
telekkel alkalmi áron 16.950.000 M Ft-ért eladó. Tel: 0620-509-2000
*Gödöllőn 150 m2 lakóterű, 2+2 fél szobás családi ház
pincével, garázzsal, 900 m2 telekkel. Iá.: 23 M Ft Tel: 0630-5797-489
*Szadán lovas tanya eladó. 110 m2, 2+2 fél szobás családi
ház, istállókkal, 4800 m2 erdőszéli telekkel. Iá.: 29,5 M Ft
Tel: 06-30-57-97-489
*Szent János utcában 2szobás, 54 nm-es, 2. em.,
napfényes, cirkógáz fűtésű, téglaépítésű, felújított, erkélyes,
tárolós lakás eladó tulajdonostól. Iár: 12,7M Ft. 06-20-3311373

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

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

*Gödöllőn a Szőlő utcában 64 nm-es egyedi fűtéses, felújított földszinti lakás tulajdonostól eladó. Iár: 14,8M Ft. Tel:
06-20-396-5811

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

*Eladó a Palotakerten IV emeletes háztömb II. emeletén egy
csendes, parkra néző lakás egyedi fűtéssel, tárolóval, rendezett lépcsőházzal. Iár: 10,9M Ft. Érd: 06-20-439-6440

*Tulajdonostól eladó 62 nm-es 1+2 félszobás lakás az
Erzsébet parknál. Jó beosztású, világos, beépített
szekrényekkel. Ár: 9,3M Ft. Tel: 06-70-369-7313

*Gödöllő városközpontban 4 emeletes társasház második
emeletén, kitűnő állapotban 2 szobás lakás eladó. Érd: 0629-447-350, 06-30-682-4106
*Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5
szobás, második emeleti lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd:
(30) 9503-957
*A SZŐLŐ UTCÁBAN, felújított társasházban eladó egy 69
nm-es 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros lakás. Érd: 0620-345-0074
*Gödöllő központjában, Remsey körúton kiváló beosztású
lakás eladó: 79nm, 2+2 félszoba, étkező, erkély, 2WC,
vízóra, 3.em. 17,6MFt. Pinceparkoló: 1,7MFt. Tel: 06-30343-7934
*Palotakerti 2 szobás, 61 négyzetméteres, szabályozható
fűtésű, beépített erkélyes, jó állapotban lévő lakás eladó. Tel:
30/211-0009

15

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
IPARI TERÜLETEK, IPARI
ÉPÜLETEK, SZÁNTÓK:
*KISTARCSÁN a főút mellett 310 nmes szolgáltató és kereskedelmi
tevékenységre
alkalmas,
kiváló
állapotú ipari épület 1029 nm-es telken
eladó. Irányár: 65 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója mellett, a Sony szomszédjában, 7495 nmes ipari terület eladó. Beépíthetőség:
40 %. Irányár: 20 ezer Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú
épület (13 iroda+ mellékhelyiségek)
2000 nm-es telken eladó. Iá: 31,5 m Ft.
*GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nmes terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800 Ft/nm.
*MOGYORÓDON, 11 hektáros ipari
terület autópálya közelében eladó. Iá:
5000Ft/nm.

ALBÉRLET KIADÓ
*Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló
családi ház. Tel.:20/986 4946
*Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik külön
bejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal,
TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ.
Azonnal költözhető, csak nem dohányzó személy részére. Egy
havi kaució szükséges Ár: 30eFt+ a rezsi fele. Érd: 70/318-2127
*Gödöllő központjában 2 szobás, loggia-s, felújított társasházi öröklakás KIADÓ Ár: 55.000 Ft+ rezsi. Érd: 28/411086; +3620/9194-870
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*KIADÓ Szadán 30 m2-es igényes lakás családi házban. 40
e Ft/hó + rezsi Tel: 06-30-5797-489
*3szobás családi ház bútorokkal vagy bútorozatlanul
Gödöllő (Rákóczi F.u.3.sz. alatt) kiadó: 70 ezer Ft/hó +2 havi
kaució +rezsiért. Érd: 06-28-432-107
*Gödöllőn az egyetem és a vasútállomáshoz közeli 2lakásos
házban 2szobás lakás (46nm) kábeltévé, Internet használattal, teljesen felújítva, külön bejárattal és mérőórákkal kiadó.
49.000/hó +rezsi. 06-20-3515-292
*Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, 3. emeleti erkélyes lakás.
Kaució szükséges. Tel: 06-30-609-8707

TELKEK, ZÁRTKERTEK:
*GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek (20 nm-es
faház, 30 nm-es házalap, fúrt kút, villany) eladó. Iá: 8 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600
nm-es, megosztható, szép, szabályos
építési
telek
kellemes
környezetben eladó. Iá:19 mFt.
*SZADÁN, a Présház utcában 2666
nm-es, panorámás építési telek (közmű
a telek előtt), eladó. Iá:15,5 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában
2690 nm-es, közművesített,
panorámás, két utcára nyíló építési
telek eladó. Iá: 9000Ft/nm.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*TURÁN nappali + 4 szobás, földszintes, garázsos, 2007-ben épült
lakóház (90 %-os készültségben) 927
nm-es telken eladó. Iá: 28 mFt.
*ZSÁMBOKON 60 nm-es, felújítandó,
lakható vályogház 1026 nm-es telken
ár alatt, 4,4 millió forintért eladó.
*VÁCSZENTLÁSZLÓN, 1277 nm-es,
megosztható telken, aszfaltos utcában
100 nm-es, 3 szobás (garázs, nyári
konyha) lakóház eladó. Iár: 16,5 mFt.
*VALKÓN 130 nm-es, hangulatos, jó
állapotú, összkomfortos parasztház
2000 nm-es, gondozott telken eladó.
Irányár: 13 mFt.
*IKLADON, 720 nm-es telken 216 nmes, 4 szobás, kétszintes családi ház (2
fürdő, két garázs) eladó. Iár: 19 mFt.
*KEREPESEN 100 nm-es családi ház
785 nm-es telken, 160 nm-es raktárhelyiséggel, 80 nm-es fedett gépkocsi
tárolóval eladó. Irányár: 27 mFt.
*KARTALON 2000-ben épült 120 nmes, földszintes, nappali+3 szobás,
amerikai konyhás családi ház eladó
500 nm-es telken. Irányár: 22 mFt.
*VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás, jó
állapotú téglaház eladó 6370 nm-es,
gazdálkodásra
alkalmas
telken.
Csereként budapesti (1-2 szobás,
egyedi fűtésű) lakást beszámítanak.
Irányár 18,2 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN,
1230
nm-es
telken, 140 nm-es, nappali+ 3 szobás,
3 szintes, garázsos, felújított családi
ház eladó. Irányár: 26,8 mFt.
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*Gödöllőn az Erzsébet parki lakótelepen első emeleti, 2,5
szobás, konvektoros, egyedi vízórás, bútorozatlan, lakás
kiadó, hosszútávra, igényesnek. Érd: 06-30-9-753-597, 0630-9-890-509

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllő belvárosában 15m2-es irodahelység kiadó. Tel.:
70/6 35 45 95

*Gödöllő központjában 44 m2-es, másfél szobás, félig
bútorozott, távfűtéses lakás 2010. május 5-től hosszú távra
igényesnek kiadó. Két havi kaució szükséges. Tel: 06-20335-00227

*Gödöllő belvárosában 40m2-es üzlethelység kiadó. Tel.:
70/6 35 45 95

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

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

*Gödöllő palotakerti 2 szobás, gyönyörű panorámás, egyedi
fűtéses lakás hosszabb távra dolgozó fiatal párnak v.
egyedülállónak kiadó. Tel: 06-30-9664-702

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

*Gödöllő központjában 2 szobás lakás albérletbe kiadó havi
44 ezer Ft + rezsiért. Két havi kaució szükséges. Tel: 06-30919-5970
*Gödöllő központjában 2,5 szoba összkomfortos, erkélyes,
parkettás, kábeltévés, egyedi vízórás, szépen berendezett
lakás hosszútávra kiadó. Tel: 06-28-412-463
*Gödöllőn a Szt. János utca elején kp-hoz közel ligetes
részen I.emeleti gázkonvektoros, beépített, új nyílászáróval
felszerelt, 2szobás, parkettás, bútorozott, felújított lakás
hosszútávra kiadó. (60nm) 55E Ft + rezsi. 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-502-4148, 06-28-418-005
*Gödöllő központjában, Kossuth Lajos utcai lakás fél
szobájába albérlőtársat keresünk. Ár: 14E Ft. + 2 havi kaució. Érd: 06-30-506-8972, 06-70-576-3522
*Az Egyetem, a HÉV végállomás és a vasútállomás
közelében 120 nm-es, kertes családi ház hosszútávra kiadó.
Érd: 06-20-9-108-472
*A Kossuth L. utcában 2.emeleti 3 szobás lakás kiadó.
Egyedi fűtéssel és vízórával felszerelve. 60.000.-Ft+ rezsi.
Két havi kaució szükséges. 06-30-20-25-216
*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es
lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+3620-3539492
*Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú távra
kiadó. Érd +36-30-213-4882
*Gödöllőn, János utcában 1 szobás, konvektoros, földszintes, patakra néző lakás kiadó. Tel: 06-30-270-5828
*Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútorozott
lakás hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. 06-20-2894854, 06-20-362-5540
*Szadán családi házrész kiadó. Szoba-konyha, fürdőszoba,
garázs használattal. 40.000 Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-9-484-013
*Teljesen különálló összkomfortos, kertes, bútorozott,
műszakilag felszerelt házrész kiadó! Szoba-konyha, fürdőszoba. 45 E rezsivel együtt. Azonnal költözhető. Tel: 06-20942-5487, 06-70-704-2550
*Gödöllőn központban 2 szobás, konvektoros, vízórás,
redőnyös lakás téglaépületben, csendes helyen hosszabb
távra kiadó. Tel: +36-28-421-619
*Dózsa György utcában 3 szobás, bútorozatlan, egyedi
fűtésű, vízórás, 1.em. lakás hosszútávra kiadó. A ház mögött
zárt parkolóval! Tel: +36-70-283-1187
*Gödöllőn, Palotakerten, csendes környéken, jó közlekedéssel (HÉV, vonat, busz) frissen felújított, teljesen felszerelt és
bútorozott, parkra néző, nagy erkélyes, egyedi fűtésű
1+2szobás lakás kiadó. 60E+rezsi+kaució. Tel. 06-302319-611
*Új építésű 80 nm-es családi ház Gödöllőn kiadó. (Boncsokdűlőn.) 80E Ft/hó +rezsi. Tel: 20-217-6017, 28-610-982
*Gödöllőn vasútállomástól 2 percre külön bejáratú konvektoros lakrész 1 kis szoba-konyha, fürdő, WC, kamra,
kábeltévével, berendezve, kocsi beállási lehetőséggel kiadó.
30e+15e rezsi. 06-20-915-0341
*Gödöllő kertvárosában, társasházban 2 szoba-konyhás
lakás kiadó. Érd: 06-20-5555-772
*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi
mérőórás 58 nm-es (nem panel) lakás 70e. + rezsiért irodának is kiadó. Tel: +36-30-9617-621
*Olcsó, 2 szobás lakás Gödöllő központjában kiadó. Tel:
20/939-0797, 20/543-1775

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

*Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Tel: +3620-466-0341
*Gödöllő belvárosában 30 nm-es üzlet hosszútávra kiadó.
(Eddig ügyvédi iroda volt.) Érdeklődni: +36(20) 3-303-396
*Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 54 nm-es üzlet
kiadó. Riasztóval felszerelve. A kirakat betörésvédelmi fóliával ellátva. Érd: +36-70-535-4474
*Gödöllőn a Testvérvárosok útja 9.sz. alatt igényes, különálló,
kétszintes üzlet (125nm) irodának, üzletnek kiadó, akár megosztva is. Csak komoly érdeklődőket várunk. Tel: 20-9160-460
*Gödöllő központjában 19 nm-es, klimatizált
ÜZLETHELYISÉG ELADÓ 11,5 MFt-ért, vagy KIADÓ 65.000
Ft-ért. Érd: 06-30-9406-009
*Eladó vagy kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcában egy 42 nm
alapterületű garázsból tervezetten átalakított, hatóságilag
engedélyezett üzlethelyiség. Iár: 7,2m Ft. Tel: 30-537-6985
*Kertes háznál garázs kiadó (más tevékenység céljára is.)
Tel: 06-28-418-204
*Gödöllő központjában a könyvtárral szemben 19 nm-es földszinti irodahelyiség kiadó. Érd: 28-410-115, 70-369-8216

ÁLLÁS
*Gödöllői sörözőbe szakképzett, gyakorlattal rendelkező
pultos felszolgáló hölgyet keresünk. Tel.: 70/312-59-65.
* Értékesítési munkatársakat keresünk, banki és biztosítási
területre, kiemelt kezdési támogatással. Érdeklődni Kárpátinénál a 30/768-5852 telefonon lehet.
*Gödöllői internet kávézóba számítógépes ismeretekkel
rendelkező munkatársat keresünk. Egyetemista/főiskolás
fiúk jelentkezését várjuk. Tel.: 20/375-9562.
*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba keresünk férfi-női fodrászt egyéni vállalkozóként;
meglévő vendégkörrel. Jelentkezni a +36 20 91 94 870 -es
telefonszámon lehet.
*A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.

*Önállóan dolgozni tudó, gyakorlattal rendelkező CNC programozót, forgácsolót keresünk domonyi üzemünkbe. (NCT,
Heidenhain 155 vezérlés.) Jelentkezni lehet: 70-291-8887
*Megbízható hölgy vállalja családi házak és lakások rendszeres ill. alkalmankénti takarítását. Tel: 06-30-42-88-666
*Gépkocsival rendelkező nyugdíjas nő kertrendezést,
takarítást, gyerekfelügyeletet vállal. 700 Ft/h.
Leinformálható. Tel: 06-70-413-8438
*Ingatlan értékesítő kollégákat keresünk Gödöllőn és
környékén. Középfokú végzettség, pozitív beállítottság,
kiváló kapcsolatteremtő készség – rendszeres
képzések, kiemelkedő jutalékrendszer, sikeres csapat.
Levendula ingatlan www.leving.hu 06-30-754-7434, email: info@leving.hu
*Jövedelemben gondolkozzon, ne munkahelyben! Profi
üzletkötőket keresek pénzügyi területre. Személyre szabott
egyedi szerződés. Átállást segítő örökített állomány, és
címanyag. 06-30-863-5089, salus.adakov@gmail.com
*Gyerekfelügyeletet vállalok, akár egész napra is. Tel: 0630-571-0360
*Takarítást vállalok Gödöllőn, magán lakásban, szabad
időmben. Érd: 06-30-411-5931
*Gyerekfelügyeletet vállalok Gödöllőn. Tel: 06-70291-7477
*Gödöllő központjában lévő szépségszalonba FODRÁSZT,
MŰKÖRMÖST KERESEK. Tel: 06-30-9893-652
*Étterem gyakorlott SZAKÁCSOT KERES, rész ill. teljes
munkaidőben. Érd: (10-20-ig) 06-20-59-26-024, 06-20971-6272
*Igényes helyen takarítást vállalok. Tel: 06-30-3899-105
*DIÁKMUNKA! Gödöllő és vonzáskörzetében élő nappali
tagozatos diákok jelentkezését várja a Fürge Diák
Iskolaszövetkezet, alkalmi és hosszú távú munkákra! 2100
Gödöllő, Páter Károly u. 1. A kollégium a Campus Café mellett. Regisztrációdat a www.furgediak.hu internetes oldalon
is megteheted!
*Munkavállalók jelentkezését várjuk Pécelen lévő üzembe! 2
műszakban, jó kereseti lehetőséggel! Jelentkezni önéletrajzzal a daroczi.gabriella@furgediak.hu email címen, vagy a
Humánia Kft. címén lehet a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1ban! A borítékra feltétlen írja rá, hogy Humánia Kft!
*ANGOL nyelvtanárokat keresünk azonnali belépéssel.
Érdekes szakmai munka, továbbképzési lehetőségek,
versenyképes fizetés. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő-Budapest.
Jelentkezés e-mailben: info@ili.hu
*Ügyfélszolgálati vezetőt keresünk. Feltételek: Jó kommunikációs képesség, angol nyelvtudás, Excel és Word felhasználói ismerete. Juttatások: versenyképes fizetés, cafeteria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb bónuszok. I.L.I. Kft ,
Gödöllő. Jelentkezés csak e-mailen: info@ili.hu
SZOLGÁLTATÁS

*Ingatlan-tanácsadó, ingatlanbróker állás betöltésére
munkatársakat keresünk, új, és használt lakások forgalmazására. Képesítés nem feltétel. Idegen nyelvtudás előny.
Jelentkezés csak írásban: godollo@perfektotthon.hu www.perfektotthon.hu
*TAVASZI KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS! Végre beköszöntött a tavasz!
A hosszú tél bizonyosan az Ön lábát is megsínylette, a nyitott
cipők, rövid szoknyák évszakában pedig a lábápolás szintén a
jó megjelenés részét képezi. Otthonában üdévé és széppé
varázsolom a lábát! Hívjon bizalommal! Tel.: 30-851-8763
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341, 30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2 órán belül. 30/3006200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
+36-70-2479072,
+36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük bizalmát!
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*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
+36-30-302-4622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése.
Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb
felvilágosítás:
+36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. +36-70-6135662.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. +36-20-9-177555
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel:
+36-30-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új
egyedi kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel:
+36-70-384-8711
*KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS, földmunkák – tereprendezés, pince kiszedés, alapásás, mindenféle földmunka, termőföld, töltőföld eladás, szállítás. Tel: +36-30-588-9219
*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis
és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: +36-28-511366, +36-20-556-2653, E-mail:info@ili.hu

Gödöllői Szolgálat
*LÉLEK-EMELŐ - Életvezetési problémákkal küzd?
Megoldhatatlannak tűnő konfliktusokkal kell szembenéznie
párkapcsolatában, munkahelyén, vagy szülőként gyermekével kapcsolatban? - Hangulatavarai vannak?
Lehangoltnak, kiüresedettnek érzi magát? - Krízishelyzetbe
került, vagy olyan különleges élethelyzetben van, amelyet
támogatás nélkül nehéz átvészelnie? (Pl. szülés utáni
depresszió, válás, gyász) - Van megoldás! ÉLETVEZETÉSI,
PÁRKAPCSOLATI ÉS KARRIER TANÁCSADÁS 20-490-4004
*Frissítő – gyógy – többféle masszázsfajta –
fogyasztókezelések – vákuumos – kínai tradicionális
fogyasztó és egészségmegőrző akupresszúrás masszázs –
testsúlycsökkentő programmal serkentjük az anyagcserét,
előkészítjük a bélrendszert, megakadályozzuk az újbóli zsírlerakódást, serkentjük szerveink működését (orvosi
ellenőrzéssel). Dell’Edera Márta okl. gyógymasszőr 06-70522-4063 (Kossuth L. u. 24-26.)
*MINDENKINEK SZERETETTEL! www.fenymeditacio.uw.hu
*Mire jó a MASSZÁZS? Izom, izületi fájdalmakra, kopásra,
meszesedésre, ödémára, fejfájásra, hát- és végtagfájdalmakra, kimerült idegrendszerre, szédülésre. Hívjon, hogy
segíthessek! Valamint narancsbőr és fogyasztó kezelések!
+36-30-728-3055
*Gyógy pedikűr: vastag gombás benőtt köröm, tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló feketén
dolgozó kontároktól! Bárándi József 06-20-532-7275
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítészeti munka alkalmanként,
rendszeresen földmunka, lakatos munkák, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festések. Csapadék víz elvezetés,
lambériázás, tetőjavítás, kőműves munkák, fakivágás. 0630/402-7276
*METSZÉST, PERMETEZÉST, KASZÁLÁST VÁLLALOK. +3620-414-6823
*VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉST, javítást, felújítást, gázvezeték
szerelést, bővítést, átalakítást vállalok. Csombor János:
+36-20-99-47-715
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ MESTER VÁLLAL
KARTONOZÁST, FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST. Kisebb
kőműves munkákat, szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9361-233, 06-28-610-982
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés).
Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
+36-20-4359-650
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-30-386-4456

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: +36-20-4-359-650
*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS.
TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-209-537-537
*FODRÁSZ házhoz megy! Női, férfi fodrász hajvágást, festést, szárítást vállal otthonában. Női: 1300 Ft, Férfi: 900 Ft,
Gyermek hajvágás: 500 Ft, festés: 1000 Ft. Bejelentkezés:
(70) 280-2276
*KŐMŰVES MESTER vállalja minden nemű építőipari
munkák kivitelezését, felújítását. Külső hőszigetelős viacolorozás műszaki vezetéssel. 10% kedvezmény. Tel: 0620-925-8912

*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs.
Tel.: +36-70-701-9510.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: +36-20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: +36-70-944-2377
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*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel: +36-20-9133-165

*Költözés miatt eladók: 600-s szalagfűrész, Gatter
daruval 380 V-s kompresszor, asztali varrógép.
Asztali körfűrész, 300-s kombinált gyalugép,
szekrények, ülőgarnitúra, heverők, gázpalackok,
szieszta melegítő, szerszámok, kályhák, boros
hordók, ms méretű szőlőprés. Tel: 06-28-417-175,
www.ady1953@altavizsla.hu

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

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Színváltozás
Ez a fogalom választások idején sikamlós,
de most csak gasztronómiáról van szó. A
nyersanyagok, ételek színének élénkről
tompává válása, sötétedése azt jelzi, hogy
hosszabb ideje állni hagytuk, romlik
minősége, netán megromlott. A gomba, az
alma, az avokádó, burgonya a vágásfelületén gyorsan barnulni kezd, ami a
gyors oxidáció jele. Ezt ellensúlyozni lehet
citrom levével, így hosszabb ideig őrzi
friss színét. Ugyanez történik, ha víz alatt
tartjuk a feldolgozandó zöldséget. A nyers
reszeltkrumpli percek alatt barnul, amit
akadályoz, a vele reszelt hagyma.

*Földmunkák kis és nagygépekkel. Árokásás, betonvésés, épületbontás, tereprendezés, termőföld
értékesítés. www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009
*MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN! Frissen végzett
műkörmösként porcelán és zselés körmök építését
vállalom az Ön otthonában - hétvégén is! Diákoknak
10 % kedvezmény! Érd.: +36-30-851-8763

OKTATÁS
*Matematika tanítás, korrepetálás általános iskolások részére Tel.: 70/342-2553.
*TOP-TAN: ANGOL középfokú TELC nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam: kedd-csütörtök: 17.45-20.00ig. Belépési lehetőség már működő csoportokba (első
alkalom ingyenes). Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16.
4. 15. www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com.
Mobil: 30-224-75-63.
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL és OROSZ
általános, beszédcentrikus, és üzleti nyelvtanfolyamokat kínál, anyanyelvi tanárokkal is, az
alapoktól felsőfokig, 4-6 fős csoportokban.
Felkészítés vizsgákra (Origo, TELC, ECL, Euro,
TOEIC, STB.), érettségire, felvételire, munkavállalásra. Bővebb információ: www.mencelus.com ,
mencelus01@yahoo.com , Tel: +36-70-219-3689

A húsok is hasonlóképpen viselkednek,
sütéssel pedig a színt még tovább
sötétítjük, mert a melegítés az oxidációt
serkenti. A tökéletes elkészítést jelzi, ha
pecsenyénk vágásfelülete rószaszínt
(’rozé’) mutat a morcona kéreg alatt.
Sütés közben a tészták is barnák lesznek,
különösen, ahol a tepsi szélével közvetlen
találkoznak. Itt emiatt ínycsiklandó
pörkanyagok keletkeznek amelyek fokozottan ízesek, sokan jobban szeretik, mint a
süti közepét.
Elkészítés közben a zöldségek színükkel
együtt vesztenek egészségőrző (reduktív)
hatásukból. Ezért sem jó túlfőzni, puhára
párolni őket, akkor ideális, ha még roppan
a szájban. Így eredeti ízüket sem veszítik,
külön-külön lehet élvezni őket.
Színváltozásról eszembe jut, gyerekeim
fiatal korában voltak olyan autók, amelyekre ha meleg vizet csurgattunk piros, ha
hideget, kékeszöld lett. Nem győztek betelni a varázslattal. Halban a friss pisztráng
tud hasonlót: forró vízbe téve, majd lehúzva a tűzhelyről, készen is van a kék
pisztráng. S ez jut eszembe, amikor rákot
sütök. A nyers, szürkészöld rákpáncél a
forró serpenyőben egy perc alatt gyönyörü,
világospiros lesz. Fokhagymás vajon,
oliván futtatjuk meg a rákot, majd kis
petrezselyemmel megszórva – az egyik
kedvencem.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal
felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra
díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: +3628-511-366, +36-2O-543-1775. Az I.L.I. Gödöllő
egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

*Kineziológia mini tanfolyamok Gödöllőn. Féltékenység,
irigység: ápr. 24. Visszaélés, erőszak: máj. 16. Előzetes
jelentkezés: Barna Krisztina 06-20-323-1856
*Angol és német intenzív szókincsfejlesztő tanfolyamok
indulnak májustól 4 hetes kurzusokban heti 2*2 órában
2-4 fős csoportokkal vagy egyénileg. Ingyenes tananyag,
csoport számától függő óradíj. Érdeklődni: HEBE Kft.
30/2480661 vagy info@hebe.hu
*Angol, német, orosz kezdő, középhaladó, haladó
tanfolyamok indulnak májustól 4 hetes kurzusokban
2*2 órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes
tananyag, csoport számától függő óradíj. Érdeklődni: 30 / 2480661 vagy info@hebe.hu
*Angol, német, orosz nyelvvizsga és érettségi felkészítő
tanfolyamok indulnak heti 2*2 órában 4 hetes kurzusokban 2-4 fős csoportokkal. Csoport számától függő
óradíj. Érdeklődni:. 06 30 /2480661 vagy info@hebe.hu
*Irodalomtanárok figyelem! Elindult új honlapunk,
ahol érdekes feladatokat tölthet le tanóráihoz.
www.irodalomfeladatok.hu

*Gödöllőn Óvodai dajkaképzés indul. Jelentkezés:
április 30-ig. Tel: 06-30-496-3172

*1990.
évjáratú,
Lady
2003
típusú
UTÁNFUTÓmegkímélt állapotban egyedi készítésű
fedéssel, lejárt műszaki vizsgával eladó. Iár:
35.000.-Ft. Érd: Seres Imre 06-70-331-4408

EGYÉB
*Eladó 1db németjuhász szuka kiskutya. Rajzos
anyától, ordas apától, 2010.01.29-én született. Ár:
20eFt. Tel.: 30/512-1928

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

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

*FÜRDŐRUHAVÁSÁR! Márkás fürdőruhák másodkézből
1000 Ft-tól! Gödöllő, Patak tér 5. Margaret Divat.

*GYÓGYÍTÓ ÖRÖMTÁNC 40 év felettieknek 500./alk. Kezdés: Ápr. 9. péntek 10-12. Helyszín: Patak
tér 7. Érd: +36-20-7712-732

*Ford Transit 2,5-s, 3 személyes, 1998 évj. Műszaki érv.:
2011. 11. hóig családi okok miatt eladó. Iár: 700.000 Ft,
vagy megegyezés szerint. Tel: 06-30-898-4217

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

*Eladó jó állapotú,divatos használt 160X200-as
fenyőágykeret 24.000Ft, hozzátartozó éjjeliszekrény
3.500Ft,
gurulós
ágyneműtartó
8000Ft,
dohányzóasztal (gurulós) 2.800Ft és egy kihúzható,
ágyneműtarós 2 személyes fiatalos kanapé ami
alvásra is kiváló 20.000Ft. Tel.: 30/547-3296.

*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan.
Próbálja ki! Tanuljon meg tanulni! Tel. +36-28-415998, +36-20-388-4953

*SUZUKI SWIFT 2008-as 1300 km-rel hitel átvállalással eladó (22.000 Ft fix/hó). Tel: +36-30-201-7329

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

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

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: +36-28-412-230
*Akác, cser bükk tüzifa eladó. Megbízható forrásból,
kuglizva, Gödöllőn ingyenes kiszállítással.
www.favago.hu Tel: 06-20-936-7314
*Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási
kukák eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L:
6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft. Szállításban segítünk.
Tel: +36 (20) 32-99-695
*Eladó 3 db redőny, ami azonnal elvihető. Méret: 90,
84, 87 cm szélesek és 160 cm hosszúak. Érd: 06-30820-4423

*TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás a hét minden
napján, az egyetemi teniszpályán. Barátságos árak,
barátságos környezetben. Érezze jól magát! Tel: 0620-9375-051
*Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában, vagy szülői szerepében? Segítséget ajánlok
egyéni tanácsadás, transzformáció társasjáték, vagy
akár családállítás formájában. Tel: 20-388-4953
*GYÓGYÍTÓ ÖRÖMTÁNC 40 év felettieknek 500./alk. Kezdés: Ápr. 9. péntek 10-12. Helyszín: Patak
tér 7. Érd: +36-20-7712-732
*Tavaszi megújulás a társkeresésben is. Személyre
szabott közvetítés, fényképes bemutatással. 50-60-s
korosztályú hölgyek várják a hasonló korú, érdeklődésű urakkal való ismerkedést. Bejelentkezés: 0620-967-4009, 06-30-228-4096
*Pihenjen a tanyánkon, öt termálfürdő szomszédságában, a Tiszaparton. Bővebb ismertetést kaphat a
www.tiszatanya.hu honlapunkon, ahol megtekintheti
a Tiszazugról készített kisfilmünket. Makra Lászlóné
és Vinczeffy Zsolt.
*Eladó HÉVÍZEN a Napsugár üdülőben – 3 felnőtt v.
2 felnőtt és 2 gyerek részére 2 hetes üdülési jog.
2010. május 15-28-ig. Tel: 06-30-585-1611
*MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-, erdei-,
aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30-9891-721
*2db 9 hónapos keverék kan kutya ingyen elvihető.
Oltási könyv van, egészséges, mindenevő kutyák.
Érd: 06-28-414-146, 06-30-760-3042
*Talált kutya! 2010.03.30-án a Kertvárosban találtunk egy trikolor beagle szukát. 06-30-304-3871
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
ÁPRILIS 14.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte: :
Juhász Ferencné (Mandula u.
2.), Kalász Karina (Bethlen G. u.
20.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Jenei Istvánné (Kandó K. u. 42.),
Farkas Adrienn (Knézich K. u.
26.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Lakatos Márton (Rigó
u. 4.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Simai Dorottya (Lázár V. u. 78.)

Recept:
Spenóttal töltött
gomba

HOZZÁVALÓK:
10 nagy fej gomba, 2 gerezd
fokhagyma, néhány szárított
paradicsom, kb. fél kiló friss
spenótlevél, 4 ek. olívaolaj, só,
őrölt fekete bors, 1 doboz camembert sajt.
ELKÉSZÍTÉS:
A gombafejeket meghámozzuk,
a tönkjüket kivágjuk, azt is
meghámozzuk, a fás részeket
levágjuk és a tönköket felaprítjuk. A fokhagymát és a paradicsomot szintén felaprítjuk. A
spenótot megtisztítjuk, megmossuk, lerázogatjuk.
2 ek. olajat felhevítünk egy
teflon serpenyőben, és mindkét
oldaláról 2-3 percig pirítjuk a
gombafejeket. Sózzuk, borsozzuk, kiszedjük és redőikkel felfelé egy nagy, lapos tűzálló
edénybe sorakoztatjuk őket.
A maradék olajat is felhevítjük,
megpároljuk benne a tönkdarabokat, a szárított paradicsomot
és a fokhagymát. Hozzáadjuk a
spenótot, és kevergetve kb. 1-2
percig együtt pároljuk, amíg
össze nem esik. Sózzuk, borsozzuk és megtöltjük vele a
gombafejeket. Mindegyiket beborítjuk egy szelet sajttal és
előmelegített sütőben, ha lehet
grill fokozaton, 5-10 percig
grillezzük.
(ny.f.)

Mozgás!!!
A testi-lelki harmóniáért.
Moderntánc jellegű mozgástechnikai képzés
indul. Az órák, táncos előképzettséget nem
igényelnek. Szombatonként 10 órától.
Oktató: Hegedűs Tamás
Hely: Láng fitness stúdió (www.langfitness.hu)
Gödöllő, Dózsa György út 35.
Tel.: +36-70-3813159

