
Az első ütemben a középső részen, a
kastély belső udvarának szélességé-
ben, a gesztenyefasor végéig terjedő,
a park központi részével és az előker-
tekkel együtt 5,2 hektáros terület újult
meg. A kiviteli terveket a budapesti
Corvinus Egyetem Kert- és Szabad-
tértervezési Tanszéke készítette, mű-
emlékvédelmi, kivitelezési és dend-
rológus szakértők közreműködésével.
A park felújítása 300 millió forintba
került.

A Barokk Színház előtt, az éppen
virágzó, megújult gesztenyefasor
előtt tartotta meg az ünnepélyes park-
átadást május elsején Révész T. Mi-
hály, a kastély igazgatója. A rendez-
vényen dr. Gémesi György polgár-
mester, prof. Mezős Tamás, a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal elnöke
és prof. Jámbor Imre, a Corvinus
Egyetem rektorhelyettese mellett
részt vett Fogarasiné Deák Valéria
búcsúzó, és Vécsey László, Gödöllő
új országgyűlési képviselője is.

– Ez nagy ünnep az örökségvéde-
lem számára. Ez olyan megújulás,
amire Magyarországon még nem volt
példa. A kastélykert a kastélyhoz és a
gödöllői múlthoz méltó módon újult
meg – jelentette ki Mezős Tamás, a
KÖH elnöke. Mint mondta, Gödöllő a
példa, hogy meg lehet jól csinálni az

európai uniós pályá-
zatokat, ha jó az elő-
készítés. Egyben
példaértékűnek ne-
vezte azt az összefo-
gást, ami a közös cél
érdekében, pártál-
lástól függetlenül
valósult meg.

A kertben végzett
átalakítást Jámbor
Imre ismertette, aki
elmondta, a tervek
elkészítésére és a ki-
vitelezésre mind-
össze egy esztendő
állt rendelkezésre. Sok súlyos döntést
kellett meghozniuk, amelyek közül az
egyik legnehezebb a vadgesztenye
sor kivágása volt. A felmérés szerint a
hetvenegynéhány fa kétharmada be-
teg, balesetveszélyes volt. Hosszas
mérlegelés után a tervezők a teljes ál-
lomány cseréje mellett döntöttek. An-
nak érdekében, hogy az eredeti
nyomvonalba telepített fasor hosz-
szabb életű és egészséges legyen, egy
másik fajból, a hússzínű vadgeszte-
nyéből hozattak előnevelt példányo-
kat, egy német faiskolából. A pótlás
úgynevezett klónozott anyaggal tör-
tént, azaz valamennyi fa egy anyanö-
vényről származik.

A fasoron kívül még számos idős,
balesetveszélyesnek ítélt, vagy a kert
kompozíciójába nem illő spontán kelt
fát vágtak ki, és több fiatal példányt
átültettek. Ezeken kívül még összesen
174 db fát ültettek újonnan, 98 dara-
bot a fasorba, 76 darabot a meglévő
facsoportok kiegészítésére. Összesen
31 fafaj, illetve fajta, közöttük juha-
rok, kőrisek, fenyők, tölgyfélék, se-
lyemakác, gyertyán, szelídgesztenye,
törökmogyoró, bükk, csüngő eperfa,
madárberkenye, japánakác és hársfa
fajok csemetéi és előnevelt példányai
gazdagítják a parkot. A romantikus
kertbe 10.000 cserjét, 5000 hagymás
növényt, 50.000 évelőt ültettek el. Az

egynyári virágok tavasszal kerültek a
földbe. A vízellátás érdekében 7,5 km
csőhálózatot fektettek le, 5 km cse-
pegtetőt építettek ki, 400 öntöző szó-
rófejet szereltek fel.

A sétautak külső íve mentén, leg-
többször évelőágyások háttereként is
szolgáló cserjecsoportokat többek
közt borbolya, som, puszpáng, ma-
dárbirs, gyöngyvirágcserje, arany-
cserje, hortenzia, lonc, gyöngy-
vessző, tiszafa, bangita fajták adják.
Szintén hiányoztak az eddigi parkból
a romantikus kert dekoratív kiülteté-
seit alkotó évelő és egynyári növé-
nyei.

(folytatás a 8. oldalon)
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Folyamatos a megújulás

Átadták a Kastélyparkot
Május elseje óta ismét látogatható a királyi kastély
parkja. A 2009. július 1-jén megkezdett munkála-
tok eredményeként az épület és a tájképi roman-
tikus kert rehabilitációja történik meg. A Gödöllői
Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemelte-
tését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szol-
gáltatásokkal történő fejlesztése 1.66 milliárd fo-
rint összköltségből történik meg.
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A hétvégén megtartott ballagá-
sok után megkezdődik a szá-
monkérés időszaka. 139 ezer
diáknál is többen tesznek
érettségit a május 3-án kezdő-
dő és június 28-áig tartó vizs-
gaidőszakban. Az ország csak-
nem 1200 vizsgahelyszínén a
magyar nyelv és irodalom, va-
lamint a magyar, mint idegen
nyelv írásbeli vizsgával kezdő-
dik a megmérettetés.

A múlt héten pénteken és szombaton
városunkban is elballagtak a közép-
fokú oktatási intézmények végzős
hallgatói. A Madách Imre Szakközép-
iskola és Szakiskolában április 30-án
este, a Török Ignác Gimnáziumban , a
Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
umban és a Református Líceumban
május elsején búcsúztak el a diákok
az iskolától.

A középiskolák 1166 vizsgahelyén
139.453-an tesznek érettségit, 93
ezren közülük most végzett diákok. A
Török Ignác Gimnáziumban az idén
145 fő zárja a tanulmányait, de rajtuk
kívül 114 diák tesz előrehozott érett-
ségit, és 15 külsős is vizsgázik az in-
tézményben.

(folytatás a 4. oldalon)

Elballagtak a diákok

Érettségik
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Lech Kaczynskira és társaira
emlékeztek 

A képviselő-testület ülése előtt történt
az is, hogy Szabó László, a Gödöllői
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke megemlékezett Lech Kaczynski
elnök és társainak tragikus haláláról. Az
oroszországi repülőgép-szerencsétlen-
ségben életét vesztett politikus sokat tett
azért, hogy a katyni lengyel tragédia tit-
kairól lerántsa a leplet, és a sors szeszé-
lyeként annak közelében fejezte be éle-
tét. Ez nagy fájdalom a magyarság szá-
mára is, hiszen a két nép barátsága év-
századokat átölel, s Lech Kaczynski is
mindig kiállt e történelmi jó viszony
ápolása mellett. A megemlékezés után a
testület néma felállással adózott az áldo-
zatok emlékének. 

Szabadság tér: új szabályozási
terv  

Elfogadta a képviselő-testület a Sza-
badság tér nyugati oldalának területére
vonatkozó szabályozási tervet és a hoz-
zátartozó helyi építési szabályzat módo-
sítását. Ezek kidolgozását a terület hasz-
nosítására kiírt értékesítési pályázatban
szabta feltételül 2009-ben. A kidolgo-
zást az új tulajdonosnak, az ingatlan
adás-vételi szerződés feltételei szerint
kellett kezdeményeznie.

A városközpontban, az önkormány-
zati tulajdonban lévő területen, úszótel-
ken álló, leromlott állagú Rézgombos
épületét értékesítette az önkormányzat,
majd lebontásra került. A város és a 
nyertes pályázó megállapodott abban,
hogy ha a befektető megvásárolja az in-
gatlant, legalább akkora beépítési lehe-
tőséget kap erre a területre, mint a régi
épület volt. A teret nyugatról határoló
üzletsor mögötti, szintén önkormányzati
tulajdonú teniszpályák területét is sza-
bályozás alá kellett vonni. A terv finan-
szírozását a befektető vállalta. A szabá-
lyozási terv készítésének célja a terve-
zett új építések előkészítése, a hatályos
szabályozás, és a jelenlegi telekviszo-
nyok módosítása volt annak érdekében,
hogy a kastély és a város kapcsolata to-
vább erősödjön, a Mária-oszlop méltó
környezetbe kerüljön és az épülő épüle-
tek együttest alkotva segítsék, hogy a te-
rület visszanyerje méltó rangját és ismét
az egykor történelmileg kialakult főtér
részévé váljon.

A tervet lakossági fórumon is megis-
merhették az ingatlantulajdonosok és ér-
deklődők. A terv megfelel a város szer-
kezeti tervében foglaltaknak és az ön-
kormányzat szándékainak és az állami
főépítész is elfogadta.

Civil szervezetek támogatása 

A kulturális, oktatási és ifjúsági bi-
zottság javaslatára a képviselő-testület
54 pályázó szervezet között osztotta ki
az idei költségvetésben közéleti-, kultu-
rális egyesületek, egyesületszerűen mű-
ködő közösségek, a civil szervezetek tá-
mogatására elkülönített – a múlt évit
500 ezer forinttal meghaladó – 3 millió
forintot.

A támogatott szervezetek és a meg-
ítélt összegek (ezer forintban): Gödöllői
Kulturális és Szociális Közhasznú
Egyesület 55, SZIE Forduló Néptánc-
együttes Hagyományőrző Egyesület 20,
Máriabesnyői Katolikus Asszonyok Lá-
nyok Szövetsége 25, Életmód Klub
(Csontritkulásosok) 40, Gödöllői Ri-
chard Wagner Zenei és Művészeti
Egyesület 40, Gödöllő Városi Nyugdí-
jasok Egyesülete 650, Szigetkék Kultu-
rális Pont 20, Dixix Rhythm együttes
20, Gödöllői Református Egyh. Csalá-

dos Köre 100, Royal Rangers 5.sz. törzs
20, Sisi Baráti Kör 25, Teleki Pál Egye-
sület 135, Kertészek és Kertbarátok
OSZ, G-i Kertbarát Kör 60, Gödöllői
Cukorbetegek Egyesülete 30, Magyar
Máltai Szeretetszolgálat G-i csoportja
150, Gödöllői Királyi Kastély Barátai-
nak Egyesülete 100, Gödöllői Értékvé-
dő Közhasznú Egyesület 100, Gödöllői
Szociális Ellátó Központért Közhasznú
Egyesület 20, Gödöllői Fele-Más Egye-
sület a Sérült Gyermekekért 130, G5
Fotográfiai Alkotócsoport 40, 943. sz.
Ráday Pál Cserkész Csoport 40, Auto-
nómia Aktív Nevelést Támogató Egye-
sület 20, Római Katolikus Egyházköz-
ség Gödöllő Szecsődi Péter 100,
100xszép Utcabál Baráti Kör 30, Ifjúsá-
gi Vonószenekar 40, Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület „Fogadó”
30, PAN Klub Civil Szervezet 20, Iro-
dalmi KerekAsztal (IRKA) 30, Gödöllő
és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
20, Duflex Fotográfiai Stúdió 30, Kon-
takt Alapítvány 20, Gödöllői Művészet
Barátok (GÖMB) 40, Saltarello rene-
szánsz együttes 20, Gödöllői Baptista
Gyülekezet 50, Animato Régizene
Együttes 20, Éjfél és Club Színház 60,
Gödöllői Városvédő Egyesület 25, So-
cius Kör Közhasznú Egyesület 40, Kis-
cibri Együttes 20, Gödöllői Ottlik Kör
30, Gödöllői Ökumenikus Csoport 20,
Empátia Klub 30, Gödöllői Békés Ott-
hon Egyesület 25, GreenDependent
Fenntartható Megoldások Egyesülete
20, Lakásszövetkezetek és Társasházak
Gödöllői Egyesülete 80, Gödöllői Cser-
készcsapatok Egyesülete 90, Kökörcsin
Környezetvédelmi Oktatóközpont Ala-
pítvány 40, Gödöllői Méhész Egyesület
30, Együtt Élünk Alapítvány 45, Gödöl-
lői Görög Katolikus Szórványlelkész-
ség Ifjúsági 25, Életért Alapítvány 30,
Országos Erdészeti Egyesület Gödöllői
Csoport 20, REGINA Alapítvány 40,
GATE Zöld Klub Egyesület 40.

Bővíti feladatkörét a Montágh
Iskola 

A képviselő-testület szeptember 1-jé-
től létrehozza a többcélú Montágh Imre
Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézményt. A többcélú intéz-
mény létrehozása lehetőséget teremt ar-
ra, hogy az iskola gyógypedagógusai
kötelező óraszámukon belül szaktudá-
sukat és tapasztalatukat a város vala-
mennyi közoktatási intézményében
hasznosítsák, elsősorban az óvodákban
és az általános iskolákban. Segítsék a
befogadó, többségi intézményekben a
sajátos nevelési igényű gyermekekkel
foglalkozó pedagógusok munkáját, a
gyermekek, tanulók fejlesztéséhez
módszertani útmutatást adjanak, tevőle-
gesen részt vállaljanak a gyermekek, ta-
nulók előrehaladása érdekében.

Zöld Óvoda: 30 napos 
hosszabbítás

Hozzájárult a képviselő-testület a
Zöld Óvoda” kivitelezési munkáira kö-
tött generál-kivitelezési vállalkozási 
szerződés rész- és véghatáridejének 30
munkanappal történő meghosszabbítá-
sához.

A kivitelező GÉV-Huniber Építőipari
Kft. indokként számos szempontot fel-
sorolt, melyet a projekt független mű-
szaki ellenőre, közbeszerzési szakértője,
valamint a Polgármesteri Hivatal illeté-
kes munkatársai megvizsgáltak. A kére-
lemben felsorolt szempontok közül el-
fogadhatónak találták a területen talál-
ható háztartási gépek és hulladékok el-
szállításából, az alapozási nehézségek-

ből, az elvégzendő földmunkákból adó-
dott nehézségeket, továbbá az építési
technológiákat akadályozó téli időjárási
körülményeket, amelyek a szerződés
megkötésekor előre nem voltak látha-
tóak a felek részéről elvárható gondos-
ság mellett sem. 

A 30 napos csúszás mellett is tartható
az új óvoda berendezése, a jelenlegi
óvoda épületekből történő átköltözés és
a tanév megkezdése. A projekt zárására
tervezett augusztus végi határidő szintén
tartható.

Kompromisszum – a
legmesszemenőbbekig

2008-ban a városi önkormányzattal
való érdemi konzultáció nélkül hirdette
meg a Gödöllői Német Kisebbségi Ön-
kormányzat a német nemzetiségi okta-
tást az iskolaérett gyermekek szülőinek
körében. E hiányosság ellenére a városi
önkormányzat megtalálta a kompro-
misszumos megoldást: 2008. április 3-
án a nemzeti és etnikai kisebbségek jo-
gairól valamint a közoktatásról szóló
törvények előírásai szerint elrendelte a
német nemzetiségi kétnyelvű 17 fős el-
ső osztály indítását a 2008/2009-es tan-
évben, a Petőfi Iskolában. A képviselő-
testület egy osztály felmenő rendszer-
ben történő működtetésére vállalt köte-
lezettséget, azzal a feltétellel, hogy ki-
zárólag a mindenkori állami normatívát
biztosítja a feladatellátáshoz. Kezde-
ményezte továbbá a képviselő-testület,
hogy a kisebbségi önkormányzat a né-
met osztály zökkenőmentes működésé-
hez biztosítson pénzügyi hozzájárulást.

A német nemzetiségű kétnyelvű osz-
tály működtetése ma már mégis 4 millió
forintjába kerül a városi önkormányzat-
nak a polgármesteri hivatal számítása
szerint. 

A képviselő-testület április 29-i ülé-
sén ismét napirendre került ez az okta-
tási forma. Bár a testület már a múlt év

végén meghatározta az idei költségve-
tési koncepcióban, hogy önkormányzati
iskolánként 3-3 első osztály, ezen belül a
Petőfi iskolában 1 német nemzetiségi
kétnyelvű osztály indulhat, a kisebbségi
önkormányzat – erről nem tájékoztatva
a szülőket – újból a városi önkormány-
zattal való egyeztetés nélkül, létszám-
korlátozás nélkül hirdette meg ezt az ok-
tatási formát a 2010/2011-es tanévre.
Mivel ennek nyomán 37-en adták be ké-
relmüket gyermekük beíratására, Meiz-
ner Sándor elnök két első osztály indí-
tását kérte.  

A testületi ülésen több képviselő is bí-
rálta az előzetes egyeztetés nélküli el-
járást és a Gémesi György polgármes-
ter által előterjesztett, ismét kompro-
misszumos javaslatokat támogatta. E
szerint a képviselő-testület – korábbi
döntéseivel összhangban, figyelembe
véve a kötelező önkormányzati felada-
tainak ellátására vonatkozó jogi előírá-
sokat is – a következő tanévben válto-
zatlanul egy német nemzetiségi osztály
indításainak feltételeit vállalja a Petőfi
Iskolában. Egyben engedélyezi, hogy az
első osztályos német nemzetiségi osz-
tály létszámát legfeljebb 34 főben álla-
pítsa meg az iskola igazgatója. 

Többször is felhívták a figyelmet
arra, hogy a német kétnyelvű oktatás –
az egyébként jó szándékú kezdemé-
nyezés – Gödöllőn nem nemzetiségi
iskolában zajlik, hanem egy önkor-
mányzati általános iskolában, ahol a
fenntartó város biztosította a német
nemzetiségi oktatást. Szóba került,
hogy Meizner Sándor a 2009. decem-
ber 10-i ülésen elmondta, „nem arról
van szó, hogy mindenki német nem-
zetiségű, aki ebbe az iskolába, ebbe az
osztályba be akar iratkozni. Itt a tör-
vény 8 főnek írja elő, hogy német
nemzetiségűnek kell lenni, de a többi
gyerek, aki ebbe az osztályba kíván
beiratkozni, lehet nem német nemzeti-
ségű is.” 

Az önkormányzat 3 első osztályt
tud biztonsággal indítani a Petőfi is-
kolában, erről határozott a testület a
költségvetési koncepcióban. Az el-
múlt években az alulfinanszírozottság
miatt, a működőképesség fenntartása
érdekében az oktatás körülményeiben,
a pedagógusok juttatásaiban is számos
megszorítás vált szükségessé. Ma az
állami normatíva a költségek felét
sem fedezi. A kisebbségi oktatás dupla
normatívája sem éri el a tényleges
költségek száz százalékát. Arra sincs
lehetőség, hogy a 3 indítható első osz-
tályból kettő német nemzetiségi le-
gyen, hiszen akkor a harmadik, ma-
gyar nyelvű osztályba 48 gyereknek
kellene járnia. 

Hogy világosan érthető legyen: az
érdeklődés alapján két-két ének-zene
vagy testnevelés emeltszintű osztályt
is lehetne indítani Gödöllőn, de a je-
lenlegi feltételek mellett csak egyet-
egyet tud indítani az önkormányzat.

Szülők levele

A testületi ülésen felolvasták azt a
levelet, amelyet egy, a Petőfi iskola
beiskolázási körzetében élő szülő írt
és kétszázan írtak még alá. A levél fel-
hívja arra a figyelmet, hogy „Mi itt la-
kunk az iskola közvetlen közelében,
nem szeretnénk utaztatni gyermekein-
ket, és félő, hogy nem lesz férőhely
számukra, amennyiben a nemzetiségi
oktatásra jelentkezőket felveszik. Az
itt élő szülők jogai ezzel sérülnének, hi-
szen lakóhelyük illetékes iskolájában
nem lesz férőhely számukra. Mi biza-
lommal vagyunk az iskola felé és biza-
lommal vagyunk az Ön által vezetett
önkormányzat iránt is. Így reméljük, és
egyben kérjük is, hogy eredeti dönté-
sükhöz szíveskedjenek ragaszkodni,
nevezetesen az egy német nemzetiségű
kétnyelvű osztály indításához!” 

lt

Átvette megbízólevelét Vécsey László 

Testületi ülés
Április 29-én, a gödöllői város-
házán vette át országgyűlési
képviselői megbízólevelét Vé-
csey László, aki a Fidesz-KDNP
pártszövetség jelöltjeként a
2010. évi Országgyűlési Képvi-
selőválasztás első fordulójában
elnyerte a Pest megyei 4-es vá-
lasztókerület mandátumát. 

Az ünnepélyes eseményre a képviselő-
testület ülése előtt került sor. A megbízó
levelet átadó Holzmann Lászlót, a he-
lyi választási bizottság elnökét és Vé-
csey Lászlót Gémesi György polgár-
mester köszöntötte. 

– Megtisztelő törvényi kötelezettség-
nek teszek eleget, amikor beszámolok
arról, hogy a választás megtörtént, ér-
vényes és eredményes volt már az első
fordulóban – kezdte beszédét Holz-
mann László, majd Vécsey Lászlóhoz
fordult.

– Tisztelt Képviselő Úr! Amikor 2006-
ban az akkor megválasztott képviselő-
nek átadtuk a megbízólevelet, elmond-
tuk, hogy milyen fontos és jelentős fe-
ladatra kapott megbízást. Azóta eltelt 4
év és sajnos minden objektív szemüve-
gen át azt látjuk, hogy országunk in-
kább hátrább ment, mint előre. Ez tény.
Ehhez képest különös jelentősége van
annak, hogy ez a mostani választás
eredményes volt. Gratulálok a megvá-
lasztásához! Az ország érdekében vég-
zendő munkájához jó egészséget, szí-
vósságot és derűt kívánok! Arra kérjük,
hogy szűkebb pátriánk érdekében is te-
gyen meg mindent a térség települései-
nek felvirágoztatásáért! Ez a munka ki-
tüntetés, de egyben szolgálat is, amely
nem kiváltságot, hanem alázatos, kitar-
tó és szívós munkát igényel. 

Megbízólevelének átvétele után Vé-

csey László a következőket mondta:
Tisztelt Választási Bizottság, tisztelt
Megjelentek!
Az új Országgyűlés eskütétel előtt álló
tagjaként első gondolatom a köszöneté.
Büszke vagyok szülővárosomra, Gö-
döllőre, hogy szülőfalum, Szada meg-
tagadása nélkül elfogadott. Köszönöm
Gödöllő választópolgárainak, amint

Csömör, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa,
Nagytarcsa és Pécel választópolgárai-
nak is, hogy 2010. április 11-én magas
részvétel mellett példátlan mértékű bi-
zalmat szavaztak személyemnek és a
Fidesz-KDNP pártszövetségnek. Ez az
első körös helybéli győzelem az ország
egyik legnagyobb választókerületében
jól illeszkedik ahhoz a történelmi lépté-
kű tetthez, amit a magyar választópol-
gárok országos szinten április 25-én ki-
teljesítettek. 
Köszönetet mondok azon polgártár-
sainknak is, akik most nem ránk sza-
vaztak, hogy részvételükkel a demok-
rácia, mindannyiunk ünnepévé tették
április 11-ét. 
Az ő képviselőjük is leszek az Ország-
gyűlésben. Miképpen a Fidesz-KDNP
is az ország három harmadának jól fel-

fogott érdekét szándékozik megjelení-
teni. Képviselői munkámban az önkor-
mányzatok, a helyi politikusok, a vál-
lalkozók, a civil szervezetek és az egy-
házak mellett mindazon jó szándékú
emberek segítségére támaszkodni kívá-
nok, akik becsületes munkával szerzett
jövedelemből, tisztességesen és bizton-
ságban szeretnének élni, gyermekeket
nevelni, teljes értékű nyugdíjas éveiket
tölteni. 
Munkámat a választókerület települé-
seinek, polgárainak érdekében, esküm-
höz híven a legjobb tudásom szerint fo-
gom végezni. A jogos igények, a valós
lehetőségek, a méltányosság és az em-
beriesség optimuma mentén. Úgy, aho-
gyan az leginkább szolgálja egyben ha-
zánk és a nemzet egészének lelki, szel-
lemi, gazdasági újjáépülését is. 
A választókerület minden polgára szá-
mára folyamatosan elérhető leszek. En-
nek módjáról az Országgyűlés és a 
Kormány megalakulását követően, a
technikai részletek tisztázása után min-
den településen megfelelő formában tá-
jékoztatást fogok nyújtani.
Külön öröm és megtiszteltetés szá-
momra, hogy erre az eseményre a gö-
döllői képviselő-testület előtt kerül sor,
amelynek sok ismerősöm, barátom és
segítőm a tagja és a polgármesterrel is
kitűnő kapcsolatban vagyunk. Már az
első napokban elkezdtük az együttmű-
ködést, felvettem a kapcsolatot a poten-
ciális kormányzati tényezőkkel annak
érdekében, hogy Magyarország 2011-
es európai uniós elnöksége idejére a gö-
döllői kastély a különböző közösségi
programok fontos, ha nem a legfonto-
sabb helyszínévé váljon.
A képviselő-testület nevében Gémesi
György gratulált Vécsey Lászlónak,
aki (később elfogyasztott) tortákkal
kedveskedett az ülésteremben helyet
foglalóknak és a választás lebonyolítá-
sában segítő hivatali dolgozóknak. 

Vécsey László
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Hosszú idő után ismét tárgya-
lóasztalhoz ült a hét magyar
önkormányzati érdekképvise-
leti szövetség 2010. április 30-
án, pénteken. A Gödöllőn meg-
tartott tanácskozáson a szö-
vetségek közös nyilatkozatot
adtak ki, amelyben tizenkét
pontban foglalták össze az ön-
kormányzati rendszer átalakí-
tásával kapcsolatos legfonto-
sabb feladatokat és elváráso-
kat.

A tárgyaláson Sütő László, a Kisvá-
rosi Önkormányzatok Országos Ér-
dekszövetségének elnöke, dr. Wekler
Ferenc, a Községek, Kistelepülések,
és Kistérségek Országos Önkormány-
zati Szövetsége, Szabó Gellért, a
Magyar Faluszövetség, dr. Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége, Kósa Lajos, a Megyei
Jogú Városok Szövetsége, Ódor Fe-
renc, a Megyei Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége és Molnár Gyula,
a Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége elnöke vett részt.

Gémesi György elmondta, a múlt
év szeptembere óta, amikor is az ön-
kormányzati szövetségek felfüggesz-
tették tevékenységüket a Kor-
mány–Önkormányzatok Egyeztető
Fórumában, első alkalommal ültek le
tárgyalni, mivel valamennyien fon-
tosnak tartják, hogy a közös nyilat-
kozatban foglaltak megvalósuljanak a
következő időszakban. A MÖSZ el-
nöke elmondta, a 12 pontot megkül-
dik Orbán Viktornak, illetve az ön-
kormányzatokért felelős leendő mi-
niszternek.

Az önkormányzati vezetők beje-
lentették: az újrakezdett párbeszéd
alapjául is szolgáló tizenkét pontos
„csomag” elvárásai között nagy hang-
súllyal szerepel egyebek mellett az
önkormányzati rendszer átalakításá-
nak, a folyamatos egyeztetésnek, a
helyi adórendszer megváltoztatásá-
nak, illetve a polgármesteri jogállás
megerősítésének igénye.

A közös nyilatkozatot és a 12 pon-
tot Kósa Lajos, a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetségének elnöke ismertette,
aki elmondta, az elnökök egyik konk-
rét javaslata, hogy a jövőben az ön-
kormányzati választások időpontja
két országgyűlési választás félidejére
essen. Kitért arra is, hogy a most
megfogalmazottak nem csak az állam
és az önkormányzatok, hanem többek
között a megyei és a települési önkor-
mányzatok közötti kapcsolatokra és

feladatokra is vonatkoznak. Kijelen-
tette, a szövetségek rendszeres párbe-
szédet kívánnak folytatni az új kor-
mánnyal, miközben változatlanul el-
kötelezettek az érdemi önkormányza-
ti érdekképviselet mellett.

A nyilatkozatot valamennyi
résztvevő elfogadta, azt a helyszí-
nen a sajtó képviselőinek jelenlété-
ben írták alá.

(k.j.)

Április 29-én dr. Gémesi
György polgármester és
Borovics Balázs, a Pann-
Ergy Nyrt. Igazgatótaná-
csának elnöke aláírták
a Gödöllői Geotermia
Zrt. megalapításáról
szóló szerződést.

Gödöllő önkormányzata még
2008. március 26-án előszer-
ződést kötött a város köz-
igazgatási területén, illetve
annak környékén található
geotermikus energiapotenci-
ál kutatására. A szakemberek
szerint a föld hőjét haszno-
sító, öt termelő és négy
visszasajtoló kút fúrásával
létrehozandó (az utóbbiak révén
hosszú távon fenntartható) komplex
geotermikus rendszer képes kielégí-
teni a város, az egyetem és az ipari
létesítmények mintegy 300 ezer GJ
éves hőigényét.

A Gödöllői Geotermia Zrt. fő fel-
adata a geotermikus mező hőkapaci-
tásának feltárása, a kitermelő kút fú-
rásához szükséges terület tulajdonjo-
gának (rendelkezési jogának) meg-
szerzése, a kút létesítéséhez szüksé-

ges engedélyek és tanulmányok elké-
szítése, valamint a fúrás végrehajtása. 

Mint azt megtudtuk, az előzetes
kutatások alapján 2500 méteres mély-

ségből 100-
120 fokos vizet
hoznak majd a
felszínre. En-
nek az össze-
tételéről még
nem tudtak nyi-
latkozni a szak-
emberek, pon-
tos információk
csak a fúrás
után állnak
majd rendelke-
zésre. Ebben az
esetben nem je-
lentene problé-
mát az sem, ha
– mint az Alsó-
parkban – ma-
gas lenne a só-

tartalom, igaz, ez befolyásolhatja a
költségeket. A tervek szerint a fúrások
a nyár végén, ősz elején kezdődhet-
nek meg.

(ny.f.)

Nyár végén kezdődhetnek fúrások

Aláírták a szerződést

Szombattól, május 1-jétől át-
alakult a gyermekgondozási
támogatások rendszere: emel-
kedett a terhességi gyermek-
ágyi segély (tgyás) és a gyer-
mekgondozási díj (gyed) meg-
szerzéséhez szükséges bizto-
sítási idő, és már csak kétéves
korig jár a gyermeknevelési se-
gély (gyes) az eddigi három év
helyett.

Az új szabályok a
2010. április 30-át
követően születő
gyermekekre vonat-
koznak.

A tgyás és a gyed
m e g s z e r z é s é h e z
szükséges 180 nap
előzetes biztosítási
idő 365 napra emel-
kedik, és a gyed
legfeljebb olyan
időtartamban vehető
igénybe, mint
amennyit a szülő biztosításban töltött,
de továbbra is legfeljebb a gyermek
kétéves koráig járhat.

A gyes a gyermek második élet-
évének betöltéséig jár, figyelembe vé-
ve azonban a méltányossági szem-
pontokat az ikergyermekek, valamint
a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos
gyermekek után folyósított gyermek-
gondozási segély időtartama nem vál-
tozik – áll a közleményben.

Ezzel együtt január 1-jétől 20 szá-
zalékkal emelkedtek a csoportlétszá-

mok; a bölcsődei férőhelyhiány mér-
séklésére életbe lépett egy új, a csalá-
di napközihez hasonló tartalmú, de
egyszerűbb és rugalmasabb szabályo-
zással év elejétől működtethető nap-
közbeni ellátási forma, a családi gyer-
mekfelügyelet.

Az országgyűlés a vonatkozó tör-
vényeket tavaly június 29-én 199
igen, 159 nem szavazattal, 2 tartóz-

kodás mellett fogadta el újra a Só-
lyom László köztársasági elnök által
egyszer már megfontolásra vissza-
küldött, a gyermekek védelméről szó-
ló törvény, valamint egyes szociális
tárgyú törvények módosítását.

Ehhez kapcsolódóan Navracsics
Tibor, leendő kormányfő-helyettes
egy tévéműsorban bejelentette: Az új
kormány várhatóan január 1-jétől ál-
lítja vissza a családtámogatás korábbi
szabályozásában a gyes és a gyed
rendszerét. (b.k.)

A legfontosabb feladatok és elvárások

Az önkormányzatok 12 pontja

ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI
ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGEK

KÖZÖS NYILATKOZATA
(Gödöllő, 2010. április 30.)

Az önkormányzati szövetségek elnökei Gödöllőn találkoztak. Megállapítot-
ták, hogy az általuk képviselt települések érdekeltek az önkormányzati rend-
szer átalakításában. Elvárják, hogy a nemzeti együttműködésben a kormány
egyenrangú partnerként fogadja el őket. Az átalakítással kapcsolatban az ön-
kormányzatok az alábbi pontokat tartják sarkalatosnak.

1. Minden település és megye választhasson önkormányzatot.

2. Újra kell szabályozni az állami és önkormányzati feladatellátást,
a hatásköröket és a finanszírozás mértékét.

3. Fontosnak tartjuk az ésszerű és hatékony együttműködésen alapuló
önkormányzati társulások fenntartását.

4. Szükségesnek tartjuk az önkormányzatok gazdasági és finanszíro-
zási alapjainak megerősítését, a helyi és központi adórendszer átala-
kítását.

5. Fontosnak tartjuk a főváros és a kerületek egymáshoz való viszonyá-
nak újraszabályozását.

6. Javasoljuk a helyi adók és az illetékek beszedésének újragondolását.

7. Javasoljuk a pályázati rendszer radikális egyszerűsítését.

8. Támogatjuk az országgyűlési képviselői létszám csökkentésével 
egyidejűleg az önkormányzati képviselő-testületek létszámának dif-
ferenciált csökkentését.

9. Az önkormányzati rendszerben indokolt a polgármesterek jogállásá-
nak megerősítése.

10. El kell érni, hogy főszabályként az önkormányzati választás két or-
szággyűlési választás félidejére essen.

11. A közösségi tulajdonon belül az állami és az önkormányzati vagyon
legyen egyenrangú.

12. Kezdeményezzük a rendszeres párbeszédet a kormány és az önkor-
mányzati szövetségek között. Az önkormányzati szövetségek elköte-
lezettek az érdemi önkormányzati érdekképviselet létében.
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Az új kormány januártól tervezi a visszaállítást

Módosult a gyed és a gyes

Képünk illusztráció

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP
miniszterelnök-jelöltje hétfőn
megnevezte miniszterjelöltjeit.
Az új kormány nyolc miniszté-
riummal alakul meg, így a
rendszerváltás óta ez lesz a
legkisebb létszámú kormány.

Matolcsy György vezeti a Nemzet-
gazdasági Minisztériumot, Martonyi
János a külügyi tárcát, Pintér Sán-
dor lesz a belügyminiszter, Fellegi
Tamás a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium irányítója, Réthelyi Miklós a
nemzeti erőforrásokért felelős tárca-
vezető, Fazekas Sándor a vidékfej-
lesztési miniszter, Hende Csaba a

honvédelmi tárcavezető, Navracsics
Tibor pedig a közigazgatásért és az
igazságügyért felel majd a kormányfő
helyetteseként.

Orbán Viktor hétfőn Budapesten, a
Parlamentben – miután a leendő kor-
mány megtartotta első előkészítő ülé-
sét – bejelentette azt is, hogy Semjén
Zsolt általános miniszterelnök-he-
lyettes lesz. Megjegyezte, jövő héten
újabb szerződést köt egymással a két
leendő kormányzó párt, a Fidesz és a
KDNP. A pártelnök azt már korábban
bejelentette, hogy Varga Mihály a
Miniszterelnökséget vezeti majd ál-
lamtitkárként.

(b.j.)

Megvannak a miniszter jelöltek

Itt az új kormány

Már az idén is lesz adócsökkentés,
majd 2011. január 1-jén életbe lép az
új, immár családi adózásra épülő
rendszer – ezt Matolcsy György, a
gazdasági miniszteri poszt váromá-
nyosa jelentette ki a Heti Válasznak
adott interjúban.

Mint mondta, a vállalkozók és
munkavállalók vállát ma két teher
nyomja: a túlzott bürokrácia és a túl-
adóztatás, az egyik csökkentése pedig
nem képzelhető el a második nélkül.

A szakember szerint az adórend-
szer gyökeres átalakítása az egyszerű-
ségen, az adók számának és mértéké-
nek csökkentésén, valamint az adó-
zók körének kiszélesítésén nyugszik
majd. Január elsejétől életbe lép az új,
immár családi adózásra épülő rend-
szer.

Matolcsy György szólt a demográ-
fiai problémákról is, amit csak adó-
zási technikákkal nem lehet megol-
dani, de ezek nélkül sem. A népe-
sedési fordulat eléréséhez öt feltételt
sorolt fel: az elérhető otthont, a kis-
mamák munkába való visszatérési le-

hetőségét, az adókedvezményeket, az
óvodai és bölcsődei férőhelyek meg-
duplázását, illetve azt, hogy legyen
divat a gyerekvállalás.

Az interjúban elhangzottakkal kap-
csolatban Zara László, a Magyar
Adótanácsadók és Könyvviteli Szol-
gáltatók Országos Egyesületének el-
nöke a sajtóban úgy vélekedett, a
munkát terhelő járulékokat csökkent-
heti a legegyszerűbben és – mértéktől
függően – a munkavállalók és a válla-
latok számára is érezhetően az új kor-
mány.

Mint mondta, az adózás rendsze-
rének megváltoztatását mindenkép-
pen az év elejére célszerű időzíteni,
hiszen például a választható családi
adózás bevezetésének az ez évi nettó
jövedelmekre már nem lenne hatása.

Ha mégis még év közben választ-
hatóvá válik ez az adózási fajta, az
esetleges, több gyereket nevelő átté-
rők csupán az év végi, 2010-ről szóló
személyijövedelemadó-bevallásban
igényelhetnék vissza a nekik járó ösz-
szeget. (ny.f.)

Teher csökkentő tervek

Családi adózás
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Önnek van kedvenc helye Gö-
döllőn? – tettük fel a kérdést a
múlt héten kedves olvasóink-
nak. Íme néhány a beérkezett
válaszok közül.

„Ha szeretnék kikapcsolódni, akkor
általában kimegyek az Úrréti-tóhoz.
Ott mindig sikerül egy kicsit fel-
töltődnöm, még akkor is, ha közel
van hozzá az út, és így igazából nincs
csend. Viszont nagyon jó a víz mellett
elüldögélni, főleg a Rét utcával átel-
lenes oldalon. Örülök, hogy ezt így
rendbe tették, ide ki tudnak jönni a
kisgyerekesek is, mert, amíg az apró-
ságok a játszótéren vannak, addig a
szülők is szusszanhatnak egy ki-
csit…” 
A. Sándor

„Tavasztól őszig, vagy ha jó az idő,
irány az Erzsébet park, ahol lehet
sétálni, üldögélni, vagy – ha az idő
nem jó – valamelyik cukrászda, ahol
egy kávé és sütemény mellett el lehet

beszélgetni. 
Annak örülök, hogy egyre több olyan
hely van, ahová ki is lehet ülni. Ezek
nyáron nagyon kellemesek, a színes
napernyőkkel hangulatosak, és a bel-
városban minden helynek meg van a
maga specialitása…” 
Kiss Annamária

„Minden tavasszal azt várom, hogy
végre kinyisson a strand. Igaz, nem
egy aquapark, de a miénk, és nem
drága. Így nem megy tönkre egy két-
gyerekes család, ha kimegy. Napozni,
pihenni, úszni, a gyerekeknek locs-
pocsolni tökéletes. Egy pár évig én is
bejártam Budapestre, ha megjött a
strandszezon, de ma már többre érté-
kelem az itteni nyugalmat, mint azt a
ricsajt, ami a menőbb fürdőhelyeken
van. Ott vagyok tíz perc alatt, a be-
lépő kifizethet és igen kellemes a kör-
nyezet. Igaz, a fiataloknak ez nem bu-
li, de legalább van egy olyan hely,
ahol az a korosztály is jól érezheti
magát, amely már túl van a kamasz-
koron.” 
V. T.

„…A zeneiskolával szemben egy le-
hajló ágú fa látható, mely télen kopár-

ságában is megkapó girbe-gurba ágai-
val, melyek méltóságot és erőt sugároz-
nak. (Mint nemrég Krassay László al-
polgármestertől megtudtam, szomorú-
kőris.) Későn kezd hajtani, eleinte még
aggódtam is, talán elpusztul, de aztán
kiismertem a „természetét”: szép ko-
mótosan hozza a rügyeit, bontogatja a
leveleit. Nem siet. Olyan, mint egy
bölcs öregember. Aztán mikor teljes
pompájában csodálhatjuk lombkoro-
náját, lenyűgöző látvány: nekem min-
dig az óvó édesanya ölét, karját, köté-
nyét juttatta eszembe. Később észrevet-
tem a körülötte levő fák csoportjának
különös elhelyezkedését is: körben áll-
nak. S a kör mindig is erőt gyűjtő-adó
szent hely volt. Így lett ez az én „szent-
helyem”, ahol a reggeli elmélkedésem
véget ér: a Batsányi utca az önvizsgá-
lat, a Martinovics utca a fohász hely-
színe, s végül az energiagyűjtés a fák
alkotta körben történik. Hazafelé itt te-
szem le a nap gondjait, s gyűjtöm az
erőt az estéhez…” 

Szlávikné

A hét kérdése:

– Ön szerint jó, vagy változta-
tásra szorul a jelenlegi érettsé-

A hét kérdése

Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

E heti cikkünkben olvasói kérdé-
seket válaszolunk meg röviden.

– Társasházunkban az egyik tulaj-
donos rendszeresen meghatalmaz-
za a rokonát a közgyűlésen történő
képviseletének ellátásával. A tulaj-
donos azonban maga is részt vesz a
gyűléseken a rokonával együtt.
Emellett meghatalmazásokkal ren-
delkezik más tulajdonosoktól, és a
szavazások alkalmával kinyilvánít-
ja véleményét. A kérdésem, hogy
szabályos-e ez az eljárás?
– A vonatkozó jogszabályi rendelke-
zések szerint a meghatalmazott teljes
egészében helyettesíti a meghatalma-
zót, tehát ugyanolyan joga van, mint a
tulajdonosnak. A meghatalmazott le-
het teljesen kívülálló személy is, tehát
nem kell, hogy tulajdonos legyen a
társasházban. Ha viszont egy tulajdo-
nosnak meghatalmazottja van, akkor
vagy nem tud részt venni a közgyű-
lésen, vagy az adott kérdésben na-
gyobb szakértelmű személy részvé-
telét tartja fontosnak maga helyett.
Így külön hozzászólási joga nincs ak-
kor sem, ha ő maga mégis jelen van a
közgyűlésen. Olyan személy pedig
nem fogadhat el másoktól meghatal-
mazást, aki a közgyűlésen más sze-
méllyel képviselteti magát. Célszerű
lenne a Társasház SZMSZ-ében rög-
zíteni a meghatalmazásokkal kapcso-

latos eljárási szabályokat. Például
számszerűen meghatározni ki hány
meghatalmazást fogadhat el.
– A közeljövőben szeretnék lakást
bérelni és az eddig kapott szerző-
dések hol a kaució, hol az óvadék
kifejezést használják. Mi a különb-
ség a két fogalom között?
– A kaució és az óvadék teljesen azo-
nos tartalmat takar, nincs különbség
közöttük. 
A jogi nyelvben szokás a kauciót
óvadéknak hívni. Az óvadék intézmé-
nyét a Polgári Törvénykönyv a szer-
ződési biztosítékok körében szabá-
lyozza. A jogosult – bérleti szerződés
esetén a bérbeadó – a szerződés Bérlő
általi nem teljesítése, illetve nem a szer-
ződésben foglaltaknak megfelelő telje-
sítés esetén, követelését az óvadékból
közvetlenül kielégítheti. A gyakorlat-
ban a lakásbérleti szerződésnél ez úgy
történik, hogy a bérlő egy meghatáro-
zott összeget ad át a bérbeadónak
(például egyhavi, kéthavi bérleti díj),
ami arra szolgál, hogy ha a bérlő a
bérleti díjat nem fizeti meg, a lakás-
ban kárt okoz stb. akkor a bérbeadó
költségeit ebből fedezni tudja. Ez le-
het készpénz, értékpapír stb. Az óva-
dék lényege röviden tehát, hogy a 
szerződésszegéskor a bérbeadó rög-
tön rendelkezhet az óvadékkal és így
jogos követeléséhez juthat, nem kell
bírósághoz fordulnia, hogy a követe-
lését megkapja. A felhasználásának
szabályait a bérleti szerződésben kell
rendezni. Az óvadék nem a bérleti díj
része. A bérleti időszak végén az óva-
dék teljes egészében visszajár, ha a
felhasználására nem került sor. Ha a
bérbeadó az óvadék egy részét hasz-
nálja fel, és a szerződés nem szűnik
meg a felek között, akkor kérheti a
bérlőtől, hogy az óvadékot egészítse
ki az eredeti összegre.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

(folytatás az 1. oldalról) 

A Premontrei Szent Norbert Gimná-
ziumban 86 diák végez, de itt is több
tanuló tesz előrehozott érettségit, va-
lamint az idén az emelt szintű érettsé-
gire is itt kerül sor magyar nyelv és
irodalomból, matemetikából, történe-
lemből, angolból és biológiából. 

A Református Líceumban 68 fő áll
a vizsgabizottság elé, a Madáchban
pedig a szakiskolásokkal együtt 239
tanuló végez. 

A május 3-án kezdődő időszak
június 25-én zárul az utolsó közép-
szintű szóbeli vizsgával. Az írásbeli
vizsgák május 25-éig tartanak. Június
3-ától június 9-ig tehetnek emelt szin-
tű szóbeli vizsgát a jelentkezők, kö-
zépszinten pedig június 14. és június
25. között nyílik erre lehetőség. A

diákok összesen 485.099 vizsgát tesz-
nek le, ebből az előrehozott érettségi
39, az emelt szintűek 27, a középszin-
tű pedig valamivel több mint 458 ez-
ret jelent.

Mintegy tíz százalékkal többen vá-
lasztották az emelt szintű érettségit,

mint egy évvel korábban, az ér-
deklődés pedig a természettu-
dományi tárgyak esetében
emelkedett meg a legnagyobb
mértékben. Bizonyos egyete-

mek, főiskolák ugyanis
legalább egy tárgyból
emelt szintű érettségit
követelnek meg. 
Hasonlóról egyeztek
meg bizonyos szakok
esetében az orvostudo-
mányi felsőoktatási in-
tézmények is.
Az érettségi központi
költségeire 1,35 milliár-
dot fordít a tárca, a teljes
érettségi költsége azon-

ban ennél magasabb, hiszen az iskola-
fenntartók számára is kiadásokat je-
lent az érettségi. Gödöllő városa szá-
mára ez a múlt tanévben  3.549.000
forintot jelentett 452 vizsgával. Az
idén 577 vizsgát tesznek le, így ennek
arányában a költségek is növekednek.

-bj-

Elballagtak a végzős diákok

Megkezdődtek az érettségik

Az elmúlt hetekben két csomópont-
ban történt nagy felületű burkolat ja-
vítás, a  Bajcsy-Zsilinszky utca–Szil-
hát utca csomópontjában, a munka-
ügyi központ előtti területen, vala-
mint a Szent János utca–Röges utca
kereszteződésében, ahol  már olyan
mértékben kátyúsodott el a burkolat,
hogy a hagyományos technológiával
végzett javításnak már nem sok értel-
me volt. Így a szakemberek a teljes
területet felmarták és újraburkolták.
Amint az időjárás engedte, a burko-
lati jeleket is felfestették. Ezt az esti
órákban végezték, hogy minél kevés-
bé zavarják a forgalmat. 

Folytatódnak a járda felújítások.
Dolgoznak az Állomás utcában, és a
héten megkezdik a munkát a Tavasz
utcában, valamint  a Batthyány utcá-

ban az iskola, és a Damjanich utca
közötti szakaszon, a páratlan olda-
lon. 
Változatlanul a szórt technológiás

kátyúzással javítják
több helyen a sérült út-
burkolatot. A héten az
egyetemhez vezető út
városhoz tartozó ré-
szén, és a fő közleke-
dési utakon dolgoznak. 
Jól halad a munka az
Úrréti-tónál is. A múlt
héten helyére került az
új zsilip, de a partfal ki-
alakítása és járulékos
munkák a következő

napokban is folytatódnak.  A tervek
szerint május közepére minden szük-
séges feladattal végeznek.

Kép és szöveg: tl, bj

Felújítások városszerte

Munkák az utakon

Rövidesen lejár a jelentkezési határ-
ideje annak a tanfolyamnak, ami a
LOSZ (Lakásszövetkezetek Országos
Szövetsége) és a FÜTI Omega Kft.
szervezésében indul Gödöllőn. A tan-
folyam részleteit azon a tanácskozá-
son ismerhették meg a városi többla-
kásos házak tisztségviselői, amelyet
nemrég tartottak a városházán. 
A középfokú képesítést nyújtó,  OKJ-
s társasházkezelő szaktanfolyamra,
amelyet Gödöllőn tartanak, május 10-
ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A
képzés és a vizsga összköltsége

60.000 forint. A szervezők a már
megválasztott tisztségviselők és
közös képviselők mellett minden-
kit várnak, aki kedvet érez a tár-
sasházakkal kapcsolatos munká-
hoz. A  résztvevők a társasházak
működésével kapcsolatos könyve-
lési, jogi és műszaki ismereteket sa-
játíthatják el. Az érdeklők bővebb
információt Dolányi Sándortól
kaphatnak a +36/30-2635-826-as
telefonszámon. 
A szakképzést Gödöllő város ön-
kormányzata is támogatja. bj

Amit egy társasházzal kapcsolatban tudni kell

Még lehet jelentkezni a tanfolyamra

A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Felderítő Osztály Szer-
vezett Bűnözés Elleni Alosz-
tálya nyomozást folytat zsaro-
lás, valamint más bűncselek-
mények elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt – fog-
va tartásuk mellett - G. György
és társai ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok
szerint G. György megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy 2010. január
14-én életveszélyesen megfenyege-
tett egy veresegyházi személyt,  hogy
ha nem fizet „védelmi” pénzt kávézó-
ja után, akkor még aznap a családjá-
val együtt meghal. Mivel a sértett
nem fizetett, ezért még aznap este a
férfi több társával a kávézó épületét
és berendezését megrongálta. A bűncse-
lekménnyel okozott anyagi kár körülbe-
lül. 1.500. 000 forint. 
Az eljárás során fény derült arra is,
hogy G. György és társai gyanúsítha-
tók továbbá azzal is, hogy 2010. már-
ciusában többször megfenyegettek
egy erdőkertesi férfit, hogyha nem fi-
zeti ki a saját tulajdonát képező gép-
járműve fejében a 600.000 forintos
jogtalan követelést, akkor komoly
baja esik neki és családjának.

G. György jelenleg más ügyben elő-
zetes letartóztatását tölti, két társának el-
fogására 2010. április 27-én Erdőkerte-
sen került sor. A tartózkodási helyükön
megtartott házkutatás során több, a bűn-
cselekménnyel kapcsolatba hozható 
tárgy került lefoglalásra.

A rendőrség sértettek jelentke-
zését várja! Kérjük, hogy aki az em-
lített személytől vagy társairól ilyen
fenyegetést kapott, vagy akit bármi-
lyen módon megzsaroltak, jelentkez-
zenek a Pest Megyei Rendőr-főkapi-

tányság Felderítő Osztályán, vagy hív-
ják a 112-es, 107-es rendőrségi hívószá-
mok valamelyikét, illetve névtelensége
megőrzése mellett az ingyenesen hív-
ható 06-80/555-111-es telefonszámot!

***
Április 27-én, 16.50 órakor Gödöl-

lőn, a Batthyány utcában közlekedett
egy gödöllői lakos az  általa vezetett
személygépkocsival. A Batthyány ut-
ca és a Szabadság út kereszteződésnél
összeütközött egy gödöllői lakos által
vezetett a Szabadság úton Budapest
irányába haladó segédmotorkerékpár-
ral  A baleset következtében a segéd-
motorkerékpár vezetője előrelátható-
an könnyű sérüléseket szenvedett, a
járművekben anyagi  kár keletkezett. 

Május 1-jén 20.22. órakor egy csö-
möri lakos az általa vezetett motorke-
rékpárral Gödöllőn, haladása során a
Szabadság úton elütött egy, a kijelölt
gyalogátkelőhelyen áthaladó gödöllői
lakost. A baleset következtében a gyalo-
gos könnyű sérüléseket szenvedett. A
motorkerékpár vezetőjével szemben it-
tasság gyanúja nem merült fel. 

A Gödöllői kapitányság TISPOL Speed
közlekedésrendészeti akciót tartott áp-
rilis 29-én 9- 13 óra között. A fokozott
ellenőrzés a legnagyobb  forgalmú 3. sz.
főút különböző szakaszaira, a város  bel-
területére, és Erdőkertes, Váckisújfalu
belterületére terjedt ki. Az ellenőrzés so-
rán sebességtúllépés miatt 4 fővel szem-
ben helyszíni bírság kiszabására került
sor, 22 járművezetővel szemben felje-
lentéssel éltek. Közlekedési szabálysér-
tés elkövetése miatt 2 feljelentés ké-
szült. Kirívóan durva sebességtúllépés
nem volt. Az ellenőrzés a sebességhatá-
rok betartására irányult, mivel a közúti
balesetek vezető oka a sebességtúllépés.

Sértettek jelentkezését várják

Rendőrségi hírek
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Az elmúlt 10 évben irodavezetéssel foglalkoztam. Itt is ezt teszem,
bár az előzőekhez képest kicsit másképp, sokrétűbben. Minden a
RÁDIÓAKTÍV 93.6 működéséhez szükséges ügyet intézek. 
Nagyon élvezem a munkám, mivel elég változatos. Most van szeren-
csém először a médiában dolgozni. Eddig, mint a legtöbb ember,
csak kívülről figyelhettem és hallgathattam a rádiókat. Most végre be-
lülről ismerhettem meg egy rádió működését. Így döbbentem rá, hogy

valójában egy egész stáb
munkájának eredménye
az, ami az éteren keresztül
a hallgatókhoz eljut. 
Nagy kíváncsisággal és pi-
ci félelemmel voltam a
kezdeti időkben. Mára ez
teljesen megváltozott. Rá-
jöttem, hogy egy rádióban
is ugyanolyan emberek
dolgoznak mint én, vagy
talán mégis bohókásab-
bak, felszabadultabbak,
mert fesztelenül, spontán
tudnak egy mikrofonba be-
szélni, viccelődve, némi
öniróniával, anélkül, hogy
egy percre is lámpalázuk
lenne.

Papp Bernadett, a Rádióaktív 93,6 lelke

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
sok szeretettel meghívja Önt és

családját
2010. május 18-án 18 órakor a

Lokálpatrióta estek 2010 
elnevezésű rendezvénysorozatának

negyedik részére.

Vendég:
Zombori Ottó

csillagász

Helyszín:
Erzsébet Királyné
Szálloda bálterme

Védnök: 
Dr. Gémesi György polgármester

A belépés díjtalan!

A Nemzeti Együvé 
Tartozás Alapítvány 

meghívására 

2010. MÁJUS 9-ÉN 

városunkba érkezik az
újvidéki Kapisztrán 

Ferences Ifjúsági Kórus.

A máriabesnyői bazilikában a 
9 órakor kezdődő misén 

énekével szolgál: 
MACZKÓ MÁRIA

Általános emberi tulajdonság, hogy az
első benyomások nagy mértékben befo-
lyásolják döntéseinket. Bár a belső érté-
keket nagyon fontosnak tartjuk, a való-
ságban azonban előnyben részesítjük
emberi kapcsolatainkban azokat a sze-
mélyeket, akik egészségesek, csinosak,
szépek. Sokszor aztán csalódunk, pozi-
tívan is. A gödöllői Esélyegyenlőségi
Hét keretében a szervezők arra tesznek
kísérletet, hogy emberi természetünket
próbára téve esélyt adjanak fogyatékkal
élő és „ép” embereknek a találkozásra.
Teszik ezt abban a reményben, hogy a
fogyasztói szlogennel („Feel the dif-
ference!”) ellentétben most arra érezünk
rá, ami közös, amiben tanulhatunk egy-
mástól, amiért tisztelhetjük és példaként
követhetjük fogyatékkal élő embertár-
sainkat.
A programok közül az alábbiak nyitot-

tak valamennyi érdeklődő számára:
2010. május 11., 16 óra (könyvtár):
„Sportszelet” beszélgetés paralimpikon
sportolókkal Vendégeink:  Horváthné
Pálfi Judit kardvívó, Kanyó Zsolt ge-
relyhajító, Beszélgetőtárs: Pásztory
Dóra paralimpikon és  sportriporter.
2010. május 12., 10 óra (Fővárosi Ön-
kormányzat Idősek Otthona): Erdélyi-
né  Fazekas Ilona szájjalfestő művész
kiállításának megnyitója.
2010. május 14., 14-17 óra Fővárosi
Önkormányzat I. O.) Fele-Más közös-
ségépítő nap programok:  Szivárvány
koncert,  a Nefelejcs ÉNO műsora, a
Borostyán Színkör műsora, Tűzzománc
Műhely, kutyabemutató, beszélő segéd-
eszköz bemutató, Boccia villámkupa.
2010. május 18., 17 óra (Polgármesteri
Hivatal) Tapintható Kiállítás Megnyitó
és St. Martin koncert.    jk

2010. április 20-án rendezték meg a Hajós Alfréd Általános Iskolában a Városi Ri-
porterversenyt. Az idei témaválasztás apropóját az adta, hogy Gödöllőn a 2010-es
esztendő a Remsey-év; így ennek tiszteletére a versenyzők „Gödöllő művészei: A
Remsey-család témakörben“ kérdezhették riportalanyaikat: Remsey Flóra textil-
művészt, Kresz Albert fotómű-
vészt, Gaálné dr. Merva Máriát, a
Városi Múzeum igazgatóját, Lő-
rincz Ferenc festőművészt és Mé-
száros János építészt. A megméret-
tetésen a Damjanich János, az Erkel
Ferenc, a Hajós Alfréd, a Petőfi
Sándor Általános Iskola, a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola és
a Török Ignác Gimnázium diákjai
vettek részt. A kis riportereket nívós zsűri értékelte: Medvegy Anikó, az RTL Klub
szerkesztő-riportere, Pintér Zoltán alpolgármester és Gémesi Gergely, a Rádióak-
tív szerkesztő-riportere.
A verseny első helyezettje Kertész Emese (Hajós) tanuló lett, másodikként a szin-
tén hajósos Furka Zsófia végzett, a harmadik helyet pedig Tóth Dániel, a Petőfi
Sándor Általános Iskola tanulója szerezte meg. hi

FELHÍVÁS
A gödöllői református egyközség

kéri, hogy akik 1960-ban 
konfirmáltak, jelentkezzenek,

hogy az ünnepi évfordulóra 
eljuttathassák részükre a meghívót.

Jelentkezni lehet a református 
egyház telefonján: 410-191, vagy
a +36/20-4456-706-os telefonon

Halászé Váradi Ildikónál. 

Emlékezés Ferenczy Idára

Ferenczy Idára emlékeztek legutóbbi, áprilisi összejövetelükön a Sisi Baráti
Kör tagjai. A rendezvényen részt vettek a kecskeméti illetőségű felolvasónő
hozzátartozói, köztük Ferenczy Klára is, aki új, Telihold című versesköte-
tének egyik költeményét ajánlotta Erzsébet királyné és Ferenczy Ida emlé-
kének. A Csáky Lajos festményeivel és grafikáival illusztrált könyvhöz rövi-
desen CD is készül, ebből ősbemutatóként néhány zeneszám is elhangzott;
Kovács Levente zeneszerző-tanár és Vincze Tünde fuvolaművész emléke-
zetes perceket szerzett a résztvevőknek. A Sisi Baráti Kör rendezvényén kép-
viseltették magukat a Ferenczy Ida Egyesület tagjai is. kj

Dr. WALLESHAUSEN Gyula 1946-ban kezdte meg
tanulmányait a Magyar Kir. József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudomá-
nyi Karán. Már itt, illetve a későbbi Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem könyvtárában, hallgatói évei alatt is-
merte és szerette meg a könyvtárosi munkát. Könyv-
táros diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán
szerzett (1958–1963).
Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetem Központi
Könyvtárában 1953 novemberétől dolgozott, mint igazgatóhelyettes. Feladatai
közé tartozott az állománygyarapító csoport munkájának irányítása, könyvtári ki-
adványok szerkesztése, az egyetemtörténeti külön gyűjteményi csoport munkájá-
nak megszervezése, irányítása, rekatalogizálási munka végzése, módszertani
anyagok kidolgozása, valamint a könyvtáros és könyvtárhasználati képzés, okta-
tás. 1971–1978 között a KSH Könyvtárának igazgatóhelyettese. 1978–1985 kö-
zött a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (ma Budapesti Corvinus
Egyetem) Könyvtárának igazgatója, majd főigazgatója. 1985-től nyugdíjas.
1986-tól, visszatérve az Egyetemre, széles körű kutatói, oktatói munkát végzett.
Halála napjáig a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban dolgozott, 
szinte naponta segítette, véleményezte a Könyvtár szakmai tevékenységét.
Doktori címet 1966-ban, a történettudományok kandidátusa fokozatot 1997-ben
szerezte meg. 2009-től címzetes egyetemi tanár. Számos könyvtári, levéltári kiad-
vány, dokumentum szerkesztésében vett részt. Publikációinak száma meghaladja
a 180-at. Számos kiállítás megszervezésében működött közre. 
Oktatói, előadói munkája az 1950/51-es tanévig nyúlik vissza, ekkor tartotta első
előadását. Országos szinten is kiemelkedő szervezője volt az egyetemeken folyó
könyvtárosi ismeretek Oktatásának. Munkáját 1955 óta folyamatosan, számos
magas kitüntetéssel ismerték el. 
Példakép volt a környezetében dolgozók, könyvtárosok számára is. Több nyelven
beszélő, nagy műveltségű, mindig szolgálatkész, megbízható szakembert ismer-
tünk meg benne. Finom humora, emberi tartása, szerénysége, figyelme a könyv-
tári feladatokra, a fiatalabb könyvtáros nemzedékek számára példaértékű.
Temetése május 17-én 14 órakor lesz  a Dózsa György úti temetőben.

– Mostani látogatásuk során milyen
tárgyi adományokkal járultak hozzá
a kígyósi iskola mindennapjaihoz?

– A gödöllői tagszervezetből heten
kerestük fel Kígyóst, ahol könyveket
(tankönyveket és különböző irodalmi
műveket), ismeretterjesztő DVD-ket,
videókazettákat, iskolai szemléltető-
eszközöket, füzeteket, tollakat, illetve
sportszereket adtunk át az iskola igazga-
tójának, és az iskolát fenntartó reformá-
tus közösség lelkipásztorának.

– Az adományokat hogyan, milyen
módon sikerült összegyűjteni?

– Ebben hatalmas segítséget kaptunk
a Török Ignác Gimnáziumtól; rengeteg
könyvet kaptunk tőlük, illetve azoktól a
szülőktől is, akik az otthoni, feleslegessé
vált könyveiket átadták számunkra. Az
utazás és az adományok egy részéhez
pedig a gödöllői Teleki Pál Egyesület já-
rult hozzá.

– Ezek az adományok mennyiben
segítik a zökkenőmentes működést?

– Zökkenőmentesnek azért nem nevez-
ném, de kétségtelen, hogy az ottani gye-
rekeknek/tanulóknak minden segítségre
szükségük van. Ugyebár évekkel ezelőtt
egy földrengés szinte teljesen elpusztí-

totta a kígyósi általános iskolát. Az in-
tézmény egy időre meg is szűnt, a taní-
tás is csak tavaly szeptemberben indult
el újra. A veszély az volt, hogyha bezár-
ja kapuit az iskola, akkor a gyerekek
nem tudnak magyar nyelvű intézmény-

ben tanulni, ezáltal lassan elveszítik az
identitásukat. Jelen pillanatban három
osztályban tanulnak a gyerekek.
– Az egyesületnek milyen tervei van-
nak az elkövetkezendő időszakra?
– Két dolgot emelnék ki, melyek erősen
foglalkoztatnak bennünket. Az egyik,
hogy mindenképpen szeretnénk a nyári
időszakban 4-5 napra vendégül látni kí-
gyósi kisiskolásokat. Sokan még soha-
sem jártak Magyarországon, mivel az
anyagi lehetőségeik igen korlátozottak.
Szeretnénk az utazás, a szállás, az itt tar-
tózkodás költségeinek minél nagyobb
részét levenni a vállukról. A másik pe-
dig, hogy igyekszünk minél több olyan
– figyelemfelhívás gyanánt – előadást
tartani, ahol az emberek megismerked-

hetnek a Rákóczi Szövet-
ség céljaival, terveivel, és
ahol rávilágítunk arra,
hogy a kárpátaljai magyar-
ság milyen körülmények
között él. Számukra min-
den segítség nagyon fon-
tos, mi pedig ezért dolgo-
zunk. Mivel a taglétszá-
munk a megalakulás óta
folyamatosan emelkedik,
úgy látjuk, hogy mások is
szívükön viselik a határon

túli magyarok sorsát. Várjuk továbbiak-
ban is a tenni és szervezethez csatlakoz-
ni vágyókat! Bővebb információt az
alábbi elérhetőségeinken kaphatnak az
érdeklődők: http://rszgodollo.blog.hu
vagy rakoczi.godollo@gmail.com     -cr-

Rákóczi Szövetség – segítség a kígyósi iskolának

Kárpátalján jártak
Hajós iskola – most a diákok kérdeztek

Városi riporterverseny

In memoriam dr. Walleshausen Gyula (1923-2010)

„Próbafülke”, hogy ne csak a különbséget érezd

Esélyegyenlőségi hét

A Rákóczi Szövetség gödöllői tagszervezete idén márciusban alakult
meg azzal a céllal, hogy a határon túl – elsősorban a Felvidéken és
Kárpátalján – élő magyar kisebbségek nemzeti, kulturális, szellemi,
közművelődési és érdekképviseleti tevékenységét segítse. A gödöllői
szervezet néhány tagja április 17-18-án Kárpátaljára, Kígyósra látoga-
tott, hogy adományokkal járuljon hozzá az ottani iskola működé-
séhez. Erről beszélgettünk Tóth Tiborral, a helyi szervezet vezetőjével.

A  2004 óta  Gödöllőn   évente megrendezett  országos  Születés Hete
Fesztivál  eseményei  ebben  az  évben  összekapcsolódnak  a  „Május
a családok hónapja”  rendezvénysorozat  városi  és  térségi  program-
jaival. A rendezvény célja a család, mint a társadalom alapját képező
legkisebb közösség fontosságának hangsúlyozása; annak az alapve-
tő közegnek a méltatása, mely minden embert végig kísér születésé-
től egész életén át.

Az eseménysort május 2-án az
anyák napi köszöntés nyitotta
meg a Világbéke-gongnál,
ahol a Gödöllői Civil Kerek-
asztal nevében Varga Julian-
na a Gyerek-, Ifjúság- és Köz-
nevelést Segítő Tagozat koor-
dinátora, az Autonómia Aktív
Nevelést Támogató Egyesület
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket. Ezt követően a gyermekek számára bábelőadással kedveskedtek a szerve-
zők, majd Csákó Tamásné, a gödöllői négyesikrek édesanyja szólaltatta meg négy-
szer a Világbéke-gongot, zárásként pedig önkéntes fiatalok adták át az édesanyák-
nak, nagymamáknak emlékül a gödöllői óvodások és alsó tagozatos általános isko-
lások által készített képeslapokat. Kép és szöveg: rc

„Május a családok hónapja”

Csákó Tamásné
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A levélregény nem gyakori iro-
dalmi műfaj, de időről időre él-
nek azzal a lehetőséggel az
írók, hogy szereplőik közvet-
lenül, csakis levelek által nyil-
vánuljanak meg. A legismer-
tebb levélregény minden bi-
zonnyal Choderlos de Laclos
XVIII. századi francia író szá-
mos filmben feldolgozott, szín-
padra is alkalmazott Vesze-
delmes viszonyok című műve. 

Az angol szerzők, Mary Ann Shaf-
fer és Annie Barrows – már az ő
együttműködésük is kész regény: a
megbetegedett, majd elhunyt nagy-
nénje munkáját unokahúga folytatta –
nem írnak tragédiába torkolló viszo-
nyokról a Krumplihéjpite Irodalmi
Társaság című levélregényükben.
Egy eleve tragikus helyzetet ábrázol-
nak: az Angliához tartozó Csatorna-
szigetek lakóinak küzdelmét a túlélé-
sért a II. világháborúban a német
megszállás idején. 

A központi szereplő, akinél min-
den szál összefut, Juliet Ashton Lon-
donban élő írónő. Őt kéri fel nem
sokkal a háború befejezése után a Ti-
mes magazin, hogy írjon egy cikket
az olvasás hasznáról, értékéről – az
egyetlen cikk honoráriumából majd
egy egész évig fejedelmien megél,
tudjuk meg, hogy elfoghasson ben-
nünket a sárga irigység –, de egyelőre

semmi más ötlete nincs, mint az: „az
olvasás akadályozza meg, hogy az
ember bedilizzen”.

Szerencsére már korábban levelet
kapott egy a La Manche csatorna
egyik szigetén, Guernsey-n élő iroda-
lombarát úrtól, aki arra kérte, segítsen
neki, hogy londoni könyvesboltokkal
kapcsolatba kerülhessen, s így
könyvekhez  juthasson. Tőle szerez
tudomást arról, hogyan, miért alakult
meg a szigeten a Krumplihéjpite Iro-
dalmi Társaság. Erről a társaságról,
ennek tagjairól fog cikket írni, hatá-
rozza el Juliet, hiszen kik is tanúsít-
hatnák inkább az olvasás fontosságát,
mint azok, akik éhezve, nyomorogva,
megalázott, kiszolgáltatott helyzet-
ben folyamodnak a könyvekhez viga-
szért. 

Lassan a társaság minden tagját
megismerhetjük, egyikük is, másikuk
is tollat ragad, hogy beszámoljon Ju-
lietnek a sorsáról. Jönnek-mennek a
levelek, nem csupán a szigetlakók és
London, de az írónő és kiadója, s ré-
gebbi barátai között is.

Azonban egyre nagyobb szerepet
kapnak az új barátok, nem is késhet
sokáig a személyes megismerkedés
velük. Juliet Guernsey-re költözik,
úgy tervezi, hogy egy időre, nem sejt-
heti még, hogy valószínűleg örökre. 

Térképet is közölnek a könyvben a
Csatorna-szigetekről, képet alkotha-
tunk róla, hogyan helyezkednek el

Anglia és Franciaország között. Fel-
fedező útra indulhatunk egy részletes
térkép segítségével Guernsey-n, ami-
nek bizonyára a legtöbben a létezé-
séről sem tudtunk eddig. Külön világ
ez. A történelem folyamán, a száz-
éves háború végén úgy döntöttek a
szigetek lakói, hogy az angol koro-
nához tartozzanak és ne a franciához.
Azonban nem csekély különállásukat
megtartották, önálló kormányzó tes-
tülettel bírnak. Az angolok adót nem
vethetnek ki rájuk, katonákat nem so-
rozhatnak közülük. Más kérdés, hogy
önként harcoltak Napóleon ellen,
majd az I. világháborúban. Mindig is
azt tették, amit a szívük diktált. Vonz-
erejük hatalmas. 
(Mary Anna Shaffer s Annie Bar-
rows: Krumplihéjpite Irodalmi Tár-
saság)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy sziget vonzásában

A Cavaletta Művészeti Egyesü-
let vendégeként 2010. május
13. és 16. között immár másod-
szor látogat városunkba a
müncheni harmonika zenekar,
az Akkordeon Orchester. Az
együttest Hans Peter Pairott
igazgató is elkíséri.

A hazaiak gaz-
dag program-
mal készülnek
a német vendé-
gek fogadásra,
akik megismer-
kednek Gödöllő
és Budapest ne-
vezetességeivel.
Ittlétük során
közös koncertet adnak a Cavaletta Mű-
vészeti Egyesület új csoportjával, a
Csapó Fúvós kvartettel. A rendezvény
2010. május 14-én, pénteken 18 óra-
kor kerül megrendezésre az Erzsébet
Királyné Szálló báltermében. A zene-
kar karmestere, Karin Renner-Kiese.
A belépés díjmentes. Minden érdek-
lődőt nagy szeretettel várnak.          vm

Idén 41. alkalommal kerül megrendezésre a Trieszti „Giuseppe
Verdi“ Színház által szervezett, a maga nemében egyedülálló,
Nemzetközi Operett Fesztivál. A 2010. július 8-24. között Trieszt-
ben tartandó fesztivál idei különlegessége, hogy a műsoron sze-
replő operettek közül kettő olasz- magyar koprodukcióban való-
sul meg, illetve a fent említett két darab közül egyet Magyaror-
szágon, a Gödöllői Királyi Kastélyban is megtekinthet a közön-
ség.

2010. július 13-án, 19 órakor látható a trieszti
Miramare kastély Banfield Tripcovich termé-
ben, a Sisi a történelem helyszínein című ope-
rett-bemutató előadása. Az Ernst és Hubert
Marischka Sissy című műve alapján készült
darab ősbemutatóját 1932. december 23-án
tartották Bécsben. Az operett zenéjét Fritz
Kreisler, bécsi zeneszerző és hegedűművész
szerezte. 

Az operett bejárja az Erzsébet királyné ál-
tal ismert helyeket, így tehát a trieszti bemu-
tatót egy magyarországi bemutató követi,
2010. július 29-én illetve 30-án, a Gödöllői
Királyi Kastélyban, Felföldi Anikó narrációjával. A darabot Gödöllő után, a
görögországi Korfu szigetén lévő Achilleion villában mutatják be, ahol Erzsé-
bet királyné hosszasan időzött. (Forrás: OrientPress Hírügynökség)

Pintér Éva üvegképeiből látható kiál-
lítás a városháza galériájában.  A mű-
vész már korábban is vendégeske-
dett városunkban, most újra megte-
kinthetők a különleges technológiá-
val készült alkotások.

Az üvegnek, különösen akkor, ha festve van,
különösös a varázsa. Egyszerre átlátszó és
tükröző, látható mélysége van. A fény rajta,
és benne is csodákra képes – vall képeiről az
alkotó.

Pintér Éva képeit a növények uralják, de
a természet ihlette motívumok mellett a me-
sék világa is ránk köszön: manók és tündérek
csalogatnak, hogy egy-egy percig álljunk
meg, és hagyjuk magunk mögött a valóságot.
A kiállítás május 16-ig tekinthető meg.         jk

Operett bemutató Triesztben és Gödöllőn

Sisi a történelem helyszínein
A Remsey emlékévhez kapcso-
lódott a Városi Könyvtár és In-
formációs Központban április
30-án megtartott est, amely-
nek során a film segítségével
idézték fel  a 125 esztendeje
született, és 30 évvel ezelőtt el-
hunyt művész alakját. 

A 94 esztendős Remsey Jenő beszélt
letűnt csodavilágokról a róla 1979-
ben készült Boldogok szigete című
portréfilmben, melyet pénteken este
láthattunk A mi mozink – Gödöllő fil-
mes szemmel vetítéssorozat kereté-
ben. Majdnem egy teljes századnak a
tanúja lehetett. S emlékezett. Megélte
a gödöllői művésztelep fénykorát, ta-
lálkozott olyan emberekkel a művész-
telepen is, azon kívül is, akiknek a
személyét legendák övezik, akikről
ma már szinte nem is tudjuk elképzel-
ni, hogy találkozni is lehetett velük.
Megjelentek alkotásai is a filmben,
rajzai, festményei, kiadott könyvei
címlapja.

Majd, a film után állóképek követ-
keztek, elsősorban a közülünk nem-
rég távozott Remsey Ivánról, s a

család más tagjairól, a mindenna-
pokról, barátokról.

Az érdeklődők mindezek mellett
még gyönyörködhettek festményei-
ben, amik július 19-ig tekinthetők

meg a konferencia teremben. Azon-
ban már csak néhány hétig látható az
olvasóteremben   az irodalmi kiállítás,
ennek  anyagát május közepéig te-
kinthetik meg.

N. A. 

Pintér Éva kiállítása a városháza földszinti galériájában

Üvegre álmodott  varázslatok

A mi mozink a városi könyvtárban

Szavakkal és képekkel
Cavaletta Művészeti

Egyesület
Müncheni és gödöllői

közös koncert
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Május 6. csütörtök 17.30
Kicsinyek hangversenye – A vonós tan-
szak rendezvénye
Május 7 péntek 17.00
A szlovákiai Nagyrőcéről érkező zene-
iskolás növendékek hangversenye
Május 8. szombat 11.00
Philippné Legeza Judit (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye
Május 8. szombat 12.30
Ferenczi Anna (zongora) növendékei-
nek hangversenye
Május 10. hétfő 16.30
Gordos Éva (fuvola) és Ferenczy Beáta
(zongora) növendékeinek hangversenye
Május 10. hétfő 18.30
Juniki Spartakus (hegedű) növendékei-
nek hangversenye
Május 11. kedd 17.00
Kósáné Szabó Beáta és Braun Julianna
(gitár) növendékeinek hangversenye
Május 12. szerda 18.00
Az ütő tanszak hangversenye
Május 13. csütörtök 18.00
Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona
(zongora) növendékeinek hangversenye
Május 14. péntek 18.00
Hazai szerzők művei énekhangra és
zongorára. Somogyi Eszter és Törpényi
Sándor növendékeinek hangversenye.

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai

GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA 
2. KÖTET 

(1867-1945)

Mustra a készülő 
tanulmánykötetből

Előadások a 
Gödöllői Városi Múzeumban

2010. május 6. csütörtök 17 óra

Dr. habil. Csíki Tamás történész, 
tanszékvezető egyetemi docens

Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar

Új- és Jelenkori Magyar Történeti 
Tanszék

A koronauradalom története a 
Horthy-korszakban

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 

Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi

gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

TÍZ LABIRINTUS címmel Orosz István grafikusművész plakátkiállítása
látható a Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 

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

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 1998 óta működik. A
közelmúltban ünnepelte centenáriumát a Gödöllői Szecessziós
Művésztelep. Bebizonyosodni látszik, hogy a Művésztelep össz-
művészeti törekvései, művészeti kvalitása, életszemlélete létjo-
gosultságot nyerhetnek napjainkban. Alapító okirata szerint a
Közalapítvány támogatja a Művésztelep hagyományaira épülő
kortársművészeti irányzatokat, a művészeti oktatást és a társ-
művészetekkel való együttműködést.
TÁMOGASSA KÖZALAPÍTVÁNYUNK 
TEVÉKENYSÉGÉT JÖVEDELMÉNEK 1 %-VAL.
ADÓSZÁM: 18680968-1-13
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Nyiry Lajos 1872, április 11-én született Kecskeméten,
Nyiry Dániel ügyvéd és Széll Terézia fiaként. Középisko-
lai tanulmányait Kecskeméten, Oravicán, Szentesen és a
budapesti Református Főgimnáziumban végezte. Innen a
budapesti jogi egyetemre vezetett az útja, aminek befeje-
zését követően ügyvédként dolgozott.

A fővárosban kezdte meg hírlapírói és szerkesztői pá-
lyáját, verseket, elbeszéléseket, cikkeket publikált külön-
böző álnév alatt (Stella, Csörgő, Péter, Barna, Néro, Kán-
tor J.) az országos lapokban. 1898-ban megindította a
Magyar Krónika című irodalmi és művészeti képes heti-
lapot (később havi, majd időszaki folyóirattá változott),
melyet másfél évig maga, 1899 decemberétől Dura Máté-
val együtt szerkesztett.

Nevezetesebb közlései Páriák és egyéb versek című
verses sorozata, a Dezentor, Téli rege s a jutalmat nyert
Majsaiak szerencséje című elbeszélések.

Dura Máté 1906-ban megjelent daloskönyvében több
nótaszöveget is találunk az ő tollából: Csókolja az esti
szellő, Napraforgó, sose fordúlj keletre, Bonokától Szent-
királyig, Tisza partján rózsa nyílik címmel.

Csókolja az esti szellő:
Csókolja az esti szellő / A susogó lombot, / Ölelgeti,

dédelgeti / Olyan nagyon boldog.
Hajlik a lomb, meg-megrezzen / Minden levél rája. /

Én is voltam ilyen boldog, / Te is, ugye, leányka?

Napraforgó, sose fordúlj keletre
Napraforgó, sose fordúlj keletre, / Gerlemadár, sohase

légy szeretve; / Sűrű erdőn azt zúgja a fák lombja: / Sose
legyél legény a lány bolondja.

Susog, susog, hajlik a lány a réten / Sose költsön vadru-
ca a tövében, / Sötét felhő borítsa be a napot: / Ne tudják
meg, hogy a rózsám elhagyott.

1900-ban Gödöllőre költözött, ahol a helyi lap készíté-
sét vette kézbe. Harminckét éven át volt a Gödöllő és Vi-
dékének, Gödöllő első újságjának a szerkesztője.

A lap 1898-ban indult, Orbay Eberhardt Dénes ügyvéd
főszerkesztésével. Először havonta háromszor jelent
meg, azután hetilappá alakult, majd egy év múlva meg-
szűnt.

1900-ban Nyiry Lajos megvette Eberhardt Dénestől a
Gödöllő és Vidékét, és újraindította, s ez lett a hivatalos
járási lap. Emellett szerkesztette a Hatvan és Vidéke, va-
lamint az Aszód és Vidéke című lapokat is. A Gödöllő és
Vidéke végül 1934 februárjában beolvadt a Gödöllői Hír-
lapba, miután Nyiry súlyos betegsége miatt nem tudta
folytatni a munkát.

Nyiry Lajos fontos szerepet játszott Gödöllő sajtótör-

ténetében, új fejezetet nyitott a helyi hírlapírásban.
Munkája jól szolgálta a helyi lakosok igényeit, több évti-
zeden át magas színvonalon tudta tartani az újságot. A lap
még Krúdy Gyulától és Tömörkény Istvántól is közölt
írást.

Harminc éven át tagja volt a község képviselő-testüle-
tének. A gödöllői polgári kör elnökévé, az Önkéntes Tű-
zoltó testület pedig örökös díszelnökévé választotta.

A kereskedelmi kaszinónak éveken át elnöke, majd
díszelnöke volt. Ő alapította az Országos Központi Hitel-
szövetkezetet, amelynek hosszabb időn át igazgatósági
elnöke volt. Részt vett, mint alapító, a Hangya szövetke-
zet megalapításában, s annak vezetésében is hosszú időn
át közreműködött. Tagja volt a Magyar Iparművészeti
Társulatnak. Ripka Ferenccel, Budapest székesfőváros
volt polgármesterével együtt sikerült hosszas utánajárás
után felállítaniuk Erzsébet királyné szobrát.

A világháborúban mint százados vett részt, négy esz-
tendőn át állta a csaták pergő tüzét. 

A temetési szertartást ifj. dr. Szabó Aladár református
lelkész végezte. 1934. szeptember 24-én hunyt el, éveken
át tartó súlyos betegség után.

Források: 
G. Merva Mária: Írók és múzsák Gödöllőn

Magyar Iparművészet
Dura Máté: Magyarok Daloskönye (1906)

Gödöllői Hirlap, 1934. szeptember 30-i száma
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár segítségét!

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 örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Nyiry Lajos (1872 – 1934)

Több helyszín közül is vá-
laszthattak városunk lakói,
hogy hol töltsék el május
elsejét. A kastély, az Alsó-
park és a Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat területén egy-
aránt kellemes kikapcsoló-
dásra nyílt lehetőség.

Sokakat vonzott az Alsóparkban
a hagyományos lovasverseny. A
rendezvényt utoljára tartották
ezen a helyszínen, mivel a park rövi-
desen megkezdődő átalakítása után
erre már itt nem lesz lehetőség. 

A pálya azonban nem csak a lovaké
és a lovasoké volt, a verseny szüneté-

ben a közönség vette birtokba, amikor
a színpadon a Dolly Roll adott nagy
sikerű koncertet.

Csupán néhány perces sétával
újabb programok várták az érdek-
lődőket a kastélyban, ahol mind a
megújult park, mind a családi hétvége
rendezvényei sokakat vonzottak.

Koncert, színi előadás, kézműves
foglalkozások, kézművesek és ipar-
művészek vására kínált kikapcsoló-
dást kicsiknek és nagyoknak, akik
mindezek mellett kedvükre gyönyör-
ködhettek a romantikus kert látványá-
ban, vagy szabadon játszhattak a hát-
só, még fel nem újított területen. 

Ifjúsági majálist rende-
zett a Gödöllői Kulturális
és Szociális Közhasznú
Egyesület és a Forrás Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata is a Forrás ud-
varán. Több százan vettek
részt a „Harmóniában”
névre keresztelt rendezvé-
nyen. Családi vetélkedők,
ének-, tánc- és karatebe-
mutatók, valamint kézmű-
ves foglalkozások színesí-

tették a programot. A mostani össze-
jövetelen újdonságot jelentett, hogy a
Gödöllői Rendőrkapitányság munka-
társai közlekedésbiztonsági bemuta-
tót tartottak az egybegyűltek szá-

mára., valamint közösen a Gö-
döllői Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum képviselőivel drogmeg-
előző, felvilágosító programot
tartottak. Balogh Gyula, a Gö-
döllői Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület elnöke el-
mondta: örömteli, hogy ilyen
szép számmal jelentek meg az
érdeklődők azért, hogy közösen
majd egy teljes napot, könnyed
kikapcsolódással töltsenek el.
Terveik szerint jövőre ismét

megrendezik az ifjúsági majálist, ahol
újra ingyenes programokkal és a
gyermekek számára ingyenes étke-
zéssel várják a résztvevőket.         (b.j.)

(folytatás az 1. oldalról)
A mai kert tervezői ilyen díszítő

ágyásokat főként az utak mentén és
találkozási pontjain alkalmaztak,
amelyek folyamatosan díszítenek
egész évben, színük és magasságuk
pedig harmonizál egymással. A leg-
nagyobb virágágyás a kastély és a
park főtengelyében, a díszudvar fölött
kapott helyet, amelyre az épületből,
az udvarból és a kert számos pontjá-
ról rálátni. A kompozíció egész évben
virágdíszt mutat majd a változatos
fajtáknak köszönhetően. A romanti-
kának megfelelően megőrződtek a
nagy átlátható terek is.

A látogatóknak azonban meg kell
szokni, hogy míg korábban szabadon
lehetett sétálni a park területén, addig
most a felújított területen csak a sé-
tautakon szabad közlekedni, és kutyát
sem szabad behozni a park területére.

A parkkal együtt folyamatos a bel-
ső terek – a Rudolf- és a Gizella-
szárny – megújulása is. A szerkezete-
ket érintő munkák már befejeződtek.
Elkészült a homlokzati felújítás; kor-
hű megjelenésű, de a mai épületfizi-
kai követelményekhez igazodó hom-
lokzati nyílászárók kerültek elhelye-
zésre és az eredeti terveket felhasz-
náló faragott kő lábazatot állították

vissza.
A belső terek építé-

szeti helyreállítása so-
rán a több száz négy-
zetméter falfelületen az
eddig eltakart falfesté-
seket, faragott kőele-
meket eredeti pompá-
jukban állítják vissza, a
barokk színházhoz ha-
sonlóan itt is több he-
lyen jól megfigyelhető
az eredeti festés, ami
alapján a restaurátorok

dolgoztak. A királynői előkert kerté-
pítészeti kialakításával egyszerre tel-
jes egykori pompájában lesz nemso-
kára látható az Erzsébet-veranda. Új-
jáépítése a levéltári kutatások során
előkerült tervanyag segítségével tör-
tént meg.

Mint azt Révész T. Mihály igazga-
tótól megtudtuk, a május elsejei át-
adás csak az első lépés volt abban a
sorban, aminek eredményeként a lá-
togatók egyre nagyobb területet ve-
hetnek majd birtokba a kastélyból. A
következő alkalommal, a koronázási
hétvégén adják át az Erzsébet-veran-
dát és a hozzá tartozó kertet, majd a
tervek szerint július 15-én a Horthy-
bunker nyílik meg a nagyközönség
előtt. Augusztus 3-tól láthatják a meg-
újult termeket az érdeklődők. (k.j.)

Folyamatos a megújulás

Átadták a Kastélyparkot

Remek hangulat minden helyszínen

Majális 2010



A Csendes-óceánon már akko-
ra hömpölygő szemétkonti-
nensek úsznak, hogy a felszá-
molásuk komoly nemzetközi
összefogással lehetséges. A
napokban olyan, a Midway-szi-
geteken elpusztult albatro-
szokról készült képek jelentek
meg, melyekhez gyomor kell.
Az állatok maradványai között
a műanyagból készült öngyúj-
tótól a flakonok kupakjain át
mindenféle, nehezen lebomló
hulladékokat találtak.

A 6,2 négyzetkilométeres Midway-
atoll élővilágának sorsa könnyen
megpecsételődhet, évente ezerszámra
pusztulnak el a madárfiókák, mert a
szüleik a vízben úszó szemétszigetek-
ből táplálják őket.

Az óceán szennyezettsége ebben a
térségben kritikussá vált, a jellemző-
en műanyag darabokból álló szemét-
halmokat az áramlatok ugyan a japán
és az amerikai partoktól is jelentős tá-
volságra forgatják, de az atoll éppen
ezek útjában helyezkedik el.

A szemétréteg vastagsága
a felmérések szerint egyes
területeken eléri a 10 métert,
a két szemétkontinens kiter-
jedése többszöröse a legna-
gyobb amerikai államoknak.

Biológusok szerint a sze-
méthegyek a jéghegyekhez
hasonlóan viselkednek,
vagyis csak egy kis részük

látszik ki a vízből, ami a műhold-
felvételeken szinte nem is látszik.

A szennyezést vizsgáló kutatók el-
mondták, hogy a víz felszínén szinte

minden megtalál-
ható, amit egy sze-
méttelepen el tu-
dunk képzelni.

Reklámszatyrok,
flakonok, sportesz-
közök, műanyag já-
tékok, egyszer
használatos evő-
eszközök úszkál-
nak mindenfelé.

A szennyezés
mértéke már most
elképesztő, de el-
lenlépések nélkül a

szemétfolyam mérete egy évtized
alatt akár meg is duplázódhat.

Következményei kiszámíthatatla-
nok lennének, amennyiben a szemét-
halom nekiütközne a Hawaii-szige-
teknek.

A Midway-szigeteknél az óceán
már csak távolról tűnik égszín kék-
nek, közelről vizsgálva megdöbbentő
a szennyezés mértéke.

A víz napról-napra egyre több sze-
metet sodor ki a korábban érintetlen
partokra. Az egyik elpusztult albat-
rosz begyében egy olyan öngyújtót
találtak, mely a rajta lévő felirat ta-
núsága szerint egy több ezer kilomé-
terre található szállodát reklámoz. Az

óceán fertőzötté vált,
nagy kérdés, hogy mikor
kezd ez ellen bármit is
tenni az emberiség.

Persze most felvetőd-
het a kérdés, hogy mind-
ez miben érint bennün-
ket. Sokban. Ugyanis a
tengeri szemét látvá-
nyos, ami felhívja a fi-
gyelmet mindarra, mi
mindent dobunk ki feles-
legesen. Illetve mennyi
mindent készítünk mű-
anyagból, ami soha nem
bomlik le. Hazánknak ugyan nincs
tengere, de ez a rengeteg szemét a
földba kerül, ami a talajvízeket szeny-
nyezi, ami pedig akár az ivóvíz kész-
leteinket is veszélyeztetheti. Szintén
sokan a föld alatt lévő vízkészletet
használják terményeik locsolásához.
És az illegásis szemetelekről még
nem is szóltunk. Évente több milliárd
forint kárt okoznak azok az emberek,

akik úgy gondolják, az erdő mellé vi-
szik a számukra értéktelen hulladé-
kot. Sokszor igen mérgező anyagokat
is találni az ilyen illegális szemét ku-
pacok között.

Bolygónk sérülékeny, és mind-
össze csak rajtunk múlik, hogy 100 év
múlva egy tiszta, vagy egy mérgezett
Földet hagyuk utódainkra.

(pts)
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Pár évvel ezelőtt még sokan
elképzelhetetlennek tartották,
hogy hazánkban majd narancs,
citrom, vagy épp banán érik.
Manapság azonban egyre több
mediterrán növény tartható,
sőt sokukat már télire sem kell
melegházban tartani, az egyre
enyhébb telek miatt. De ki gon-
dolná, hogy közben erdőink ve-
szélyben vannak?!

Az erdőövek eltolódásának veszélye-
ire figyelmeztet Mátyás Csaba aka-
démikus a Nature című folyóiratban.
Nem mindegy, hogy a következő év-
tizedekben megmaradnak-e az erdők
Magyarországon, vagy csak a csu-
pasz hegyeket bámulják unokáink.

Közismert, hogy a klímaváltozás a
természetes erdőövek eltolódásához
vezet. Az erdészeti genetikával is fog-
lalkozó Mátyás Csaba cikke szerint
az erdőszint alsó határán várható vál-
tozásokra sem az ökológusok, sem a
genetikusok nem fordítanak kellő fi-
gyelmet.

A magyar akadémikus szerint a
klímaváltozással kapcsolatban foly-
tatott eddigi kutatások elsősorban a
vegetációs övek felső határára össz-
pontosultak, ugyanakkor a valóban
komoly problémákat előidéző szá-
razsági határeltolódás csekély fi-
gyelmet kapott.

A probléma nemzetközi, de a je-
lenség Magyarországot különösen
sújtja – mondta az mta.hu-nak Má-
tyás Csaba. A hőmérséklet és a csa-
padékmennyiség együttesen hatá-
rozza meg azt, hogy az erdők meg-
élnek-e az adott területen. Magyar-
országon az összes domináns és
egyben a gazdaság számára is fon-
tos fafaj alsó övezeti határa – amely
szárazsági határnak is nevezhető –
az ország területén található, azaz a
klímaváltozás ezek élőhelyét mind
befolyásolja.

A probléma érinti ugyanakkor Uk-
rajnát, Közép-Ázsiát, sőt még Észak-
Kínát is, de néhány évtizeden belül
jelentős gondokkal nézhetnek szembe
a Dél-Balkán vagy a Kaukázus orszá-
gai. Ezeken a területeken már jó ideje
tapasztalható az erdők pusztulása, a
helyi problémákat azonban sokszor
nem kapcsolták össze a globális klí-

maváltozás folyamataival. Mátyás
Csaba rámutatott: a legnagyobb ne-
hézségekkel a sík vidékeken kell szá-
mítani. Azokon a területeken ugyanis
jelentősen arrébb kerülhet az erdőha-
tár, amely a sűrűn lakott vidékek la-
kosságát igen hátrányosan érintheti.

A szárazság miatti erdőpusztulás
már Magyarországon is elkezdődött.
A 2003-as, 2004-es, igen csapadék-
szegény években például Zalában

nagy területen száradt ki az egyik leg-
érzékenyebb hazai fafaj, a bükk. A
kutató hozzátette: az ökológiai károk
mellett a folyamat a gazdaság számá-
ra is veszteséget hoz, hiszen az erdő-
gazdálkodásban sokszor 80-120 évre
előre terveznek De az sem közömbös
a legtöbb ember számára, hogy példá-
ul Budapesten, a Normafánál erdőben
sétálhat, vagy a csupasz hegyet látja.

A kutató hangsúlyozta: a probléma
fontosságát jelzi, hogy az ENSZ Élel-

mezésügyi és Mezőgazdasági Szer-
vezete nemrég Sopronban rendezett
konferenciáján is az éghajlatváltozás
kelet-európai és közép-ázsiai orszá-

gok erdőgazdálko-
dására gyakorolt
hatását vizsgálták,
együttműködésben a
Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Er-
dőmérnöki Karának
Környezet- és Föld-
tudományi Intézeté-
ben működő Délke-
let-Európai Klíma-
hatás Kutató Köz-
ponttal. Mátyás Csa-
ba hozzátette: a kon-

ferencia egyik leglényegesebb megál-
lapítása is az volt, hogy a változásról,
a megfelelő kutatások hiányában
nincs elegendő adat.

A megoldáshoz mindenképpen is-
merni kell a problémát – mutatott rá
az erdőgazdálkodási szakember, aki
szerint a jelenség megoldását nem le-
het a természetre bízni, ahhoz emberi
beavatkozás szükséges. Ilyen folya-
mat lehet például a növekedő fák, er-
dők átsegítése a legérzékenyebb élet-
ciklus-pontokon, például a megújulás
szakaszán, amikor a magokból cse-
meték nőnek. Ebben a szakaszban a
fák nem élik túl a szárazságot – hang-
súlyozta Mátyás Csaba.

Megoldás lehet ugyanakkor a szá-
razságtűrő fajok meghonosítása, és új
fajok telepítése a bükkösök helyére –
mutatott rá a kutató, aki szerint az
úgynevezett szubmediterrán faj, a
csertölgy helyettesítheti a sok nedves-
séget igénylő szürke, sima törzsű fa-
fajtát.

Mátyás Csaba elmondta: a kutatási
témával 1992-ben kezdett foglalkoz-
ni, amikor Marokkóba látogatott,
hogy tájékozódjon arról, meghonosít-
ható-e Magyarországon az Atlasz
hegységben élő cédrus. Itt figyelte
meg, hogy a Szahara felől előretörő
szárazság egész cipruserdőket pusztí-
tott ki. Később kiderült, hogy az At-
laszban élő cédrus főleg 2000 méteres
magasságban és 1000 milliméteres
csapadékmennyiséget meghaladó te-
rületeken érzi jól magát, így nem te-
lepíthető például az Alföldre. A céd-
rusok pusztulására azonban általa fel-
figyelt a világ, így a magyarországi és
a mérsékelt övi probléma is reflektor-
fénybe kerülhetett.

(mta.hu)

A klímaváltozás hatása

Erdők veszélyben?

Pusztuló élővilág

Szemét lepi be Földünket

Az elárvult, de egészséges fió-
kák mentése és gondozása
legtöbbször jóval könnyebb fel-
adat, mint a sérült felnőtt egye-
deké. A legtöbb esetben a fió-
kákat nem is kell megmenteni,
a megtalálás helyén kell hagy-
ni, de ha mégis magunkhoz
kell vennünk őket, könnyen
etethetők, és az esetek többsé-
gében gond nélkül felnöveked-
nek és elengedhetők.

Legtöbbször nem kell menteni!
A lakott területen élő madarak több-

ségének a fiókái részleges fészekha-
gyók, ami azt jelenti, hogy még a teljes
röpképesség elérése előtt elhagyják a
fészket. Ennek a viselkedésnek a fióka
túlélés növelésében van szerepe, mivel
a ragadozó így csak egy-egy fiókát
kaphat el. A még csak futni vagy ka-
paszkodni képes fiókák a fészek köze-
lében szóródnak szét. Tehát ha gyámol-
talannak tűnő, de egészséges, már telje-
sen tollas fiókába botlunk, ne „ment-
sük” meg, mert ezzel csak ártunk!

Milyen fiókát találtam?
Az egyenes, csipesszerű csőr rovar-

evő, a tövénél vastag, kúpos csőr mag-
evő madárra utal; a kampós csőr, az
erős karmos lábak a ragadozó mada-
rakra jellemzőek, és ha a szemek egy-
más mellett, nem pedig a fej két olda-
lán helyezkednek el, akkor valamelyik
bagolyfaj fiókájához van szerencsénk.

A következő lépés a fiókák állapotá-
nak felmérése: A gubbasztás, a csukott
szem, a felborzolt tollazat, a letargia
rossz jel, a furcsán álló végtagok sérü-
lésre utalnak; a remegés, furcsa moz-
gás hátterében mérgezés, agyrázkódás,
öröklött idegrendszeri betegség állhat.

Szállítás és elhelyezés
Nagyon kicsi, csupasz fiókák eseté-

ben egy műanyag margarinos dobozt
béleljünk ki száraz fűvel vagy papír-
zsebkendővel. Tollasodó fiókánál egy
sok szellőzőlyukkal ellátott papírdoboz
a legjobb rövid távú elhelyezési hely. A
nagy fiókákat érdemes megfelelő mé-
retű kalitkában elhelyezni.

Etetés és itatás
A macskák számára készült kon-

zervhús; a túróból, reszelt sajtból, főtt

tojásból álló keverék; a forrázott liszt-
kukac; a nyers marhahús az elsősegély
jellegű madáretetés alapanyagai. A fió-
kanevelés fontos táplálékkiegészítője
a gyógyszertárakban beszerezhető
kalcium-foszfát és multivitamin por.
Ezekbe érdemes beleforgatni a falato-
kat, amelyek ne legyenek vastagab-
bak a csőr átmérőjének felénél, és ne
legyenek hosszabbak a csőrnél! A fa-
latokat érdemes az itatóvízbe mártani,
mert ez könnyíti a nyelést, és egyben
gondoskodik a víz utánpótlásról is.
Általános szabály, hogy a hangosan
enni kérő fiókákat mindig meg lehet
etetni, minél kisebb a madár, annál
gyakrabban, de legalább óránként
nézzünk rá és kínáljuk meg.

Felkészítés az elengedésre
Amint a fiókák elég nagyok a já-

rásra, kapaszkodásra, tegyük őket egy
megfelelő méretű madárkalitkába.
Néhány nappal az elengedés előtt a
kalitkát nappalra tegyük ki a szabad-
ba, árnyékba, hogy szokják a klímát.

Hova vihetjük a talált fiókákat?
A madarakat befogadó intézmé-

nyek néhány kivételes esetet nem szá-
mítva nem tudnak kimenni az állatok-
ért, korlátozott anyagi lehetőségeik
miatt csak akkor tudnak segíteni, ha a
madarak már hozzájuk kerültek: pl.
Magyar Állatkertek Szövetsége, Hor-
tobágyi Madárkórház Alapítvány,
MME Fenékpusztai madárgyűrűző és
madármentő állomás. De ne felejtsük
el, hogy ha állatorvoshoz visszük a
sérült vagy beteg fiókákat, a kezelés
költségét nekünk kell kifizetnünk!

Ha nem tudjuk a talált fiókákat el-
juttatni a legközelebbi madármentő
állomásra, vegyük fel a kapcsolatot az
illetékes nemzeti parkkal.

Forrás: mme.hu

Fiókát találtam! – Mit tegyek?

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

Május 3-9-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Május 10-16-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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 le-
hetőség: 6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulla-
dékot pénteken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-től 13 óráig lehet szabadtéren
égetni, egyéb időpontokban tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, mű-
anyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!

Felhívás – Díszpolgári cím

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Képviselő-testülete rendeletben szabályozta
az önkormányzat legmagasabb elismerése „GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZ-
POLGÁRA” kitüntető cím adományozását. „A kitüntető cím azoknak a ma-
gyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:

a.) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében ma-
radandót alkottak.
b.) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez”.
Gödöllő Város Díszpolgára cím évente, legfeljebb két személynek adomá-
nyozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal
segítsék a döntéshozók munkáját.
Javaslataikat kérem, hogy 2010. május 14-ig szíveskedjenek részemre
megküldeni.

Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester

HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata árverésen kívül bérbe
adja az alábbi üzlethelyiségét.

A bérbevehető ingatlan ismertetése:
A Gödöllő, Palotakert 4. szám alatti társasházban találha-tó, 5891/5/A/33
hrsz.-ú, 123,8 m2 alapterületű, korábban élelmiszerboltként működő
üzlethelyiség 10 évre vehető bérbe, a bérbeadó ezt követően további 10 évre
szóló előbérleti jogot biztosít. A helyiség vízzel, elektromos árammal ellá-
tott.
Bérleti díj: 185.700 Ft/hó + Áfa.
A bérbevétel feltétele:
Az ajánlattételt követően háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeg, azaz
557.100 Ft + ÁFA befizetése és a befizetés megtörténtének igazolása a Pol-
gármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján.
Az üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésével kapcsolatban további
információ és írásbeli tájékoztató beszerezhető Zombori Nóránál (ügyfélfo-
gadási idő: hétfő 8-18 óra, szerda 8-16.30. Telefon: 28/ 529-171).

Meghívó 

A Magyar Orvostörténelmi Társa-
ság, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub,
a Dr. Lumniczer Sándor Alapít-
vány, a Tormay Károly Egészség-
ügyi Központ, és a Gödöllői Kirá-
lyi Kastély sok szeretettel meghív-
ja Önt és családját a Magyar Or-
vostörténelmi Társaság

Tormay Béla tiszteletére 
rendezett 

TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉRE.

Időpont: 2010. május 7. (péntek),
11 óra
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély
Barokk Színháza 
Fővédnök: Dr. Gémesi György
Gödöllő Város polgármestere
Védnökök: Dr. Révész T. Mihály
Gödöllői Királyi Kastély Kht. ügy-
vezető igazgatója, dr. Solti László
Szent István Egyetem rektora

PROGRAM:

11.00: A Magyar Orvostörténelmi
Társaság tudományos ülése
Üléselnök: Dr. Szabadfalvi András,
a Tormay Károly Egészségügyi
Központ igazgató főorvosa

Köszöntő: Dr. Révész T. Mihály, a
Gödöllői Királyi Kastély Kht. ügy-
vezető igazgatója

Megnyitó: Dr. Gémesi György,
Gödöllő Város polgármestere

Előadók: Prof. Dr. Karasszon
Dénes: Tormay Béla és a hazai állat-
orvosképzés reformja; Prof. Dr.
Sótonyi Péter: A magyar állator-
vosképzés útjai; Prof. Dr. Kapron-
czay Károly:  A hatósági állatorvosi
intézményrendszer kialakulása

Zárszó: Dr. Szabadfalvi András,
igazgató főorvos,  a Magyar Orvos-
történelmi Társaság tagja
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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!

MÁJUS AZ EPER ÉS A SPÁRGA HÓNAPJA!
Ételkülönlegességeket fogyaszthat eperből és spárgából.

NÁLUNK MÁR MOST INDUL A LECSÓSZEZON!
Válasszon frissen készült lecsóspecialitásaink közül

(nokedlis, tojásos, tökös, cukkinis, kolbászos…)

SZENZÁCIÓS AJÁNLATUNK!
Május minden hétvégéjén 30% kedvezményt adunk a számla

végösszegéből, és megajándékozzuk Önt egy meglepetés utalvánnyal!
Ezeken a napokon 11.30-tól gyermeksarok működik a kávézóban!
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Az elmúlt hétvégén, Üllőn vendé-
geskedett a Gödöllői SK labda-
rúgó csapata a megyei I. osztályú
bajnokság 24. fordulójában. Az 5.
helyen álló házigazdák remekül
használták ki a gödöllői csapat
hibáit és 5–1-re verték fiatal csa-
patunkat. Az ifistáknak sem volt
nagyobb sikerélményük, ők 4–0-
ra kaptak ki.

Az első félidőben sem játékban, sem 
fejben nem volt megfelelő a gárda hoz-
záállása és ugyan a második 45 percben
összeszedettebben játszott a csapat, ez
csak a becsületgól megszerzésére volt
elég. Az U19-es csapatunknak ezúttal
sem volt szerencséje, Sztriskó István
együttese sima vereséget szenvedett. A
felnőttek 23 ponttal a 12. helyen állnak,
míg az ifi a 13. helyen áll a 24. játék-
napot követően a bajnoki tabellán.

Az elmúlt szerdán hazai pályán fo-
gadta az NB III-as Érd csapatát a Gödöl-
lői SK a Pest megyei kupasorozat ne-
gyeddöntőjében, amely egyben a kupa-
búcsút is jelentette. A GSK azzal vigasz-
talódhat, hogy a következő Magyar Ku-
pa főtábláján még folytathatja majd a
kupaküzdelmeket.

Pest megyei kupa, negyeddöntő
Gödöllői SK – Érd 0–5 (0–2)

Következik:
Május 5., szerda 17 óra, egyetemi

pálya: Gödöllői SK – Diósd
Május 8., szombat 17 óra (ifi: 15 óra),

egyetemi pálya: Gödöllői SK –
Tápiószecső

Megyei I/B osztály – GEAC siker

Nagy csatában, nyerni tudott hazai
pályán a GEAC az elmúlt fordulóban az
5. helyen álló Isaszeg ellen, ezzel már a
10. helyet foglalja el a tabellán.
Pest megyei I/B osztály, 24. forduló
GEAC – Isaszeg 2–1 (1–0)

Megyei III. osztály – Újabb dön-
tetlen

A Szekeres László irányította véde-
lem megint jól zárt hátul, de a sérülések
miatt csatárgondokkal küzdő GSK II. az
előre játékban vékonynak bizonyult, en-
nek ellenére az egyik pontot minden-
képpen megérdemelte a csapat az el-
múlt hétvégi, Szada elleni derbin. A gól
nélküli döntetlent ellenére, továbbra is
vezeti a tabellát Legéndi György
együttese.
Pest megyei III. osztály, 19. forduló
Gödöllői SK II. – Szada SE 0–0

-lt-
Utánpótlás eredmények:

www.gbulls.hu

Labdarúgás – Ötösök, de nem a teljesítményre

Kupabúcsú után vereség Üllőn

Pest megyei I. osztály, 24. forduló
Üllő SE – Gödöllői SK 5–1 (3–0)

Gól: Kővári Péter
U19: Üllő SE – Gödöllői SK 4–0 (1–0)

Az elmúlt vasárnap tartotta első házi
versenyét a SZTAKI teniszcsapata
Gödöllőn, a Kiskastély Tenisz Klubban.
A csapat az országos bajnokság máso-
dosztályában szerepel, a jövő héten in-
duló versenysorozat felkészülése volt a
hétvégi körmérkőzéses megméret-
tetés. Hogy az izgalmakat fokozzák,
meghívtak két egykori Szuperligás
játékost, Gagán Dánielt és Feny-
vesi Tibort. A Tenisz Klub – hason-
lóan a nagy nemzetközi versenyek-
hez – profi versenykörülményeket
teremtett. Az első hely sorsa Szaba-
dos Gyula és Molnár Tamás kö-
zött dőlt el, a játékot végül Szabados

Gyula nyerte. A harmadik helyet nagy
csatában, Vogel Bertalan szerezte meg.
Minden játékos nagyon értékelte a le-
hetőségeket, igazi jó hangulatú csapat-
építő verseny volt. -ma-

Tenisz – Mint a ”nagyok”

Házi verseny a kiskastélyban

Nyolc csapat vett részt az idei Május 1.
kupán, amelyet a Táncsics Mihály utcai
műfüves pályán rendeztek. A tornát a
Kalács FC csapata nyerte, akik a dön-
tőben a Karibi-Cegléd együttesét ver-
ték. A remek hangulatban zajló kispá-
lyás labdarúgó kupa 3. helyét a Fortuna
csapata szerzete meg. A legjobb kapus
Somogyi Tibor (Fortuna), a legjobb
játékos Fehér Zsolt (Kalács), míg a gól-
király, 11 találattal Nagy Roland (For-
tuna) lett.

-ll-
Eredmények és fotók: www.sevo.hu

XX. Balaton Labdarúgó Kupa –
Jubileumi kupa a Balaton partján

Helyszín:Balatonboglár, Urányi János
Sport és Szabadidő Központ
Kategória: Férfi (5+1), Női (5+1)
Ideje: 2010.06.09-11.
Nevezési határidő: 2010.05.30.
Nevezési díj: 15.000 ft/csapat
Nevezhető létszám: 15 fő/csapat
Sorsolás a www.sevo.hu oldalon meg-
tekinthető lesz.
Info és nevezés: 06-70-60-44-393                                           

Kispályás foci – Május 1. kupa

Kisült a Kalács a műfüvön

A Gödöllői Sakkbarátok az NB II-
es bajnokság utolsó fordulójában
nagyarányú vereséget szenvedtek
a bajnok HÜSI SC csapatától. A
rivális csapatok jobb szereplése
miatt az utolsó helyre esett vissza
ezzel a GSBE és ugyan csak 1
pont hiányzott a megmenekü-
léshez, végül kiestek az NB II-ből.

A csapat jövőre a Pest megyei szu-
perbajnokságban tesz kísérletet
arra, hogy visszakerüljön a másod
osztályba. A klub célkitűzése,
hogy a fiatalokat kinevelje és be-
építse a csapatba.
NB II. Erkel csoport
GSBE – HÜSI SC 1,5:10,5

-vb-

Sakk – Egy pont hiányzott

Búcsú az NB II-től

Május elsején rendezték a ha-
gyományos majálisi lóversenyt
az alsó parkban, amely az utolsó
is volt egyúttal, ugyanis a park át-
alakítása miatt a jövőben más
helyszínen kerül majd megren-
dezésre a lovas kupa.

A Gödöllői Lovas Sport és Hagyo-
mányőrző Közhasznú Egyesület rende-
zésében megtartott dr. Perényi Miklós
Díjugrató Lovasversenyen öt kategóri-
ában állhattak rajthoz a lovasok. A C/0,
C/1, a C/2, amely a GLSE, valamint az
Opel kupáért ment és a C/3, amely a
Herbária kupa nevét viselte. A verseny-
számok szünetében a Dolly Roll zene-
kar, valamint a Deres lovasudvar csikós
bemutatója szórakoztatta a nézőket. A

GLSE lovasai közül a C/0 kategóriában
a 11. helyen végzett Kovács Katalin
Herceg nevű lovával, míg a C/1-ben
Balogh Réka, Napóleon nyergében ma-
gabiztos versenyzéssel az első helyen
végzett. C/2-ben a legjobb gödöllői
Parsch Péter
lett, aki Ka-
masz nevű lo-
vával a 12.
helyen zárt.
Szintén C/2
kategóriában
a gödöllői lo-
vasok tarol-
tak. Parsch
Péter az első,
Lénárd Nó-
ra a 2., míg

Sere Gábor, Casper nevű lovával a 3.
helyen végzett. C/3-ban szintén reme-
keltek a GLSE lovasai. Kelemen
János, Happiness nevű lovával a 2., míg
Léynárd Nóra, Dívával a 3. helyen
végzett. -li-

Lovaglás – Utolsó majálisi lóverseny az alsó parkban

GLSE: két-két első, második és harmadik hely

Nagy zakóba szaladt bele városunk női
kézilabda csapata, akik az előző hét-
végén, Tápiószelén vendégeskedtek. Az
ifista lányok kozmetikáztak a szelei hét-
végén, ugyanis nyerni tudtak 10 góllal.
A férfiaknál is hasonló volt a helyzet. A
gyömrői vendégszereplésen az ifisták
tudtak csak nyerni.
Női NB II., déli csoport 20. forduló
Tápiószele – Gödöllői KC 42:17 (21:5)
Ifi: Tápiószele – GKC 22:32 (10:16)
Férfi NB II., keleti csoport 19. forduló
Gyömrő VSK – GKC 23:18 (9:9)
Ifi: Gyömrő VSK – GKC 31:40 (16:19)

Következik:
Férfiak: Május 9., vasárnap 13 óra (ifi:
11 óra), Hajós iskola tornaterme:
Gödöllői KC – Füzesabonyi SE
Nők: Május 9., vasárnap 17 óra (ifi: 15
óra), Hajós iskola tornaterme: Gödöllői
KC – Dunaújvárosi AC

Utánpótlás – GSE: országos dön-
tős az U12-es csapat

A Gödöllői SE U12-es lánycsapata
bekerült a május 8-9-én, Veszprémbe
megrendezésre kerülő gyermek kézilab-
da bajnokság országos döntőjébe.  

Április 30-án az U12-es lányok orszá-
gos elődöntőjét Orosházán rendezték
meg 4 csapat részvételével. Jó kezdés
után erős folytatás, akár így is össze le-
hetne foglalni röviden az elődöntő tör-
ténéseit. A lányok előbb a továbbjutásra
is esélyes Óbudai Kézilabda Sportiskola
csapatát verték 13:9-re, majd a Miskolci
Sportiskola is fejet hajtott (22:13). Vé-
gül az előző évben az ob döntőig jutó
házigazdákat is könnyedén, 17:9-re ver-
ték a gödöllőiek, így első helyen jutottak
be a nyolccsapatos országos döntőbe.

A csapat tagjai: Blau-
bacher Dóra, Botyik
Alexandra, Csenteri
Anna, Hornyák Ber-
nadett, Izsó Fanni, Ju-
hász Eszter, Laki
Bianka, Majoros Sa-
rolta, Szekeres Dóra, 
Sztankovics Réka, Ta-
más Martina, Varga
Adrienn, edző: Majo-
ros Gusztáv 
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Kézilabda – Súlyos női zakó

Fiatalok hétvégéje

A SZTAKI csapata

Az országos döntőbe jutó GSE U12-es lány csapata

Április 17-18-án első ízben rendezett az
Airsoft KSE Extrém napot, amelynek a
helyszínéül a Babatvölgy szolgált. „Ha
nem vagy ott, nem élheted át” szlogen-
nel hirdették az eseményt és valóban,
aki lemaradt, az kimaradt egy nagy él-
ményből ezen a hétvégén. A kétnapos
eseményt Gémesi György polgármes-
ter nyitotta meg, aki köszöntőjében
megemlítette, hogy üdvözli a kezde-
ményezést és reméli, hogy ez és az eh-
hez hasonló rendezvények megmozgat-

ják majd a gödöllői pol-
gárokat és minél többen
vesznek majd részt az lyen
jellegű rendezvényeken. Az
Extrém nap keretében aka-
dályverseny, off-road bemu-
tató, lovagi torna, modell
műrepülő bemutató, íjász-
verseny, küzdősport bemu-
tató, valamint kutyás bemu-
tató színesítette a képnapos
programot. -tt-

Extrém nap – Üdvözítő kezdeményezés az első Extrém nap

Élményt nyújtó nap Babatvölgyben

Április 16-án a Gerevich Aladár Sport-
csarnokban rendezték meg az ország
korosztályonkénti legjobb nyolc kard-
vívójának a gáláját. A gyermek korosz-
tályban (U13) Matuz Márk nyert, Hol-
ló Áron bronzérmet szerzett. U14-ben a
GEAC sportolói harmadikak lettek,

Bancsics Máté és Gémesi Huba sze-
mélyében. Az egy évvel idősebbeknél
Bancsics Máté 7. helyen zárt. Edzőjük:
Bokor Gergely.

Felnőtt válogató  versenyen második
helyezést ért el Gémesi Csanád, aki a
világbajnok Lontay Balázstól kapott

ki, de így is maga mögött hagyta az
olimpiai-, világ- és Európa-bajnoki
ezüstérmest, Nemcsik Zsoltot.

A 46 fős mezőnyben Valkai Ferenc
8. lett, ami szintén nagyon szép ered-
mény. Edzője Kurucz Balázs.

-zs-

Vívás: Reménység gála, felnőtt válogató 

Matuz Márk reménység gálát nyert 

Az elmúlt pénteken egy angol másod
osztályú csapat látogatott a GÖRCS ne-
vű, 7-es rugby-t játszó egyetemi csa-
pathoz barátságos mérkőzésre. 

Rugby - Angol csapat
az egyetemen

Az angolok európai túra
keretében látogattak Gö-
döllőre



INGATLAN

*MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű, 2. emeleti, 53 m2-es gázkon-
vektoros, különbejáratú 2 szobás (+ előszoba, fürdőszoba, konyha,
spejz, pince) felújítandó lakás sürgősen eladó. Egyedi vízmérő órás,
Ny-i fekvésű. Iár: 9,2 MFt. Tel.: 30/581-3968, 70/2238-509.

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

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

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

*János utcában 2 szoba erkélyes 55 m2 II emeleti jó állapotú cirkó
fűtéses lakás eladó Iár 12,7Mft  20-772-2428

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

*Gödöllő központjához közeli részén új építésű I.emeleti 42 nm-es
lakás eladó. Iár 13,6 M Ft. 20-7722429

*JÓ  VÉTEL! Gödöllőn Erzsébet krt-on 35m2-es 1 szobás
lakás, alacsony rezsivel, szabályozható fűtéssel eladó Iár 7,5
MFt 20-772-2429

*BANKI TARTOZÁS MIATT Sürgősen eladó Őrbottyánban két külön
lakrésszel rendelkező 2002 építésű újszerű családi ház nagy
telekkel. Iár 15,9 Mft 20-772-2428

*Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes lakás, beépített kony-
habútorral eladó. Iár 9,5 M FT 20-8042102

*Jó  vétel! Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás, szépen felújított 60
m2 lakás eladó. Új műanyag nyílászárók, beépített szekrények, újsz-
erű burkolatok. Iár 9,5 MFt 20-772-2429

*Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes, dupla-
garázsos, duplakomfortos ház 1200 m2 gyönyörűen parkosított
telekkel eladó. Iár 39,9 MFt 20-772-2429

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

*Szadán csendes mellékutcában 3 félszoba +nappalis, 2 fürdős-
zobás 1993-ban épült, garázsos, alápincézett családi ház 1350 m2
szép telken eladó Iár 18,5 MFt 20-772-2429 

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

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

*Kartalon csendes helyen 84 nm-es 3 szobás felújított jó beosztású
családi ház 1079 nm-es telken eladó. Iár 8,9 MFt 20-8042102

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

*Eladó  90 nm-es családi ház 858 m2 telken Veresegyházon.
Teljesen Felújított tető!  Iár 19,2MFt 20-539-1988

*Sürgősen eladó Ház Gödöllőn! 100m2-es 3plusz félszobás,
500m2-es telken! Jó állapot szép kert! Iár 19,8Mft 20-539-1988

*Veresegyházon új építésű lakások eladók! Júniusi átadással,
teraszokkal, zárt udvaron autóbeállási lehetőséggel! 12,9Mft-
tól 20-539-1988

*Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek érvényes
építési engedéllyel eladó. Iár 4,9 MFt  20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllő  központjában 2 szobás cirkos téglalakás SÜRGŐSEN
ELADÓ  Iár 11,5 MFt 20-539-1988

*Jó  vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba nappali konyha-
étkezős, 98 m2 családi ház eladó! Új tető új nyílászárók, cirkós
Iár 18,5 Mft. 20-772-2429

*Új  építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, kocsi beállóval
eladók 15,7MFt-tól 20-804-2102

*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT 20-804-2102

*János utcában 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 20-8042102

*Eladó  Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 60nm-es
lakás a Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102

*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, (földszint, I-II.-III
emeleti) 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 Kertvárosban eladó 60 m2-es, 2 szobás felújított
házrész 370 m2-es telekrésszel. Iá: 15,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* 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

*Gödöllőn az Állomás utcában 5 lakásos társasházban, 34 nm-
es, 1 szobás öröklakás. Iá: 5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

*ELCSERÉLNÉM gödöllői, 780 m2-es telken épült, 80 m2-es 2,5
szobás családi házamat 1,5-2 szobás lakásra, I. emeletig mege-
gyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm lakóterű, nappali + 2 szobás
befejezetlen állapotú (tető alatt, nyílászárókkal), 2 szintes iker-
ház-fél, 300 nm-es telekrésszel eladó. Iá: 16,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás telje-
sen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-
es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a Fenyvesben, 2002-ben épült, 2 generáció részére
is alkalmas, nappali + 3 szobás, 180 nm lakóterű, újszerű
állapotban lévő ikerház-fél, 460 nm saját telekrésszel Iá: 26,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a Belvárosban kifogástalan állapotú kétszintes,
73+30 m2-es társasházi öröklakás.2 szoba+nappali, konyha,
kamra, fürdőszoba, WC. Egyedi cirkó fűtés. Iá: 24 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda +3620/9194-870

*Királytelep városrészen, 130 m2 alapterületű, 2 + fél szobás, jó
állapotú családi ház garázzsal, 1220 m2-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban nappali + 4 szobás, kifogástalan
állapotú, igényes kialakítású 2 szintes ikerház-fél udvarrésszel,
díszkerttel, garázzsal. Iá.: 29 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn Királytelep városrészen 2006-ban épült, kifogásta-
lan állapotban lévő, 177 m2 össz.lakóterű, nappali + 4 és fél
szobás, 2 szintes családi ház, kis pincével, 2 beállásos garáz-
zsal, 740 m2-es telekkel. Iá: 38 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870 

*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1.; 2.; 3. emeleti,
1+fél; ill. kettő 2 szobás gázkonvektor fűtésű lakások 10-11mFt
között eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn a Blahai részen ALKALMI ÁRON eladó, 2537 nm területű,
21 m-es utcafronti szélességű zártkert. 3 %-os beépítési lehetőség.
Iá: 6 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*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

*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült,
nappali + 3 szobás, 93 nm alapterületű földszintes családi ház
1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

*Bagon 669 nm-es telken, 3 szobás, részben felújított, 120
m2-es családi ház pincével, garázzsal, terasszal. Iá: 20,1 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Isaszegen 110 m2-es, nappali + 2 szobás ikerház 2 beállásos
garázzsal, 300 m2-es telekkel eladó 12 mFt ir. áron + ugyanitt
különálló, 80 m2-es épületben, törzsvendégekkel rendelkező,
bevezetett italbolt eladó 6 mFt ir. áron vagy kiadó. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn, KERTVÁROSI hangulattal, ERZSÉBET parkhoz közel,
55nm es, 2 szobás, déli fekvésű, III. emeleti lakás, kedvező rezsikölt-
séggel eladó! Iá: 11.6M Ft Tel: 30/491-5020

*ERZSÉBET PARK közelében téglaépítésű, 60 nm-es, 2+félszobás,
erkélyes, tágas, világos, parkra néző, konvektoros, 3.em. lakás eladó
5 nm-es tárolóval. Kiváló közlekedés, óvoda, iskola a közelben. Iár:
11,9M Ft. Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020

*Palotakerti 2 szobás, 62 m2-es, felújított lakás eladó. Iár: 10,5
MFt. Érd: +36-70-454-0358. 

*Csodálatosan felújított palotakerti 1+2 szobás, III. emeleti lakás
eladó 11,7 millió Ft-os irányáron. Érd: +36-70-454-0359. 

*Azonnal költözhető  61 m2-es, 2 szobás palotakerti lakás eladó
10,5 MFt-os irányáron. Érd: +36-70-454-0359. 

*MÉLYEN ÁR ALATT ELADÓ egy 2008-ban épült veresegyházi 4+3
szobás, 175 m2-es, akár több generációnak is alkalmas családi ház.
Irányár: 29,99 MFt. Érd: +36-70-454-0351. 

*Erzsébet parki 1+2 szobás, tökéletes állapotú, azonnal költözhető
lakás eladó 9,5 MFt-os irányáron. Érd: +36-70-454-0350. 

*Erdőkertesi 1+1 szobás, 50 m2-es téglaház eladó 10,9 MFt-os
irányáron. Érd: +36-70-454-0351. 

*Gödöllői téglaépítésű, gázfűtéses 2 szobás, 53 m2-es lakás eladó
10 MFt-os irányáron. Érd: +36-70-454-0358 

*Galgamácsai 110 m2-es, 2+1 szobás sorházi lakás eladó 9,9 MFt-
os irányáron. Érd: +36-70-454-0351. 

*Őrbottyáni 220 m2-es, 4+1 szobás családi ház eladó 14,9 MFt-os
irányáron. Érd: +36-70-454-0351. 

*Gödöllő központjában eladó egy 88 m2-es, nappali+3 szobás
téglalakás. Irányár: 21 MFt. Érd: +36-70-454-0358. 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉ�TEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



*Erdőkertesi 70 m2-es, 1+2 szobás téglaépítésű családi ház
sürgősen eladó. Irányár: 9,49 MFt. Érd: +36-70-454-0352. 

*Gödöllő nagyfenyvesi részén 124 m2-es, 3 szobás ikerházfél eladó
17,5 MFt-os irányáron. Érd: +36-70-454-0359.

*Gödöllő fenyves részén eladó egy 2236 m2-es telken álló 70 m2-
es 2 szobás családi ház. Irányár: 15,9 MFt. Érd: +36-70-454-0351. 

*Máriabesnyői 60 m2-es, 1+2 szobás családi ház eladó 10 MFt-os
irányáron. Érd: +36-70-454-0358. 

*Gödöllő királytelepi részén eladó egy 98 m2-es, 2+1 szobás csalá-
di ház, 18,5 MFt-os irányáron. Érd: +36-70-454-0351.

*Veresegyház hegyek térségében eladó egy 80 nm-es, 2+3
szobás újépítésű sorházi lakás eladó 17,99MFt-os irányáron.
Érd: 70-454-0352. 

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

*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Tel: +36-30-946-7702

*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakó-
parkban építési telkek ELADÓK! Tel: +36-30-946-7702

*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű
lakások eladók. Tel: +36-30-946-7702

*Gödöllő külterületén sürgősen eladó építési telek. Iár: 2,6MFt. Tel:
06-70-271-7378, 06-30-771-5794

*Családi okok miatt sürgősen eladó Ikladon családi ház. Gödöllői
lakáscsere érdekel. Iár: 18,9MFt. Tel: 28-403-586,  20-413-2243

*Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. Iár: 10,5 M Ft. Érd: 06-30-9503-957

*Gödöllőn, Zombor utcai felújított első emeleti, konvektoros, 1
szobás lakás eladó. Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 06-30-350-4346

*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:
30-9425-103

*Eladó Gödöllőn, egyetemi lakótelepen tégla, konvektoros, 40 nm-
es lakás Ár: 10,5 MFt. Tel: 06-70-516-7711

*Kazinczy körúti 60 nm-es 1. emeleti napfényes lakás eladó.
Irányár: 13,4 MFt. Érd: 06-20-472-1121

*Egyetem közelében 150 nm-es családi ház 960 nm-es telken
garázzsal, melléképülettel eladó, gödöllői lakás érdekel. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: 28-405-100, 06-20-431-7806 

*Gödöllőn kertvárosban központtól 10 percre családi ház eladó. 3
szobás, nagy konyhás és fürdőszobás, gázcirkóval és vegyes
tüzelésű kazánnal, 720nm-s megművelt kerttel. Tel: 30-268-5949

*Gödöllőn a Szőlő utcában 61 nm-es egyedi fűtésű, 2. emeleti lakás
eladó. A konyha, fürdő felújított. Iár: 14 M Ft. Tel: 06-30-896-1291 

*Gödöllőn, Szőlő utcában 1+2 félszobás, étkezős, erkélyes, egyedi
fűtésű, 69 nm-es, első emeleti lakás új nyílászárókkal eladó. Iár:
220E Ft/nm. Tel: 06-20-9249-857

*Eladó, ill. 2 db gödöllői egyedi fűtésű lakásra cserélhető egy két-
lakásos, külön bejáratú Aszód kertvárosi családi ház 300 nöl telken,
értékegyeztetéssel. Tel: 06-20-537-4175, 06-20-634-1306 

*Gödöllőtől 30 km-re PALOTÁSON családi ház eladó. Nagy kert, víz,
gáz, 400 m-re horgásztó! 8 M Ft. Tel: 06-30-645-3448

*Gödöllőn a Kossuth L. utcában első emeleti, laminált padlós 2
szobás, 55 nm-es lakás eladó. Iár: 10,5MFt. Tel: 06-70-209-3669 

*Hosszú parasztház eladó KARTALON 554 nm telken. 5 helyiség +
melléképületek, gyümölcsfák a központban. Tel: +36-20-426-4866

*János utcában, 60 nm-es, téglaépítésű, konvektoros, felújított,
erkélyes lakás tulajdonostól eladó. Iár: 12,2MFt. Érd: 70-388-3706 

*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a közpon-
thoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: +36-20-3135-816, +36-30-562-3475

*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy 1992-
ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás nyaraló a
strand közelében. Érd: Végh Tamás - +36-70-333-1362

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

*ELCSERÉLNÉM gödöllői 2 szobás lakásra, vagy ELADNÁM Bagon,
rendezett telken lévő 4 szobás, 100 nm-es összkomfortos családi
házamat. (Melléképület +40nm-es pince.) Érd: 06-20-490-4949

*ELADÓ DÁNYBAN 3 szobás, nappalis, szép állapotú családi ház,
parkosított udvarral, magánszemélytől. Tel: 06-70-941-4458

*ELADÓ GYÖNGYÖSI 60 nm-es családi ház garázzsal, mel-
léképülettel. Gödöllői 1. emeleti, vagy földszinti lakást beszámítok!
Tel: 06-20-9570-766

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

*TISZAFÖLDVÁRON 2 szintes ház garázzsal műhelynek, raktárnak,
üzletnek alkalmas helyiséggel, nagy kerttel főút mellett eladó.
Termálfürdő közelsége miatt nyaralónak is alkalmas. Tisza közel.
Iár: 7MFt. 06-30-255-8839, 06-30-373-6227

*Eladó Gödöllő Palotakerten földszinti 56 nm-es 2 szobás,
szabályozható fűtésű lakás. Azonnal költözhető. Iár: 9,9MFt.
Érd: 70-365-1959 

*Gödöllőn, Erzsébet körúton magas földszinti 1szobás, 34nm-es
klimatizált, távfűtéses panellakás lecserélt nyílászárókkal, beépített
konyha- és előszobabútorral eladó. Iár:9,3MFt. +36-20-220-2499

*ELADNÁM vagy NAGYOBBRA CSERÉLNÉM János utcai 1,5
szobás , konyha-nappalis 49 nm-es, 4. em. lakásomat. Iár: 11,4MFt.
Ingatlanosok kíméljenek! Érd: +36-30-966-1375

*Gödöllőn Ambrus köz 7-ben 2.em. 2 és félszobás, klímás lakás
eladó. 15 M Ft. Érd: 06-20-571-3654

*Gödöllő központjában egyedi fűtéses, fákra néző, csendes, 1,5
szobás, klímás, irodának is alkalmas, 54 nm-es kitűnő állapotú lakás
eladó. Iár: 12MFt. Tel: 06-70-389-1792

*Budapesti négy éve épült 51nm-es, 2szobás lakás, egyetemekhez
közel (jó közlekedés, alacsony rezsi), csendes, szép környezetben
igényesnek eladó. 06-30-365-2039 

*Tulajdonostól eladó jó beosztású, világos lakás az Erzsébet park
mellett. 62 nm-es, 1+2 félszobás, beépített szekrényekkel. 9,3 mil-
lió Ft. Tel: 06-70-369-7313 

*Eladó Hévizgyörkön, Erdély u. 3szobás családi ház, kerttel 907
nm-en, iár:12MFt, Vadvirág utcában 1025 nm-es összközműves
telek 30% beépíthetőséggel, iár:5,8MFt. Érd: 06-70-291-7477

*Gödöllőn, Palotakerten földszinti egyszobás, 37 nm-es, szabály-
ozott fűtésű, redőnyös, déli fekvésű, jó állapotú lakás eladó. Tel:
+36-28-421-619

*Kerepes-Szilasligeten 1,5szobás, amerikai konyhás, 43nm-es,
igényes 2.em. társasházi téglalakás 5nm-es erkéllyel, zárt parkoló-
val eladó. Csendes, zöldövezeti, panorámás, házközponti fűtés, saját
mérők. Iár:14,7MFt. +36-30-247-4555

*SZENT JÁNOS UTCA 17-ben első emeleti 50 nm-es, konvek-
toros, téglaépítésű, felújításra váró lakás eladó. Iár: 10,7MFt.
Érd: 06-70-239-2969 

*Eladó lakást vagy családi házat keresünk Gödöllőn és környékén.
Tel: munkaidőben 30-7199-988, hétvégén 20-914-1095. Varga.

*A SZŐLŐ UTCÁBAN, felújított társasházban tulajdonostól
eladó egy 69 nm-es 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros lakás.
Érd: 06-20-345-0074

*2 szobás, 61 négyzetméteres, szabályozható fűtésű, beépített
erkélyes, jó állapotban lévő lakás eladó belvároshoz , egyetemhez ,
vasút, busz és hévállomáshoz nagyon közel. Tel: 30/211-0009

ALBÉRLET KIADÓ

*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

*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
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*Gödöllőn a központban jó állapotban lévő, 1. és 3. emeleti,
1+fél szobás lakások KIADÓK (45 eFt+rezsi bérleti díj). Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620-9194-870 

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

*Gödöllő Kazinczy krt. 11. sz. Férfi társbérlőt keresek. (Külön
bejáratú a szoba.) Tel: 06-30-9446-816

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

*Gödöllő központjában 2,5 szoba összkomfortos, erkélyes,
parkettás, kábeltévés, egyedi vízórás, szépen berendezett lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 06-28-412-463 

*Az Egyetem, a HÉV végállomás és a vasútállomás közelében 120
nm-es, kertes családi ház hosszútávra kiadó. Érd: 20-9-108-472

*Gödöllőn a Kossuth L. utcában IV. emeleti lakás hosszútávra
kiadó vagy eladó. Beköltözhető júni. 1.-től. Érd: 30-242-3072

*Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nm-es terasszal 300 nöl
telken hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-461-0405

*Gödöllőn, Szent János utcában II.em. 64 nm-es 2 szobás erké-
lyes, hőtárolós, konvektoros, teljesen felújított lakás kiadó.
Frissen festetve, mázoltatva, parkettáztatva. Tel: 30-448-4538

*Veresegyházon 120 nm-es kertes ház hosszútávra kiadó bútoro-
zottan vagy anélkül. Havi 70.000Ft +rezsi. Tel: 20-545-7587

*Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, bútorozott 3. emeleti, erké-
lyes lakás reális áron, új ablakokkal. Kaució szükséges. Tel: 06-
30-609-8707

*Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 60 nm-es földszinti
lakás. Kaució szükséges! Érd: 06-20-807-1377

*Gödöllőn a Szt. János utca elején kp-hoz közel ligetes részen
I.emeleti gázkonvektoros, beépített, új nyílászáróval felszerelt,
2szobás, parkettás, bútorozott, felújított lakás hosszútávra
kiadó. (60nm) 50E Ft + rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-
30-502-4148, 06-28-418-005

*Különbejáratú, bútorozott 1 szobás, konyhás, tusolós, WC-s
lakás április 1.-től kiadó. 60.000 Ft +villany. Gödöllőn (Besnyő).
Tel: 06-28-419-456

*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL SZOBÁS LAKÁS KIADÓ.
Májusi költözéssel. Tel: +36-70-640-0656

*Kétszobás, gázkonvektoros, bútorozatlan, 2. emeleti lakás a
Szent János utcában 55 000.- Ft/hó + rezsi kiadó. Érd:
20/3404861 (14 óra után)

*Másfél szobás, konvektoros, egyedi vízórás, tiszta lakás
kiadó. Egy havi kaució szükséges. Tel: 06-30-270-7119

*Gödöllő központjában (OTP épület), 7.em. 44 nm-es, 2szobás,
csendes, belső udvarra néző lakás teljesen felújítva, bútorozva,
gépesítve, klimatizálva hosszútávra kiadó. 50.000
HUF/hó+rezsi. +36-70-375-7500

*Azonnal beköltözhető albérlet kiadó Gödöllőn a Paál L.
közben. 2 szobás, 60 nm-es felújított, bútorozott, gázkonvek-
toros lakás. (KTV, Internet.) Tel: 06-20-526-7289 

*János utcában kiadó 2 szobás felújított lakás. Érd: 06-20-
9805-765

*Gödöllő központban 44 nm-es kétszobás lakás kiadó.
Alacsony költségek. Bérleti díj: 42 eFt/hó. Tel: 70-315-9128 

*Gödöllőn, kertvárosi részben, csendes kertes házban külön
bejárattal 65 nm-es lakrész kiadó. Tel: 06-30-664-3093, 06-
30-664-3092

*Veresegyházon, tóparton 60 nm-es családi ház hosszútávra
kiadó. Tel: 06-70-381-3498

*REMSEY KRT. 2. emeleti, bútorozott, 2 szobás, vízórás,
távfűtéses lakás kiadó: 55 ezer Ft + rezsi + 2 havi kaució.
Ugyanott mélygarázsban garázs kiadó. 15 ezer Ft/hó. Tel: +36-
30-900-6421

*Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 38
nm-es felújított, 1szobás, egyedi gázfűtéses, összkomfortos
lakás berendezve. 45.000 Ft/hó +rezsi +2havi kaució. Érd: 06-
30-202-7828 www.csillaglak.hu 

*Palotakerten földszinti egyszobás, bútorozatlan, szabályozott
fűtésű, redőnyös, jó állapotú lakás kiadó. Tel: +36-28-421-619

*Gödöllőn a Paál L. közben 44 nm-es téglaépítésű házban
felújított 1,5 szobás, konvektoros, egyedi víz-gázórás, bútoro-
zott lakás hosszútávra kiadó. Érd: 06-20-454-4578

*Gödöllő Kertvárosában családi házam tetőtere kiadó. Teljesen
különálló lakrész, amerikai konyhás, fiatalosan berendezett új
bútorokkal. Tel: 28-417-724, 70-516-4176, 70-525-0266 

*Szoba-konyha -fürdőszobás kertes családi ház kiadó. 40EFt
+rezsi/hó. Tel: 06-20-40-11-941 

*Gödöllő legszebb helyén kiadó 2 családi ház (új, 2szoba, nap-
pali, konyhás 380 nm telekkel és egy 92 nm-es) nagyon szép
állapotban. Tel: 06-30-939-0875, 06-70-245-7380 

*2. emeleti, 60 nm-es lakás kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körú-
ton. 50 EFt +rezsi +2 havi kaució. Érd: 06-30-549-4690

*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 52 nm-es lakás bútorozottan
hosszútávra kiadó. Külön vízóra, gázóra, pincével, terasszal két
havi kaucióval. Tel: 06-30-2-228-909

*24 éves dolgozó lány albérlő társat, társakat keres (25 EFt
+rezsi +2 havi kaució). 2 szobás, berendezett, Kazinczy körúti
lakásba Gödöllőn. Érd: 06-30-549-4690

*Kedvező áron kiadó Gödöllőn 110 nm-es összkomfortos,
kertes családi ház. Tel: 06-20-573-3189

*Kiadó Gödöllő központjában 1 szoba összkomfortos, amerikai
konyhás, nagyon kellemes környezetű házrész kertkapcsolat-
tal, garázzsal, berendezéssel v. anélkül. Júniusi költözéssel. 06-
30-307-7314

*Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba, konyha, zuhanyzó
reális áron kiadó. Kaució nincs. Érd: 06-20-221-6172

*Kossuth L. utcában 1+2 félszobás IV. em. lakás kiadó.
50.000,-Ft +rezsi +2 havi kaució. Tel: 06-30-7-605-471
(16h után)

*Gödöllőn azonnal kiadó hosszútávra bútorozottan 55nm-es,
magasföldszinti lakás igényesnek! 2havi kaució
+50EFt/hó+rezsi. Ügyvédi irodának is. Tel. 06-30-494-1398,
06-28-470-205 

*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi
mérőórás 58 nm-es (nem panel) lakás 70e. + rezsiért irodának
is kiadó. Tel: +36-30-9617-621 

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.

*KIADÓ Gödöllő belvárosában, forgalmas helyen lévő, színvon-
alasan kialakított üzlethelyiség. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620-9194-870 

*KIADÓ Gödöllőn 124 m2-es, központhoz közeli üzlethelyiség
raktárral, saját telekkel és parkolóval. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620-9194-870 

*Isaszegen törzsvendégekkel rendelkező, bevezetett italbolt
KIADÓ. Érd: FŐNIX Iroda +3620-9194-870 

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

TELKEK, ZÁRTKERTEK:
* GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600
nm-es,(szélessége: 36m) megosztható
építési telek kellemes környezetben
eladó, 30 %-a beépíthető. Iá:19 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1376
nm-es,(22x62) panorámás építési telek
eladó, közmű a ház előtt, 25 %-a beépí-
thető. Irányár: 17 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1354
nm-es,(22x61,5m) panorámás építési
telek aszfaltos utcában eladó, közmű a
ház előtt, 25 %-a beépíthető. Iár: 17 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 1443
nm-es,(22x65m) panorámás építési
telek eladó, közmű a ház előtt, 25 %-a
beépíthető. Irányár: 17 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870
nm-es közművesített építési telek
(20x43,5m) eladó, 30%-a beépíthető.
Irányár: 16 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, a
vasútállomás közelében 650 nm-
es,(szélessége: 25m) építési telek
eladó, 30 %-a beépíthető. Iá:5,9 mFt.

IPARI TERÜLETEK, IPARI
ÉPÜLETEK, SZÁNTÓK:
* KISTARCSÁN a főút mellett 310 nm-
es szolgáltató és kereskedelmi
tevékenységre alkalmas, kiváló
állapotú ipari épület 1029 nm-es telken
eladó. Irányár: 65 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója mel-
lett, a Sony szomszédjában, 7495 nm-
es ipari terület eladó. Beépíthetőség:
40 %. Irányár: 30 ezer Ft/nm.
* GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú
épület (13 iroda+ mellékhelyiségek)
2000 nm-es telken eladó.  Iá: 31,5 m Ft. 
* GÖDÖLLŐN, a vásártér mellett egy 6
hektáros szántó 1000Ft/nm áron és egy
fél hektáros szántó 600 Ft/nm áron eladó.
* GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nm-
es terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800 Ft/nm.
* GÖDÖLLŐN, az Isaszegi úton 1500
nm-es, közművesített ipari terület
eladó. Iá: 22,5 m Ft.
* MOGYORÓDON, 11 hektár ipari
terület autópálya közelében eladó. Iá:
5000Ft/nm.

* VERESEGYHÁZON, frekventált he-
lyen ipari hasznosításra alkalmas telek
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 350

Ft/ hó/nm.

ÜZLETEK:
* A központban, (a Magyartölgy Ingat-
laniroda mellett) földszinti 11 nm-es
iroda hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj:
4200 Ft/hó/nm (rezsivel együtt)+ ÁFA.
* A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) bérlővel együtt is eladó.
Irányár: 16 mFt.
* A Szabadság úton 22 nm-es, felújított
üzlet berendezéssel együtt eladó vagy
kiadó. Irányár: 5,2 mFt. Bérleti díj: 70 e.
Ft./hó+ rezsi.
* A központtól néhány percre 60 nm-es,
kitűnő állapotú, üzletnek, irodának
egyaránt alkalmas üzlethelyiség bér-
beadó. Bérleti díj: 120 Ft/hó + rezsi. 



*PIZZÉRIA teljes berendezése eladó! 1,8 M Ft 30-645-3448

*Gödöllőn, Szt. János u. 5.sz. alatt forgalmas, földszinti 25
nm-es, és az emeleten 58 nm-es helyiségek kedvező áron
kiadók! Tel: 06-28-410-019 (Szolgáltatóházban) 9-15-ig

*Gödöllőn a CBA-val szemben igényesen felújított üzlethely-
iség eladó. Ingyenes parkoló. Tel: 06-20-9572-371

*Eladó vagy kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcában egy 42
nm alapterületű garázsból tervezetten átalakított,
hatóságilag engedélyezett üzlethelyiség. Iár: 7,2m Ft. Tel:
+36-30-537-6985

*KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel: 06-70-1224-7137

*17 nm alapterületű helyiség kiadó. Frissen felújított.
Irodának, raktárnak és üzlethelységnek is alkalmas. Külön
mért víz és áram van. 30 000 Ft/hó Igény szerint bútorokkal
berendezve. Érd: 06-30-2027-828

*Belvárosi üzlet eladó (30nm) Fókusz Üzletház udvarában.
Ir.ár: 7.200.000,-Ft. Érd: 06-28-610-071 (este). 

ÁLLÁS

*Gödöllői sörözőbe szakképzett, gyakorlattal rendelkező pultos
felszolgáló hölgyet keresünk. Tel.: 70/312-59-65.

*Gödöllői internet kávézóba számítógépes ismeretekkel ren-
delkező munkatársat keresünk.  Egyetemista/főiskolás fiúk
jelentkezését várjuk. Tel.: 20/375-9562.

*Megváltozott/csökkent munkaképességű munkavállalókat
gödöllői gyártóvállalathoz  illetve budapesti konyhai munkára
azonnali kezdéssel felveszünk! Tel:20-621-8565, 20-401-
7163, Eng.szám: 49763-1/2008-5100-644

*A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.

*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba
keresünk férfi-női fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-870 -
es telefonszámon lehet.

*IDŐSGONDOZÁST, betegápolást vállalok. Mentős sza-
kápolóként, kórházi ápolói gyakorlattal, idősgondozást,
betegápolást vállalok. Szükség esetén a gondozott számára
bevásárolok, főzök és takarítok, vagy az elhanyagolt kerteket
rendbe hozom. Több éves gyakorlattal és referenciával, stabil
háttér segítséget nyújtok a családoknak, idős embereknek.
Érd: 06-30-509-9941

*Galvanizálót felveszünk 700 Ft-s bruttó bérezéssel.
Jelentkezés személyesen a végzettséget igazoló bizonyítvány
bemutatásával. HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Tel: +36-30-659-7869 

*Gödöllőre 4 órás nappali, valamint 4 órás esti takarítónőt
keresek csak leinformálható, megbízható hölgy személyében.
Tel: 06-20-923-2159

*Vállalok gyermekfelügyeletet, takarítást, ablaktisztítást, ill.
szőnyegét gőzzel felfrissítem, 700 Ft/ó. Nyugdíjas leinformál-
ható nő. Tel: 06-70-413-8438

*Kedves Kolléganő! Ha pedikűrös vagy, nálunk Tied a pálya.
Szeretettel várunk. Költségek 20 EFt + rezsi havidíjért.
Meridián Szalon. Tel: 06-30-680-8360 

SZOLGÁLTATÁS

*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 varáz-
solom 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.

*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanysz-
erelés 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, +36-20-9177-555 www.nonstop-gyorsszol-
galat.hu, www.dugulaselharito.hu 

*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnep-
napokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük bizalmát! 

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-302-4622.
www.csoszereles.hu 

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érin-
tésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199

*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20-423-4828,  www.interiortrans.hu 

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, moso-
gatók, 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

*Gödöllő belterületén száll ítás 2000 Ft-tól.
KÖLTÖZTETÉS, csomagolás. Költöztetéshez dobozok
olcsón eladók! Tel: (30) 645-3448

*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk csalá-
dias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
+36-70-414-1629

*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyep-
szellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777

*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050 

*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,
+36-20-556-2653, E-mail:info@ili.hu

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094
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*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201

*LÉLEK-EMELŐ - Életvezetési problémákkal küzd?
Megoldhatatlannak tűnő konfliktusokkal kell szembenéznie
párkapcsolatában, munkahelyén, vagy szülőként gyermekével
kapcsolatban? - Hangulatavarai vannak? Lehangoltnak,
kiüresedettnek érzi magát? - Krízishelyzetbe került, vagy olyan
különleges élethelyzetben van, amelyet támogatás nélkül
nehéz átvészelnie? (Pl. szülés utáni depresszió, válás, gyász) -
Van megoldás! ÉLETVEZETÉSI, PÁRKAPCSOLATI ÉS KARRIER
TANÁCSADÁS 06-20-490-4004

*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek hajvágás:
500 Ft. Hívjon bizalommal! +36-70-280-2276

*37 éves nő vállal idősgondozást, bevásárlást, vasalást, gyer-
mekgondozást alkalmi, ill. hosszútávra. Leinformálható. +36-
20-240-4635

*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó
kontároktól! Bárándi József 06-20-532-7275 

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: +36-20-9527-289, +36-28-
476-229

*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ MESTER VÁLLAL
KARTONOZÁST, FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST. Kisebb
kőműves munkákat, szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9-
361-233, 06-28-610-982

*KÚTFÚRÁS: vizes- és geotermikus kutak, bejegyzett sza-
kvizsgával, minősített géppel és garanciával. Tel: 70/318-7695

*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

*KŐMŰVES mester vállalja minden nemű építőipari munkák
kivitelezését, felújítását. Külső hőszigetelés, térburkolatok
készítése. Ingyenes árajánlat. Tel: 06-20-9258-912

*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos
tűzhely, szárítógép stb. javítása Gödöllőn és környékén! Hívjon
bizalommal! Tel:06-20-886-2397

*LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS 1500.-nm, VIACOLOROZÁS.
1200.-/nm Tel: 06-30-294-2004

*ÉPÜLETLAKATOS mikro vállalkozó nagy gyakorlattal, szolid
árakkal a lakosság szolgálatában. 06-20-562-5015

*FÖLMUNKÁK kis és nagygépekkel. Árokásás, betonvésés,
épületbontás, tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009

*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántal-
mak, derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.:
+36-70-701-9510.

*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton 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: +36-20-220-62-98

*MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN! Frissen végzett műkör-
mösként porcelán és zselés körmök építését vállalom az Ön
otthonában - hétvégén is! Diákoknak 10 % kedvezmény! Érd.:
+36-30-851-8763

OKTATÁS

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és
gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: +36-28-511-366, +36-2O-543-1775.
Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelvisko-
la! (Ny.sz:13-0295-04)



*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN 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  Tel: +36-70-219-3689

*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

*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan. Próbálja ki!
Tanuljon meg tanulni: emlékezet, figyelem és gondolkodásfe-
jlesztés. Tel. +36-28-415-998, +36-20-388-4953

*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: +36-30-274-1797

*ANGOL – KÉZMŰVES TÁBOROK 5 – 10 éveseknek. Részletek:
http://somag.hu Tel: 06-20-5678-038 

*ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára
felkészítés. Első óra ingyen! További kedvezmények! Érd: +36-
20-268-4064, +36-20-230-6250

*Kineziológia tanfolyamok Gödöllőn: -1.2. Tanulási problémák
témával: 2010. júl.24.25.30. aug.1.; -3.Testkód máj.22-24.
Pedagógusoknak 25% kedvezmény. Visszaélés erőszak: máj.16.
–Várakozó kilók: 1.2. jún.26-27. Előzetes jelentkezés: Barna
Krisztina 06-20-323-1856

*Angol és német intenzív szókincs és beszédkészség fejlesztő
tanfolyamok indulnak májustól és júniustól 4 hetes kurzusok-
ban heti 2*2 órában 2-4 fős csoportokkal vagy egyénileg.
Ingyenes tananyag, csoport számától függő óradíj. Érdeklődni:
HEBE Kft. 30/2480661 vagy info@hebe.hu 

*Angol, német, orosz kezdő, középhaladó, haladó tanfolyamok
indulnak májustól és júniustól  4 hetes kurzusokban 2*2
órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes tananyag, csoport
számától függő óradíj.  Érdeklődni: 30 / 2480661 vagy
info@hebe.hu

*Angol, német, orosz nyelvvizsga és érettségi felkészítő tan-
folyamok indulnak heti 2*2 órában  4 hetes kurzusokban 2-4
fős csoportokkal. Csoport számától függő óradíj. Érdeklődni:.
06 30 /2480661 vagy info@hebe.hu

*10 hetes online nyelvvizsga felkészítő tanfolyamot indítunk
júniustól mindössze 9240Ft-ért 10 x 10 tananyag az írásbeli és
szóbeli vizsgákra, konzultáció, tanácsadás. Jelentkezés és
érdeklődés: 28 / 513776 vagy 30 /2480661-es telefonszámon

ADÁS~VÉTEL

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

*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, ágynemű-
tarós 2 személyes fiatalos kanapé, ami alvásra is kiváló 25.000
Ft. Tel.: 30/547-3296 (egész nap). 

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36-28-412-230

*Eladó: ipari árammal működő gyalugép, szalagfűrész, kör-
fűrész, Liebher 300 L-s fagyasztóláda, 6fiókos
fagyasztószekrény és 150 literes hűtőszekrény. Árak mege-
gyezés szerint. Tel: 28-405-100, 06-20-431-7806

*32 db kiváló állapotban lévő könyv eladó 32 ezer forintért.
(Hétköznapi pszichológia sorozat.) Tel: 06-70-245-7715

*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

*PIZZÉRIA teljes berendezése eladó! 1,8 M Ft 30-645-3448

*Elektromos tolókocsi hibátlan állapotban 85.000 Ft-ért
eladó. Tel: 06-20-241-1377

*KANDALLÓ BEMUTATÓTEREM. Gödöllő, Blaháné út 15.
+36-20-5988-331 

*80 literes új villanybojler 20.000 Ft-ért eladó. +36-20-
3736-402 

*Szekrénysor (3 részes), 2 fotel, 4 szék, ETA porszívó,
Hajdú mosógép eladó. Tel: 06-28-432-716 

*Alig használt rekamié –kétszemélyessé nyitható- eladó.
Érd: 06-20-5592-671, 06-20-562-7272

*Hordozható, összecsukható masszírozó ágy eladó. Tel: 06-
20-577-0809

*Eladó Gödöllőn ETI 25-s gázkazán, gáztűzhely (4égős)
vezetékes gázhoz, gázpalack (olasz) nyomáscsökkentővel,
beltéri ajtó (fehér), kerítéskapu (vasból), garázsajtó (fából).
+36-70-629-3458

*ROSTÁLT ERDEI TERMŐFÖLD ELADÓ. Ár: 2.500,-Ft/m3.
Tel: 06-30-9499-418

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*Utánfutó megkímélt állapotban, magasítóval, ponyvá-
val, 2011. augusztusig érvényes műszakival eladó. Tel:
06-20-363-6051 

*Ford Sierra 1.8D 92. évj. 2011. 08. hóig érvényes
műszakival, vonóhoroggal eladó. Irár: 180.000 Ft. Érd:
06-30-387-1944

*Eladó Simson S51b tip. segédmotor kiváló eredeti műsza-
ki állapotban, gyári festéssel, hibátlan gumikkal. Gyártási év
1987. Iár: 80.000,-Ft. Érd: 06-20-886-0012 

EGYÉB

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

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

*TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás a hét minden napján,
az egyetemi teniszpályán. Barátságos árak, barátságos
környezetben. Érezze jól magát! Tel: 06-20-9375-051

*Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában,
vagy szülői szerepében? Segítséget ajánlok egyéni tanác-
sadás, transzformáció társasjáték, vagy akár családállítás
formájában. Tel: +36-20-388-4953

*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

*MEGSZÖKÖTT zöld színű papagájunk a Fenyves
környékén. Ha valaki befogadta, visszavásároljuk. Tel: 06-
20-9587-506 
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Casablanca
Kedvenc filmjeim egyike. Ennél nem tudtam
sokkal többet Marokkóról, ám néhány napja
remek ételsort kóstoltam végig a Sofitel
marokkói hete alkalmából. Meglepett a por-
cukorral megszórt darált húsbatyu, a fahéjas
cukorral ízesített sült sajt. Eszembe juttatta,
hány ember szereti a lekváros grízes tésztát,
a cukrozott káposztás cvekedlit. Volt vendég,
aki áfonyadzsemet kért a rántott húshoz, de
láttam már tojásrántottára is önteni barackízt,
fagylalthoz pedig csemege uborkát.

Ám a marokkói konyha tudatosan használja a
bátor és színes füszerezettség mellett szá-
munkra deszerteknél megszokott édes ízeket,
mézet, cukrot, édes gyümölcsöket – datolyát,
fügét, szilvát. És ahol lehet magvakat, man-
dulát, mogyorót, szezámmagot. A leggyako-
ribb alapfüszerek: fahéj, gyömbér, bors,
sáfrány, babér, római kömény, koriander,
petrezselyem, ánizs. A legtöbb főétel tajine-
ban készül amiben kíméletesen lassan érnek
össze az ízek. Ezt parázsra állítják, s néhány
óra múlva csak felemelik a fedelet, már kész.
Omlósan puhák lesznek a húsok. (Mi ezt
itthon alacsony hőmérsékletre állított
sütőben érjük el.)
További rácsodálkozás volt a sóban eltett cit-
rom, amit gyakorta az edény aljára
helyeznek, s pikánsan frissíti a végered-
ményt. Az Atlas hegység lábainál – talán a
francia behatásnak köszönhetően – kiváló
bort is készítenek.
Kérésemre vendégszakácsuk megmutatta, s
ki fogom próbálni a fent említett vagdalt
csirkehúsos kefta nevű csirke-bárány hús
keverékéből készült különlegességet, aminek
a fűszerezését magokkal, gyömbérrel és
rózsavízzel gazdagították, majd rétestésztába
csomagolva sütötték ki. Javaslom kicsit
megcukrozni és fahéjjal megszórni.(Tényleg
csak leheletnyit)  Szokatlan, de finom!
Engem elvarázsolt.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 12.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Péter Istvánné (Erzsébet királyné
krt. 11.), Lipták Irén (Egyetem tér 3.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Köteles Ist-
ván (Szent János u. 30.), Obermann Zoltánné

(Erzsébet királyné krt. 11.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: dr. Barabás Zoltánné (Remsey krt. 20.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Zsigri Adrienn (Köz-
társaság út 62.)

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
8-tól 17-ig óránként.

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


