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Kettős vendégség

Gödöllőn is Fidesz-győzelem

Testvérvárosok

Az országos eredmény

Lezárult az országgyűlési választások első fordulója, aminek eredményeként a parlament 386 képviselői helyéből 265-ről már döntöttek a szavazók.
Ezek közül 206-ra a Fidesz-KDNP jelöltjeit juttatták
be, 28-at foglalhat el az MSZP, 26-ot a Jobbik, és 5
hely jutott a Lehet Más a Politika képviselőinek. A
következő négy évben Gödöllőt is fideszes politikus képviseli majd az országgyűlésben, Vécsey
László a szavazatok 51,15 százalékát szerezte
meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy Pest megye 4.
számú választókörzetében április 25-én nem tartanak második fordulót.
Vécsey László 25.011 szavazattal jutott be a parlamentbe. Gödöllőn valamennyi szavazókörben ő végzett az
első helyen. Az MSZP által újraindított Fogarasiné Deák Valéria, a Jobbikos Bertha Szilvia és az LMP által
indított Lengyel Szilvia megítélése
szavazókörönként változott: a 2., a 3.
és a 4. helyen egyaránt megtaláltuk a
nevüket. A legkevesebb szavazatot
minden gödöllői szavazókörben Roszík Gábor, az MDF jelöltje kapta.
Városunk szavazói közül Vécsey
Lászlóra 8964 fő adta le szavazatát,
Fogarasiné Deák Valéria 3105, Bertha Szilvia 2564, Lengyel Szilvia
2024 voksot kapott. A sort itt is Roszík Gábor zárta 896 szavazattal.
Választókörzetünk
összesített
eredményeként második helyen végzett Fogarasiné Deák Valéria, 8859
szavazttal (18,12%), harmadik lett
Bertha Szilvia, aki 7964 szavazatott
kapott (16,29), Lengyel Szilviára
5142 fő szavazott (10,52), míg Roszík Gáborra 1922-en voksoltak
(3,93).
A pártlistán hat jelölt közül kellett
választani. A Fidesz-KDNP 331.954

szavazattal végzett
az
első
helyen
(52,90%), az MSZP
110.328 voksot kapott (17,58%), a
Jobbikra 103.688 fő
adta
szavazatát
(16,52%), a Lehet
Más a Politika szerveződésének 52.410
választó szavazott
bizalmat (88,35%),
míg az MDF 17.255
(2,75%), a Civil
Mozgalom pedig 11.832 (1,89%) szavazatot kapott.
A választókerületünkben 71.059
szavazásra jogosult választóból
49.262 fő élt a választási jogával,
69,33%-os volt a részvétel, ez az országos átlagnál nagyobb aktivitást jelent. Országosan ugyanis 7.991.566
főt vártak az urnákhoz vasárnap, akik
közül 5.140.540 fő, a jogosultak
64,32% ment el szavazni. Mind a 176
egyéni választókörzetben érvényes
volt a voksolás, és az egyéni jelöltek
közül 119 képviselőnek már meg van
a parlamenti helye. Így mindössze 57

A múlt héten két testvérvárosunkból, Giessenből és Turnhoutból is érkeztek vendégek
Gödöllőre. A látogatás során hivatalos és civil találkozóra egyaránt sor került, de ünnepi ünnepi eseményekben is bővelkedett
a két delegáció látogatása.
Április 9-én, pénteken érkeztek meg
Gödöllőre belgiumi testvérvárosunk,
Turnhout képviselői. A két napos látogatás során a vendégek többek között
megtekintették az Erzsébet-parkot, a
Városi Múzeumot, a királyi kastélyt, a
Gödöllői Iparművészeti Műhelyt és a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központot. Ittlétük során megemlékeztek arról is, hogy Turnhout és Gö-

választókörzetben rendeznek majd 2.
fordulót két hét múlva. A maradék
121 mandátumból mindössze 52-t
kell a Fidesz-KDNP-nek megszereznie ahhoz, hogy kétharmados többséget szerezzen.
A Pest megyei listákra leadott szavazatok alapján a Fidesz-KDNP 8
mandátumot szerzett (a szavazatok
52,9%-ával), az MSZP 2 képviselőt
küldhet a Tisztelt Házba (17,58),
ugyannyit mint a Jobbik (16,52). Az
LMP itt is mandátumhoz jutott, 1
(8,35) képviselője bekerült a parlamentbe.

Az Országos Választási Bizottság
honlapjának adatai szerint Fogarasiné
Deák Valéria parlamenti mandátuma
a második forduló országos listás
eredményétől függ. Szintén ekkor
dőlhet majd el, hogy listáról bejuthate a parlamentbe Bertha Szilvia.
A számítások szerint Ángyán József a Fidesz területi listájáról ismét
tagja lehet az országgyűlésnek.
Az MDF 2,75 százaléka, és a Civil
Mozgalom 1,89 százaléka azonban
nem volt elegendő a mandátum szerzéshez.

döllő az idén ünnepli testvérvárosi kapcsolatának 10. évfordulóját. A jubileum
alkalmából a Nemzeti Együvé Tartozás
Parkjában a két város polgármestere,
Gémesi György és Francis Stijnen
egy gyertyánfát ültetett el, amit vendégeink Belgiumból hoztak magukkal.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2. odalon)
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Testvérvárosok találkozása
(folytatás az 1. oldalról)
Belga testvérvárosunk küldöttsége
április 10-én, szombaton a városházán találkozott a gödöllői városveze-

tőkkel. A tanácskozáson többek között arról esett szó, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy a hármas
uniós elnökség idején – amikor is
Spanyolország után Belgium, majd
2011 januárjától június 30-ig Magyarország látja el az uniós elnökségi feladatokat – az országok lakói minél
jobban megismerjék egymást. Ebben
az időszakban például itt, Gödöllőn
spanyol és belga kulturális rendez-
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vényekre kerül majd sor.
Francis Stijnen, Turnhout polgármestere elmondta: fontosnak tartja,
hogy minél több uniós forrás álljon
rendelkezésre olyan közös programok szervezéséhez, amibe a hollandiai Wageningent is
bekapcsolhatnák.
Mint mondta, a jövőben szeretnének
minél több kulturális, sport és környezetvédelmi együttműködést a városok
között.
A belga
polgármester főleg az
utóbbi területen, a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések terén
szeretné még szorosabbra fűzni az együttműködést, de nagy hangsúlyt
kívánnak helyezni a szociális területekre is.
Mint mondta, szeretnék
átadni
tapasztalatikat

azért, hogy így segítsék az időseket
érintő szociális szolgáltatásokat megerősíteni Gödöllőn.
A kulturális kapcsolatok erősítésére minden találkozás alkalmával sor
kerül. A mostani, kétnapos látogatás
során is több eseményen vettek részt
vendégeink.
Megtekintették a városi múzeumban nemrég megnyílt Remsey-kiállítást, ellátogattak a királyi kastélyba
és a városi könyvtárba, ahol a Talamba Ütőegyüttes adott koncertet számukra. Erre a rendezvényre ellátogattak azok a giesseni diákok is, akik a
hagyományos cserelátogatás keretében a Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiumban vendégeskedtek.
kép és szöveg: kbr

WHO: Magyarország a legegészségtelenebb

Több egészségmegőrző programot
Ismét egy negatív eredménynyel hívta fel magára hazánk a
figyelmet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése
szerint ugyanis Magyarország
a világ egyik legegészségtelenebb országa. Ezt a WHO tisztviselőjére hivatkozva jelentette
be az NPR amerikai közszolgálati rádió.
A WHO az ENSZ szakosított nemzetközi intézményeként 1948. április
7-én kezdte meg működését, ennek
évfordulóján tartják az egészség világnapját.
Az idei világnap témája az urbanizáció és az egészség kapcsolata volt. A
szervezet szerdán nagyszabású kampányt indított: a világ ezer városában
„megnyitották a közösségi tereket az
egészség előtt“, utcákat zártak le a

forgalom elől, bátorították a parkokban való mozgást. A cél az egészségvédő programok népszerűsítése.
Az NPR Budapestről keltezett tudósításában megszólaltatta Pusztai
Zsófiát, a WHO nemzeti koordinátorát, aki kifejtette: Magyarország az
Európai Unió, egyben a világ egyik
legegészségtelenebb országa. Ebben
szerepet játszik a népesség egészségtelen, mozgásszegény életmódja,
a jelentős alkoholfogyasztás és dohányzás, valamint a zsíros ételek fogyasztása.
A magyar lakosság egészségügyi
helyzete még mindig elég gyenge
nemzetközi mércével, jóval elmarad
attól, ami egy ilyen társadalmi-gazdasági fejlettségű országtól elvárható
volna, beleértve az EU-tagállamokat
és más országokat is, mutatott rá a
szakember. Pusztai Zsófia emlékez-

A tanulás lehet a kiút

tetett: Magyarországon az elhalálozások okai között vezető a szerepük a
szív- és érrendszeri betegségeknek,
nemcsak európai, hanem világviszonylatban is a legmagasabb a tüdőrákos betegek aránya a férfiak körében. Az Európai Unióban Magyarország mellett Bulgária és Románia
sorolható a legegészségtelenebb országok közé.
A WHO idei kampányában a
városokban élők egészségtelen életmódjára, a környezetszennyezésre, a
rák- és szívbetegségek számának növekedésére igyekszik felhívni a figyelmet. Pusztai Zsófia úgy nyilatkozott az NPR rádiónak: azt szeretné, ha
a következő kormány az ország gazdasági gondjai ellenére többet költene
az egészségügyi megelőző programokra.
Forrás: MTI

ha újra kezdhetné, 22 százalék mindkettőben gondolkodik.
A választás azonban nem egyszerű. Elsőként azt kell végiggondolni,
hogy a már birtokolt ismereteket hoMint arról nemrégiben beszámoltunk, a legújabb statisztikai ada- gyan tudja az érintett hasznosítani.
tok szerint Magyarországon az elmúlt egy esztendőben az átla- Ezért nagy szerep jut a továbbképzégot meghaladó mértékben emelkedett a munkanélküliségi ráta, seknek, ahol a szakmai tapasztalat
tizenhat éves rekord dőlt meg. Nincs ez másként kistérségünk- nagy előnyt jelent. Vannak azonban,
ben sem; az állás nélküliek száma folyamatosan nő, több mint akik hajlandóak új területekkel pró3100 munkanélkülit tartanak nyilván. A szakemberek a szezo- bálkozni. Ma Magyarországon a sinális munka beindulásától remélik a változást, de sokak számára kerágazatok közé tartozik többek köa megoldást a tanulás jelentheti.
zött az informatika, a telekommunikáció, a bank és biztosítás és a
Ahogy nő a munkanélküliség, egyre
humánerőforrás
Az építőipar is tartós szakmunkás hiánnyal küzd
több emberben merül fel, hogy fejterület. A Budalessze tudását, vagy tanuljon egy telpesti Műszaki
jesen új szakmát.
Egyetem tapaszEgy februári felmérés szerint az
talatai szerint jeem-berek több mint fele úgy gondollenleg az inforja, hogy a folyamatos képzés, az életmatikusok a leghosszig tartó tanulás biztosítja a munkeresettebbek,
kaerő-piaci érvényesülést. A válaszőket követik a
adók közel kétharmadának vannak
villamosmérnötanulási tervei, melyek között elsőkök, a gépészek
sorban a szakmai tudás elmélyítése és
és a közlekedési
a nyelvismeret bővítése szerepel, de
mérnökök. De
minden ötödik ember valami újba saját szakmáján belül keres majd va- nem szabad megfeledkezni a jó szakkezdene.
lamilyen tanfolyamot, míg 24 száza- munkáról sem, főleg a gépiparban és
lék új szakmát tanulna. A fiatalok 32 az építőiparban tapasztalható tartós
A felnőttek 63 százaléka tervezi, százaléka akarja elmélyíteni mai tu- szakmunkáshiány, így ezekre a terühogy a következő néhány évben to- dását, 23 százalékuk szeretne valami letekre is érdemes odafigyelniük
vábbképzi magát, 40 százalék pedig teljesen új foglalkozást elsajátítani, azoknak, akik váltani szeretnének. jb

Munkanélküliség...

Középpontban a kulturális és a lelki értékek

Fellendülőben a Mária-út
Idegenforgalmi szakemberek,
többek között utazási irodák
képviselői és szakújságírók ismerkedtek a múlt héten a Gödöllői Kistérség szépségeivel.
A szakmai kirándulásra a nemrégiben díjat kapott Rejtett kincsek… című kiadvány alapján
invitálta az érdeklődőket Padányi Ágnes turisztikai referens.
Míg a múlt esztendőben Gödöllőt
mutatták be a szakembereknek, most
a város határán kívüli területekre kalandoztak, felhívva a figyelmet a térség különleges értékeire.
Bár a kirándulás most
nem érintette Máriabesnyőt,
a városrész, és ezáltal Gödöllő számára is sokat jelent
majd az egyre jobban kiépülő Mária-út, aminek az
egyik állomása a városunkhoz tartozó kegyhely.
A Mária-út egy kialakítás
alatt álló, Közép-Európán
átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati tengelye az ausztriai
Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy
1400 km-es távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan.
Az út vagy annak kisebb
szakaszai csoportosan vagy
egyénileg is bejárhatók lesznek, elsősorban gyalogosan, de akár
kerékpáros változatban is. Az utat útjelzések és táblák jelölik majd, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat, illetve térképes zarándokkalauz készül.
A zarándokok az útvonal bejárása
során az állomásokon pecsétet és
egyedi azonosítású gyöngyszemet
kapnak, amelyből a saját rózsafüzé-

rüket fűzhetik fel az egész út végigjárása folytán.
A kelet-nyugati tengely mellett
észak-déli útvonal is tervezett, így
egy Közép-Európát átívelő keresztet
kapunk. Ezt további alternatívák és
leágazások egészítik ki, felfűzve ezáltal a különféle zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális
értékeket.
A szervezők egy olyan utat kívánnak kialakítani, mely mindenki felé
nyitott, aki a kulturális, lelki vagy természeti értékeket keresi.
Gödöllőn már a múlt évben felfestették a Mária-utat jelző turista jelzé-

seket. Az Alsóparkon át a kastélytemplomhoz juthatnak el az érdeklődők,
majd a máriabesnyői bazilikáig, és tovább a temetőig vezet az út.
Már az elmúlt évben is sok látogató
érkezett ennek az ajánlásnak köszönhetően városunkba, s az idegenforgalmi
szakemberek a jövőben az idelátogatók
számának jelentős emelkedésére szákj
mítanak.

Megkezdődtek a munkák

Nem csak szárazföldön
Március 12-én, hétfőn megkezdődtek az Úrréti-tó helyreállítási
munkálatai. Mint arról korábban beszámoltunk, február 27-én
az Úrréti-tó vízszintje 1,5 métert csökkent, majd délelőtt a Rét
utca burkolata 3x2 méteres felületen beszakadt és egy közel 3
méter mély üreg került elő az utcában fekvő ivóvízvezeték környezetében.
A helyreállítási munkák során a Rét utca alatt kicserélik a teljes átereszt,
megtörténik a tó rézsü burkolatának javítása, valamint a tónál új zsilip műtárgy épül. A tervek szerint itt közel három héten át kell félpályás útlezárásra
számítani.
A jó idő beköszöntével megkezdődtek a járdaépítések is. A
héten a Kápolna
utcában és a Dózsa György út
72-82-ig terjedő
szakaszán dolgoznak majd a
VÜSZI munkatársai.
A kép a februári állapotot mutatja
Városszertte javítják az útburkolati hibákat is. Az idei tél megviselte a városi utakat, ezért
folyamatos a kátyúzás, és emellett szintén rendszeres a városi utak takarítása
is.
Kép és szöveg: bj

Rendkívüli testületi ülés

Buszközlekedési pályázat
A képviselő-testület április 8-án rendkívüli ülést tartott és egyhangúlag elfogadta a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátására kiírandó pályázat felhívását és dokumentációját. A helyi autóbusz közszolgáltatást az önkormányzattal kötött szerződés szerint az év végéig a Volánbusz Zrt. látja el.
it
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Gödöllőn is Fidesz-győzelem
A hét végén megtartott országgyűlési választás volt az első a rendszerváltás óta, amikor már az első fordulóban eldőlt, hogy ki képviseli városunkat a következő négy esztendőben
az Országgyűlésben.
Vécsey László valamennyi gödöllői szavazókörben első helyen végzett. Hasonlóan egyértelmű volt Roszík Gábor megítélése, igaz ez esetben ellenkező előjellel. A Magyar Demokrata Fórum egykori és ismételt

sága. Sok helyen fel is számolták az
egykor jelentős erőt képviselő helyi
szervezeteket, így pl. Gödöllőn is.
Ezek után nem csoda, hogy a rendszerváltás óta legrosszabb eredményt
tudta csak elérni az MDF színeiben
indult Roszík Gábor, aki a legtöbb
szavazatot (72) a 26-os szavazókörben kapta, de pl. a 11-esben csupán 11
voksot sikerült begyűjtenie.
Az elmúlt ciklusban egyéni képviselőként működő Fogarasiné Deák
Valériának sehol sem sikerült Vé-

tagja, aki ott volt pártja legnagyobb
sikerénél, most, a legnagyobb bukásánál is részese volt az eseményeknek. Azt már korábban is lehetett sejteni, hogy az MDF nem éri el a parlamenti küszöbhöz szükséges 5 százalékot, hiszen a Dávid Ibolya vezette
pártnak, amiből már mindenkit kizártak, aki nem értett egyet az elnök aszszonnyal, teljesen szétzilálódott a tag-

csey Lászlót közelítenie. A „harc“ az
MSZP és a Jobbik jelöltje között éleződött ki, a két képviselőjelölt sok
esetben kapott megközelítőleg azonos szavazatot, így pl. az 5. szavazókörben, ahol 81-83 volt az arány a
Jobbik javára, de a volt képviselő az
esetek többségében maga mögé tudta
utasítani az országgyűlési választásokon debütáló párt jelöltjét. Szintén

(folytatás az 1. oldalról)
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alapján is elszámolható.
Változás a korábbi szabályokhoz képest, hogy a
munkáltatóknak a költségtérítés szempontjából már
nem csak a teljes árú, hanem a kedvezményes menetjegyet és bérletet is el
kell fogadniuk. Továbbra is csak a bérlet vagy a jegy leadása kötelező, és
nincs szükség sem a munkavállaló,
sem pedig a munkáltató nevére szóló
számla beszerzésére. Új, hogy a dolgozónak a költségtérítés igénybevételével
egy időben nyilatkozatot kell tennie a
lakóhelyéről és tartózkodási helyéről,
valamint arról, hogy ezek közül melyik
címről jár be a munkahelyére. Míg eddig nem volt maximálva a kifizethető
összeg, május 1-jétől a hétvégi hazautazások költségtérítése nem haladhatja meg a havi 30 ezer forintot.
Változnak a szabályok a nem közösségi közlekedéshez kapcsolódó költségtérítés esetében is. Az szja-törvény
alapján ha a munkavállaló közösségi
közlekedés igénybevételével munkába
tud járni, akkor a kilométerenként 9 forint összegű költségtérítés csak úgy adható adómentesen, ha a dolgozó munkarendje miatt nem, illetve csak hosszú
várakozással tudna közösségi közlekedést igénybe venni. Az új rendelet
meghatározza, hogy hosszú várakozásnak azon időtartam minősül, ami a
munkavállaló személyi, családi vagy
egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és meghaladja az út
megtételéhez szükséges időt. Ilyen
esetben az adómentesség érvényesítéséhez a munkáltatónak igazolnia kell,
hogy a dolgozó a közösségi közlekedést valóban csak a menetidőt meghaladó várakozási idővel tudná igénybe
venni. Ez utóbbi megítélése sok esetben gondot okozhat majd, hiszen az,
hogy mi számít aránytalanul hosszú
időnek, mást jelenthet a munkavállaló,
mást a munkáltató, és esetleg mást az
(b.j.)
APEH szempontjából.

Máriabesnyőn, az 1. választókörben
kapta a Fogarasiné Deák Valéria a
legkevesebb szavazatot, itt csak Roszík Gábort tudta megelőzni.
Itt érte el azonban a legjobb gödöllői eredményét a Jobbik jelöltje. Bertha Szilvia a máriabesnyőieket tudta
igazán megszólítani. Az itt található
hat szavazókörből ötben ő végzett a
második helyen.
Sokak számára meglepetést hozott
a Lehet Más a Politika szereplése. A
városunk politikai palettáján legújabbnak
számító
párt a 2-3-4. helyeken szerepelt az
MSZP-vel és a Jobbikkal osztozva a
szavazatokon. Lengyel Szilvia a 12.
szavazókörben például Fogarasiné Deák Valériát is megelőzte.
Talán sokan fellélegeznek, hogy a
második
forduló
előtti csatározásokból már kimarad
Gödöllő. Hiszen annak ellenére, hogy
az MSZP nem lesz
kormányzati tényező, nagy csatára számíthatunk, aminek a
tétje, hogy meg lesz-e a FideszKDNP kétharmados többsége.
Az biztos, hogy mindenki izgatottan várja majd a végleges eredményt,
épp úgy, mint várta április 11-én vasárnap este. Bár mind a baloldal,
mind a jobboldal felkészült arra, hogy
a másik oldalról támadások érik, arra
nem számítottak, hogy az Országos
Választási Bizottság döntései (nem

döntései) okoznak majd vihart. Bár
Szigeti Péter, az OVB elnöke vasárnap késő éjjel úgy nyilatkozott: Az
országgyűlési képviselők választása a
törvényes keretek között zajlott le, sokan kevésnek érezték ezt azok után,
hogy az OVB lényegében döntésképtelennek bizonyult, hogy mi is a helyes döntés, miután az igazolással
szavazók több helyszínen csak késő

lasztókerületen belül bárhol szavazhattak. A szakértők szerint azonban
nem modellezték le, hogy ez milyen
tömeg megjelenését jelenti majd az
egyes körzetekben.
Gödöllőn a 26. szavazókörben
voksolhattak azok, akik nem rendelkeznek lakhellyel, és azok, akik nem
a lakóhelyükön, hanem igazolással itt
Gödöllőn szavaztak. Itt is várakozni
kellett a választóknak, azonVécsey László
ban 19 órára mindenki rendben le tudta adni szavazatát.
Sólyom László köztársasági elnök szerint a rendszerváltás óta még soha nem volt
olyan egyértelmű és széles a
győztes párt támogatása, mint
most, ám – mint mondta – ez
a bizalom óriási felelősséget
ruház a győztes pártra. A köztársasági elnök az Országos
Választási Központban beszélt erről az előzetes tájékoztató eredmények ismertetéséről tartott sajtótájékoztatón,
vasárnap este.
Az államfő megköszönte a
választópolgároknak a magas
részvételi arányt, különösen
azoknak, „akik órákat várakoztak“. Úgy fogalmazott:
„Az ő kitartásuk és a magas
részvétel egyaránt azt bizoéjjel tudtak élni állampolgári joguk- nyítja: az emberek tisztában voltak
kal.
ennek a döntésnek az óriási jelentőA kormány az Alkotmánybíróság ségével“.
(Ab) kérésére készítette el a válaszAz államfő hangsúlyozta, hogy „a
tási eljárásról szóló törvény módosí- demokratikus akaratnyilvánítás megtását 2006-ban, annak érdekében, történt és ez fogja meghatározni Mahogy egyértelműbbé váljanak az iga- gyarország következő négy évét“.
zolással, nem a lakóhelyükön szavaEzt nem fogja befolyásolni sem az
zókra vonatkozó szabályok. A tör- – folytatta –, hogy egyes körzetekben
vénymódosítást 2007-ben nyújtották elhúzódott a szavazás, technikai nebe, és az Országgyűlés pedig egyhan- hézségek voltak, sem pedig az, hogy
gúlag fogadta el azt. Ennek értelmé- „a választási élményre szomjas és joben minden választókerületben egy gosult közönség“ az Országos Vászavazókört jelöltek ki az igazolással lasztási Bizottság „jogértelmezési viszavazók részére. Korábban az igazo- táit láthatta a hivatalos eredmények
(k.j.)
lással rendelkezők a kiválasztott vá- közlése helyett“.

Változás a költségtérítésben

Visszafizetik az eredetiségvizsgálat díját

Bizonytalanság

Csak külön kérelemre!

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is előfordult, hogy úgy lépett életbe egy-egy rendelet, kormánydöntés,
hogy az azzal foglalkozóknak bizony
feladta a leckét, mi is a pontos teendő.
Most is hasonló esettel találkozunk.
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés egységes lesz május
1-jétől: a vonat és a busz esetében is
legalább 86%-ot kell fizetnie a munkaadónak. Az alapelv viszont változatlan:
munkába járás címén továbbra is csak
akkor kell utazási költségtérítést fizetni, ha a dolgozó lakóhelye (tartózkodási helye), illetve munkahelye más-más
településen van. Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről,
illetve az országhatáron kívülről a
munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés
helye közötti helyközi (távolsági) utazással történő napi munkába járás és a
hétvégi hazautazás.
Míg a hatályos szabályok nem részletezik a munkába járással kapcsolatos
utazási költségtérítésre jogosultak körét, addig májustól költségtérítésre jogosultnak minősülnek a munka törvénykönyve szerinti munkaviszony
alapján foglalkoztatott személyek, a
köztisztviselők, a közalkalmazottak, a
bírók, az ügyészek, az igazságügyi alkalmazottak, és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai. A rendelet a
külföldön lakó munkavállaló hazautazását is munkába járásnak minősíti.
A költségtérítés a jelenleg is meghatározott közösségi közlekedési eszközök mellett a napi munkába járás és a
hétvégi hazautazás esetében a menetrend szerint közlekedő hajókra, kompokra és révekre, valamint hétvégi hazautazásnál a légi közlekedési járművekre váltott bérlet, illetve menetjegy

Sokakat nagyon kellemetlenül érintett az a jogszabály, amely alapján
2010. január 1-je és február 18. között
szinte minden gépjármű-tulajdonosnak ki kellett fizetnie az integrált műszaki vizsgarendszer keretében elvégzett eredetiségvizsgálat díját. A hibás
döntést hamar felismerve döntöttek
arról, hogy visszamenőleges hatállyal
törlik a jogszabályt, s visszatérítik a
díjat. Azonban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) csak külön kérelemre fizeti vissza, amit legkésőbb
június 30-ig be kell nyújtani!
A kérelmet április 1. és június 30.
között lehet benyújtani a vizsgálóállomásokon, vagy postán a területileg
illetékes NKH regionális igazgatóságának címezve. Miután az eredetiségvizsgálat eredményét 60 napig lehet a
közlekedési igazgatási eljárásban felhasználni, a visszafizetésről a döntés
legkorábban a vizsgálat napját követő
61. napon történhet.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság
közleményben hozta nyilvánosságra,
hogy „Az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről szóló
86/2010. (III. 26.) Korm. Rendelet
értelmében a közlekedési hatóság a
jogosult kérelmére visszatéríti az időszakos vizsgálat keretében 2010. január 1. és 2010. február 18. között elvégzett eredetiségvizsgálat befizetett
díját.”
A díj visszafizetését jármű korábbi
eljárást kezdeményező üzemben tartója kérheti, ha a jármű eredetiségvizsgálatának eredményét a közlekedési igazgatási eljárásban nem használta fel (pl. átíráshoz). A visszafizetésről a közlekedési hatóság közigaz-

gatási eljárás keretében az eredetiségvizsgálat eredményének közlekedési
igazgatási eljárásban való felhasználhatóságára meghatározott idő elteltét
követően határoz. A kérelem benyújtására 2010. április 1-je és 2010. június 30. között van lehetőség. A 2010
június 30-ai határidő jogvesztő, az ezt
követően benyújtott kérelmek alapján
a díj visszafizetésére nincs lehetőség!
A kérelemnek tartalmaznia kell a
jármű rendszámát, az időszakos vizsgálat keretében elvégzett eredetiségvizsgálat helyét és idejét, a jogosult
nevét és címét, a bankszámlaszámot,
amennyiben a jogosult a díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri
teljesíteni, valamint nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a visszafizetésre
kerülő díjat bankszámlaszámra történő átutalással, vagy lakcímre, készpénz-kifizetés kézbesítésével kéri, illetve az eredetiségvizsgálat eredményét
közlekedési igazgatási eljárásban nem használták fel
és – amennyiben a kiadásától számított 60 nap nem
telt el – annak felhasználására nem kerül sor.
A kérelem tartalmazhatja
az ügyfél nyilatkozatát, miszerint kedvező döntés esetén a jogorvoslati jogáról
lemond. Az eljárást meggyorsítja, ha a kérelemhez
mellékeli a műszaki vizsgáról kiállított Műszaki adatlapot vagy a kapott számviteli bizonylatot, amennyiben az rendelkezésre áll.
A bankszámlára utalás
egyszerűbb, gyorsabb eljárás, ezért javasolják, hogy

fizetési módként elsősorban az utalást
válasszák! Sikertelen utalás esetén a
hatóság a kérelemben megadott címre
postai készpénz-kifizetés kézbesítésével továbbítja a visszajáró díjat. A
visszautalás a határozat jogerőre
emelkedését követően tudja a hatóság
indítani. A hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
kérelemnek helyt adó döntés esetén a
kérelmező lemondjon a jogorvoslati
(fellebbezési) lehetőségről. Ebben az
esetben a határozat a közléssel jogerőssé és végrehajthatóvá válik. Így
15 nappal rövidülhet az eljárás.
Információ: Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
gödöllői csoportja. Cím: 2100 Gödöllő, Haraszti út 2/A, postacím: 1576
Budapest, Pf.: 25.
Telefon: 06-28/420-696, 28/410-048.
Ügyfélfogadási idő: H-Cs 7.00-15.00,
P 7.00-13.00
(t.a.)
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Védelmi nap speciális gyakorlatokkal

Mentették a menthetőt
A középiskolás korosztálynak
a honvédelem, a rendőrség, a
tűzoltóság, a polgári védelem,
a katasztrófavédelem és a speciális mentő szervezetek feladataival, munkájával való megismertetése céljával védelmi
napot tartottak április elsején a
gödöllői Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskolában.

Tamás a védelmi napot megnyitó beszédében emlékeztetett arra, hogy
balesetek bármikor, bárkit érhetnek,
ennek ellenére mintha nem eléggé figyelnénk a veszélyekre. Hozzátette,
nem arról van szó, hogy folyamatos
félelemben kellene élni, de fel kell

A védelmi napon képviseltette magát
a Magyar Tartalékosok Szövetsége
Pest Megyei Szervezete, a Gödöllő
Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség, a gödöllői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a város rendőrkapitánysága, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, valamint a Pest
Megyei Speciális Mentő Szervezet.
A Gödöllő Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltséget körülbelül egy
éve megbízottként vezető Vargáné
Bodrogi Ágnes elmondta, reményeik
szerint a jövőben rendszeresek lesznek a hasonló megmozdulások.
A Madách iskola igazgatója, Kocsi

2010. április 14.

Közélet

készülni a lehetséges kockázatokra,
és tisztázni szükséges, mit tehet az
egyes ember katasztrófahelyzetben.
Mint mondta, a szabályok betartásával, a felkészüléssel, felkészítéssel
sokat tehetünk, s ennek az első lépcsőfoka lehet egy-egy ilyen esemény.
A szakmai bemutatók sorát a gödöllői

tűzoltók nyitották, akik az Alcu Team
2000 Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. által ingyenesen rendelkezésre
bocsátott roncsautón mutatták be, hogyan kell egy balesetet szenvedett
személyautót szabályosan áramtalanítani, feldarabolni; majd a járművet fel is gyújtották, ezúttal a hatékony oltást illusztrálva ezzel. A Pest
Megyei Kutató-Mentő Szolgálat kutyás bemutatót tartott. A négy páros
némi példát adott kutya és vezetője
közös munkájából,
fegyelemből, bizalomból, majd a Pest
Megyei
Speciális
Mentő Szervezet alpintechnikai bemutatójára került sor,
aminek keretében a
vakmerő falmászóhoz feljutva, először
még ott, a magasban
ellátták annak sérüléseit, majd kötelek
segítségével a földre
eresztették.
Legközelebb az általános iskolás
diákok kapnak ízelítőt a katasztrófa
védelmi munkákból, április 16-án a
Gödöllői Városi Tűzoltóság udvarán
rendezik meg ugyanis az ifjúsági
versenyt.
kép és szöveg: -jt-

Gödöllői Polgárőr Egyesület – tisztázódott a félreértés

Csak törvényes keretek között
Néhány hete jelent meg a Gödöllői Polgárőr Egyesülettel foglalkozó írásunk, melyben Gallyas Attila, az egyesület vezetője számolt be a szervezet munkájáról, és kérte városunk lakóinak segítségét,
az adó 1 százalékával való támogatását, hogy minél nagyobb jelenlétet tudjanak biztosítani a közbiztonság javítása érdekében.
A cikk megjelenése után több jelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy valóban igazoltathatnak-e a polgárőrök. Természetesen az ügyben megkerestük Gallyas Attilát, aki elmondta: – Köszönöm a lehetőséget a helyreigazításra. A
tévedés oka, hogy a polgárőrségre vonatkozó 2006. LII. törvény egyes pontjai a múlt évben módosultak, de a Parlament
által elfogadott anyagból ez kikerült. Megnyugtató számunkra, hogy eddig nem éltünk ezzel a lehetőséggel, így mint
mindig, a törvényes feltételek keretein belül dolgoztunk, és a jövőben is ennek megfelelően végezzük a munkánkat. jb

Rendőrségi hírek

Balestek és szabályok
Magyarországon az érvényben
lévő jogszabályok alapján a balesettel érintett járművek vezetői kötelesek megállni a baleset helyszínén. Meg kell győződni arról, hogy történt-e
személyi sérülés, kialakult-e
olyan veszélyhelyzet, melyben
valaki segítségre szorul.
Ez a kötelezettség minden járművezetőt terhel, függetlenül alttól, hogy
felelős volt-e a baleset bekövetkezéséért vagy sem. Aki elhagyja a helyszínt, az szabálysértést vagy bűncselekményt követ el.
Abban az esetben, ha olyan jármű
vezetője nem tesz eleget a kötelezettségének, aki egy olyan járművel ütközik, melyben senki nem tartózkodik, de abban kárt okoz, az szabálysértési és a károkozásért anyagi felelősséggel tartozik.
Az a járművezető, aki egy olyan
balesetben részes, melyben a másik
jármű vagy járművek vezetője vagy
utasai bent tartózkodnak, még abban
az esetben is, ha nem következik be
személyi sérülés – de a helyszínről
megállás nélkül elhajt –, már cserbenhagyás vétségét követi el, melyért
akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.
Amennyiben a baleset során személyi sérülés történik, már súlyosabb
cselekményt követ el a helyszínt elhagyó jármű vezetője, illetve utasai is
bűncselekményt követnek el, mert
nem tesznek eleget azon segítségnyújtási kötelezettségüknek, amely
mindenkire vonatkozik, aki látja vagy
más módon észlel egy személyi sérüléssel járó balesetet.
A rendőrség minden tudomására
jutott esetben eljárást indít, a szabály-

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
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

A hét kérdése
A hét végén lezárult a parlamenti választások első fordulója. Kíváncsiak voltunk:
– Ön mit vár az új parlamenttől?
Íme néhány a beérkezett válaszok közül:
„Olyanok legyenek a képviselők,
hogy ne kelljen hol ennek, hol annak
felfüggeszteni a mentelmi jogát a különböző bírósági eljárások miatt!
Soha még úgy nem járatódott le a
parlament, mint az előző ciklusban.
Ennyi korrupciós vád, ennyi büntetőügy, ennyi botrány még soha nem
volt a rendszerváltás óta. Tisztességes képviselőket szeretnék!”
F. B.
„Minimum annyit, hogy ne verjenek
át. Ne állítsák, hogy jó az oktatás,
amikor a diákok lassan úgy kerülnek
ki az általános iskolából, hogy nem
tudnak rendesen még írni és olvasni
sem. Ne mondják, hogy jobban élünk,

mint évekkel ezelőtt, amikor háromszorosára nőtt a gáz és a villanyszámla, viszont a fizetésem is a harmadát éri. Ne mondják, hogy javult a
közbiztonság, amikor egyre nő a betörések, rablások, erőszakos bűncselekmények száma stb…”
Nagyné
„Nagyon remélem, hogy több olyan
képviselő lesz a mostani parlamentben, aki nem azzal foglalkozik, hogy
a többieket lejárassa és pocskondiázza, hanem arra koncentrál majd,
hogy a munkáját tisztességgel elvégezze. Tudom, hogy nem lesz tejjelmézzel folyó Kánaán, ha megalakul
az új kormány, de legalább ne zsigereljenek ki minket és az ígért adócsökkentést tartsák be.”
J. H.
„Az utolsó négy évben tapasztaltak
alapján nem várok sokat, de én lennék a legboldogabb, ha az új parlament honatyái rám cáfolnának és sikerülne az országot abból a hihetet-

len mélységből kirángatni, ahová
egyes emberek eljuttatták. Szeretném, ha a leendő a képviselők (tisztelet a kivételnek) nemcsak a saját
pecsenyéjüket sütögetnék, hanem az
országét is, ezáltal is javítva az emberek mindennapi életkörülményein,
mert ami mostanában nálunk van, az
kriminális.”
R. T.
„Már az első forduló eredményei is
bebizonyították, hogy az embereknek
elegük lett abból, amerre eddig az
ország szekere haladt. Haladt, csak
visszafelé. Mindenképpen sokkal becsületesebb, tisztességesebb és hozzáértőbb munkát várok el a jövőbeni
parlamenttől.”
M. B.

A hét kérdése:
– Önnek mi a véleménye a választási eredményekről?

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.
Heti írásunkban olvasóink hozzánk
érkezett leveleiből válogattunk, és
ezekre válaszolunk.
Négy évvel ezelőtt vásároltam egy
gépkocsit, amelyhez hitelre volt
szükség. Tekintettel arra, hogy a
fiam jobb hitelképességgel rendelkezett, ő tudott hitelt felvenni, és az
Ő nevére került a gépjármű, amelynek minden költségét én fizetem,
bizonyíthatóan a saját számlámról.
Most érkezett egy levél, melyben
értesítenek, hogy az adóhivatal lefoglalta a gépjárművet a fiam adóssága miatt. A gépjármű üzembentartója én vagyok, minden biztosítás és egyéb közteher az én nevemre
jön. Megtehető a foglalás jogszerűen?
Sajnos igen. Azzal ugyanis, hogy a
gépjármű-nyilvántartásban a fia szerepel tulajdonosként, az a fiának egy
végrehajtható vagyontárgya, melyet
az adóhatóság lefoglalhat, és akár értékesíthet is. Az, hogy Ön üzembentartóként szerepel, nem jelent felmentést a végrehajtás alól. Amennyiben
tudja igazolni a gépkocsira fordított
összegeket, akkor azok megtérítését a
fiától kérheti, végső soron akár bírósági úton is.
Jelenleg gyesen lévő kismama vagyok. A cég, ahol munkaviszonyom
van, meg fog szűnni. A helyét egy

sértések, bűncselekmények elkövetőit felkutatja és velük szemben az eljárásokat lefolytatja. A cselekmény
súlyától függően pénzbüntetésre, súlyosabb esetben több éves szabadságvesztésre is számíthat a helyszínt elhagyó vagy a segítségnyújtást elmulasztó személy.
***
Egy gödöllői fiatalember március
27-én hajnalban tett bejelentést a
Gödöllői Rendőrkapitányság ügyeletére, mely szerint a városban egy
sportcsarnok előtt a közterületen több
személy bántalmazta. A tanúkutatás
során sikerült megtalálni azt a személygépkocsit, amiben öt helyi fiatalember
ült. Igazoltatásuk során elmondták,
hogy az éjszaka során ünnepeltek és
szórakozás közben ittas állapotba kerültek. Amikor egyik szórakozóhelyről a másikba autóztak, útközben látták meg a fiatal párt, akikbe vélhetően
ittas állapotuk miatt kötöttek bele. A
pár férfi tagját többen bántalmazták,
majd a helyszínről autóval távoztak.
A fiatalok ellen csoportos garázdaság bűntett megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás.
***
Március 28-án 00.15 órakor a polgárőrök jelentették, hogy a Szilasligeti HÉV megállóban fiatalok kővel
dobálják az ott elhelyezett tükröt.
A helyszínen igazoltatták P.Á.P. 18
éves kistarcsai, és M. D. 15 éves kerepesi lakosokat, akik elmondták,
hogy unalmukban kezdték el kövekkel dobálni a megállóban elhelyezett
80x90 cm-es tükröt, melyet sikerült
összetörniük.
A két fiatalember ellen rongálás
vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás.
Gödöllő Rendőrkapitányság

másik cég veszi át, hasonló profillal, de tudomásom szerint nem jogutódlással. Sokakat el fognak küldeni, kérdésem az, hogy nekem fel
lehet-e mondani?
A Munka Törvénykönyve szerint Ön
felmondási védelem alatt áll. A munkaviszony megszűnésének azonban
nemcsak ez lehet a módja, ugyanis
külön nevesíti a jogszabály azt az esetet, amikor a munkáltató jogutód nélkül megszűnik. Ekkor a munkaviszony megszűnéséhez nincs szükség
külön felmondásra, az a törvény erejénél fogva bekövetkezik. Ebből következően az Ön munkaviszonya is
meg fog szűnni, függetlenül attól,
hogy gyesen van. Felmentési idő
nincs, a végkielégítés viszont jár. Ön
csak akkor lenne védett, ha az új cég
munkajogi szempontból jogutód lenne.
Bátyám után – más törvényes örökös nem lévén – édesanyámmal vélhetően közösen örököljük az ingatlanát és két autót. Ugyanakkor a
testvérem tetemes adósságot is felhalmozott, és félünk attól, hogy azt
nekünk kell kifizetni. Visszautasíthatjuk az örökséget, vagy annak
egy részét, hogy az adósságtól szabaduljunk?
A hagyaték visszautasítható, de csak
teljes egészében, abból nem lehet szabadon „válogatni”. Ez azt jelenti,
hogy ha elfogadják, akkor az ingó és
ingatlan vagyontárgyakat megöröklik, de megöröklik az adósságot is.
Felhívnám a figyelmüket arra is,
hogy az adósságokért csak a megörökölt vagyonnal, illetve annak erejéig felelnek, tehát ha az nem fedezi
azokat, a saját vagyonuk nem kerül
veszélybe. Ugyanakkor ha az örökség
fedezi az adósságokat, azokat ki kell
egyenlíteni.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai

2010. április 14.

In memoriam Klacsmann László (1915-2010)
Végső Búcsú
A Dózsa György úti temetőben
vettek búcsút április 9-én dr.
Klacsmann László szülész-nőgyógyász szakorvostól, kórházigazgató főorvostól, akit
ezt követően a máriabesnyői
öreg temetőben helyeztek
végső nyugalomra.
Dr. Klacsmann László 1915. április
13-án született Budapesten. Általános, majd középiskolai tanulmányait
a trianoni szerződés miatt akkor már
a Jugoszláv királysághoz tartozó Zimonyban végezte. A nagy világgazdasági válság idején egy rosszul számított befektetés miatt a háromgyermekes család teljesen elszegényedett; korábbi disznópásztoruknál
kaptak szállást. Anyagi megfontolásból kezdte el a jogi tanulmányokat,
de fél év múltán mégis inkább a medicinát választotta.
Már egyetemi évei alatt laboránsként
a zimonyi Irgalmas-rendi kórházban
dolgozott, először felfedezve ebben
a régióban Malaria tropica-t. A sok
labormunkáért cserébe munkatársai
többször mutattak neki érdekes eseteket, így társainál szélesebb gyakorlati tapasztalatokra tett szert. 1940ben vette át orvosi diplomáját a Belgrádi Egyetemen. (Az orvosok akkori
társadalmi megítéléséhez: diplomázás után gimnáziumi tanárai előre
köszöntek a friss doktornak!)
A második világégés pályáját eltérítette: belorvosi klinikai gyakorlat helyett a jugoszláv hadseregbe sorozták be 1940. áprilisától 1941. áprilisáig.
Jugoszlávia felbomlása, illetve a
Délvidék visszacsatolása után a
zombori Magyar Királyi Állami
Kórház belgyógyászati-, majd szülészeti-nőgyógyászati osztályán dolgozott gyakornokként, majd 1942.
augusztustól megbízott osztályvezetőként.
Ezt követően 1943. augusztusától a
Szegedi Egyetem Női Klinikájának
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munkatársa lett 1944. októberéig,
amikor is a magyar hadsereg kötelékébe került, a Kárpátok vonulatát
védte egy utász zászlóaljban, míg
végül orosz hadifogságba került.
Jánosházán 1945. május-augusztus
között szervezte a közegészségügyet
a hadifoglyok között. A „malenkij

robot” elől kalandosan menekült
meg: a vagon alját kivágva, a mozgó
szerelvényből ugrott ki a sínek közé.
Rövid ideig az ózdi vasgyári kórház
nőgyógyászatán dolgozott, majd Budapestre, a Magyar Vöröskereszt
Gyógyfürdőkórházába– s emellett
külsősként a Szt. Margit Kórház Nőgyógyászatára –, majd a Vöröskereszt Erzsébet Kórházba került. Ezen
időszak alatt a külföldi adományok
elosztásában végzett munkájáért dicséretben részesült. Egészen 1952
végéig maradt az Erzsébet, illetve
jogutódként a Sportkórház Nőgyógyászatán.
A gödöllői járási tanács szülőotthonát 1953. januárjától annak megszűnéséig, 1979. június 30-ig vezette. A Budapestről hozott új szemlélet, az energikus munkakedv, szervezőkészség révén elért eredmények
még szakmai körökben is visszhangra találtak: teljes körű intézményi szülés bevezetése, kis és nagy
nőgyógyászati műtétek jó eredménynyel végzése, terhestanácsadás-gondozás, szülési szám növekedése, stb.
Több, mint 26000 szülés, az országosnál jobb mutatók (alacsonyabb
halálozási és koraszülési számok)
jelzik hozzáértését. Visszaemlékezésében legfontosabbnak a lelkiismere-

tes terhes gondozást, a születési
szám további növelését, a terhességmegszakítások visszaszorítását tekintette. Bár minden lehető fórumon
tiltakozott ellene, kórházát tudatosan
sorvasztották, majd szüntették meg,
gyökeresen kiirtva a lehetőségét egy
bármikor Gödöllőn létesülő ekkora,
vagy nagyobb hasonló létesítménynek. Az utolsó munkanapon Neki
kellett munkatársait – és saját magát
– búcsúztatnia, egyéb „vezetők” erre nem tartották
érdemesnek.
A gödöllői kórház megszűnése lelkileg nagyon
megviselte, de a szakma
szeretete munkájának folytatására sarkallta. A Péterfy
Sándor utcai kórházban
dolgozott külsősként, és
rendelést vezetett Mátyásföldön, majd Gödöllőn is.
82 évesen vonult végleg nyugalomba, ám a szaksajtón és a tudományos
fórumokon keresztül még évekig
naprakész tudással rendelkezett. Az
ifjúság nevelését elsőrendűnek tekintette, ezért önként tartott „felvilágosító” órákat középiskolások körében.
Mindezek ellenére sem szakmai,
sem hivatalos elismerésekben sem
dúskált. Eleve azon kevés vezető orvos közé tartozott, akik a pártba nem
léptek be.
Keresztény, hazafias szellemisége,
magyarságtudata sem volt jó pont.
Szakmai körök szemére vetették,
hogy a terhesség-megszakítások ellen lépett föl, s ez még fia orvosi tanulmányainak is gáncsot vetett. Budapesti évei alatt az ágya fölött függő
feszület okozta majdnem munkahelyének elvesztését; Gödöllőn 1956ban pedig a kórház Forradalmi Bizottságának elnöke volt. Munkáját
először Gödöllő városa ismerte el,
amikor 1998-ban megkapta a Gödöllő Egészségügyéért díjat. „Mellőzöttségen” javított a dr. Makra Csaba
vezette alapítvány Lumniczer-díjának 2004-es odaítélése is.
1948-ban házasodott, két gyermeke,
négy unokája, két dédunokája volt.
2010. április elsején 95 éves korában
tért meg őseihez.

Gödöllői rendezvények a Föld Napján

Családi Zöld Délután
1970. április 22-én egy amerikai egyetemista, Denis Hayes
indította el a mára világméretűvé vált Föld Napja mozgalmat (fő jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”), amelyhez
1990 óta hazánk is minden évben csatlakozik.
A GATE Zöld Klub Egyesület idén
Családi Zöld Délutánt szervez e jeles
napra április 22-én csütörtökön 14.30
és 18.30 között az Alsóparkban. Eleni
Tsakopoulos Kounalakis amerikai
nagykövet és Pintér Zoltán alpolgármester 14.30-kor az Életfánál kezdődő megnyitóját követően a Rákos-patak vízminőségével és élővilágával, a
talpunk alatti talajjal, a park rovarvilágával és madaraival (madárgyűrűzési bemutatóval) ismerkedhetnek
meg az érdeklődők a Szent István
Egyetem Állattani és Ökológiai, illetve Természetvédelmi és Tájökológiai
Tanszékei szakembereinek vezetésével. Közben civil szervezetek (GATE
Zöld Klub, GreenDependent Egyesület, Tölgy Természetvédelmi Egyesület) standjainál környezet- és egészségközpontú életvitellel kapcsolatos
tanácsadás, ökolábnyom- és karbonlábnyom-számítás lesz. Gyerekeket
és felnőtteket egyaránt vár a népszerű
Ökomata.
A bemutatók és játékok mellett
kreatív környezet- és természetvédelmi vetélkedővel is várják az érdeklődő csapatokat. Kérjük a csapatok előzetes jelentkezését az iskolákban!
Iskolánként egy vagy két nevezést várunk, csapatonként 6-8 diák (10–16
év közöttiek) és 4-5 szülő részvételével április 20-ig a következő telefonszámon: 06-30-270-1193. Találkozó az Életfánál 14:20-kor. Az akadályverseny témái: az Alsó-park faés cserjefajai, ismertebb gyógy- és fűszernövények, egészséges táplálkozás, Magyarország nemzeti parkjai
térképen és természeti értékeik, a ház-

Figyelem, időpontváltozás!

Garami Balázs, a Rádióaktív 93,6 műsorvezetője
Amikor a Roxy elköltözött, akkor én maradtam, és újra
csatlakoztam a Danubius reggeli műsorához.
Műsorvezetők, szerkesztők,
igazgatók jöttek-mentek, én
meg csak kevertem aztán
vágtam.
És 2009-ben elbúcsúztam.
Ez alatt a 10 év alatt megházasodtam, alapítottam egy
zenekart, született egy gyermekem, ebből a háromból
kettő még megvan. És persze
felszedtem 8 kilót, meg egy
csomó ősz hajszálat.

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja Önt és családját
2010. április 20-án 18 órakor a Lokálpatrióta estek 2010 elnevezésű
rendezvénysorozatának harmadik részére.
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!

Ismét Turán-est Gödöllőn
Időpont:
április 16., 18 óra
Helyszín:
Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulája
Előadók:
Dr. Bucsy László: Pozsonyi csata emlékoszlop
Gödöllőn
Esztergály Előd: Turán magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja 13. évfolyam
1. számának bemutatása
Tóth Sándor: 907-a pozsonyi diadal;
Tóth Sándor: 2010-Árpád nyomában Deutsch
Altemburgban, pontosan úgy, ahogy Anonymus
leírta.
További információ:
28/-526-540, +36/20-9714-145,
Esztergály Előd.

Ezzel egy időben „Felkészülés az
éghajlatváltozásra: mit tehetünk a kiskertben?” címmel szervez kistérségi
szemináriumot a GATE Zöld Klub
április 22-én 15 és 18 óra között Gödöllőn, a SZIE Kertészeti Tanüzemében (Alsó-park nyugati széle).
Ezen a fórumon elsősorban kertbarátok és kistermelők hallhatnak előadásokat az éghajlatváltozás okozta kerti
problémákról és az alkalmazkodás
lehetőségeiről.
Pintér Zoltán, Gödöllő Város alpolgármestere megnyitó előadását
(„Zöld” fejlesztések Gödöllőn – kedvezőtlenebb éghajlat mellett kedvezőbb városi klíma?) Czúcz Bálint,
az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének munkatársa követi
majd (Élővilág és éghajlatváltozás:
mit tehetnek a gazdák?). Matthew
Hayes, a Babat-völgyi Biokertészeti
Tanüzem vezetője Hogyan készíthetjük fel (bio)kertünket az időjárási
szélsőségekre? címmel, míg dr. Tóth
Ferenc, a Szent István Egyetem
Növényvédelmi Intézetének docense
A változó éghajlattal terjedő kártevők, kórokozók és gyomok – mit tehet a kiskertész? témában ad ötleteket
az érdeklődő gazdálkodóknak. A fórum zárásaként Kassai Tamás tanüzemvezető mutatja be a SZIE
Kertészeti Tanüzemét.
A projekt a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás
programjának támogatásával valósul
meg.
GATE Zöld Klub

Civil összefogás az
Úrréti tóért

Lokálpatrióta estek 2010

Garami Balázs vagyok, a barátaimnak csak Bláz (de nincsenek barátaim).
1971-ben születtem, ami a kínai horoszkóp szerint a disznó éve volt,
annak is május havában, innen pedig az ikrek csillagjegyet kaptam
útravalónak, ezekkel kell gazdálkodnom.
Rádiózni a Danubius Rádió reggeli műsorában, a Capuccino Triplában kezdtem 1999-ben, és nem a kávét hordtam, hanem rögtön az
adást kevertem, máig sem értem miért ugrottam ekkorát a ranglétrán,
de annyira jól sikerült az ugrás, hogy 6 évig ott ragadtam. Műsorvezetők, szerkesztők, igazgatók jöttek-mentek, én meg szépen kevertem az adást.
Aztán két évig a Roxy sárga-fekete mezébe bújtam, de nem kellett
messze menni, akkor éppen a folyosó másik végén volt a rádió.
Produkciós munkatársként, a rádió szignáljait, reklámszpotjait gyártottam.

tartási hulladékok alkotói és a szelektív hulladékgyűjtés, kiskerti komposztálás, zöld háztartás.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt egy fergeteges tavaszi
délutánra! A programot támogatja az
Amerikai Nagykövetség.

Ahogy minden évben, úgy idén is
sor kerül az Úrréti tó tavaszi takarítására a Blaháért Társaság összefogásában április 17-én szombaton 9 órától (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

Környezetvédelmi akció
a Föld Napja alkalmából
Mint arról már a Gödöllői Szolgálatban olvashattak,
a múlt évben a Pilisi Parkerdő Zrt.a csemetekerti erdőrészen fakitermelést végzett. A terület visszafásítását április 16-án közösen kezdi
meg az erdészet és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub.
Április 16-án, pénteken 13-14 óra között ebben a munkában részt
vesznek a lokálpatrióta képviselők és a városunkban élő neves személyiségek.
A jövő hét folyamán hétfőtől péntekig, minden nap 10-11 óra között különböző csoportok kapcsolódnak be a munkába:
Április 19-én hétfőn gödöllői középiskolások, kedden: a gödöllői
kulturális csoportok tagjai, szerdán: civil egyesületek, valamint
egyetemisták a GATE Zöld Klub vezetésével, csütörtökön: a gödöllői intézmények vezetői, pénteken: a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület cigány fiatalokkal
A jelzett időpontokban a szervezők szeretettel várnak
minden érdeklődőt a Csemetekertbe,
aki szeretne bekapcsolódni a munkába.
Megfelelő öltözék szükséges, eszközt az erdészet biztosít.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Trónviszályok
Kedvezményes áron kapható
most sok értékes tartalmú, tetszetős külsejű könyv a Bagoly
könyvesboltban. Siró Béla Királygyilkosságok a magyar történelemből című könyve által
például érdekes ismeretekre
tehetünk szert a múltunkból.
Titkoknak kerülhetünk a birtokába. Királygyilkosságok? Leginkább talán az van a köztudatban, hogy IV. (Kun) László lett
gyilkosság áldozata. Persze,
Aba Sámuelt is megölték. És
Orseolo Pétert?
A szerző rámutat arra, ami feltűnt a
történelemtudósoknak: az Árpád-házi királyok sokkal gyorsabban cserélődtek a trónon, mint később a Habsburgok. Vajon hányukkal végzett méreg, rafinált módon kitervelt és megvalósított gyilok?
A trónharcok alapjául mindvégig
az a kérdés szolgált, ami már Koppány és Szent István esetében is véres
válaszhoz vezetett: a család legidősebb, oldalági férfitagja örökölje-e az
éppen megüresedett uralkodói helyet
vagy az egyenes ági leszármazott?
Utóbbi nemegyszer még gyerek sőt,
csecsemő volt apja halálakor. A nagybácsi nem nyugodott bele, hogy őt és
utódait kisemmizzék. Így váltotta fel
aztán I. András fiát, Salamont I. Béla,
majd annak fiai, Géza és László. Lászlónak nem született fia, Gézának viszont kettő is, Álmos és Kálmán. Melyikük legyen az uralkodó?

Hol az jelentett gondot, hogy nem
volt a királynak fiú utóda, hol az,
hogy nagyon is sok volt. Például az
1141-62-ig uralkodó II. Géza halála
után három öccse, de három fia is
trónkövetelőként léphetett fel. Ez a
helyzet, mint olvashatjuk a könyvben
„rokoni harcok útvesztőibe juttatta az
országot, sőt, királygyilkosságok is
történtek.”
III. Andrással – akinek bár kérdéses, meg is kérdőjelezték már a korában is, hogy csörgedezett-e még az
ereiben az Árpád-háziak vére – kihalt
az Árpád-ház.
A nápolyi Anjouk, a cseh Premysliek jelentkeztek IV. Béla, V. István
leszármazottaiként a magyar koronáért. Mint tudjuk, végül is az Anjouház került ki győztesen a vetélkedésből. Nagy Lajos halálát követőn két
király is uralkodott egy időben, a lánya, Mária és a Nápolyból érkező rokon, II. (Kis) Károly. Károlyt merénylők vágták le. Az előszeretettel
magányos lovaglásokra induló Máriát rejtélyes lovasbaleset érte.
Több ízben felvetődött a kérdés:
mérgezés áldozata lett-e az uralkodó?
V. László esetében általános meggyőződés volt, hogy igen. (Ismerjük
Arany János balladájának sorait:
„…itt a kehely, igyál, uram László király, enyhít miként a sír.”) Azonban a
mai orvostudomány eredményei valószínűsítik, hogy gyors lefolyású
leukémia, fehérvérűség végzett vele.
Mátyás király egészsége már negyvenéves kora után igencsak megren-

Költészet Napja a könyvtárban

Versekből falat
„Az én szívem játszik, ingemen
átlátszik…” Nagy László Az én
szívem című versét olvashattuk azon a kis könyvjelzőn,
amit minden székre ráhelyeztek, köszöntésül, emlékül a
szék elfoglalójának a Városi
Könyvtár rendezvénytermében
Dunai Tamás színművész Szavakat fúvok című, a Költészet
Napja alkalmából bemutatott
estjén.
Bevezetőben Fóthi Zsuzsanna, a
könyvtár munkatársa megemlékezett
róla, hogy 1964-től rendezik meg nálunk a Költészet Napját József Attila
április 11-ei születésnapja évforduló-

ján. 1964-ben, majd még évekig ez az
ünnep benépesítette Budapestet, itt is,
ott is kis csoportokban várták a költők
az olvasóikat. Az ember kezébe vette
a frissen megjelent Szép versek antológiát, s sorra autogramot kért tőlük a
benne található fényképeik alá. Így
van aláírásom Nagy Lászlótól meg
többektől.
Ma már inkább könyvtárakban,
művelődési házakban gyűlik össze kicsiny, de annál lelkesebb közönség,
hogy költők, színművészek közreműködésével adózzon a költészet múzsájának.
Dunai Tamás színes és közvetlen
hangú műsorral örvendeztetett meg
bennünket. Nem titkolta, milyen ne-

Két kórus, egy koncert

A tavaszi hangversenyen ezúttal a Hajdúböszörményi Városi és
Pedagógus Kórus lesz
városunk vendége. A
két énekkar egy különleges, két nagyobb
részből álló hangversennyel kedveskedik a
gödöllői közönségnek.
Az első részben szórakoztató világi művek,
operarészletek, filmzene feldolgozások hangzanak majd el, míg a második részben egyházi művek csendülnek fel.

hézségekkel küzd közönség elé állva,
szeretettel beszélt – akár saját szavaival, de persze költők műveit előadva is – a magyar nyelv szépségéről.
Vas István és Devecseri Gábor egymásnak felelő írásai szinte meglepetésként hatottak: mennyire nem idézzük mostanában közelmúltunk e szellemi nagyságait!
A verset, a prózát, a beszélgetést
zenével egészítette ki Dunai Tamás,
dzsesszt játszott szaxofonon, illetve
klarinéton. Végül, mintegy vidám feloldásaként az estnek, családtagjai,
gyermekei versekhez való viszonyába is betekintést engedett.
A műsor után néhányan fellopóztunk még az első emeletre, ahol Versfalat építenek, könyvtárosok, olvasók
tehetik ki a falon előkészített helyekre
a legkedvesebb verseiket. Ne csupán
ünnepen, de a hétköznapokban is velünk lehessenek.
N. A.

Katona Szabó Erzsébet

Itt a tavasz, itt van újra
Hagyományosan a Török Ignác
Gimnázium aulájában rendezi
meg tavaszi koncertjét a Gödöllői Városi Vegyeskar április
17-én, 17 órai kezdettel. A
hangversenyt a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Gödöllői Tavaszi Napok keretében rendezik meg.

dült. Köszvény gyötörte. De lehetette ez a végzete? Hiszen a köszvénynyel, ha gyakori kínok közt is, évtizedekig elélhet valaki. Köszvényes
volt az utódja, II. Ulászló, Zrínyi
Miklós – az esetében ugye szó sincs
róla, hogy abba halt volna bele –, II.
Rákóczi Ferenc. Báthory István erdélyi fejedelmet és lengyel királyt újabban súlyos cukorbaj áldozatának gondolják, nem mérgezésének, mint a
kortársai.
Mert az erdélyi fejedelmek sorára
tér át az utolsó harmadában a könyv.
A Habsburgokkal nem foglalkozik.
Talán abban az időben, mikor ők viselték – ha viselték – a magyar koronát, már nem volt szokásban a gyilok
a királyi palotákban. Már a csatamezőn sem vérezhettek el, nem várták el
a királytól, hogy ütközeteket vezessen. Más történelmi játszmák vették
kezdetüket.
(Siró Béla: Királygyilkosságok a magyar történelemből)
-nád-

A kórusművek kedvelőinek ezen az
estén különleges élményben lehet részük, a hajdúböszörményi kórus
ugyanis többek között előadja Daróczi-Bárdos Tamásnak, a település
hajdúvárossá válásának 400. évfordulója alkalmából írt művét.
Közreműködnek: Tóth Erika és

Papp Gyula – zongora, Radics
Zsuzsanna – ének.
Vezényel: Gáll Péter és Pechann
Kornél.
jk

Tér inspirációk
A székesfehérvári Pelikán Galériában vendégeskedik Katona Szabó Erzsébet textilművész egyik új alkotása április 9.
és május 7. között.

A bemutatóra Szikora Tamástól
kapott lehetőséget, akit a gödöllői közönség már jól ismer.
Szikora Tamás festőművész elsősorban olyan művészbarátait invitálta
meg a főleg kortárs alkotásokat bemutató galériába, akiket a tér, a térből
való kilépés foglalkoztat.
Katona Szabó Erzsébetet egy új
alkotásra inspirálta ez a meghívás,
ami a korábbi „A fal” című munkájához hasonlóan egy nagyobb kompozíció része lesz.
bj
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Múzeumpedagógiai
foglalkozások a Gödöllői Városi
Múzeum cserkész kiállításában
Óvodásoknak és alsósoknak:
Hátizsákot fel, irány a természet!
címmel játékos tanulás a cserkész
és a természeti kiállításban
Felső tagozatos iskolai csoportoknak:
„Merre menjünk?”
címmel tájékozódási, ügyességi
kiscsoportos feladatok segítségével
ismerkedés a cserkészettel
Középiskolásoknak:
„Emberebb ember, magyarabb magyar”
címmel kiscsoportos, élményekben
gazdag tapasztalatszerzés,
ismeretek gyűjtése az
1920-30-as évek társadalmáról
Időpont egyeztetés és jelentkezés:
Oravec Évánál, (28) 419-068,
folyamatosan
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 28- 421-997
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai

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
Április 19. hétfő 17 óra
Bartek Zsolt (klarinét, furulya) növendékeinek hangversenye
Április 20. kedd 18 óra
Várnai Miklósné (fagott, furulya) növendékeinek hangversenye
Április 21. szerda 18 óra
Fodor László és Oláh Márton (klarinét,
furulya) növendékeinek hangversenye
Április 22. csütörtök 17 óra
A vegyes tanszak hangversenye

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt
2010 április 24-én (szombat) 17 órára a GIM-Ház kiállítótermébe
„TÍZ LABIRINTUS” – Orosz István grafikusművész plakátkiállításának megnyitójára.
Köszöntőt mond: Dr. Krassay László, Gödöllő
város alpolgármestere.
Megnyitja: Gärtner Petra, művészettörténész.
Zongorán közreműködik Csúr Gábor
A kiállítás megtekinthető 2010. június 6-ig,
szombat és vasárnap 14-18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján 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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Város–Kép

Adománya a XX. században is segítség volt

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Emlékezés Kálmán hercegre

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!

Kampis Antal, művészettörténész (1903. július 20. – 1982. augusztus 23.)
Aradon született és itt járt elemi iskolába. Az I. világháború után egy ideig magánúton folytatta tanulmányait,
majd később, beiratkozott a magyar nyelvű minorita
gimnáziumba. Nyolcadik osztályos volt, amikor 82 aradi
diáktársával együtt elfogták a román állam elleni szervezkedés miatt. A katonai Állambiztonsági Hivatal átadta a
katonai bíróságnak. A letartóztatott csoport tagja 10-14
nap büntetést kaptak.
Leérettségizni már nem tudott, mivel a kolozsvári főigazgatóság kizárta valamennyi romániai középiskolából,
és 25 társával együtt kiutasították az országból.
Ezek után érkezett 1922. február 20-án Budapestre. Itt
fejezte be középiskolai tanulmányait, és érettségizett le a
Barcsay utcai Gimnáziumban.
Egyetemi tanulmányait az orvosi karon kezdte meg, de
hamar átiratkozott a bölcsészeti karra, és művészettörténeti szakon kezdte meg tanulmányait. Már az első és második félévében kinevezték fizetés nélküli tanársegédnek.
1932-ben doktorált. Ösztöndíjjal járt Németországban,
Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban, Franciaországban. Lyka Károly (1869-1965) nyugalomba vonulása
(1936) után a Képzőművészeti Főiskola meghívta tanárnak, és egy évig tanított ott. Az 1930-40-es években rendszeresen tartott előadást a rádióban. 1938-ban Baumgarten-díjat kapott a művészettörténet-írás nyelvezetének
megújításáért.
A Képzőművészeti Főiskolán kezdett tanítani, majd innen az Iparművészeti Főiskolára került, ahol 1944 végéig
tanított. Munkáját a Szépművészeti Múzeumban folytatta, ám a II. világháborút követően a koncepciós perek őt
sem kímélték. Koholt vádak alapján kizárták a pártból, és
bíróság elé állították, majd 3 és fél évre ítélték.
Büntetésének letöltését Kazincbarcikán kezdte meg,
ahol építkezéseken dolgozott. A három és fél évet nem
kellett teljesen letöltenie, 1952. január 9-én szabadult, és
visszakerült Budapestre. Egykori tanítványa, aki korábban feljelentette, ekkor már minisztériumi pozícióban
dolgozott, és minden eszközzel akadályozta, hogy állást
kapjon, csak „szakértőként” tudott elhelyezkedni.
Fia, Kampis Miklós egy előadásában így emlékezett
vissza: Volt egyszer egy Kampis Antal nevű ember, az ország egyik leghíresebb művészettörténésze, akinek talán
a legérdekesebb és számunkra talán a legfontosabb tulajdonsága az volt, hogy rendkívüli műveltségét elegánsan
tudta használni. Ez azt jelenti, hogy a pincértől való rendeléstől kezdve a viselkedésformája minden élethelyzetben át volt hatva a görög-római műveltségtől. Ezt az embert az ÁVO elvitte, lámpázták, félvakon eleresztették, a
családot kitelepítették. Az apa elvált a családtól, hogy
mentesítse őket a következményektől. … Az évek megélése során a család visszaköltözhetett egy albérletbe a
Széher útra. Az anya, aki elsőrangú akvarellista volt, festőművész, állást kapott a VÁTI-ban, hogy őszülő fejjel a
rendezési tervek sima felületeit lefesthesse, s így annyi
pénzhez jusson, hogy két fiát és saját magát képes legyen
eltartani.”

Üldöztetése 1957-ig tartott, amikor is a Képzőművészeti Alaphoz került, majd 1961-ben a Nemzeti Múzeumba.
1968-ban vonult nyugdíjba. Mivel vírusos tüdő- és
mellhártyagyulladást kapott, s ezért jó levegőjű helyet
ajánlott neki az orvos, Gödöllőn vett telket 1965-ben, és
két év múlva épített rá házat.
Legjelentősebb művét a középkori magyar gótikus faszobrászatról írta, de számos tanulmányt írt a modern művészeti irányzatokról is. Az 1960-as évek közepén munkatársa volt a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott 4 kötetes Művészeti lexikonnak.
1965-ben telepedett le Gödöllőn, majd 1978-ban életjáradéki szerződést kötött a várossal, melynek értelmében
házát a város rendelkezésére bocsátotta kulturális célokra, gyűjteményét (festmények, grafikák, bútorok, textilek) pedig az 1976-ban létrehozott Helytörténeti Gyűjteménynek adta. A múzeum később a gyűjtőkörébe tartozó
tárgyakra cserélte a Kampis-hagyaték nagy részét. Hagyatéka mindenképpen jelentős értékkel gyarapította a
gödöllői múzeum gyűjteményét, például két eredeti Kossuth Lajos-levéllel vagy Blaha Lujza legyezőjével, amelyet Lotz Károly festett és számos kortárs művész (író, zeneszerző, színész) látott el kézjegyével.
Gödöllőn, a Dózsa György úti temetőben helyezték
örök nyugalomra. Városunkban nevét ma egy róla elnevezett tér őrzi.
Köszönet a Gödöllő Városi Könyvtár és Információs
Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum segítségé(k.j.)
ért.

Hagyományőrzés és tisztelgés

kezett meg a több mint 160
évvel ezelőtti eseményekről,
majd a zeneiskola ifjúsági fúvószenekara, a Gödöllő
Táncegyüttes, Barát Petra,
és Annus Réka adtak ünnepi műsort.
A kastélyból a Dózsa György úti
temetőbe vezetett az emlékezők útja,
ahol Virág Bence szavalatát követően megkoszorúzták az isaszegi csata
áldozatainak emlékművét, majd tovább folytatták útjukat, követve az
1849-es Tavaszi Hadjárat útvonalát.

Lapzártánkkal egyidőben tartották hagyományos megemlékezésüket a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium diákjai Árpád-házi Kálmán herceg lovas
szobránál. Az intézmény diákjai, valamint a gödöllőiek minden esztendőben leróják tiszteletüket a muhi csata hősi halottja előtt, aki jelentős birtokadományokkal segítette a Kassa közelében található jászói
premontrei prépostság működését.
Árpád-házi Kálmán herceg 1208-ban
született II. András (Endre) magyar
király és Merániai Gertrúd házasságának harmadik gyermekeként, IV. Béla
és Árpád-házi Szent Erzsébet testvéreként.
Hétévesen lett Halics királya, de
még ebben az évben elűzték. Kárpótlásul a Szepesség grófja címet és felvidéki birtokokat kapott. Komoly birtokkal és adományokkal segítette a
jászói premontreieket, támogatta a
monostoruk építését. Hozzájárult a
vidék gazdasági és kulturális fellendüléséhez. A monostor körül város
alakult, mely vásárjoggal rendelkezett, és a kereskedelem is fellendült.
1226-ban horvát bánná nevezte ki az
apja. IV. Bélát segítette a trónra lépésekor a tatárjárás előtti ország építő
munkájában. A tatárok közeledésének
hírére Muhiba sietett, ahol a csatában
súlyos sebet kapott, melybe később
belehalt.

1920-ban a jászói premontrei monostor a trianoni szerződés következtében Csehszlovákiába került, helyette Gödöllőn jött létre új gimnázium. A
gödöllői premontrei intézet azoknak a
birtokoknak a jövedelméből, illetve
az azokra felvett hazai és külföldi
kölcsönökből épült fel, amelyeket a
rend a XIII. század elején Kálmán
hercegtől, majd a tatárjárás után IV.
Bélától kapott. A rend 1931-ben, az
ifjúság évében, Szent Imre herceg halálának ezredik évfordulója alkalmából döntött bőkezű jótevője lovas
szobrának, Róna József alkotásának
felállításáról.
(b.j.)

Emlékezés az isaszegi csatára
Megtelt a királyi kastély díszudvara érdeklődőkkel április 7én, amikor a hagyományokhoz
híven itt emlékeztek a dicsőséges Tavaszi Hadjáratra, s ezen
belül az isaszegi csatára.
A lovas hagyományőrzőket a Tarsolyos Lovasegylet tagjai fogadták a város határában és vezették a kastélyhoz, ahol nagyszámú érdeklődő előtt
emlékeztek meg az évfordulóról.
Pintér Zoltán alpolgármester köszöntőjében örömének adott hangot,
hogy évről-évre egyre többen vesznek részt a megemlékezésen. Beszédében kiemelte, hogy az épület fontos
szerepet játszott a Tavaszi Hadjárat
idején. Az isaszegi ütközet ugyanis
több mint 2000 sebesültet követelt,
akiknek egy részét házaknál, másokat
pedig a gödöllői kastélyban kialakított kórházban ápoltak. Ennek emlékére a múlt év áprilisában táblát helyeztek el az épület főbejárata mellett.

A csatát követően a gödöllői kastélyban szálltak meg Kossuth Lajos
és tábornokai is. Az itt tartott haditanácskozáson már felmerült a Habsburgok trónfosztásának gondolata,
amit az országgyűlés 1849. április 14én, Debrecenben mondott ki.
A díszudvaron tartott megemlékezésen Katona Tamás történész emlé-

(ny.f.)

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

2010. április 14.
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Élő–Világ

Csomós ürülékeiket a
talaj felszínén helyezik
el, és ezzel a talajszelvényen felső gilisztaürülék-humuszt képeznek, amely gazdag a növények számára felvehető tápanyagokban, elsősorban nitrogénben és foszforban. Váladékaikkal megszilárdítják a talajban
kialakított járatok falait. A gilisztahumusz kiváló természetes trágya.
A kialakított járatok fellazítják, átszellőztetik a talajt, a víz és a növényi
gyökerek számára átjárhatóvá teszik. A
földigiliszták a tevékenységükkel hozzájárulnak a talaj termőképességének
javításához.
A földigiliszták számára hátrányos a
rossz a mélyszántás, és a nehéz gépek

Túl gyorsan pusztítja az emberiség a fajokat

Nem csak kertészeknek...

Ki marad velünk?

Kertünk munkásai

A természetes élőhelyek csökkenése, a környezetszennyezés és a klímaváltozás hatással
van a biodiverzitásra, folyamatosan csökken a fajok genetikai változékonysága.
Az élővilág olyan természetes rendszerbe szerveződik, amelyben figyelemre méltó belső kölcsönhatások és
önszabályozó mechanizmusok működnek. Ennek a rendszernek egyik
legfontosabb eleme a biodiverzitás, a
fajok genetikai változékonysága. Az
emberi tevékenység káros következményei miatt az új fajok megjelenése
és a kipusztuló fajok száma között
megbomlott dinamikus egyensúly.
A biodiverzitás szakértői szerint az
emberi tevékenység következményei

Fentről nézve minden szép

jóval több faj kipusztulását okozzák,
mint amennyi a természetes változékonyság következtében kialakulni képes. Az utóbbi évtizedekben az emberiség olyan mértékben avatkozott be
a több tízmillió éves természetes
egyensúlyi állapotba, hogy az ökológiai katasztrófával is fenyegethet.
A biodiverzitást alapvetően befolyásoló tényezőket két csoportba szokás sorolni (McNeely-féle felosztás).
A közvetlen okok közé tartozik a vadászat, a vadállatokkal való kereskedés, a mezőgazdasági termelés térhódítása, a beépített területek növekedése, a közlekedési hálózat folyamatos bővülése, a környezet szennyezése, a természetes élőhelyek csökkenése, valamint a globális éghajlatváltozás. A közvetett okok között említhetjük meg az emberi populáció növekedését, a társadalom szerkezetében bekövetkezett változásokat, a természetet kizsákmányoló gazdasági
rendszerek működését.
A Föld története során a genetikai
változékonyság mindig ingadozott,
eddig 5 olyan időszak fordult elő,
amikor fajok tömeges kihalása következett be. A környezetvédelmi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy
napjainkban következhet be a 6. ilyen
időszak.
A biodiverzitás bármely szintjében
bekövetkező csökkenés hátrányos,
mert azt a képességet befolyásolja károsan, hogy egy faj a környezeti tényezők megváltozásához rugalmasan
alkalmazkodjon, és ezáltal túlélhessen. Az egyes fajok eltűnése a teljes
ökoszisztémára lényeges hatással lehet, mert ebben a rendszerben minden
fajnak meghatározott szerepe van.

A témára vonatkozó legteljesebb
vizsgálatot az IUCN (International
Union for the Conservation of Nature) végezte 2004-ben. Addig az a
feltételezés volt elfogadott, hogy a fajok számának természetes változékonysággal való gyarapodása képes
ellensúlyozni az emberi tevékenység
káros hatását a biodiverzitásban. A
szervezet által akkor közzétett tanulmány megdöbbentette a szakembereket, mert kimutaták, hogy a megelőző évtizedben a biodiverzitás közel
1000-szer volt kisebb, mint az az
érték, amit a fosszilis minták alapján,
több millió éven át jó közelítéssel állandónak gondoltak. Napjainkra pedig egyértelművé vált, hogy a pusztulás akár nagyságrendekkel haladhatja
meg a megújulást.
Az említett átfogó jelentés óta
újabb,
minden
részletre kiterjedő
vizsgálatra nem
került sor ugyan,
de az egyes kutatási eredmények
arra utalnak, hogy
helyes az a becslés, amely szerint
a
biodiverzitási
csökkenési arány
akár 10.000 is lehet. Az a tény,
hogy ez az újabb
becslés a biodiverzitás még további
tízszeres csökkenését tartja reálisnak, a káros folyamatok jelentős felgyorsulását valószínűsíti, és aggodalomra ad okot.
A biodiverzitás pontos, számszerű
meghatározása igen nehéz feladat.
Minden évben számos eddig nem ismert fajt fedeznek fel a biológusok, és
ennek következtében a dokumentált

A földigiliszták (Lumbricidae)
teste hosszú, féregszerű, puha,
a felszínén gyűrűs, a testszelvényeken 4 pár rövid, merev serte
található. Az első testszelvény
jól kivehető homloklebenyben
fut ki. Talajainkban mintegy 50
földigiliszta faj él. Lássuk, miben
és hogyan segítenek nekünk!

Túlélő?

szerint a téma szempontjából számításba jövő 3,5 milliárd éves időszakot
figyelembe véve a valaha élt fajoknak
2-4 százaléka él jelenleg is Földünkön.
Sajnos, a ma emberét jobban érdeklik a dinoszauruszok, mint a ma
élőlényei. Pedig egyes fajok végleg
eltűntek Földünkről és sok közülük
végnapjait éli. A világ minden országa többet költ fegyverkezésre, mint
környezetének védelmére. És sajnos
ma is csak akkor kapunk észbe, amikor már majdnem késő. Egyes fajokat
már lehetetlen megmenteni, de van
ahol az utolsó másodpercben még
talán beavatkozhatunk. Vannak élőlények, amiket a világtól elzárva, a legnagyobb biztonságban, páncélajtók
mögött tartanak és életüket 24 órán át
kamerával követik nyomon. Milliókat
költenek a kipusztult fajok „visszahozatalával”. Végveszélyben lévő állatokat klónoznak kisebb-nagyobb sikerrel. Az utolsó percben mentették
meg az amerikai feketelábú görényt, a
Przewalski lovat, vagy a oryxot. Európában elindult az iberiai hiúz megmentése, kínában az utolsó két Jange
teknőst próbálják szaporítani, eddig
eredménytelenül. És még sorolhat-

A talajban él, ott is szaporodik. A földigiliszták hímnősek. (Hermafroditák),
ivarszervüknek különálló hím és nőstényi része van. A kikelt kicsinyek hasonlóak a kifejlett földigilisztákhoz,
csak még az ivarszerveik nem fejlődtek
ki. Az egyes földigiliszta fajok a talajban eltérő mélységben ássák be magukat.
A földigiliszták szaprofágok, korhadó szervesanyag-maradványokkal táplálkoznak. Bizonyos fajok, pl. a közönséges földigiliszta (Lumbricus terrestris) képesek kevéssé elromlott vagy
friss zöld növényi részeket is fogyasztani, ezek kedvéért éjszaka másznak ki
a föld felszínére. Más fajok a humuszos talajt nyelik el, és erősen elbomlott, humuszos szerves anyaggal táplálkoznak. Ezek a fajok csak gyengén
pigmentáltak, testük hengeres keresztmetszetű, kevésbé mozgékonyak, a talaj mélyebb rétegeiben élnek és egész
évben aktívak.
Egy másik csoport erősebben pigmentált, a rózsaszínű fajok többnyire a
talaj felsőbb rétegeiben, 20-30 cm-es
mélységig fordulnak elő, ahol általában vízszintes járatokat ásnak. Mélyebbre csak a felső talajrétegek nyári
kiszáradása és őszi lehűlése idején vándorolnak. Egyes fajok egész évben aktívak, másoknak van nyugalmi időszakuk is. Az erősebben pigmentált húsvörös színű fajok amelyek a föld felszínén kismértékben elbomlott növényi
maradványokkal táplálkoznak, olykor
igen hosszú és mély függőleges irányú
járatokat ásnak.
Főleg ezek, a mély és függőleges talajfelszíni járatokat kialakító földigiliszta fajok játszanak fontos szerepet a
talaj fellazításában és keveredésében.

alkalmazása, mert ezek tömörítik a talajt.
A földigiliszták képesek évente a
testtömegük 30 szorosának megfelelő
ürüléket lerakni a földbe.
A 74 db/m2 egyedsűrűséget alapul
véve ez kb. 135 g élőtömeget jelent,
ami egy hektárra átszámítva 1,35 tonna
biomassza. Ennek a mennyiségnek az
éves produktuma 40,5 t/ha ellenálló,
tápanyagban gazdag gilisztahumusz.
Ugyanez a mennyiség 21 db/m2-es
egyedsűrűségnél 11,5 t/ha ürülék. A talajműveléssel együtt a leginkább meghatározó a földigiliszták elszaporodásához, a tápanyag-visszapótlás. Sajnos
egyelőre csak kiskerti körülmények
között oldható meg a szerves hulladékok komposztálása és felhasználása a
talaj termékenységének fokozására.
Nagyüzemi körülmények között ez a
módszer még kevéssé elterjedt, más
megoldások viszont egyre inkább ilyen
körülmények között is számításba vehetők (pl. zöldtrágyázás, talajszerkezet
javító vetésforgó, tarlómaradványok
részbeni felszínen hagyása, stb.)
(pts)

Madarak és Fák Napja
2010. május 8-án

A Alsóparkban
A Magyar Madártani Egyesület gödöllői csoportja és a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület szervezésében
Gyűrűzési bemutató
Akiknek már késő...

8-tól 17-ig óránként.

fajok száma állandóan nő. Valójában
ezek azonban nem újak, hanem már
hosszú ideje léteznek, csak a nehezen
megközelíthető területek korlátozott
vizsgálati lehetőségei miatt nem fedezték fel őket.
Az 1500-as évek óta hivatalosan
mindössze 869 faj kihalását regisztrálták a tudósok. A viszonylag alacsony számot az magyarázza, hogy a
szakemberek nem szívesen ismerik el
egy faj kihalását, még akkor sem, ha
az adott faj egyetlen példányát sem
sikerült megfigyelni évtizedek óta.
A fajok pusztulása az evolúció
szerves része, a fosszilis bizonyítékok

nánk azokat a fajokat, amelyek élőhelyükről teljesen eltűntek, de fogságban még él belőlük egy-két példány.
Persze a fajok megmentése csak az
egyik oldal, hiszen szükséges lenne
az élőhelyek megmentése is.
Észre sem vesszük, hogy saját magunk alatt vágjuk a fát, pedig nap
mint nap küld felénk jeleket a természet.
Hogy mi lesz jövő? A kérdést illetően még sok a bizonytalanság. Mindenesetre az biztosra vehető, hogy a
biodiverzitás rohamosan csökken, és
a közeli jövőben a helyzet további
romlására lehet számítani, ami veMegmenekül? szélyezteti bolygónk ökoszisztémáját. 2010-et a biodiverzitás évének nyilvánították, amitől azt remélik, hogy
az egyes országok kormányai,
a legfelsőbb döntéshozó testületek és a gazdasági élet
vezető szereplői nagyobb figyelmet fordítanak a problémára.
(pts)

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.

Feladatsor-pálya:
Térkép alapján megkeresni, megoldani, illetve megválaszolni
a kérdéseket, feladatokat, lepecsételtetni a menetlevelet.
Számtalan nyeremény!
Fődíj: 10 napos tábor Galgahévízen, az MME szervezésében (augusztus 6-15.)
Támogatók:
Gödöllői Lokálpatrióta Klub, Gödöllő város önkormányzata

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Április 17-18.:

dr. Szász László
Tel.: 06-30-9917092
Veresegyház, Bánóczi u. 1.
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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
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.

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.
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

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!

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 hulladékot pénteken 13-tól 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!

Felhívás – Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj
2010. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a
személyeknek adományozható, akik
a). „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve
azoknak szervezésében, irányításában,”
b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.”
c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését,”
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. A javaslatot a
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára szíveskedjenek megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról
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 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.

HATÁRIDŐ: 2010. MÁJUS 10.
Guba Lajos Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Tájékoztató kötelező
kéményseprő-ipari feladatok ellátásáról
Értesítjük Gödöllő város lakosságát, hogy a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. arcképes igazolvánnyal
rendelkező dolgozói 2010. április 19-től 2010. június 19-ig
végzik el a tele-pülés közigazgatási határain belül a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat, melyért díjat szednek.

A zöldhulladék-gyűjtés időpontjai Gödöllőn
HÉTFŐ:
Ádám u., Agyagos u., Akácfa u.,
Arany J. u., Attila u., Babati u., Bástya u., Berente u., Blaháné u., Bodza
köz, Buzogány u., Címer u., Csanak
u., Cserjés köz, Csillag u., Diófa u.,
Érsek u., Éva u., Fecske u., Füves u.,
Fűzfa u., Galagonya u., Galamb u.,
Gerle u., Gi-da u., Gomba u., Hajó u.,
Hársfa u., Hegy u., Hold u., Holló u.,
Hunyadi u., Jogar u., Kápolna u.,
Kard u., Kazinczy ltp., Kazinczy u.,
Kecskés dűlő, Kelemen L. u., Kereszt u., Knézits u., Korona u., Lázár
V. u., Ligeti J. u., Mátyás kir. u., Nap
u., Nyárfa u., Nyárkút u., Odray u.,
Országalma u., Öreghegyi u., Palást
u., Perczel M. u., Présház u., Radnóti
M. u., Remény u., Rét u., Rigó u.,
Ripka F. u., Rózsa u., Röges u., Sas
u., Sőtér K. u., Surin I. u., Szilágyi E.
u., Szilhát u., Szív u., Szőlő u.,
Tölgyfa u., Úrréti u., Vasvári u., Vincellér u., Vőfély köz, Zengő u.
KEDD:
Arany J. u., Árpád u., Babati u., Bajcsy Zs. u., Bartók B. u., Báthory u.,
Béke u., Bem J. u., Bercsényi u.,
Bethlen G. u., Bocskai u., Brassó u.,
Csokonai u., Dózsa Gy. u., Eperjes
u., Fillér u., Fiume u., Forint u., Gassalkovich u., Hegyedűs Gy. u., Jókai
M. u., József A. u., Kaffka M. u., Kisfaludy u., Kiss J. u., Kodály Z. u.,
Komáromi u., Kossuth L. u., Kölcsey
F. u., Kör u., Lumniczer u., Március
15. u., Mátyás kir. u., Munkácsy M.

u., Nagyvárad u., Október 6. u., Paál
L. köz, Patak tér, Petősi S. u., Rákóczi u., Szabadka u., Szabadság út,
Szent János u., Szilhát u., Szív u.,
Szőlő u., Tátra u., Testvérvárosok
útja, Tompa M. u., Vörösmarty u.,
Zombor u., Zrínyi u.
SZERDA:
Alkotmány u., Antalhegyi u., Antalhegyi u., Asbóth u., Aulich u., Balaton
u., Bánki D. u., Batthyány u., Besnyő
u., Damjanich u., Dankó u., Dárda u.,
Dobó K u., Duna u., Gárdonyi G. u.,
Gyöngyvirág u., Harmat u., Hétház u.,
Hős u., Ibolya u., Iskola u., Ivánka u.,
Máriabesnyő lakópark, Mikes K. u.,
Mohács u., Orgona u., Puskás T. u.,
Sajó u., Szabadság út, Székely B. u.,
Szent Gellért u., Sztelek D. u., Tábornok u., Tisza u., Turul u., Zúzmara u.
CSÜTÖRTÖK:
Ady E. sétány, Alkony u., Állomás
u., Alma u., Alvég u., Ambrus Z. köz,
Antalhegyi lejtő, Árvácska u., Balassi B. u., Barackos u., Batsányi J. u.,
Béri B. u., Bessenyei Gy. u., Bihari
u., Birs u., Boglárka u., Bojtorján u.,
Boróka u., Búzavirág u., Csipke u.,
Dalmady u., Déryné u., Dessewffy A.
u., Domboldal u., Dózsa Gy. u., Erdőszél u., Erélyi F. u., Erkel F. u., Erzsébet kir. krt., Esze T u., Fácán sor,
Faiskola u., Fenyves köz, Fenyvesi
nagyút, Fürdő u., Gébics u., Hajnal
u., Hajnóczy u., Haraszti u., Havas
u., Homoki N. I. u., Honvéd u., Hóvirág u., Ifjúság köz, Ipolyság u., Isa-

szegi u., Jászóvár u., Jázmin u., Juhar
u., Kandó K. u., Kankalin u., Kassa
u., Katona J. u., Kenyérgyári u., Kerengő u., Kert u., Kétház u., Kikerics
u., Kilátó u., Kinizsi u., Király u.,
Kiss E. u., Klapka u., Kossuth L. u.,
Kotlán S. u., Kökény u., Kőrösfői K.
A. u., Kőrösi Cs. u., Köztársaság u.,
Légszesz u., Lelesz u., Levendula u.,
Liget u., Liszt F. u., Lomb u., Lovarda u., Lovas u., Madách u., Magtár
köz, Magyar K. köz, Major u., Mályva u., Martinovich u., Méhész köz,
Mihály D. köz, Mikszáth K. u., Móra
F. u., Móricz Zs. u., Nádas u., Nagy
L. u., Nagy S. köz, Napsugár u., Nefelejcs u., Németh L. u., Nyár u., Ottlik G. u., Őrház u., Ősz u., Őz u., Pacsirta u., Palotakert u., Panoráma u.,
Peres u., Pipacs u., Podmaniczky u.,
Premontrei u., Rekettye u., Remsey
krt., Repkény u., Repülőtéri u., Rómer F. u., Rónay Gy.u., Rozsnyó u.,
Semmelweis u., Sík S. u., Simon I.
u., Sport u., Szabadság tér, Szabó P.
u., Szántó K. J. u., Szarvas u., Százszorszép u., Széchenyi u., Szedres u.,
Szent Imre u., Szent István tér,
Szivárvány u., Tájkép u., Táncsics
M. u., Tanító köz, Tavasz u., Tavaszmező u., Tél u., Telep u., Tessedik u., Thököly u., Toboz u., Toldi
M. u., Tóróc u., Török I. u., Vadász
u., Vak B. u., Váradhegyfok u., Városmajor u., Veres P. u., Villanytelep
u., Virág u., Zápor u., Zarándok u.,
Zsálya u.

Változni és/vagy vállalkozni akar, netán kénytelen? Ingyenes vállalkozói
önismeret képzés indul nőknek!
Májusban rövid vállalkozói önismeret képzés indul a REGINA Házban nőknek. A három pénteki napból álló programot a szervezők elsősorban azoknak
ajánlják, akik életük jelenlegi szakaszában változni akarnak, vagy arra kényszerülnek, és ebben a folyamatban a vállalkozói szellemüket és ezzel kapcsolatos önismeretüket fejleszteni szeretnék. A képzés a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a REGINA Alapítvány együttműködéseként
jön létre, és a résztvevők számára ingyenes. Jelentkezési határidő április 20.
További információ és jelentkezés: http://www.reginanet.hu/onismeret

1 százalék
Az Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány (2100 Gödöllő, Ady Endre sétány
1. Tel.: +36-70/387-1503, Fax.: +36-28/512-055) köszöni azoknak a segítségét, akik 2009-ben adójuk 1 százalékával támogatták a zenekar működését.
A jövőben is várjuk segítségüket.
Számlaszámunk: 10700196 – 48997700 – 51100005

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 12-18-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.:418-002.
Április 19-25-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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

Akrobatikus torna – Kisebb csoda GSE módra

Lovassport – Eredményes negyedév

Diákolimpiai tornász sikerek Tattersali GLSE remeklések
A gödöllői akrobaták megkezdték a 2010-es szezonjukat. Az első komoly megmérettetés mindjárt az országos diákolimpia döntőt jelentette, amit Érden rendeztek meg március 27-én.
Összesen hat egységgel vett részt a
Grassalkovich Közhasznú SE az év első
és egyik legnagyobb megmérettetésén.
Újonc korosztályban egy új egységgel
indult a leány hármas. Kenyó Petra, Jászi Dominika, Tóth Antónia bemutatkozása pazarul sikerült, ezüstéremet szerezetek. Gyermek korosztályban szintén egy leány hármas (Ilyés Zsanett,
Oláh Virág, Kasza Viktória) képviselte Gödöllőt. Ők maradtak a tavalyi
felállásban, de egy korosztállyal feljebb
léptek. Közel hibátlan gyakorlatot bemutatva a negyedik helyen végeztek,
amely nagyon szép eredmény.
A Serdülő II. korosztályban három
egység is indult. A fiú páros (Zamecz
Norbert, Varjú Dominik) idén
lépett fel ebbe a mezőnybe és
rögtön az első helyig jutott (ettől a
korcsoporttól már két gyakorlat
kötelező). A Papp Csenge, Zamecz Kitty leány páros ugyanazt a
feladatot csinálta végig, mint a fiúk,
vagyis most kerültek fel a magasabb és így nagyobb követelményt
támasztó korosztályba. Ők is ragyogóan teljesítettek és a nagyon

előkelő ötödik helyen végeztek. A leány
hármas (Szamosi Anikó, Tóth Anita,
Gerhát Laura) egy új felső partnerrel
futott neki az idei évadnak. A nagyon
előkelő harmadik hely és a bronzérem
azt mutatja, hogy kiválóan sikerült a
felkészülésük. Serdülő I-ben egy szintén
új felállású fiú párost (Janocha Bence,
Szlavkovszki Zsolt) indított a GSE,
akik szeptember óta dolgoznak együtt.
Ők is elkápráztatták a nézőket és az edzőket egyaránt produkcióikkal és megérdemelten lettek elsők.
Kőhler Ákos edző, így értékelt:
- Versenyzői gárdánk hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt év óta,
ugyanis nem volt olyan egységünk, aki
ott, abban a felállásban indult volna,
ahol a tavalyi esztendőben. Ez óriási
versenyfutást jelentett az idővel, hiszen
az új elemeket és gyakorlatokat is meg
kellett tanulni versenyzőinknek. Sikerült, de még hogyan!
-káA GSE tornász csapata

Küzdősport – Taekwon-do

Szárnyaltak a gödöllőiek
Az idei év második komoly megmérettetésén vett részt a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE,
Kókai Zsolt 3. danos mester irányításával.
Március végén, Budapesten került
megrendezésre a Diamond Kupa, országos Taekwon-do fesztivál és verseny.
Az eseményen 25 klub, mintegy 200 fős
versenyzői gárdát indított. A versenyszámok között szerepelt az egyéni formagyakorlat, csapat formagyakorlat,
szinkron formagyakorlat, erőtörés, csapatküzdelem és az önvédelem is. A gödöllőiek 8 fős csapattal indultak a versenynek.
A 16 éven aluliak népes formagyakorlat
mezőnyében Lehnert Etele aranyérmet, Benedek Dániel Tibor bronzérmet szerzett. Ezt a kategóriát követte a
16-29 év közötti formagyakorlat száma,
ahol Könczöl Alexandra kimagasló teljesítménnyel utasította maga mögé a 23
fős, női-férfi vegyes résztvevőkből álló
mezőnyt, így megszerezte a csapat második aranyát. A szinkron formagyakorlat következett, melynek lényege az,
hogy csapatonként két versenyző egy
általuk választott formagyakorlatot teljesen egyforma tempóban, tetszetősen
bemutassák. Ebben a versenyszámban
Könczöl Alexandra és Kókai Zsolt

képviselte a gödöllői egyesületet és
kifogástalan teljesítménnyel, tíz csapatot megelőzve aranyérmes lett.
Az erőtörés versenyszám is nagy izgalmakat ígért. A taekwon-dosok edzettségüket és pontosságukat tesztelhették.
A mezőny közel 20 versenyzőt vonultatott fel ebben a számban, melyben Kókai Zsolt komoly csatában bronzérmet
szerzett. A jó teljesítmény mellett fontos
megemlíteni, hogy az egyesület tagja,
Navratil Péter egész napos versenybírói teendőket látott el, amelyet magas
színvonalon végzett. Ez a megmérettetés egy lépcsőfok volt, melyet sikerrel
vettek a versenyzők.
Amennyiben valaki szívesen megismerkedni ezzel a harcművészettel, a
klub szeretettel várja jelentkezését a
Bio-Fitt Centerben (Gödöllő, Állomás
út 1-2/a) zajló edzésein hétfőn és szerdán 17.30-19.00-ig.
-liHonlap: http://itftaekwondo.uw.hu

Negyedévente beszámolunk a
gödöllői lovasok sikereiről és
nagy örömünkre, ezúttal is több
remek eredményt közölhetünk a
lovassportot kedvelőkkel. A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület sportolói a
téli fedett pályákon is nagyszerűen teljesítettek. Alábbiakban a jelentősebb (1-6. hely) eredményeikről számolunk be.
Kronológiai sorrendben haladba az
előző év november 7-én és 8-án, Székesfehérváron, Larisch Margit, Broccoli nevű lován, CO versenyszámban
hibátlan pályát teljesített. Kecskeméten
Kelemen János Roxan és Sol Van Deyke nevű lovaival indult F1 (1m-es pálya)
nyitott versenyszámban. 15-én, Budapesten, a Tattersalban 8 versenyző, 10
lóval, 13 pályát ment. Az első C/0 versenyszámban, 80-90 cm magas ugrásokon Burger Orsolya, Laurenz nevű lovával, Molnár Henrik, Lunával és Bobok Eszter, Márvánnyal hibátlan pályát
mentek. November 28-29-én, szintén a
Tattersalban 2 napos verseny került
megrendezésre, ahol szombaton 8 gödöllői versenyző indult 14 lóval, 19 pályát teljesített. F1 (100 cm) 5 éves lovak
minősítő versenyszámában Janik Attila, Borókával mindkét napon a 3., míg
Kingstonnal az 5. helyen végzett.
F5 versenyszámban (130 cm-en) 36
indulóból szintén Janik Attila, Cavalor
Colonado nyergében a 3. helyen végzett. F1 nyitottban 4 indulónk volt a 34ből, Janik Valéria Toety, Molnár Henrik, Luna és Janik Attila, Casiopea nyergében hibátlannal értek célba. December 12-13-án ismét Tattersalban tartottak versenyt. A C0 verseny-számban 23
nevezőből, 1. helyen Bobok Eszter
végzett Toety nyergében, valamint C1
kezdő lovas stílus versenyszámban, 16
indulóból 3. helyezett lett. C2 hiba/idős
számban 110 cm-en 3. helyezett, C2
Joker versenyszámban 6. helyezett lett

Janik Valéria Roland nyergében. C4
számban (egyszeri összeve-téssel) Janik
Attila, hibátlanul, Cavalor Colonadoval
a 4. helyezett lett a 24 indulóból, C5-ben
pedig 7. lett.
2010. január 23-24-én ismét a Tattersalban 20 versenyzővel, 14 lóval, 41
versenyszámba nevezett a GLSE. A C0
számban 29 nevezőből, 7 indulónk volt,
a legjobb, 3. helyezett Bobok Eszter,
Márvány nyergében, majd 5. helyezett
is ő volt Toety-val, mindkét lóval hibátlanul szerepelt. C1 kezdő lovasok stílusversenyén Viski Barbarának 5. helyezett lett, Tünde nevű lován. C1 kétfázisos versenyszámban 4. helyezett Janik Attila lett, Gríva nyergében.
C4 egyszeri összevetéses, 125 cm pályán, 19 indulóból, 2. helyezett lett Janik
Attila, Cavalor Colonado nyergében.
Másnap a C1 kezdő lovasok versenyszámban a legjobb eredményt Tóvári
Eszter érte el, Casiopea nyergében, a 4.
helyen, hibátlan teljesítménnyel, míg 6.
helyen Viski Barbara végzett, Tündével.
C1 hiba – idős, 1 m-es versenyszámban
24 indulóból, 7 nevezőnk volt, hárman
hibátlanul teljesítették a pályát, legsikeresebben Janik Valéria, Gríva nyergében 5. lett. C2 egyszeri összevetésben
30 indulóból 5. helyen végzett Janik Valéria, Roland nyergében.
C3-ban, összetett akadályokon 120
cm magas pályán 14 indulóból nagyszerű teljesítménnyel 2. helyezett lett Janik
Attila, Cavalor Colonadoval. Január 3031-én, a Tattersalban, 12 spotszakosztályi tag, 19 versenyszámban vett részt a
versenyen. F1 5 éves lovak, 105 cm-es
minősítő versenyszámában Janik Attila
indult, Boróka nyergében. Egy 4. és egy
5. hely volt a mérleg. F1 gyermek minősítő, kezdő lovas stílus 1 m–es versenyszámban 18 indulóból Bobok Eszter, Toety nyergében szerepelt remekül,
aki egy 5., egy 7., és Márvány hátán,
egy 6. hely lett a jutalma. F/2 nyitott,
110 cm-es számban, 25 indulóból, 4. he-

Kézilabda – Újabb utánpótlás siker

Országos elődöntős GSE
A Gödöllői SE U10-es lány csapata
is veretlenül nyerte a Salgótarjánban
megrendezett régiódöntőt, így ez a
csapat is bejutott az országos gyermekbajnokság elődöntőjébe. A régiódöntőben az U13-as lánycsapat a
harmadik, az U8-as együttes pedig a
negyedik helyen végzett.
Eredmények:
GSE – Salgótarján 17:7, GSE – Rétság 17:6, GSE – Tápiószele 15:5,
GSE – ÉTV- Érdi VSE 15:9

A csapat tagjai: Balogh Erika,
Egyed Emma, Juhász Eszter,
Laki Bianka, Majoros Sarolta
Stefkó Boglárka, Varga Adrienn, Zavacki Renáta, edző:
Majoros Gusztáv.
Ugyanez a csapat a Győrben
megrendezett nemzetközi utánpótlás tornán, a Balázs kupán a
döntőbe jutott, és szoros küzdelemben, a horvát Matulji 2001
csapatával szemben két góllal

Labdarúgás – Már második a GSK II.

Pontos gödöllői hétvége
Mester és tanítványai

Díjátadó – NSSZ sajtódíj a szakmától
Komoly elismerésben részesült a
csapatot Vincze Mátyás, a Magyar
Nemzeti Sportszövetség SajtószolgáTávirati Iroda elnöke.
lata. A Magyar Távirati Iroda díjkiDr. Gémesi György, a Nemzeti Sportosztó gáláján az MTI munkatársainak
szövetség elnöke és Szántó Éva, az
szavazatai alapján az Év SajtócsapaNSSZ főtitkára is részt vett az esemétává választották az ötfős csoportot.
nyen, és gratulált a sajtószolgálat munBányász Árpád, Kaszala Claudia,
katársainak.
-ttMaczkó Márk, Molnár Má- Az NSSZ sajtócsapata
tyás és Vörös Nándor elsősorban a Világjátékok alatt nyújtott teljesítményével érdemelte
ki a díjat, melynek során az
olimpián kívüli sportágak tajvani világeseményéről tudósítottak, valamint bőséges háttér
információval látták el az itthon
dolgozó kollégákat, így az MTI
munkatársait is – méltatta a

A Gödöllői SK megyei I. osztályban
szereplő csapata egy nyerhető meccsen
kapott ki húsvét vasárnapján a Veresegyháztól hazai pályán, de gyorsan sikerült a javítás, ugyanis az előző hétvégén magabiztosan nyert szintén itthon,
a Hévízgyörk ellen. AZ U19-es csapat
óvott a Veres ellen (jogosulatlan játékos
szerepeltetése miatt), míg a györki fiatalok elvitték mindhárom pontot Sztris-

kó István csapatától.
Pest megyei I. osztály, 20. forduló
Gödöllői SK – Veresegyház 1–2 (1–1)
Gól: Tóth Gyula (11-esből)
U19: Gödöllői SK –Veresegyház 1–3
Pest megyei I. osztály, 21. forduló
Gödöllői SK – Hévízgyörk 4–0 (2–0)
Gól: Nagy Roland (2), Kővári Péter,
Tóth László
U19: Gödöllői SK – Hévízgyörk 0–1

lyen végzett Janik Valéria, Roland nyergében hibátlan teljesítménnyel. Felnőtt
minősítő, 135 cm-es versenyszámban
Janik Attila, Cavalor Colonado lovával
nagyszerű teljesítményt ért el, 18 nevezőből 2. helyezett lett.
Idén, Február 26-28. között három
napos versenyt rendeztek a Tattersalban,
amelyen a GLSE összesen 15 versenyzővel, 21 lóval, 22 versenyszámban indult. Gyermek minősítő, kezdő lovas
stílus számban 11 indulóból 5. helyen
végzett Bobok Eszter Toety nyergében.
F5 felnőtt minősítő versenyszámban
Janik Attila, Cavalor Colonado nyergében, 29 indulóból a 3. helyet szerezte
meg. Öt éves lovak minősítő, 105 cm-es
versenyszámában Janik Attila, Borókával a 4. helyen végzett.
Március 6-7-én, a Tattersal nyílt Budapest bajnokság döntőjén vettek részt a
gödöllői lovasok. C0, 80-90/90 cm-en
25 indulóból 3 versenyzőnk ment hibátlant, Bobok Eszter, Toety-val 3. helyen,
Márvánnyal a 6. helyen végzett. C1 kezdő lovasok, 1 m-es versenyszámában 16
indulóból ugyan az a 4 versenyzőnk indult, akik C0-ban, 5. helyen Viski Barbara végzett hibátlanul Tünde nyergében.
C1 kezdő lovasok, döntő, 1 m-es
versenyszámban 7 indulóból jó teljesítménnyel 1. helyezett lett Bobok Eszter,
Márvánnyal és 3. Viski Barbara, Tündével. C2 amatőr lovasok döntő, 110 cmen 11 indulóból, 4. helyezett lett Janik
Valéria, Rolanddal. C4 felnőtt döntőben,
125 cm-en 15 indulóból 2. helyezett lett
Janik Attila, Cavalor Colonadoval.
Március 19-21-én a gyermek, fiatal
lovas, amatőr döntőn, a Tattersalban
mind a 3 napon: 2 gödöllői versenyzőnk, 2 lóval indult. F2 amatőr elődöntőben, 115 cm-en Sávai Rita, Stefanival
a 3. helyen végzett, 20 nevező közül.
Március 26-28-án, Kaposváron, a
Mesterek Tornáján Janik Attila indult
Cavalor Colonado nyergében. A nagy
körben, 145 cm-en 30 nevezőből a 6.
helyre, míg a Mesterek tornája nagydíjban, 145-150 cm-en 4 hp-al, a 11.
helyre ért be.
-li-

kaptak ki a lányok (13 :11-re), így a
második helyet szerezte meg.
A GSE U10-es fiúcsapata ezen a
tornán a negyedik, az U12-es lány
csapata, pedig az ötödik helyet szerezte meg.
-ar-

U10-es ezüstcsapat

Megyei III. osztály – Már második a GSK kettő
A GSK II. oda-vissza verte az Erdőkertes kettőt, így már a második helyen
áll a Gödöllő körzeti bajnokságban és a
Szadával mérkőzik majd Legéndi
György csapata.
Pest megyei III. osztály, 15. forduló
GSK II. – Erdőkertes II. 1–0 (0–0)
Gól: Szabó László
Pest megyei III. osztály, 16. forduló
Erdőkertes II. – GSK II. 1–3 (0–1)
Gól: Szeles Dávid (11-esből), Ács
Zoltán, Ács Gábor
Utánpótlás hírek: www.gbulls.hu

Futsal – Tisztes helytállás

Röplabda – Bronzcsata

A 20. játéknapon a címvédő MVFC Berettyóújfaluval mérkőzött a Gödöllői Fortuna a futsal NB
I-ben és ugyan helyt álltak, de ismét kikaptunk. Séra Tiborék az alapszakasz utolsó hazai meccsükön, április 16-án a Cső-Montage ellen lépnek pályára.. Kezdés: 20:30 óra, egyetemi csarnok!
Futsal NB I., 20. forduló
MVFC – Gödöllői Fortuna 5–2 (3–1)
Gól: Séra T., öngól

Április 16-án indul a TEVA-GRC és a
székesfehérvári, MÁV-Előre SC közötti
bronzcsata a női extraligában. Az egyik
fél harmadik győzelméig tartó csatát
Gödöllőn kezdik a csapatok pénteken
18 órás kezdéssel. Részletes program:
www.grcvolley.hu
Április 16., 18 óra, egyetemi csarnok:
TEVA-Gödöllői RC- MÁV-Előre SC
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !

Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

* 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

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.

INGATLAN
* 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.
* 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.

* JÓ VÉTEL! Gödöllőn Erzsébet krt-on
35m2-es 1 szobás lakás, alacsony rezsivel,
szabályozható fűtéssel eladó Iár 7,5 MFt
20-772-2429
*
Kertvárosban
ÚJ
ÉPÍTÉSŰ
Kertkapcsolatos tégla, cirkó fűtéses lakások leköthetők 2011 évi átadással
400000 Ft árelőnnyel !! Árak: 1 szobás
lakás 11,25 MFt-tól 20-772-2428
* Kiváló ajánlat! Gödöllőn, kertvárosi
részen új építésű 3 szoba nappalis
amerikai konyhás garázsos 1 szintes ház
eladó. Kulcsrakész ár 29,9 MFt 207722429
* Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes
lakás, beépített konyhabútorral eladó. Iár
9,7 M FT 20-8042102
* Jó vétel! Gödöllőn, Palotakerten 2
szobás, szépen felújított 60 nm-es lakás
eladó. Új műanyag nyílászárók, beépített
szekrények, újszerű burkolatok. Iár: 9,5
MFt 20-772-2429
* Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes, duplagarázsos, duplakomfortos ház 1200 nm-es gyönyörűen
parkosított telekkel eladó. Iár: 39,9 MFt 20772-2429

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok
kellemes, csendes részén de a központ
közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es 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. Gödöllői ingatlan csere
ráfizetéssel érdekel. IÁr: 5,4 MFt Tel:
70/312-5965, 20/928-3938

* Extra vétel! Gödöllőn panorámás részen
3 szoba+ nappalis, duplakomfortos,
szuterénes, garázsos, gázkazán + vegyestüzeléses 1992-ben épült, felújított
kertes ház 1600 nm-es telken eladó. Iár
18,9 MFt 20-772-2429

* Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2
félszobás, 3. emeleti konvektoros lakás
eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.: 20/9811-027.

* Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3
szobás erkélyes téglalakás eladó Iár: 14
MFt 20-772-2428

* Szabadka u.4-ben 2 szobás, erkélyes
tégla, konvektoros lakás eladó 11,4 Mért.Víz, villany, festés, burkolás felújítva.
20-944-7025

* 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

* Gödöllőn 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, dryvit szigeteléses új építésű ikerház
kocsi beállóval eladó Iár kulcsrakészen 23,5
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn, Alvégben felújított családi ház
eladó! Iár 25,9MFt! 20-539-1988
* 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

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

* Eladó Ház a Fácán soron! Nagyon jó
állapotban lévő ház, 200m2-es telekkel.
Hobbiszoba, garázs! Iár 29,99MFt 20539-1988
* 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 nmes családi ház eladó! Új tető új
nyílászárók, cirkós Iár 18,5 Mft. 20-7722429
* Jó vétel! Palotakerten korszerűsített
fűtésű parkra néző 2 szobás, 64 m2
lakás Iár 9,6 MFt 20-804-2102
* 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
* 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 208042102
* 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) egyedi fűtéses téglalakást 13
MFt- ig ! 20-8042102
* ELADÓ, KIADÓ lakásokat, családi
házakat, telkeket keresünk készpénzes
ügyfeleink részére Gödöllőn és Szadán!
20-944-7025
* 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
* ELCSERÉLNÉM gödöllői, 80 m2-es 2,5
szobás, 780 m2 telkes családi házamat
1,5-2 szobás lakásra, I. emeletig megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 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 +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb
részén teljesen felújított 130 nm lakóterű,
nappali + 4 szobás családi ház, 1108 nmes telekkel. Iá: 42 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
* 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
20/9194-870
* Gödöllőn az Alvégben teljesen felújított, 120 m2-es családi ház nappali+ 3
szobával. Iá.:37 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
* 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
* KIADÓ Gödöllő belvárosában, forgalmas helyen lévő, színvonalasan kialakított üzlethelység. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620-9194-870
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* 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 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* Gödöllőn, Kertvárosban kétszintes,
kifogástalan állapotú ikerház egyik oldala
udvarrésszel, díszkerttel. Iá.: 31 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 1011mFt 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
20/9194-870
* Gödöllőn, Nagyfenyvesben 80 m2
alapterületű 2 generációs, háromszintes,
színvonalas kialakítású családi ház szaunával, szabadtéri fürdőmedencével, parkosított telken. Iá: 38,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 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 20/9194-870
* Gödöllőn, Fenyvesben 110 m2-es
igényes kialakítású, tetőteres családi ház
garázzsal, konditeremmel, díszkerttel, Iá.:
28 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* GÖDÖLLŐN ÚJ EGYEDI könnyűszerkezetes HÁZ: 37 m2-es, Nappali + 1
Szoba, akár komplett berendezéssel, kiváló
minőségben, 20 év szerkezeti garanciával,
800 m2-es önálló telekkel, kulcsrakész
állapotban, májusi költözéssel 9.500.000
Ft. Tel: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
– A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN
* KERTVÁROSBAN! Gödöllőn, egyszintes
150 nm, felújítandó családi ház eladó,
AKÁR VÁLLALKOZÁSRA 6 szoba, teljes
közművel, vegyes falazatú, 580 nm-es
telken. Ár.:15.990.000Ft.Tel:30/228-1060
* CSENDES TÉGLALAKÁS! Gödöllő Szőlő
utcai 61 nm-es 2 és fél szobás 2.emeleti
erkélyes, konvektoros jó állapotú lakás
eladó.Ár:14.7 MFt. Tel: 06-30/228-1060

* SÜRGŐSEN ÁR ALATT! 2 szintes jó
állapotú családi ház KEPERES-SZILASLIGETEN, földszinten 100 nm 3 szoba,
emeleten ugyanennyi, alatta pincével,
1000 telek. Ár:24MFt. Tel: 30/228-1060
*
EGYEDI
LAKÁS!
Gödöllőn
Nagyfenyvesben 121 nm-es (tetőtér
beépítési lehetőséggel) tágas, 1 emeleti 3
szobás lakás, garázzsal eladó. Vasút,
Egyetem közelben. Ár:17.9MFt. Tel: 0630/228-1060
* KÖZPONTBAN Gödöllőn eladó 3 szoba
és nappalis jó állapotú sorház. Pince, egy
állásos garázs, mindez egy diszkrét,
csendes környezetben pár percre a
központtól! Ár:24.7MFt. Tel: 30/228-1060
* KERESEK Gödöllőn, Blahán, Harasztban
eladó családi házat ügyfeleim részére.
Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020
* 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 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: 0630-491-5020
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület
ELADÓ - KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: +3630-528-7777
* Körösfői utcában Erzsébet parkhoz közel
eladó 2 utcára nyíló kertes családi ház (3,5
szoba + garázs + pince). Irár megegyezés
szerint. Tel: +36-28-430-348
* 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 nmes, tetőtéri 1 +2 félszobás felújított társasházi lakás a tulajdonostól. Cirkó fűtés,
légkondi, csendes, tiszta környezet. Iár:
15M Ft. Tel: 06-20-351-5356
* Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L.
utcában 56 nm-es, 3.em. erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár: 10,9 millió. Tel: +36-30907-9322
* Eladó a Palotakerten IV emeletes
háztömb II. emeletén egy csendes, parkra
néző lakás egyedi fűtéssel, tárolóval, rendezett lépcsőházzal. Iár: 10,9M Ft. Érd: 0620-439-6440
* 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: 06-30-2014-769
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es
tornácos parasztház melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 20 M. Tel.: 20-3135-816, 30-562-3475
* 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 +36-70-333-1362
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* Gödöllő központjában 76 nm-es felújított
lakás új nyílászárókkal, légkondicionálóval
tulajdonostól eladó. Azonnal beköltözhető.
Irányár: 14,5M Ft. Érd: 06-70-334-5707
* Gödöllőn a Zombor utcában 1 szobás,
34 nm-es, 2. emeleti, konvektoros
téglalakás eladó. Iár: 8,5 MFt. Tel: 06-20977-0233
* Kertvárosban három család részére is
alkalmas ház eladó. Ár: 35M Ft. Érd: 06-209-716-172
* 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
* Valkó központi részén 2 szobás összkomfortos felújítandó parasztház eladó. Pince,
melléképület, kertben gyümölcsfák. Iár:
4,5M Ft. Tel: 06-20-510-2480
* Szent János utcában 2szobás, 54 nm-es,
2. em., napfényes, cirkógáz fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes, tárolós
lakás eladó tulajdonostól. Iár: 12,7M Ft. 0620-331-1373
* 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
* Gödöllő Központjában 1 szobás, 40
nm-es, loggiás 1. emeleti, tehermenetes
lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz, HÉV 5 percre. Tel: +36-30564-3615, +36-28-415-324
* Tulajdonostól eladó 62 nm-es 1+2 félszobás lakás az Erzsébet parknál. Jó
beosztású,
világos,
beépített
szekrényekkel. Ár: 9,3M Ft. Tel: 06-70369-7313
* Gödöllő központjában eladó egy 1,5
szobás (45 nm), amerikai konyhás,
távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár:
9,3MFt. Érd: +36-20-405-9840
* Kazinczy körúton 50 nm-es, 2 szobás 3.
emeleti, jó állapotú lakás eladó. Ár: 11M Ft.
Tel: 06-28-411-227
* Gödöllő városközpontban 4 emeletes társasház második emeletén, kitűnő állapotban 2 szobás lakás eladó. Érd: 06-29-447350, 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
* Gödöllő központjában, Remsey körúton kiváló beosztású lakás eladó: 79nm,
2+2 félszoba, étkező, erkély, 2WC,
vízóra, 3.em. 17,6MFt. Pinceparkoló:
1,7MFt. Tel: 06-30-343-7934
* Gödöllőn Ambrus köz 7-ben 2.em. 2
és félszobás, klímás lakás eladó. 15 M
Ft. Érd: 06-20-571-3654
* Máriabesnyőn luxus családi ház (4 szoba
+ garázs) újszerű, 500 nöl telekkel eladó.
Tel: 06-28-421-255, 06-20-684-8809
* Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850
nm-es telken 3 szintes 450 nm-es családi
ház. 80 nm-es amerikai konyhás nappali,
50 nm-es kertkapcsolatos terasz, kétautós
teremgarázs, stb. Érd: 06-30-9425-103
* Szent János u. 24.sz. alatt jó állapotú
másfél szobás, 40 nm-es déli tájolású
lakás erkéllyel, saját tárolóval tulajdonostól eladó, azonnal költözhető. Iár:
10,5 MFt. Érd: 06-30-9437-194
* Gödöllőn a Hunyadi utcában 3 szobás
családi ház eladó. Érd: 16 óra után 0670-287-8194
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* Eladó Isaszeg Gödöllő felőli részén,
egy saroktelken lévő 78 nm-es 2
szobás, felújított családi ház. Gödöllői
lakás beszámítható értékegyeztetéssel.
Iár: 17 M Ft. Érd: 17h után 06-70-5198479
* Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy
64 nm-es, 2 és félszobás, egyedi fűtéses, felújított földszinti lakás, tulajdonostól. Irányár: 14,5 M Ft. Tel: 20-3965-811
* SZADÁN
eladó
egy
48nm
+30nm+30nm-es ingatlan 1000 nm-es
parkosított telken. Érdeklődni: 06-20415-7107
* Eladó Gödöllő központjában 2,5
szobás 65 nm-es, erkélyes 2.emeleti
távfűtéses, parkettás lakás. Óvoda,
iskola, park, HÉV, busz 5 percre. Érd:
06-30-410-8343, 06-28-423-143
* Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24
nm-es terasszal 300 nöl telken
sürgősen eladó. Csere is érdekel. Tel:
06-20-461-0405
* Szent János utcában 2 szobás konvektoros 1. emeleti lakás szép, tiszta
állapotban eladó, vagy kis kertes ház
cseréje
is
érdekel
Kerepesen,
Kistarcsán. Tel: 06-30-385-0329
* Kazinczy körúti 60 nm-es 1. emeleti
napfényes lakás eladó. Irányár: 13,4
MFt. Érd: 06-20-472-1121
* Önkormányzati lakást KERESÜNK
megvételre, esetleg családi ház cserére,
havi rezsi 10.000 Ft. Tel: 20-621-5111
* Domonyvölgyben eladó, felújításra
váró 2 szobás parasztház 800 nm-es
telken. 5,5M Ft. Tel: 06-28-421-551 este

* Gödöllő központjában 44 m2-es, másfél szobás, félig bútorozott, távfűtéses
lakás 2010. május 5-től hosszú távra
igényesnek kiadó. Két havi kaució szükséges. Tel: 06-20-335-00227
* Az Egyetem, a HÉV végállomás és a
vasútállomás közelében 120 nm-es,
kertes családi ház hosszútávra kiadó.
Érd: 06-20-9-108-472
* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás
bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges.
Tel:+36-20-3539492
* Gödöllői tavak mellett kétszobás
családi ház hosszú távra kiadó. Érd
+36-30-213-4882
* A Kossuth L. utcában 2.emeleti 3
szobás lakás kiadó. Egyedi fűtéssel és
vízórával felszerelve. 60.000.-Ft+ rezsi.
Két havi kaució szükséges. 06-30-2025-216
* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás,
konvektoros
bútorozott
lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel.
06-20-289-4854, 06-20-362-5540
* Szadán családi házrész kiadó. Szobakonyha, fürdőszoba, garázs használattal. 40.000 Ft + rezsi. 2 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-9-484-013
* Dózsa György utcában 3 szobás,
bútorozatlan, egyedi fűtésű, vízórás,
1.em. lakás hosszútávra kiadó. A ház
mögött zárt parkolóval! Tel: +36-70283-1187
* Új építésű 80 nm-es családi ház
Gödöllőn kiadó. (Boncsok-dűlőn.) 80E
Ft/hó +rezsi. Tel: 06-20-217-6017, 0628-610-982

* Gödöllőn a Perczel Mór utcában 80
nm-es családi ház 1057 nm-es telken
ELADÓ vagy KIADÓ. Iár: 17,5 MFt. Tel:
30-419-5902

* Gödöllő kertvárosában, társasházban
2 szoba-konyhás lakás kiadó. Érd: 0620-5555-772

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok
miatt eladó. Tel: +36-30-946-7702

* Olcsó, 2 szobás lakás Gödöllő
központjában kiadó. Tel: 20/939-0797,
20/543-1775

ALBÉRLET KIADÓ
* 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: 30.000 Ft + a rezsi fele. Érd:
+36 70/318-2127
* Gödöllő központjában 2 szobás, loggia-s, felújított társasházi öröklakás
KIADÓ Ár: 55.000 Ft+ rezsi. Érd:
28/411-086; +3620/9194-870
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.
* Külön bejáratú, 46 nm területű 1+2
félszobás házrész (teakonyhával, külön
WC-vel és fürdőszobával) kiadó. Tel: 0630-280-3077
* Palotakerten földszinti 1 szoba
összkomfortos, felújított, berendezett
40 nm-es lakás kiadó. Tel: 30-9446-816
* 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
* 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
* Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, 3.
emeleti erkélyes lakás. Kaució szükséges. Tel: 06-30-609-8707

* Gödöllőn, Központban, családi házban
1,5 szobás tetőtéri rész külön bejárattal,
garázs lehetőséggel, berendezéssel v.
anélkül kiadó irodának is. +36-30-3077314
* Szada elején kis ház kerttel
hosszútávra bútorozottan kiadó, 2
szoba, konyha, fürdő igényesen felújítva
fiatal párnak vagy egyedülállónak.
50.000Ft/hó + 1 havi kaució + rezsi.
Tel: 06-30-610-4461
* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, félig bútorozott
lakás kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi
kaució szükséges. Tel: 06-30-212-6390
* Gödöllő, Fenyves részen, 4 lakásos
társasházban, 1.em. 40 nm-es,
bútorozatlan garzon hosszútávra kiadó.
Havi 40 E Ft +rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-20-9432-050
* Gödöllőn különbejáratú 65nm-es
lakrész kertes, csendes családi
házban kiadó hosszútávra. Kedvenc
állatait, virágait is elhozhatja. Uitt
VÁSÁROLNÉK építkezésből visszamaradt, vagy bontásból származó
cserepet, hullámpalát. 25nm-ig. Tel:
06-30-6643-093, 06-30-6643-092
* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat
keresünk. Érd: 10h után 20-224-6598
* Gödöllőn, kertes övezetben, 2 szobás,
bútorozatlan, összkomfortos földszinti
lakás nem dohányzóknak kiadó. Tel: 0620-542-1087
* Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24
nm-es terasszal 300 nöl telken
hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-461-0405
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KIEMELT AJÁNLATAINK:
* A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telken, pincével, melléképülettel eladó. Iá: 21mFt.
* A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó. Iá: 15,9 mFt.
* A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9 mFt
* A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43
nm-es, földszinti lakás sürgősen eladó.
Iá.:9 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Kertvárosban, 195 nm-es, nappali+4
szobás,(pince, garázs, terasz) jó állapotú
családi ház 696 nm-es gondozott telken,
sürgősen eladó. Irányár: 27 mFt
* A Kertvárosban, nappali +7 szobás, 2
szintes, kétgenerációs, felújított, családi ház, 3 férőhelyes garázzsal 850 nmes, parkosított telken sürgősen eladó.
Iá: 39,8 mFt.
* A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
* A Kertvárosban igényes,180 nm-es,
nappali+3 szobás családi ház szép
parkosított telken garázzsal, szaunával,
jakuzzival eladó. Egy szobás önálló
lakrész is tartozik a házhoz. Iár: 64,9 mFt.
* A Nagyfenyvesben 1000 nm-es, gondozott telken 360 nm lakóterületű
háromszintes, garázsos családi ház
eladó üzlethelyiséggel. Irányár: 36 mFt.
* A Nagyfenyvesben, 620 nm-es,
szépen parkosított telken, 220 nm-es,
nappali+ 3 szobás, háromszintes,
garázsos, igényes családi ház, szaunával, kerti medencével, locsolórendszerrel eladó. Irányár: 38,5 mFt.
* A Nagyfenyvesben nappali + 3
szobás, 150 nm lakóterületű, felújítandó családi ház 970 nm-es telken
sürgősen eladó. Csereként 1+2 fél
szobás, egyedi fűtésű lakás
beszámítható. Irányár: 25 mFt.
* A Marika- telepen, 2002-ben teljesen
felújított, kétszintes, 5 szobás családi
ház, 1170 nm-es telken, csendes környezetben, erdők közelében. Iár: 30 mFt.
* Az Alvégben 2 szobás családi ház,
997 nm-es telken (vállalkozásra alkalmas műhellyel, ipari árammal, ásott
kúttal) eladó. Irányár: 23,5 mFt.
* Az Antal- hegy lábánál, 600 nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es, nappali +
3 szobás, jó állapotú családi ház eladó.
Beépített konyhabútor, dupla garázs,
mosókonyha, szauna. Iár: 27,8 mFt.
* A Fenyvesben 670 nm-es telken új
építésű, 140 nm-es, nappali +3 szobás,
családi ház eladó. Irányár: 35,9 mFt.
* A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
* Máriabesnyőn, 150 nm-es, két lakásból
álló, kétszintes, jó állapotú családi ház
378 nm-es telken eladó vagy Gödöllőn
földszinti, két szobás lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. ár: 22 mFt.
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Érdemes elolvasni
A banki hitelezés
szigorítására
a
PSZÁF kidolgozott
egy a bankokra
kötelező érvényű új
szabályozást.
Mint azt sokan
tapasztalhattuk, az első szigorítás március
elsejével lépett életbe, ugyanis azóta nagy
mértékben korlátozták az ingatlanok terhelhetőségét. Az eddigi 80-90 vagy akár 100%
terhelhetőség mostanra forint hitel esetében
maximum 75%, euró hitelnél maximum
60%, egyéb devizánál, például svájci
franknál maximum 45% lehet.
A következő szigorítás június elsejével lép
életbe, amikor is a jövedelmek terhelhetősége is maximalizálva lesz. A kormány
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javaslata szerint a kijelölt időpont után a
hitelfelvevők (ide tartoznak majd az új
hitelt igénylők és a jóval kisebb törlesztés
miatti hitelkiváltó, adósságrendező kölcsönök igénylői is) jövedelmét úgy kell
vizsgálni, hogy az igazolt nettó jövedelem
33%-át nem haladhatja meg az összes
hitelük törlesztő részlete. Ez egyelőre
nincs kötelezően előírva, de erősen javasolt.
Itt kapnak a bankok egy kis mozgásteret, de
egészen bizonyos, hogy a mostani
lehetőségek tovább fognak szűkülni.
Mindezek tükrében érdemes átgondolni,
hogy a későbbre tervezett hitelfelvételt
esetleg előbbre lehetne-e hozni.
Köszönöm a figyelmet:
Pesti Erika hitelirodája
20/5162-962, www.pestierikahitel.hu
info@pestierikahitel.hu
(x)

* Gödöllőn központban 2 szobás, konvektoros, vízórás, redőnyös lakás
téglaépületben, csendes helyen hosszabb távra kiadó. Tel: +36-28-421-619
* Gödöllő központjához közel,
csendes helyen két szobás, egyedi
fűtésű lakás hosszútávra kiadó. Tel:
06-70-7756-914, 06-30-489-5406
* Gödöllőn az Erzsébet parki
lakótelepen 2,5 szobás, konvektoros,
bútorozott
lakás,
szigetelt
téglaházban hosszútávra kiadó. Tel:
06-20-212-1350
* Gödöllő belvárosában utcai
bejáratú
konvektoros,
egyedi
mérőórás 58 nm-es (nem panel)
lakás 70e. + rezsiért irodának is
kiadó. Tel: 30-9617-621

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllőn üzlethelység, raktár,
garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* 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.
* Gödöllőn a Testvérvárosok útja
9.sz. alatt igényes, különálló, kétszintes üzlet (125nm) irodának, üzletnek kiadó, akár megosztva is. Csak
komoly érdeklődőket várunk. Tel: 0620-9160-460
* Petőfi térre néző 30 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20-480-7698
* Gödöllő központjában, a Petőfi
udvarban 54 nm-es üzlet kiadó.
Riasztóval felszerelve. A kirakat
betörésvédelmi fóliával ellátva. Érd:
+36-70-535-4474
* Eladó vagy kiadó Gödöllőn a
Kossuth L. utcában egy 42 nm
alapterületű garázsból tervezetten
átalakított, hatóságilag engedélyezett
üzlethelyiség. Iár: 7,2m Ft. Tel: +3630-537-6985
* Kertes háznál garázs kiadó (más
tevékenység céljára is.) Tel: 06-28418-204
* Gödöllő központjában a könyvtárral
szemben 19 nm-es földszinti irodahelyiség kiadó. Érd: 06-28-410-115, 0670-369-8216
* KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS
KIADÓ. Tel: 06-70-2247-137
* Gödöllő centrumában utcai 60 nmes, felújításra szoruló üzlethelyiség,
saját
zárt
udvari
parkolóval,
hosszútávra, kedvező bérleti díjjal
kiadó. Végezhető tevékenység korlátozás nincs. Tel: 06-30-9405-351
* Eladó Gödöllőn a Patak tér mellett
egy 20 nm-es felújított garázs
szerelőaknával. Iár: 990 ezer Ft. Tel:
06-70-204-2355
* ÜZLETHELYISÉG 100 nm (+40nm
terasz vagy kirakodó rész) főútvonalon saját parkolóval teljesen felújított
állapotban kiadó. Gödöllő, Szabadság
út 87. Tel: 06-20-946-1040

ÁLLÁS
* Gödöllői sörözőbe szakképzett,
gyakorlattal rendelkező pultos felszolgáló hölgyet keresünk. Tel.:
70/312-59-65.
*
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 férfinői fodrászt egyéni vállalkozóként;
meglévő vendégkörrel. Jelentkezni a
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.
* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van.
Többek
között
autója
belső
takarítását
is
megoldom
az
otthonában (a mindenes). Érd: +3620-486-2747
* 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: 06-30-571-0360
* Takarítást vállalok Gödöllőn, magán
lakásban, szabad időmben. Érd: 0630-411-5931
*
Gyerekfelügyeletet
vállalok
Gödöllőn. Tel: 06-70-291-7477
* 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, 0620-971-6272
* 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
* Fiatalos független bejárónőt keres
özvegy nyugdíjas, diplomás férfi
Gödöllőn. Tel: 06-28-421-255, 06-20684-8809
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* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555

* Igényes helyen takarítást vállalok.
Tel: 06-30-3899-105
* Családi ház festési munkáihoz jól
dolgozó festő-mázolót keresek. Tel:
06-20-9273-139
* Nyugdíjas nő takarítást, ablaktisztítást vállal (700 Ft/ó), valamint
szőnyeg-, kárpittisztítást gőzzel
négyzetméterre. Leinformálható. Tel:
06-70-413-8441
* UTAZÁSI IRODÁNKBA ÉRTÉKESÍTŐ
MUNKATÁRSAT KERESÜNK. További
információ: www.sissytravel.hu
* Hatvani üzemanyag töltőállomásra
NEM
DOHÁNYZÓ
munkatársak,
valamint
takarítói
munkakörbe
nyugdíjasok jelentkezését a +36-28513-115 telefonszámon várjuk.
SZOLGÁLTATÁS

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap
és ünnepnapokon is. T: +36-20-4117473 Köszönjük bizalmát!
* 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
* 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.: +36-28-511-366, +36-20-5562653, E-mail:info@ili.hu
* Alakformáló torna gyesen lévő
anyukáknak szerdánként 10 órakor. A
foglalkozásra gyerekeket is lehet
hozni. Bio-Fit Center Gödöllő,
Állomás u. 1-2/a. Tel: 06-28-414-068

* 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.: 430-341,30/211-9388.
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más
jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30/851-8763.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* 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
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

* SALSA aerobik Gödöllőn a Bio-Fit
Centerben kedden és csütörtökön
este 8 órakor. Vezeti: Szabó József
(Tel: 06-28-414-068)
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20-5231-094
* Számítógépes problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650

17

18 Gödöllői Szolgálat

2010. április 14.
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok
javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu
Tel: +36-70-384-8711
*
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, BURKOLÁST, LAMINÁLT
PADLÓ LERAKÁSÁT, kisebb munkákat
is VÁLLALUNK, gipszkartonozás,
kerítés-felújítás. T: +36-70-338-3639.

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

500.000 kalóriát
… veszít egy medve a téli álom alatt.
Ám
amikor
előbújik,
legyengült
szervezete erőre kap az akkor már hó alól
kibújó zöld levelektől, amelyet medvehagymának neveznek. Elképesztően zöld
színe van az ebből készült levesnek, illata
és íze pedig a fokhagymára emlékeztet.
Nem véletlen, hogy sok nyelvben vad
fokhagymának hívják ezt a növényt (talán
arrafelé nincsenek mackók…) Gyógyító,
immunerősítő hatása régtől ismert. Levele
hasonlít a mérgező gyöngyvirághoz, s
mint az, talajtakaróként ez is jól szolgál,
szereti az árnyas felületet. Március közepétől
április végéig tart szezonja, amikor apró fehér
virágai megjelennek, csökken élvezeti értéke.
Főként levelét fogyasztjuk, amiből önálló
ételként levest, pesztót, salátát készíthetünk,
ám pogácsába is belesüthetjük. Hagymáját
mint a fokhagymát használhatjuk.
Jó párosítás avokádóval, egyiknek sincs
uralkodó íze, ám jól kiegészítik egymást színben is, a pasztellszínű krémes avokádóból
kivillannak az élénkzöld levelek. Érett, puha
avokádót törjük össze, fél citrom leve nem
hagyja megbarnulni, majd adjuk hozzá az
apróra metélt bő maroknyi medvehagymát,
kis só, bors, esetleg két evőkanál juhtúró.

Friss bagettre vagy pirítósra kenve jó
vendégfogadó, hiszen rögtön elindítja a
beszélgetést a tavaszról, a zöld ízekről, a
megújulásról.
Levesként: egy csokor levelet rövid (2-3
perc) forralás után lehütjük. Egy hagymát
apróra vágva fonnyasztunk, majd két
deciliter főzőlével mindezt turmixoljuk. Sót
teszünk bele, borsot, s egy deci tejszínt, hogy
krémesebb legyen.

* MINDENKINEK SZERETETTEL!
www.fenymeditacio.uw.hu
*
KONTÉNERES
SITT
ÉS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD
ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE.
+36-20-9-537-537
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák.
Tel: +36-20-9527-289, 28-476-229
* KERTI MUNKÁT vállalok. Ásást,
gazolást, fűnyírást, permetezést, festést, bármilyen ház körüli munkát
Gödöllőn és környékén is. Nem
dohányzom. Tel: 06-28-418-360, 0670-226-9942

Készíthetünk rizottót is: egy kis fej hagyma
fonnyasztása után fehér borral pároljuk a
rizst, majd ha kész, adjuk hozzá az apróra
vágott medvehagymát, sonkát. Parmezánnak
szórjuk meg, s ugyanazt a fehér bort kínáljuk
hozzá, amiben a rizs főtt.
Ha a medvék így fogyasztanák, mást sem
ennének. Kezes jószágok lennének, tán még
házimunkára is lehetne fogni őket a jó vacsora ígéretével. Mi pedig álmodoznánk a
hosszú téli álomról, amelyben annyi kalóriát
adnánk le, mint egy mackó…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

* 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. +36-30-402-7276
* METSZÉST, PERMETEZÉST, KASZÁLÁST VÁLLALOK. +36-20-414-6823
* Vállalunk FESTÉST, HIDEG-MELEG
BURKOLÁST, dryvitozást, viacolorozást, díszburkolást, ÁCS –
KŐMŰVES MUNKÁT garanciával. T:
06-30-271-8098, 06-20-237-4370

* 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: +36-30386-4456
*
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
* Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: +36-20-22062-98
* MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN!
Frissen
végzett
műkörmösként
porcelán és zselés körmök építését
vállalom az Ön otthonában - hétvégén
is! Diákoknak 10 % kedvezmény! Érd.:
+36-30-851-8763

* KÚTFÚRÁS: vizes- és geotermikus
kutak, bejegyzett szakvizsgával,
minősített géppel és garanciával. Tel:
+36-70/318-7695
* LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS,
VIACOLOROZÁS. 1200.-/nm Tel: 0630-294-2004
* Veszélyes fa kivágás, kertgondozás,
fűkaszálás, kerti bútorok, kemence
építés. 06-70-222-0321
* LAKÁSFELÚJÍTÁS, családi házak
építése! Kőműves – burkoló –
ácsmunkák, szobafestés – gipszkartonozás, dryvitozás, régi tetők
felújítása, bádogozása! Tel: 06-30369-2381
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT
AJTÓK,
ABLAKOK
JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE,
MÁZOLÁS
ELŐTTI
MUNKÁK. +36-20-2038-718
* HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Régi és új
hűtőgépek
javítását
vállalom!
Bármilyen hűtőgépekkel kapcsolatos
problémájának megoldásában örömmel segítek Önnek. Forduljon hozzám
bizalommal! HÉTVÉGÉN IS! Tel: +3630-273-9143
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: +3620-4359-650
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ
MESTER VÁLLAL KARTONOZÁST,
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST.
Kisebb
kőműves
munkákat,
szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9361-233, 06-28-610-982

OKTATÁS
* Matematika tanítás, korrepetálás
általános iskolások részére, tel.:
70/342-2553.
* 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: +36-28-511366, +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)
* 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: +3670-219-3689
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal
Gödöllő központjában. Tel: +36-30274-1797
* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten, minden korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész
nap. Fordítás. Érd: (30) 611-0036
Kollarics Katalin
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* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn,
kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel.
Érd: 06-20-544-8021
* Kineziológia mini tanfolyamok
Gödöllőn. Féltékenység, irigység: ápr.
24. Visszaélés, erőszak: máj. 16.
Előzetes jelentkezés: Barna Krisztina
06-20-323-1856
* SALSA aerobik Gödöllőn a Bio-Fit
Centerben kedden és csütörtökön
este 8 órakor. Vezeti: Szabó József
(Tel: 06-28-414-068)
* Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan. Próbálja ki! Tanuljon
meg tanulni: emlékezet, figyelem és
gondolkodásfejlesztés. Tel. +36-28415-998, +36-20-388-4953
* MAGÁNÉNEK oktatást vállalok
Gödöllőn, klasszikus, musical és könnyű rock stílusban. Kottát, alapot biztosítok. Óradíj: 1500 Ft/60perc. 0630-403-8791
* ANGOL nyelvoktatás, nyelvvizsgára
felkészítés, csoportos és egyéni.
Délelőtti időpontokban is. Takárné
Bacsó Márta +36 (28) 430-229, +36
(30) 49-73-066, www.bacsoenglish.hu

Gödöllői Szolgálat
Utazni jó!

* 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: 062 8 - 4 1 7 - 1 7 5 ,
www.ady1953@altavizsla.hu

Napsütötte Toszkána

Olaszország középső tartománya azon úticélok
közé tartozik, ahova legalább egyszer mindenkinek el kell látogatni. Gödöllőtől körülbelül tíz
óra autózás után elérkezünk Toszkána és egyben a reneszánsz művészetek „fővárosába”,
Firenzébe. Utazásunk során ebben a bájos, számos hangulatos térrel rendelkező városban
érdemes több napot eltölteni, hiszen csupán az
Uffizi-képtár meglátogatása egy napba telik. A
képtárba előzetes bejelentkezés szükséges.
Emellett semmiképpen sem hagyjuk ki a
világörökség részévé nyilvánított középkori
hidat,
a
Ponte
Vecchio-t.
Firenze
„Rózsadombjának” nevezhetjük Fiesole-t,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra.
Toszkána talán leghíresebb települése Pisa,
ahol a ferde tornyot örökíthetjük meg
kameránkkal. Dél felé haladva körülbelül egy
órányi utazás után szemünk elé tárul Toszkána
gyöngyszeme, a XIII. században virágkorát élő
San Gimignano.

* Eladó Playstation2 kitűnő állapotban, dobozos, 3db gyári játékkal, 1
db Controlerrel. Ára: 17.000,- Érd: 0620-329-9695
* Eladó HAJDU 150literes bojler jó
állapotban. Ára: 25.000,- Szállítás,
szerelés megoldható. Érd: 06-20329-9695
* ARISTON légkeveréses, kerámialapos, elektromos tűzhely - 1 évet
használt – digitális kijelzővel eladó.
Iár: 37.000 Ft. Szőke Andrea: 06-20495-2247
* Eladó: INTARZIÁS BÚTOROK
HAGYATÉKBÓL, betonkeverő gép,
lemezolló, elektromos lemezolló és
egy asztali körfűrész. Érd: 06-20-4772900

San Gimignanotól mintegy 40 km-re fekszik
Siena, a szintén középkori gótikus városka,
ahol szinte minden épület műemlék. Ezek közül
is kiemelkedik a műkincsekkel teli katedrális.
Ha úgy éreznénk, hogy a műemlékekkel
elteltünk épp itt az ideje kirándulni egyet a
környék legszebb bortermelő vidékére, a
Chianti régióba.
Nekünk szintén nagyon tetszett a fennsíkra
épült Volterra, de nem kevésbé elbűvölő Lucca,
Radda, Castellina, Monteriggioni.
A toszkán villák, kisebb hotelek hangulatos
szálláshelyként szolgálnak utazásunk során.
Klímája enyhébb, mint hazánkban így kora
tavasztól késő őszig kellemes időjárásban lehet
részünk.
Sissy Utazási Iroda

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 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
* Jó állapotban levő villamos Velox
Plusz típusú kerékpár eladó. Érdeklődni lehet minden nap 16-18-ig 0620-3140-697

ADÁS~VÉTEL

EGYÉB

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

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

* Eladó 1 db gyermek íróasztal
görgős székkel. Ár: 12.000 Ft. Tel.:
30/6342-172.
* Eladó jó állapotú, divatos használt
160X200-as fenyőágykeret 24.000 Ft
(új ára 120.000 Ft)+ágyrács 5000 Ft,
hozzátartozó éjjeliszekrény 3.500
Ft,gurulós ágyneműtartó 7800 Ft
dohányzóasztal-gurulós 2.800 Ft és
egy kihúzható, ágyneműtarós 2
személyes fiatalos kanapé, ami alvásra is kiváló 25.000 Ft. Tel.: 30/5473296 (egész nap).
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok.
Tel: +36-28-412-230
* BIZSU ÁRUSOK FIGYELEM! Profil
váltás miatt bizsuk, láncok, szettek,
hajcsattok, stb. olcsón eladók (beszerzési ár feléért). Érd: 06-30-9425-103
* Akác, cser bükk tüzifa eladó.
Megbízható forrásból, kuglizva,
Gödöllőn ingyenes kiszállítással.
www.favago.hu Tel: 06-20-936-7314
* FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5
literes kiszerelésben 6500 Ft/db. 0670-338-3639
*
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
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* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
* Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában, vagy szülői
szerepében? Segítséget ajánlok
egyéni tanácsadás, transzformáció
társasjáték, vagy akár családállítás
formájában. Tel: +36-20-388-4953
* TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás
a hét minden napján, az egyetemi
teniszpályán. Barátságos árak, barátságos környezetben. Érezze jól
magát! Tel: 06-20-9375-051
* FAVÉDŐ LAZÚR! 9 féle színben, 5
literes kiszerelésben 6500 Ft/db. 0670-338-3639
* 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.
*
MÉZET
KÖZVETLENÜL
A
TERMELŐTŐL!
A
LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-,
erdei-,
aranyvessző-,
ámor-,
gesztenye-, repce krém-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
06-30-9891-721
* 2db 9 hónapos keverék kan kutya
ingyen elvihető. Oltási könyv van,
egészséges, mindenevő kutyák. Érd:
06-28-414-146, 06-30-760-3042



GörögSzigetͲ
Nyaralásazízekvilágában


Kóstoljamegatradícionálisgörög
konyhaegészséges,ínycsiklandóízeit!

Amivelvárjuk:
x krémesfinomgörögyoghurt
x eredetigörögfetasajt
x saláták
x extraszƾzolívaolaj
x olívabogyókgazdagválasztékban
x különlegesolívapástétomok
x konzervekésgrillezettzöldségek
x borok
x kozmetikumok,ajándéktárgyak


Folyamatos,bƅvülƅáruválasztékkal,szeretettel
várjukÖntaGödöllƅDózsaGy.u.5Ͳ7sz.alatti
göröghangulatotidézƅboltunkban!
Nyitvatartás:HͲP9Ͳ1213Ͳ18SZ9Ͳ12
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
ÁPRILIS 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte: :
Katalin Jánosné (Kossuth Lajos u.
64.), Seregélyes Ágnes (Szent
István tér 3.)
A Trafo Club belépőjét nyerte:
Tóbiás Ágnes (Erzsébet királyné
krt. 5.), Balogh Péterné (Magyar
Kázmér köz 2.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Szekszárdiné Szűcs Enikő
(Kazinczy krt. 5.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kovácsné
Juhász Mónika (Hársfa u. 8/A)

Recept:
Spenótos
rakottkrumpli

HOZZÁVALÓK:
40 dkg krumpli, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma,
1 ek vaj, 1 cs (kb. 50 dkg) mélyhűtött spenót vagy friss spenót,
1,5 dl tejszín, 2-3 tojás, 5 dkg
reszelt sajt, só, őrölt fehér bors,
szerecsendió.
ELKÉSZÍTÉS:
A krumplit főzzük meg! A
hagymát és a fokhagymát vágjuk nagyon apróra. A vajon
dinszteljük meg, majd adjuk
hozzá a mélyhűtött spenótot!
Takarjuk le fedővel és pároljuk,
amíg a spenót felolvad (de főzés előtt ki is olvaszthatjuk). Ha
friss spenóttal dolgozunk, a
spenótot tisztítsuk és mossuk
meg! Forró vízben blansírozzuk, öblítsük le hideg vízzel,
csepegtessük le és nyomkodjuk
is ki. Vágjuk fel durva csíkokra,
és így adjuk a hagymához. A
már megpárolódott spenóthoz
adjuk a tejszínt 2/3-át és fűszerezzük sóval, őrölt fehér borssal, szerecsendióval!
A megpucolt krumplit vágjuk
szeletekre, tegyük egy vajjal kikent sütőtál aljára, sózzuk meg!
Erre osszuk el a spenótot. Kanállal készítsünk mélyedést a
tojásoknak! A tojásokat üssük
óvatosan bele (esetleg érdemes
előtte egy pohárba tenni a tojást, és úgy a mélyedésbe)! A
maradék tejszínt öntsük a spenótra és szórjuk meg az ételt a
reszelt sajttal (a tojásokra ne
kerüljön sajt). 180 fokos sütőben kb. 30 percig sütjük. (ny.f.)

