
A képviselő-testület május 13-ai,
rendkívüli ülésén döntött arról, hogy
megbízza a VÜSZI Kft-t a Világfa he-
lyének kialakításával és az ehhez kap-
csolódó munkák elvégzésével. Ennek
keretében a régi Világfát elszállítják,
elvégzik a szükséges bontási munká-
kat, elkészítik az új alkotás fogadásá-
hoz szükséges posztamenst, amit a
helyszínre szállítanak, valamint térki-
alakítást és környezetrendezést vé-
geznek.

A munkákat a VÜSZI Kft. a park-
fenntartási tevékenység folyamatos
ellátására kötött szerződés keretében
végzi el, s az ehhez szükséges többlet
költségek fedezésére a testület bruttó
6 millió Ft összeget biztosít. Emellett
a képviselők döntöttek arról is, hogy a
szobrot készítő Velekei József Lajos
szobrászművészt a szobor elkészíté-
séért szerzői kiviteli díj címén
7.870.000 Ft tiszteletdíj illeti meg. 

A VÜSZI már a héten szeretné
megkezdeni a munkálatokat az Alsó-

parkban. Mint azt
Zdenkó Pál rész-
legvezetőtől meg-
tudtuk, első lépés-
ként a Világfa
maradványainak
bontására kerül
sor. A tervek sze-
rint a torzót meg-
próbálják egy da-
rabban elszállíta-
ni, hogy az a ké-
sőbbiekben felál-
lításra kerülhes-
sen a Nemzeti
Együvé Tartozás
Parkjában. Ez azonban nem biztos,
hogy sikerül, a fa ugyanis rendkívül
rossz állapotban van. A szakemberek
mindent elkövetnek annak érdekében,
hogy az 1992-ben felállított Világfa
maradványait megmentsék. Az erede-
tileg 9,3 méter magas műalkotás –
ami Közép-Európa legmagasabb,
köztéren álló fából készült szobra volt

– két nagy főrészből állt, a spirális
törzsből, valamint a szárnyrészből,
melynek a szélessége 5,8 méter volt.
A szobor állapota – az időszakos ke-
zelések és az 1998-as felújítás elle-
nére – fokozatosan romlott, a szár-
nyak 2008 augusztusában egy nagy
szélvihart követően letörtek. A bon-
tást követően kezdik meg a föld-

munkák végzését. Ennek keretében
megtörténik a domb átrendezése: a
tetején hat méter átmérőjű kör alakú
területet alakítanak ki, ahová spirál
alakú feljáró vezet majd. A rézsűt fü-
vesítik, az út fehér zúzottkő, míg a
felső rész kavicsos burkolatot kap. Itt
alakítják majd ki a szobortalapzatot.

(folytatás a 2. oldalon)
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Búcsú a kettétört Világfától

Bontás után kezdődik az építés
Amennyiben az időjárás engedi, már a héten
megkezdik a Világfa maradványainak elbontá-
sát, és a június 27-én, a Magyar Szabadság Nap-
ján felavatásra kerülő új Világfa alapjának elké-
szítését. Az elmúlt években Gödöllő jelképévé
vált alkotás az EGT/Norvég Alaphoz benyújtott
„Várostörténeti és kulturális szempontból jelen-
tős helyszínek rehabilitációja, többcélú haszno-
sítása” című pályázatnak köszönhetően újulhat
meg.

Bár városunk felett sem vonult
el nyomtalanul a csütörtökön
kezdődő óriási vihar, Gödöllő
szerencsésnek mondhatja ma-
gát. Az eső és a viharos szél ná-
lunk is okozott károkat, de ezek
közel sem mérhetőek az ország
más részein tapasztaltakhoz.

Május 13-án kezdődött az a rendkívül
csapadékos, viharos idő, ami az előre-
jelzések szerint csak a hét végére csitul.
A viharos szél és az eső a Dunántúlon
és Észak-Magyarországon okozta a
legtöbb kárt; patakok léptek ki med-
rükből, lapzártánkig már több mint
2000 embert kellett otthonából kitele-
píteni.

Mindezeket figyelembe véve a gö-
döllőiek szerencsésnek érezhetik ma-
gukat. Mint azt Bokor Árpádtól, a
VÜSZI Kft. igazgatójától megtudtuk,
lapzártánkig nem érkezett hozzájuk je-
lentős kárról szóló bejelentés. A Gödöl-
lői Városi Tűzoltóság munkatársait is a
környező településekre riasztották vi-
harkárokhoz.               (folytatás a 2.oldalon)

Gödöllő megúszta

Ítéletidő

Pénteken megtartotta alakuló ülését az
új országgyűlés. Az első parlamenti na-
pon hivatalosan is megválasztották a
parlament tisztségviselőit (2. oldal)

A Miért hiszek? sorozatban megjelent „Mi-
kor a hervadás is hála” című kötet, ami
Czigány György és Simon Erika beszélge-
téseit, eszmecseréit tartalmazza (6. oldal)

A rossz idő ellenére is sokan vettek részt
a Lázár Lovasparkban vasárnap délután
megrendezett, Nemzet, család, sport cí-
met viselő rendezvényen (5. oldal)
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(folytatás az 1. oldalról) 

Bár a csütörtökön hirtelen lezúduló
eső próbára tette, jól vizsgázott a vá-
ros csapadékvíz-elvezető rendszere.
Igaz, a belvárosban néhány percig állt
a víz a Gábor Áron utcában, de bea-
vatkozásra nem volt szükség. 

A VÜSZI szerint a Rákos-pataknál
voltak gondok, a munkaügyi köz-
pontnál ki is lépett a medréből. A fel-
hőszakadás közel nyolcvan százalé-
kos mederterhelést okozott, és több
helyen meg is bontotta a burkolatot. A
hétvégi folyamatos esőzés azonban
már nem jelentett gondot a patak szá-
mára. 

Az esőzés felhívta a figyelmet arra,
milyen fontos, hogy rendben legye-
nek a csapadékvíz-elvezető árkok át-
ereszei. A VÜSZI az elmúlt hetekben
nagy erőkkel dolgozott az árkok, át-
ereszek rendbetételén, javarészt en-
nek is köszönhető, hogy az elmúlt na-
pokban leesett nagymennyiségű csa-
padék nem okozott jelentős problé-
mát. Ehhez azonban az is szükséges,

hogy a lakosság is figyeljen oda az ár-
kok, átereszek állapotára, ne tegyenek
oda hulladékot, illetve olyan anyagot,
ami megakadályozza a víz elfolyását. 

Kisebb fennakadás csak a Gébics
utcánál, a Ganz-ároknál adódott, itt
áteresz építés zajlik, a problémát az
jelentette, hogy a munkák még nem
fejeződtek be. 
A csütörtöki felhőszakadás gondot

okozott a kas-
télyparkban is.
A nemrég fel-
újított terület
kőzuzalékos
sétányát a park
és a kastély ta-
lálkozásánál
egyszerűen el-
mosta az eső.
A terület vízel-

vezetése egyáltalán nem működött,  s
így a kő, a sár és a víz elöntötte a dísz-
udvart. Az intézmény illetékesei
azonnal megkezdték a kárelhárítást és
a helyreállítást.
Az esőnél nagyobb problémát jelen-

tett az orkánerejű szél, ami a kastély-
parkban és az Alsóparkban egyaránt
gondot okozott, megrongálva a faál-
lományt. A károk felmérése még fo-
lyamatban van. 

Szerencsére azonban városunkban
sehol sem volt szükség a tűzoltók se-
gítségére. Ennek ellenére bőven volt
feladatuk a gödöllői lánglovagoknak,
akiknek ezúttal a környező települé-
seken a víz, a leszakadt vezetékek és
letört ágak adtak munkát. Még Vá-
mosgyörkre is hívták őket, ahol a
megáradt Gyöngyös-pataknál kellett
segítséget nyújtaniuk. jk 

Mint az ismeretes, az első német
nemzetiségi kétnyelvű osztály a
2008/2009-es tanévben kezdte meg a
munkát a Petőfi iskolában. Az indulás
nem volt zökkenőmentes, ugyanis ér-
demi konzultáció nélkül hirdette meg
a Gödöllői Német Kisebbségi Önkor-
mányzat a német nemzetiségi oktatást
az iskolaérett gyermekek szüleinek
körében. 

A képviselő-testület április 29-i
ülésén ismét napirendre került ez az
oktatási forma, ugyanis – bár a testü-
let már a múlt év végén meghatározta
az idei költségvetési koncepcióban,
hogy önkormányzati iskolánként 3-3
első osztály, ezen belül a Petőfi isko-
lában 1 német nemzetiségi kétnyelvű
osztály indulhat – a Gödöllői Német
Nemzetiségi Önkormányzat megis-
mételve a korábbiakat, több, mint két
hónappal a testületi döntés után, is-
mét érdemi egyeztetés nélkül hirdette
meg a felvételt, amire 37 fő jelentke-
zett. Ezért Meizner Sándor elnök két
osztály indítását kérte.

A testület és az iskola kompromisszum-
készségének köszönhetően sikerült is
megoldást találni a problémára. La-
punk megkereste Gubáné Csánki
Ágnest, a Petőfi iskola igazgatóját,
aki újságunkhoz a következő nyilat-
kozatot juttatta el: 

„Személyes beszélgetésen tájékoz-
tattam az érintett gyerekek szüleit az
önkormányzat döntéséről, majd meg-
tartottam a beiskolázási teendőkkel
kapcsolatos  – hagyományos – szülői
értekezletet.

Ezen Meizner Sándor  úr elmondta,
hogy milyen lépéseket kíván tenni an-
nak érdekében, hogy két német nem-
zetiségi első osztály induljon, én pe-
dig arról tájékoztattam a szülőket,
hogy az iskolának a testületi döntés

értelmében milyen megoldási lehető-
ségei vannak.
1. Akik ragaszkodnak a német nem-
zetiségi oktatáshoz, számukra képvi-
selő-testületi döntés értelmében 34
fős osztály szervezhető.
2. Ha valaki ennek ismeretében vál-
toztatni szeretne, a két másik alacso-
nyabb létszámú osztályunkba fel tud-
juk venni.

A szülők véleménye megoszlott e
kérdésben. Voltak, akik a magas lét-
szám ellenére is ragaszkodtak a nem-
zetiségi oktatáshoz. Voltak olyanok
is, akik mérlegelték, hogy 34 fős osz-
tályban kevesebb idő, figyelem juthat
a gyermekükre, ezért amennyiben
nem indul két német nemzetiségi osz-
tály, akkor inkább az informatika
vagy az ÖKO osztályt választják.

Az eredetileg jelentkezettek közül
eddig hét gyerek szülei jelezték ezt a
szándékukat. 

Így, amennyiben továbbra is 3 osz-
tályt indíthatunk, akkor várhatóan az
osztálylétszámaink a következők lesz-
nek: 
Normál tantervű (ÖKO, illetve infor-
matika) osztály: 27 és 28 fős 
Német nemzetiségi osztály:  30 fős.“

Létrejött tehát egy megállapodás az
iskola és a szülők között, a kompro-
misszumot azonban nem mindenki
fogadja el. Legalábbis ez derül ki ab-
ból a levélből, amivel Bese Gergő ke-
reste meg az érintett szülőket, s ami
lapunkhoz  is eljutott a múlt héten:

„Kedves Szülők!
Bese Gergő Péter vagyok, a Gödöllői
Német Kisebbségi Önkormányzat al-
elnöke, oktatási vezetője. 

A szülői értekezlet alkalmával ki-
töltött újabb megerősítő jelentkezési
lapon szereplő e-mail címre bátor-

kodtam most levelet írni. Célom az,
hogy folyamatosan tájékoztassam
Önöket a jelenlegi fejleményekről. 
38 fő jelentkezett a képzésre és hiva-
talosan eddig 1 hölgy lépett vissza, 33
szülő pedig már aláírta az újabb jelent-
kezési lapot. Még négy szülőt kere-
sünk, hogy újra erősítse meg jelentke-
zését. 

Három irányban már elindultunk a
sajtó nyilvánossága felé:
1., A Gödöllői Hírek a héten megje-
lent számában már címlapon szerepel
a hányattatott sorsunk és a törvényte-
lenség. 
2., A Helyi Téma című újság, amely
8000 példányban jelenik meg a kör-
zetben, szintén foglalkozik ese-
tünkkel.
3, A www.hirextra.hu-n elvileg hétfőn
címoldalon szerepel az eset.

Azért haladunk ilyen lassan, mert
ha már 1 vagy 2 médium ír róla, akkor
már tudunk menni a többihez. 

Bárkinek, bármi ötlete, meglátása
van, kérem írjon vagy tegyen lépé-
seket. Segítségül átküldöm mindenki-
nek azokat a hivatalos leveleket, ame-
lyeket kaptunk a probléma során. 

Csatolom még az aláírási ívet is, ha
tudna nyomtatni belőle és terjeszteni,
nagy segítség lenne!

Tisztelettel: Bese Gergő Péter“

Azt azonban, hogy sokan nem ér-
tenek egyet a Gödöllői Német Ki-
sebbségi Önkormányzat alelnökével,
jól példázza az a levél, amelyet egy, a
Petőfi Sándor Általános Iskola beis-
kolázási körzetében élő szülő írt és
kétszázan írtak még alá. 

A Gémesi György polgármester-
nek eljuttatott levelet a testület ülésen
a képviselők is megismerhették:  „Mi
itt lakunk az iskola közvetlen közelé-
ben, nem szeretnénk utaztatni gyer-
mekeinket, és félő, hogy nem lesz fé-
rőhely számukra, amennyiben a nem-
zetiségi oktatásra jelentkezőket felve-
szik. Az itt élő szülők jogai ezzel sé-
rülnének, hiszen lakóhelyük illetékes
iskolájában nem lesz férőhely szá-
mukra. Mi bizalommal vagyunk az
iskola felé és bizalommal vagyunk az
Ön által vezetett önkormányzat iránt
is. Így reméljük, és egyben kérjük is,
hogy eredeti döntésükhöz szívesked-
jenek ragaszkodni, nevezetesen az
egy német nemzetiségű kétnyelvű osz-
tály indításához!” – áll a szülők leve-
lében. jb 

(Folytatás az 1. oldalról) 

A tervek szerint a kivitelezés során
először az utat készítik el, s ezt köve-
tően készülhet el a talapzat, ahová az
utolsó fázisban állítják be a szobrot. 

A kivitelezésre alig több, mint egy
hónap áll rendelkezésre, június 27-én

ugyanis már az új Világfa előtt kerül
sor a Magyar Szabadság Napja meg-
ünneplésére. A képviselő-testület még
februári ülésén döntött arról, hogy az
az EGT/Norvég Finanszírozási Mecha-
nizmusok pályázat támogatásával az

Alsópark területén az ere-
deti Világfa szellemiségét
hordozó új alkotást állíta-
nak fel, ami egy felszálló
madár képét igyekszik
feleleveníteni. A Világfa
2 méter magas, hasáb ala-
kú talapzaton kap helyet,
maga az alkotás 7 méter
magas, körülbelül 7 méter
széles szárny fesztávok-
kal. Az új emlékmű egyes
részei cserélhetőek lesz-
nek, az időjárás viszon-
tagságai ellen felületke-
zeléssel védekeznek és
amennyire lehet, a szobor

vandálbiztos kialakítást kap.
bj

A képviselő-testület május 13-i
rendkívüli ülésén két megis-
mételt közbeszerzési eljárás
lezárásáról is döntött. Mindket-
tő a több mint 900 millió forint
európai uniós támogatást el-
nyert Főtér program megvaló-
sításához kapcsolódik. 

Elsőként a Szabadság tér és környe-
zete közműkiváltásaira és felszíni meg-
újítására beadott pályázatokról foglalt
állást a testület. 
Az ajánlattételi dokumentációt öt
ajánlattevő vásárolta meg. A határidő
lejártáig három ajánlat érkezett be. A
képviselő-testület a bíráló bizottság
javaslatával megegyezően úgy dön-
tött, hogy a közbeszerzési eljárás nyer-
teseként a Penta Kft-t hirdetik ki. Má-

sodik helyezettet nem hirdetnek, mert
a másik érvényes ajánlat ajánlati ára
meghaladta a pályázatban elfogadott
költségkeretet. 

A Művészetek Háza – a korábbi
Petőfi Sándor Művelődési Központ –
épületének energiahatékony és funk-
cióbővítő átalakítására meghirdetett
közbeszerzési eljárás ajánlattételi do-
kumentációit négy társaság vásárolta
meg és négy ajánlat is érkezett a ha-
táridő végéig. A közbeszerzési eljárás
nyertese a HUNÉP-GÉV Művészetek
Háza Gödöllő Konzorcium, mert az
érvényes ajánlatok közül összessé-
gében a legelőnyösebb ajánlatot tette.
Második helyezett az IGN Befekte-
tési Zrt., mely társaság az érvényes
ajánlatok közül a második legelő-
nyösebbet tette.  it

Mégis, kinek a jogai sérülnek? 

Német nemzetiségi oktatás 

Sikeresen zárult két közbeszerzési eljárás 

Döntések a rendkívüli ülésen

Búcsú a kettétört Világfától

Bontás után kezdődik az építés
Mint arról két héttel ezelőtt beszámoltunk, a képviselő-testület
döntése értelmében az idén is egy német nyelvű nemzetiségi 
osztály indulhat a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A nagy lét-
számú jelentkezésre való tekintettel a testület engedélyezte a
maximális 34 fős osztály indítását. Az önkormányzat a Petőfi
Sándor Általános Iskola körzetéhez tartozó diákok esélyegyenlő-
ségét szem előtt tartva hozta meg döntését. A német nemzeti-
ségű kétnyelvű osztály működtetése ma már 4 millió forint több-
letkiadást jelent a városi önkormányzatnak a polgármesteri hi-
vatal számítása szerint. 

Gödöllőn csak kisebb károkat okozott a vihar

Ítéletidő volt a hét végén

Jelentősen hátráltatja a Gödöl-
lőn folyó felújítási munkákat a
kedvezőtlen időjárás. A város
több részén is zajlanak az út,
valamint a járda javítások, ami
fokozott figyelmet igényel a
gépjárművel közlekedőktől.

Mint arról már a múlt héten beszá-
moltunk, megkezdődött a Dózsa
György úton a Szilhát utca-Körösfői
utca kereszteződésében a lámpás cso-
mópont kialakítása, ami a  tervek sze-
rint június elejéig tart. A munkák so-
rán a gyalogosforgalmat valamennyi
csatlakozó utcánál felfestéssel bizto-
sítják majd az új burkolat kialakítását
követően, a fő irány a Dózsa György
út nyomógombos gyalogos kereszte-
zési lehetőség kiépítésével. A forga-
lomirányítást szerelt LED-es jelző-
lámpák biztosítják majd. A beruházás
összesen 31.8 millió forintba kerül,
ebből 16.8 millió a jelzőlámpás ki-
alakítás. A munkák miatt a területen
megváltozott a forgalmi rend, ami a
gépjárművel közlekedőktől fokozott
figyelmet kíván. 

A VÜSZI munkatársai tovább folytat-
ják a korábban megkezdett munkákat,
amint az időjárás engedi. Így például
a Rét utcában az Úrréti-tó mellett,

ahol már csak a befejező munkák
vannak hátra. 
Az elmúlt hetekben többször is foglal-
koztunk az Állomás utcában folyó jár-
dafelújítással. Ezzel kapcsolatban töb-

ben is megkerestek bennünket, hogy az
Állomás utca-Fürdő utca kereszteződé-
sénél nem akadálymentesített a járda.
Mint azt Zdenkó Páltól, a VÜSZI rész-
legvezetőjétől megtudtuk, a járdaépítés
mellett a Fürdő utca burkolatának fel-
újítására is sor kerül a nyáron, s ezzel
megtörténik az akadálymentességnek
megfelelő szintbehelyezés. jb

Lámpás kereszteződés a Szilhát utcánál

Munkák az utakon
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A Fidesz a következő hetekben
„nemzeti konzultációkat” kez-
deményez a legfontosabb te-
endőkről, majd az adórend-
szerre, a bürokrácia leépítésé-
re és az önkormányzati rend-
szer átalakítására vonatkozó
törvényjavaslatokat nyújt be. A
helyi vezetést több tervezett
döntés is érinteni fogja.

A győztes pártnál gőzerővel dolgoz-
nak azon, hogy az Országgyűlés meg-
alakulását röviddel követően milyen,
a településeket, megyéket érintő jog-
szabályokat alkossanak, de még viták
vannak a részletekről. Amikor Orbán
Viktor bemutatta a leendő miniszte-
reket, nem nevezett meg ezzel a tárcá-
val foglalkozó vezetőt, és arról sem
esett szó, hogy az önkormányzatok
melyik tárcához tartoznak majd, csak
tippelni lehet arra, hogy a Navracsics
Tibor által vezetett, közigazgatással
is foglalkozó minisztériumhoz, vagy
a Pintér Sándor vezette belügyi tár-
cához. A korábbi bejelentések szerint
az őszi választás előtt csökkenteni
tervezik a képviselők létszámát, ezt
Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető el-
nöke jelentette be vasárnapi sajtótájé-
koztatóján. Az önkormányzati képvi-
selő-testületek létszámának csökken-
tésével kapcsolatban azt mondta: en-
nek lényege, hogy nem fűnyíróelv-
szerűen, hanem a működőképességet
és az ésszerűséget figyelembe véve
csökkenjen a létszám – testületenként
változó mértékben – a jelenlegihez
képest mintegy 40-50 százalékkal.

Azt a problémát is szeretnék kezel-
ni, hogy a megyei közgyűlések és a
Fővárosi Közgyűlés nem az általuk
képviselt választópolgárok számához
igazodó testületek – emelte ki a poli-
tikus. Ezért – folytatta – a megyei tes-
tületek létszáma esetében meghoznak
egy minimumot, nagyságuk lélek-
számarányos lesz. A Fővárosi Köz-
gyűlés 35 tagú lenne.

A megyei közgyűlések létszámával
kapcsolatban kifejtette: 400 ezer főig
20 ezer lakosra jutna egy képviselő,
de legalább 15 tagú lenne a testület;
400 ezertől 700 ezerig 20 képviselő
lenne, plusz 400 ezer felett 30 ezer
lakosonként egy képviselő; 700 ezres
lélekszám felett pedig 30 képviselő
lenne, 40 ezrenként pedig további egy
képviselő.

A polgármesterek közvetlen vá-
lasztását megtartanák. A jelenlegi ön-
kormányzati választójogi rendszer lo-
gikáját megőriznék: 10 ezer lakosig
„egyéni listás“ szisztéma lenne, 10
ezer fölött pedig szintén lélekszám-
arányhoz kötnék a képviselő-testüle-
tek nagyságát, és ott vegyes lenne a
választási rendszer.

Kósa Lajos kiemelte: módosítanák
az önkormányzati törvényt is: e sze-
rint alpolgármestert, megyei közgyű-
lési alelnököt nemcsak a képviselő-
testületből lehetne választani, hanem
„kívülről“ is. Megbízatása akkor
szűnne meg, ha azt a testület vissza-
vonja, vagy ha az általa ellátandó fel-
adatok „üres halmazzá“ válnak. Azok
az alpolgármesterek, megyei közgyű-
lési alelnökök és főpolgármester-he-
lyettesek, akik eredetileg nem tagjai a
testületnek, nem válnak annak tagjá-
vá, és nem is szavazhatnak, viszont
teljes körű tanácskozási joguk van –
ismertette a fideszes politikus.

Előírnák ugyanakkor, hogy az em-
lített tisztségek betöltői közül leg-
alább egyet a testület tagjai közül
kelljen megválasztani. Módosítani
kell Kósa Lajos szerint a választási
eljárási törvényen is, hogy a mostani
72 napos önkormányzati kampány-
időszakot 60 napra rövidítsék le.

Az is körvonalazódni látszik, hogy
a polgármesterek jogállása megerősö-
dik, ez egybeesik a az érdekszövetsé-
gek óhajával.

Az önkormányzati érdekszövetsé-
gek április 30-án, Gödöllőn fogadták
el azt a tizenkét pontos listát, amely-
ben összefoglalták az önkormányzati
rendszer átalakításával kapcsolatos
legfontosabb feladatokat és elváráso-
kat. Ebben többek között szerepel,
hogy minden település és megye vá-
laszthasson önkormányzatot. Szinte
biztos, ezt a követelést elfogadja az új
kormány, hiszen erről korábban már
többször nyilatkoztak politikusaik,
emiatt a regionális önkormányzatok
létrejötte le is került a napirendről. A
„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. Az elnökök
egyik konkrét javaslata, hogy a jövő-
ben az önkormányzati választások
időpontja két országgyűlési választás
félidejére essen.

A Fidesz tervei szerint változna az
alpolgármesterek választásának mód-
ja is. Ezek szerint ezt a tisztséget
olyan személy is betölthetné, akit kí-
vülről választanának, azaz nem kel-
lene képviselőnek lennie, s vissza le-
hetne hívni. Az önkormányzatokat
érintő egyéb, főleg gazdasági jellegű
törvényeket azonban csak később
hozna meg a parlament. Abban
egyetértenek az érdekszövetségek és
a leendő kormánypárt, hogy újra kell
szabályozni a feladatellátást, a hatás-
köröket és a finanszírozást, de a rész-
letekről hosszas tárgyalásokat kell
folytatni. (k.j.)

Vázolta a családi pótlékra, a
szociális segélyre és a gyer-
mekgondozási segélyre (gyes)
vonatkozó elképzeléseit Sol-
tész Miklós, a szociális terüle-
tért felelős leendő államtitkár.

A szakpolitikus szerint a családi pót-
lék új rendszere szerint a támogatá-
sért cserébe tenni is kell majd vala-
mit. A tervezett módosítás értelmé-
ben, akik nem járatják rendszeresen
iskolába a gyermeküket, azoknál át-
alakítanák a juttatási rendszert.

Ez nem a juttatás megszüntetését
jelenti, hanem egyfajta ösztönző lesz
a szülők számára, mely szerint érde-
mes a gyermeket iskolába járatni. A
tervezet kidolgozása során felismer-
ték, hogy ezeket a sokszor egyébként

is nagyon szegény családokat nem
lehet még nagyobb nyomorba dönte-
ni, de a társadalmi szolidaritás jogos
elvárásaira figyelmeztetni kell őket.

A leendő államtitkár azt is jogos el-
várásnak nevezte a társadalom részé-
ről, hogy ha valaki valamilyen támo-
gatást, például szociális segélyt kap,
akkor cserébe tegyen valamit, az is-
kolás korú járjon iskolába és tanuljon,
a felnőtt pedig közmunkában vegyen
részt, vagy fejlessze magát. 

Az új családpolitikai rendszer több
elemből áll majd, a gyermekgondozá-
si segély (gyes) adott esetben 3 évre
történő visszaállítása mellett tervezik
az édesanyák részmunkaidős foglal-
koztatásának megteremtését, vala-
mint a családi adózás bevezetését is.

(b.j.)

Az önkormányzatokról is dönteni fognak

Kormánypárti tervek
A múlt héten pénteken letette
esküjét az új Országgyűlés. A
pénteki alakuló ülésen beszé-
det mondott Sólyom László
köztársasági elnök és Orbán
Viktor miniszterelnök-jelölt, va-
lamint megválasztották a par-
lament tisztségviselőit is.

Ünnep az új Országgyűlés megala-
kulásának napja: ilyenkor ölt testet a
népakarat, és a demokrácia működé-
sét ünnepeljük – mondta Sólyom
László köztársasági elnök, miután
megnyitotta az Országgyűlés alakuló
ülését péntek délután. Az államfő be-
szédében felhívta a figyelmet arra is,
nehéz feladat vár a képviselőkre a kö-
vetkező időszakban.

„Ünnepélyes ez a mai alakuló ülés
– vajon történelmi lesz-e? Minden
kezdet magában hordja ezt a lehetősé-
get. Minden képviselőben, aki arra a
feladatra vállalkozott, hogy Magyar-
ország törvényhozója legyen, óriási
elszánásnak, akaratnak kell lennie.
Hiszen a feladatok szinte emberfelet-
tiek. Magyarországot talpra kell állí-
tani, s ez történelmi feladat.

Az ítéletet majd a választók hozzák
meg, a dicsérő vagy elmarasztaló jel-
zőt az utókortól kell várnia ennek az
Országgyűlésnek. A kérdést azonban
– hogy történelmi lesz-e ez az Or-
szággyűlés – a mai kor parancsolóan
teszi fel. Ezt fogják számon kérni
önökön” – mondta Sólyom László.

A Fidesz elnöke, miután őt javasol-
ta kormányfőnek Sólyom László ál-
lamfő, a parlament alakuló ülésén el-
mondott beszédében először köszö-
netet mondott a választóknak, és
nagyrabecsülését fejezte ki az államfő
iránt is. Köszönetet mondott Sólyom
László köztársasági elnöknek azért,
amiért megtett mindent, hogy a vá-
lasztások a lehető leghamarabb meg-
történjenek, majd pedig azért, hogy
az új Országgyűlés és új kormány mi-
előbb megalakulhasson.

A pártelnök kiemelte: küzdelemre
vállalkozik, olyanra, amelynek során
nagy erőkkel fogja szembetalálni ma-
gát, de akik kicsit is ismerik, tudják,
hogy őt az akadályok, a gáncsok nem
térítik el. „Bármilyen erő jöjjön is
szembe tehát, véghez fogom vinni
mindazt, amivel a magyar emberek
megbíztak“, márpedig az emberek
gyökeres és alapvető változásokat
akarnak az élet minden fontos
területén – hangsúlyozta Orbán Vik-
tor.

„Le fogjuk győzni“ a bűnözést, a
munkanélküliséget, a fiatalok kilátás-
talanságát, a gyermekvállalás előtt
tornyosuló akadályokat, az idős em-
berek kiszolgáltatottságát, „a merjünk
kicsik lenni szemléletét, az oszd meg
és uralkodj politikát, az el is lehet
menni az országból típusú arroganci-
át“, az ingatlanpanamákat, a hatalom-
mal való visszaélés technikáit, a fele-
lősség alóli kibúvás kísérleteit, az off-
shore lovagok praktikáit, az érdemte-
len állami kifizetéseket, a nemzet fő-

városát tönkretevő korrupciót és pa-
zarlást, a múltat, „mert Magyarország
egységesen úgy döntött, hogy le kell
győzni“ – sorolta.

A miniszterelnök-jelölt benyújtotta
az Országgyűlés elé A Nemzeti
Együttműködés Nyilatkozatát. A plé-
num előtt felolvasott dokumentum
úgy kezdődik: „Legyen béke, szabad-
ság és egyetértés.” A nyilatkozat a
történelmi felvezetés után szól az idei
választásokról, majd kijelenti: „Mi, a
Magyar Országgyűlés képviselői ki-
nyilvánítjuk, hogy a demokratikus
népakarat alapján létrejött új politikai

és gazdasági rendszert azokra a pillé-
rekre emeljük, amelyek nélkülözhe-
tetlenek a boldoguláshoz, az ember-
hez méltó élethez és összekötik a sok-
színű magyar nemzet tagjait. Munka,
otthon, család, egészség és rend lesz-
nek közös jövőnk tartóoszlopai“ – je-
lentette ki, hozzátéve, hogy az új
rendszer minden magyar számára
nyitott, egyaránt részesei a határon in-
nen és túl élő magyarok. Lehetőség
mindenki számára és elvárás minden-
ki felé, aki Magyarországon él, dol-
gozik és vállalkozik.

Orbán Viktor közölte: szilárd meg-
győződésük, hogy a nemzeti együtt-
működés rendszerében megtestesülő
összefogással képesek lesznek meg-
változtatni Magyarország jövőjét,
erőssé és sikeressé tenni Magyaror-
szágot.

*
Az alakuló ülésen az Országház el-

nökének a fideszes Schmitt Pált vá-
lasztották. A képviselők 353 igen és
17 nem szavazattal hozták meg dön-
tésüket. Alelnöknek a fideszes Le-
zsák Sándort és a szintén fideszes

Jakab Istvánt, a KDNP-s Latorcai
Jánost, az MSZP-s Ujhelyi Istvánt,
valamint a jobbikos Balczó Zoltánt
választották meg.

Az Országgyűlés 270 igen, 5 nem,
és 93 tartózkodás mellett létrehozta
az Országgyűlés új bizottsági rend-
szerét; az új parlamentben 19 állandó
bizottság működik majd, az elmúlt
ciklusban működött rendszerhez ké-
pest csak egy új testület jön létre: a
fogyasztóvédelmi.

A határozatra igennel szavazott a

Fidesz, a KDNP és az LMP-frakció,
nemmel voksolt öt szocialista képvi-
selő, tartózkodott az MSZP-frakció
többsége, valamint a Jobbik képvise-
lőcsoportja. A parlament honlapjára
pénteken késő délután felkerült hatá-
rozat szerint a nemzetbiztonsági bi-
zottság elnöki helyére az MSZP kép-
viselőcsoportja jogosult jelölni. A
számvevőszéki és költségvetési bi-
zottságot a javaslat szerint a jobbikos
Nyikos László vezetheti.

A 12 fős nemzetbiztonsági bizott-
ság alelnökének a fideszes Demeter
Ervint választották meg, rajta kívül

két fideszes és egy MSZP-s tagját vá-
lasztották meg a testületnek, mert a
többieknek még hiányzik a „C“ típu-
sú nemzetbiztonsági átvilágítása.
Ugyancsak ezen okból csonka a 21
tagú honvédelmi és rendészeti bizott-
ság, amelynek még az elnökéről sem
szavaztak – a tervek szerint a fideszes
Kocsis Máté vezeti majd a testületet. 

A 27 fős alkotmányügyi, igazság-
ügyi és ügyrendi bizottság elnökének
a fideszes Balsai Istvánt választot-
ták. 21 taggal alakult meg az egész-
ségügyi bizottság, amelynek vezetője
Mikola István (Fidesz). Ugyancsak
21 tagja van az emberi jogi, kisebbsé-
gi, civil- és vallásügyi bizottságnak,
amelyet a KDNP-s Lukács Tamás
vezethet.

Az európai ügyek bizottsága 21
taggal kezdheti meg működését, elnö-
kének Hörcsik Richárdot (Fidesz)
választották. A környezetvédelmi bi-
zottság volt az elődje a 18 fős fenn-
tartható fejlődés bizottságának, ame-
lyet az LMP-s Jávor Benedek vezet.
Nem választották meg a foglalkozta-
tási és munkaügyi bizottság elnökét,
akinek személyére az MSZP-frakció
jogosult jelölni, ez a testület 18 tagú.
Ugyancsak nem választották meg az
újonnan létrejött fogyasztóvédelmi
bizottság elnökét sem, ez is 18 taggal
működik majd. A gazdasági és infor-
matikai bizottságot Rogán Antal
(Fidesz) vezetheti. Ez a testület 27
fős, a 24 tagú ifjúsági, szociális, csa-
ládügyi és lakhatási bizottság elnöké-
nek a fideszes Sneider Tamást vá-
lasztották. A 18 fővel működő kultu-
rális és sajtóbizottság vezetője a fide-
szes L. Simon László, a 21 tagú kül-
ügyi és határon túli magyarok bizott-
ságát Balla Mihály (Fidesz) elnökli.

A mentelmi, összeférhetetlenségi
és mandátumvizsgáló bizottság 8 fő-
vel működhet, vezetője Rubovszky
György (KDNP). A mezőgazdasági
bizottságnak 21 tagja van, elnökének
Font Sándort (Fidesz) választották
meg. A fideszes Pokorni Zoltán
vezeti a 21 fős oktatási, tudományos
és kutatási bizottságot. 24 taggal ala-
kult meg az önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság, amelyet a fide-
szes Kovács Zoltán vezet. Bánki
Erik (Fidesz) lett a sport- és turiszti-
kai bizottság vezetője.

(k.j.)
Fotók: fidesz.hu

Eskütétel, nyilatkozat és tisztségviselők választása

Megalakult az új Országgyűlés

Változni fog a családtámogatási rendszer

Legalább tanulni kell



4 Gödöllői Szolgálat 2010. május 19.Közélet

Városunkban két nagy sikerű
rendezvénysorozat zajlott az
elmúlt hetekben: az egyik a
Föld napjához kötődően, a
másik pedig a Madarak és Fák
Napja alkalmából. Mindkét
program iránt nagy volt az ér-
deklődés, valamennyi korosz-
tályt sikerült megszólítaniuk a
szervezőknek. Kíváncsiak vol-
tunk: – Ön miért tartja fontos-
nak a gyerekek természetis-
mereti, természetvédelmi ne-
velését? Íme, néhány a beér-
kezett válaszok közül:

„A mai gyerekek egy része egyre in-
kább eltávolodik a természettől. Nem
egy olyan fiatallal találkozom, aki,
ha van egy kis szabadideje, egyből
valamelyik plázában, moziban tölti el
az idejét, és el sem tudja képzelni,
hogy mondjuk sétálni, túrázni men-
jen vagy valami szabad levegőn űz-
hető sportot válasszon a barátaival.
Úgy gondolom, hogy azok a gyere-
kek, akik már kiskorukban megtanul-
ják, hogy értékeljék a természet szép-
ségeit, később is vigyázni fognak rá,
és örömmel töltik a szabadidejüket
kirándulással, sporttal…” 

Asztalos K.

„…Vidéken nőttem fel, és természe-
tes volt a számomra, hogy vigyázunk
a környezetünkre. 
A gyerekeimet is úgy neveltem, hogy
tiszteljenek minden élőlényt, nem
csak az embert, hanem az állatokat
is. Aki kicsiben, a saját környezeté-
ben betartja ezeket a szabályokat, az
később, felnőttként is oda fog figyelni
arra, hogy ne rongálja a környezetét.
Akit így nevelnek, az nem fogja a sze-
metet kihordani az erdőbe, nem fogja
a szennyező anyagot a patakba en-
gedni, és nem fogja bántani az álla-
tokat sem…” 

Zs. M.

„Ha már kicsi korban arra nevelik a
gyerekeket, hogy vigyázzanak a kör-
nyezetükre, akkor nekik magától ér-
tetődő lesz mindaz, amit az én kor-
osztályomnak meg kellett tanulni. 
Aki ilyen helyen nő fel, mint Gödöllő,
annak természetes, hogy szép par-
kok, erdők, mezők, állatok veszik kö-
rül. 
Én is akkor döbbentem rá, hogy ez
mekkora érték, amikor az ismerő-
seim, akik Budapest belvárosában él-
nek, kilátogattak ide. Másfél órán ke-
resztül sétáltunk át az Alsóparkon,
mert nem lehetett őket elvonszolni,
amikor meglátták a pintyeket, vörös-
begyeket, mókusokat. Ez nekem ter-

mészetes volt, ők pedig ilyeneket csak
az állatkertben láttak. Azóta én is
sokkal jobban odafigyelek arra, hogy
vigyázzak erre a sok szépségre, ami
körülvesz minket itt Gödöllőn. Így
például azóta rendszeresen etetem té-
len a madarakat.” 

Vajda Nóra

„Néhány hete az unokáim teljesen el-
kápráztatták a barátaimat, amikor a
teraszunkon ülve, az összes madár-
ról, bogárról meg tudták mondani,
hogy micsoda. Ma már sokan csak a
galambot, a rigót, meg a varjút is-
merik fel, pedig itt mifelénk nagyon
sokfajta madár él, olyanok, amilye-
neket sok helyen már csak a könyvek-
ből ismernek. 
Nekem az a tapasztalatom, hogy azok
a gyerekek, akik ismerik az őket
körülvevő növényeket, állatokat, sok-
kal jobban vigyáznak is rájuk, mint
azok, akik nem tudják, mi veszi őket
körül.” 

K. Szilvia

A hét kérdése:

– Ön egyetért az olyan terve-
zett kormányintézkedésekkel,
mint a szuperbruttósítás eltör-
lése és a cafetéria adómen-
tességének visszaállítása?

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.  

Heti cikkünkben egy olvasói kér-
désre válaszolunk, mely témáját te-
kintve többek érdeklődésére tart-
hat számot. 

A kérdező albérletbe költözött. Az in-
gatlan tulajdonosa vidéken élt,  az in-
gatlan lakhatatlan volt. A bérlet felté-
teleiben megállapodtak, de írásbeli
szerződés nem készült. A megállapo-
dás értelmében hosszú távra kapták
meg a lakást, cserébe felújították a
lakhatatlan házat, kifizették a közüze-
mi tartozásokat. A szóbeli megálla-
podásoknál voltak tanúk. A tulajdo-
nos mindezek után írásban, 15 napos
felmondási határidővel felmondta a
bérletet. Olvasónk kérdése arra irá-
nyul, milyen lehetőségei vannak a to-
vábbiakban. A bérbeadó és a bérlő
megállapodhatnak, hogy a lakást a
bérlő teszi rendeltetésszerű használat-
ra alkalmassá és látja el a komfortfo-
kozatának megfelelő lakásberendezé-
sekkel. A megállapodásban a felme-
rülő költségek megtérítését és annak
feltételeit is meg kell határozni.  A la-
kás burkolatainak, ajtóinak, ablakai-
nak és a lakás berendezéseinek kar-
bantartásával, felújításával, illetőleg
azok pótlásával, cseréjével kapcsola-
tos költségek viselésére a bérbeadó és
a bérlő megállapodása az irányadó;
megállapodás hiányában a karbantar-

tással és felújítással kapcsolatos költ-
ségek a bérlőt, a pótlással és cserével
kapcsolatos költségek a bérbeadót
terhelik.  A bérbeadó és a bérlő meg-
állapodhatnak, hogy a bérlő a lakást
átalakítja, korszerűsíti. A megállapo-
dásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a
munkák elvégzésének költségei me-
lyik felet terhelik.  A felújítással és az
elmaradt közüzemi díjakkal kapcso-
latos költségeket egyértelműen a bér-
beadónak kell viselnie. A jogviszony
létrejöttét és annak tartalmát a tanúk
is bizonyíthatják, az írásbeli szerző-
dés hiánya a jogaitól nem eredmé-
nyez megfosztást, semmisséget. Fel-
merülhet, hogy a bérbeadó, tulajdo-
nos vitatja a felújítás értékét, ekkor
szakértő kirendelésére kerül sor. A
bérbeadónak jogában áll felmondani
a szerződésüket, ha nem állapodtak
meg egy határozott időtartamban, de
csak bizonyos feltételek fennállása
esetén:  a) a bérlő a lakbért a fizetésre
megállapított időpontig nem fizeti
meg; b) a bérlő a szerződésben vállalt
vagy jogszabályban előírt egyéb lé-
nyeges kötelezettségét nem teljesíti;
c) a bérlő vagy a vele együttlakó sze-
mélyek a bérbeadóval vagy a lakók-
kal szemben az együttélés követelmé-
nyeivel ellentétes, botrányos, tűrhe-
tetlen magatartást tanúsítanak; d) a
bérlő vagy a vele együttlakó szemé-
lyek a lakást, a közös használatra
szolgáló helyiséget, illetőleg területet
rongálják vagy a rendeltetésükkel el-
lentétesen használják; e) a bérlő ré-
szére megfelelő és beköltözhető la-
kást (a továbbiakban: cserelakás)
ajánl fel. A felmondási idő ez esetben
nem lehet kevesebb, mint 3 hónap. A
lakásra költött összeg azonban min-
denképpen visszakövetelhető, meg-
egyezés hiányában azonban csak pol-
gári peres úton. 

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

Jubilált, hiszen 10. alkalommal
rendezték meg május 14-én a
gödöllői Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ szakmai bá-
zisára építő, egyben országos
kitekintésű egészségügyi tudo-
mányos ülést a városházán. Az
Ápolók Nemzetközi Napja al-
kalmából jelentkező program
kezdetben elsősorban a szak-
dolgozók érdeklődését keltet-
te fel, de három éve már az or-
vosok számára is pontszerző
továbbképzésként szolgál. Az
egész napon át zajló előadá-
sokat egy-egy szakterület jeles
képviselői tartották. 

Nagyrabecsüléssel szólt a Tormay
Károly Egészségügyi Központ tudo-
mányos közéletben vállalt szerepéről
az ülést megnyitó Pintér Zoltán al-
polgármester. Dicsérte a következete-
sen építkező program évről-évre vál-
lalt megrendezését. Megemlítette,
hogy egy héttel korábban az Orvos-
történelmi Társaság kihelyezett ülé-
sének adott otthont Gödöllő.

Mivel a tudományos ülés Florence
Nightingale (1820-1910) születés-
napjához kötődik, akinek életútja pél-
daértékű az egészségügyi dolgozók
számára, az előadások sora most is a
rá való emlékezéssel kezdődött Dor-
ner Emese diplomás ápoló révén. Az
angol hölgy dolgozta ki a modern
ápolási elveket és emelte megbecsült
hivatássá az ápolónői munkát. A szi-
gorú higiénés szabályok betartásával
a katonai kórházakban a halálozási
arányt jelentősen csökkentette. Éjsza-
ka lámpával járt és ellenőrizte betegei
állapotát, ezért a katonák „lámpás
hölgynek“ nevezték. Az évek során
Florence Nightingale munkásságát az
egész világon elismerték. Nemzetkö-
zi tekintélynek számított az ápolástu-
domány területén, több mint 200 cik-
ket, tanulmányt, könyvet publikált. A
polgárháború idején az Egyesült Álla-
mok tőle kért tanácsot a sebesült ka-
tonák ellátásához. Munkássága elis-
meréseként 1883-ban Viktória király-
nő a „Royal Red Cross“-szal tüntette
ki, 1907-ben pedig – elsőként a nők
között – megkapta az „Order of Mer-
it“ (az angol becsületrend) érdemren-
det.
Szabadfalvi András, a Tormay Ká-

roly Egészségügyi Központ igazgató
főorvosa, az ülés első szekciójának
elnöke röviden megemlékezett Kos-
suth Zsuzsannáról, aki az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc alatt
vállalt úttörő szerepet a katonasérül-
tek gyógyításának szervezésében.
Mint ismeretes, az isaszegi csata ide-
jén a gödöllői kastélyban hadikórház
működött.  

Amint a tudományos ülés szer-
vezője, Havay Ildikó, a Tormay Ká-
roly Egészségügyi Központ intézeti
vezető asszisztense fogalmazott, min-
den évben azzal a szándékkal válasz-
tanak témaköröket, hogy mindenki
megtalálja az érdeklődésének és szak-
mai fejlődésének megfelelőt. Mivel

az ország gazdasági helyzete nagy-
mértékben érinti az egészségügyi
szolgáltatás minden szintjét, ezúttal is
képet kívántak adni az egészségpoliti-
ka aktuális kérdéseiről, az alapellátás-
ban kialakult helyzetről, a változtatás
igényéről és lehetőségeiről.

Varga Péter, az Országos Egész-
ségügyi Pénztár főosztályvezető-he-
lyettese az egészségügyi ellátás haté-
konyabb finanszírozása érdekében el-
végzett eddigi munkát ismertette. 

Füredi Gyula háziorvos, főtaná-
csos (Országos Alapellátási Intézet)
előadásában bemutatta, hogy az alap-
ellátás elérte teljesítőképességének
határát. 

A jelenlegi struktúra mellett pusz-
tán a létszámbővítés vagy az üres ál-
lások betöltése nem oldja fel a fe-
szültséget. Olyan változtatásokra van
szükség, amelyek megőrzik az alapel-
látás erősségét, kiküszöbölik a hátrá-
nyait és számolnak a bizonytalansági
tényezők hatásával. Mindennek az
egyik kulcsmodellje lehet az alapel-

látás szereplői közötti új munka-
megosztás, előnyösen építve a köz-
igazgatási, földrajzi adottságokra és
figyelve a kistérségi, mikrotérségi le-
hetőségekre. 

Az új struktúra feladata nemcsak
az ellátási feszültségek oldása, hanem
megfelelő választ kell adnia a humán-
erőforrás egymásra épülő fejleszté-
sére, karbantartására és rekreációjára
is.

A tudományos ülés következő
szekciója a pszichiátriai betegségek-
kel foglalkozott. Az ezekkel kapcso-
latos előadásokat azért tartják kiemel-
kedően fontosnak, mert a pszichiát-
riai betegek száma évről-évre nő, in-
tézményi keretek közötti ellátásuk 

szinte meg-
oldhatatlan.
A depresz-
szió kliniku-
ma és neuro-
b io lóg iá j a
c í m m e l
Janka Zol-
tán szegedi
professzor
tartott iro-
d a l m i
idézettekkel
és zenei alá-
festéssel kí-

sért előadást. Haraszti László, a Flór
Ferenc Kórház osztályvezető főor-
vosa a depresszió adaptációs előnyé-
ről értekezett. Mlinárcsek Lívia, a
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont pszichiáter szakorvosa Apróbb
kényszereinktől a kényszerbetegsége-
kig címmel tartott előadását egy film
részletének vetítésével zárta.

A harmadik szekcióban a napjaink-
ban növekvő számban megjelenő – a
haláloki statisztika egyik vezető
helyén álló – daganatos megbetege-
désekkel foglalkoztak, felvillantva az
onkoterápia legújabb eredményeit, a
daganatos betegek fájdalomcsillapí-
tásának alapelveit, és ismertették az
ellenőrzött szerek felírásának jogsza-
bályi hátterét.

Külön szekció ismertette a beteg-
ségek megelőzésének lehetőségeit,
amelyek kihasználásért bármelyi-
künk sokat tehet, de a mindennapok
tapasztalatai szerint nem teszünk
eleget.

Kép és szöveg: it

Dr. Solti Lászlót, a Szent István
Egyetem rektorát rendes tag-
gá, dr. Mézes Miklóst, a SZIE
professzorát levelező taggá vá-
lasztotta a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 180. közgyűlé-
se május 3-án. Az MTA 39 ren-
des és 30 levelező taggal bő-
vült, adta hírül a www.mta.hu.

Dr. Solti László állatorvos, az Állat-
orvos-tudományi Kar tanszékvezető
egyetemi tanára 2004 óta az MTA le-
velező tagja. Szűkebb szakterülete az
állatorvos-tudomány és a szaporodás-
biológia. Tudományos tevékenysé-
géből jelentősek a sperma, a petesej-
tek vagy az embriók mélyhűtéses tá-
rolása során felmerülő problémák
megoldására végzett kísérletek. Ide
sorolható az ivarsejtek fagyasztásá-
hoz használható, fajra és fejlettségi
stádiumra optimalizált oldatok össze-

állítása, az egyszerű
és hatékony mélyhű-
tési technika, továb-
bá az in vitro techni-
kákkal előállított

vagy fagyasztva tárolt embriók fel-
olvasztás utáni fejlődésének nyomon
követése. Legfontosabb eredményei
ezen eljárások finomítása, kipróbá-
lása és jellemzése, a kísérleti állatfaj-
hoz adaptálva.

Mézes Miklós, a Mezőgazdaság-
és Környezettudományi Kar Állattu-
dományi Alapok Intézet Takarmányo-
zástani Tanszékének tanszékvezető
egyetemi tanára. Szűkebb szakterü-
lete a gazdasági állatok takarmányo-
zása és a takarmánytoxikológia. Ku-
tatási eredményeit eddig 61 külföldi
és 63 hazai idegen nyelvű, továbbá
100 magyar nyelvű közleményben
tette közzé. Fő kutatási területe az A-
és E-vitamin, valamint a lipid-peroxi-
dációs és a glutation redox folyama-
tok vizsgálata egyes élettani és kór-
élettani, továbbá takarmányozási ere-
detű toxikus folyamatokban.

-it-

Jubileumi egészségügyi tudományos ülés

Florence Nightingale lámpása alatt  
Gödöllői akadémikusok

Kibővült a tagság

A múlt héten a Gödöllő Rendőrkapi-
tányság Fámalaser-III.tip. sebességmé-
rő készülékével folyamatosan végeztek
sebességellenőrzést a Rendőrkapitány-
ság munkatársai. A megengedett sebes-
séget legnagyobb mértékben egy sze-
mélygépkocsi vezetője lépte túl, aki má-
jus 11-én 10 óra 9 perckor a megenge-
dett 50 km/h helyett 86 km/h sebesség-
gel  haladt Gödöllő lakott területén be-
lül, a Szabadság úton. 
A Gödöllő Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén a 20. héten is folyama-
tosan végeznek a Rendőrkapitányság
munkatársai sebességellenőrzést Gö-
döllő belterületén a Szabadság út-Dózsa
György út-Röges utca-Isaszegi úton, va-

lamint Kerepes, Kis-
tarcsa, Csömör,
Aszód, Veresegyház,
Váckisújfalu bel és
külterületén. 

Egy közúti ellenőrzés során igazoltatták
a Gödöllői Rendőrkapitányság munka-
társai azt a férfit is, akire a Gödöllői Vá-
rosi Bíróság május 5-én 500 ezer forint
pénzbüntetést szabott ki. Az illető április
7-én tehergépkocsival közlekedett Er-
dőkertesen, a Fő út és a Béke utca ke-
reszteződésében. A közúti ellenőrzés so-
rán megállapítást nyert, hogy alkoholfo-
gyasztása után, vezetői engedély nélkül
vezette a járművet. A beszerzett orvos
szakértői vélemény alapján a cselek-
mény idejében közepes fokú alkoholos
befolyásoltság alatt állt.
A férfit a pénzbírság mellett másfél évre
eltiltották a járművezetéstől. 

rk

Rendőrségi hírek

Fokozott ellenőrzés 
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Vagy nem is váratlan, hanem
így kellett lennie?  Éppen hogy
„a mélységekből kiált” az em-
ber. Az 1981-ben született Nó-
tár Ilona, a Damjanich János Ál-
talános Iskola volt tanulója az
iskola könyvtárában találkozik
hajdani tanáraival, néhány
mostani diákkal. 

– Kristálytisztán fogalmazott és éret-
tebb volt a kortársainál – így emlék-
szik rá a magyartanára. 

Pedig akkoriban, általános iskolás
korában nagyon nehéz körülmények
között élt. Egy hétgyermekes roma
család harmadik gyermekeként hatá-
rozta el, hogy tanulni fog. Rácáfol
azokra a jóslatokra, melyek szerint
neki nem lehet jövője. 

Ma már a harmadik diplomáját 
szerzi. Végzett teológiai akadémiát,
majd kommunikáció szakot. Legújab-
ban a szülésznői államvizsgájára ké-
szül. Szerető férje, két gyermeke van.
Két kislány, nyolc és öt évesek. Nekik
már természetes, hogy akár lehozhat-
ják a csillagokat az égből, mondja ró-
luk az édesanyjuk. 

Rendkívül jól beszél, jól ad elő Nó-
tár Ilona. Arra gondolok: politikus-
nak kéne lennie. Hogy minél több
emberhez elérhessen a szava, minél
többeket megpróbálhasson felvilágo-
sítani rést ütve az előítéleteik falán.

Egyelőre Váratlanul címmel re-
gényt írt. Egy szabályros-szabályta-
lan történetet. Belebújt egy másik ass-

zonynak, főszereplőjének, Nemes Ág-
nesnek a bőrébe. Ágnes muzsikus
cigány csa-ládból származik, és egy
nem cigány férfihoz megy feleségül.
Eleinte egé-szen eltölti őket az
egymás iránt ér-zett szerelem, majd
csökken ez az ér-zés, végül egészen
megromlik a há-zasságuk. A férj
lenézi, lekicsinyli, már-már a „földbe
döngöli” asszo-nyát. Mintha egyre
inkább a szülei véleményét tenné a
magáévá, akik ellenezték, hogy egy
cigánylánnyal kösse össze az életét.

Ágnes depressziós lesz, de ennek
ellenére hősiesen helyt áll a munka-
helyén, elvégzi az egyedül rá háruló
háztartási teendőket, neveli a két kis-
fiát. Egyszer aztán találkozik egy fér-
fival. Egy oláhcigány fiatalemberrel.

Akinek éppen ő kell. Aki mindent el-
söprő szenvedéllyel ragadja magával
egy viharos viszonyba. 

A regény ábrázolja, hogy az oláhci-
gányok és a romungrók – a leginkább
elmagyarosodott cigányok, akik kö-
zül Ágnes származik – legalább akko-
ra ellenérzést táplálnak egymás iránt,
mint a cigányok és a nem cigányok táp-
lálhatnak. Ha ugyan nem nagyobbat.
Mindkettejük családjában hallatlan szé-
gyennek, sőt, szerencsétlenségnek bé-
lyegzik a kapcsolatukat. 

Ágnes ezért is, de meg mert úgy tű-
nik a számára, a férje visszatér hozzá,
elhagyja oláhcigány szerelmét. Későn
ébred rá, hogy rosszul tette. A férjé-
ben megint csalódnia kell, teljesen
egyedül marad. Már csak Istenhez
fordulhat. Kétségbeesetten imádko-
zik: „Elvesztettem a múltamat és nem
találom a jövőm. Cigány vagyok a
szívemben és gádzsó (nem cigány) az
életemben. Elvesztem…”

De éppen, mert ezt felismerhette,
talpra áll. A regény legvégére muri
romni (kedves asszony) lesz. Már nem
menekül a szerelmétől, a lasho romtól,
az „igazi cigány embertől”. Boldogok
lehetnek még együtt.

Azt szeretné, mondja Nótár Ilona,
hogy a nem romák életébe is beköltöz-
zön ez a roma nő. A könyv ajánlásában
többek közt ezt írja: „Hálát adok Isten-
nek az írás öröméért.” S hálás azért is,
mert olyan érintéseket kapott a szívére a
Damjanich iskolában, amiket elvihetett
magával egy életre. N. A. 

Ebben az esztendőben Pest megyében is
sor kerülhetett két tanfolyam megtar-
tására  a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR-
2009 „Pest megyei Tudásexpressz” ke-
retében, elsőként Szentendrén, majd
Gödöllőn. A tanfolyam összesen hat
napot (kétszer három napos alkalmat)
ölelt fel, és érdeklődés alapján térítés
nélkül végezhették el azok, akik e te-
rülettel a továbbiakban foglalkozni
kívánnak, vagy akár csak meg szeret-
ték volna ismerni a biblioterápiát.

A képzést dr. Bartos Éva, Ma-
gyarné Fekete Katalin (A Pest Me-
gyei Könyvtár munkatársa, könyvtá-
ros, drámapedagógus) és jómagam,
Horváth Judit (pszichológus) veze-
tésével tartottuk meg. A tréning jelle-
gű, jórészt sajátélményű, de a kikép-
zés elemeit is tartalmazó csoporttevé-
kenységet több éve végezzük együtt.
Munkánk során sok remek emberrel,
igazi segítőkkel ismerkedtünk meg,
akiktől mi is mindig sokat tanultunk

Mi is tehát a biblioterápia? A ké-
zenfekvő félreértés lehetősége ellen-
ére nem klinikai jellegű, betegeket
gyógyító szakterápiáról van szó, ha-
nem arról, hogy a választott mesék,
irodalmi művek elemzésével segítsük
például a problémás gyerekek önbi-
zalmának növelését, önmaguk jobb
megismerését, az agresszió-és kon-
fliktuskezelést, a döntésekhez való
nem megfelelő viszony javítását, a
probléma-feldolgozást, a szociális ér-
zékenység fejlesztését. Nagyszerű,
hogy e módszer útjának egyengetését
egyre több könyvtár vállalja, támo-
gatja. Óriási lehetőség ez arra, hogy
valóban széleskörűvé váljon a terje-
dése, hisz a könyvtárak korunkban  a
szociális segítség, az egyre inkább
sorvadó személyes kommunikáció

megtartásának letéteményesei lettek;
szociokulturális szerepük nőttön-nő.
Könnyű belátni, hogy egy probléma-
érzékeny könyvtáros, pedagógus mi-
lyen segítséget nyújthat e módszer se-
gítségével. A terápia lényege a gyen-
géd, figyelmes odafordulás, a sze-
mélyre orientált módszerek alkalma-
zása, az elfogadás. Bárki elsajátíthat-
ja, és elemenként vagy egészében al-
kalmazhatja munkája során.

Gödöllőn (is) fantasztikus csoport
jött össze. Voltak közöttük könyvtá-
rosok, tanárok, szociális munkások és
– kuriózumként – zeneművészek is.
Motiváltságuk miatt óriási léptekben
tudtunk haladni: elsajátították a bib-
lioterápia elméleti, pszichológiai
alapjait, drámajátékok során tanulták
meg a technika alkalmazhatóságát.
Alapvetően partnerszintű együttmű-
ködésünk valódi alkotó folyamattá
tette a képzést. A csoport hangulata,
kohéziója példa értékű volt, olyannyi-
ra, hogy a munka záróakkordjaként a
két zeneművész egyedülálló ősbemu-
tató koncerttel kedveskedett a cso-
portnak. Nagyszerű dolog volt együtt
dolgozni velük, hallatlan személyes
erőt, energiát adtak nekünk is.

Mindez, persze, nem alakulhatott
volna így a könyvtár magas szintű tá-
mogatása, intézményi empátiája nél-
kül. Azon túlmenően, hogy tökéletes
helyszínt, minden apróságra kiterjedő
gondoskodást biztosítottak, számta-
lan emberi gesztust, kreatív megol-
dást kaptunk, amely nagyban hozzá-
járult munkánk hatékonyságához, a
megteremtődött együttes élményhez. 

Egy olyan boldog kis szigeten vol-
tunk, ahol szép lehet az igaz, és még
igaz lehet a szép…

Horváth Judit pszichológus

Nótár Ilona romantikus története

Váratlan könyv, váratlan helyzet

Magyarnóta est Gödöllőn
A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület  szeretettel meghív min-
den érdeklődőt nagyszabású magyarnóta estjére 2010. május 21-én, pénteken
19 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermébe.

Fellépők:
Madarász Katalin, Szeredy Krisztina, Szöllősy Emese, Aklan Rita, Bokor János,
Győri Szabó József;
Az előadóművészeket kíséri: Gödöllő városi 15 fős népi zenekara, Lakatos Ferenc
vezetésével. 
Műsorvezető: Kubatov János
Belépőjegy ára: 1500.- ft.

Az est fővédnöke: dr. Gémesi György polgármester, védnökök: dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző és dr. Mihály István, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője

23 fős Japán pedagógus cso-
port látogatta meg az Egyetem
téri óvodát már nem első alka-
lommal. A szakmai érdeklődé-
sen alapuló kapcsolat ősszel
kezdődött. A különböző hagyo-
mányőrző tevékenységek be-
mutatása olyan jól sikerült,
hogy újabb érdeklődők jelez-
ték igényüket munkánk megis-
merésére.

2010. május 3-án, hétfőn a látogató-
kat Pintér Zoltán alpolgármester  kö-
szöntötte, majd különböző kézműves
tevékenységeket: nemezelést, agya-
gozást, decoupaget, selyemfestést és
mellette testnevelés foglalkozást fi-
gyelhettek meg vendégeink. Szülői
segítséggel megújult, megszépült ud-

varunk is mindenkinek nagyon tet-
szett. 

Később kötetlen beszélgetés kere-
tében ismerkedtek meg programunk-
kal, mindennapjainkkal. 

Szakmai érdeklődésüknek a nyelvi
nehézségek sem szabtak gátat. Az
óvónők által készített ajándékok – ce-
ruzababa- átadása és a tartalmas dél-
előtti program után délután a Gödöl-
lői Királyi Kastélyt látogatták meg. 

Nevelési progra-
munk a Népha-
g y o m á n y ő r z ő
Óvodai Program
elkötelezettséget
vállal az óvodai
nevelés értékei és
időtálló hagyo-
mányai, az óvo-
dáskorra egye-
dülállóan jel-
lemző érzelmi fo-
gékonyság mel-
lett. A japán kul-
túra is mély gyö-
kerekkel rendel-
kezik, talán e ha-

sonlóság az alapja kapcsolatunknak.
Városunk és óvodánk számára ko-
moly elismerés, hogy e távoli, na-
gyon eltérő kultúrával és szokásokkal
rendelkező emberek kíváncsiak és
nyitottak a kultúránk, hagyomá-
nyaink iránt.

Fodor Csilla óvodavezető

Sok szeretettel meghívjuk Önt és családját 2010. május 29-én a gödöllői Waldorf Iskola udvarán immár évtizedek óta
hagyományosan megrendezett sokszínű forgatagba, egy valódi Bazárba, ahol a világ minden tájáról érkező számtalan
kulturális, sport és művészi program várja az érkezőket, nem beszélve a kulináris élvezetekről. A programokból: bi-
ciklis akadályverseny, fődíj egy ejtőernyős tandemrepülés! Középkori történelmi játékok, zsonglőrködés, kézmű-ves-
kedés, táncház, íjászat, táblajátékok kavalkádja várja az idelátogatókat az iskola hangulatos, madárbarát kerttel öve-
zett udvarán. Gyerekbarát környezet, pelenkázó, babaszoba is lesz!

Időpont: 2010. május 29, 14-19 óráig. 
A belépés ingyenes!

Cím: Gödöllő, Tessedik S. utca 4., D épület
Telefon: 28/419-052, e-mail: waldorfbazar@gmail.com honlap: www.waldorf-godollo.hu

A rossz idő sem tántorított el sokakat attól, hogy
részt vegyenek az ugyan megkurtított programú
Nemzet, család, sport címet viselő rendezvényen, a
Lázár Lovasparkban, vasárnap délután. Csaknem
százan zsúfolódtak be ugyanis arra a játékos délu-
tánra az úgynevezett tornyos csárdába, ahol – egy
kiadós ebéd után – kezdésként a Kolompos együt-
tes egyórás „interaktív” műsorában vehettek részt
a gyerekek és szüleik.
A Nemzet, család, sport c. rendezvényt Batizi Sán-
dor, GEAC vívóedzője hívta életre, s amit immá-
ron ötödik éve tartanak meg – nagy sikerrel.
Ugyan a viharos erejű szél és a szakadó eső miatt a
szabadtéri programokat le kellett mondani, de így is sokan voltak kíváncsiak a Kolompos együttesre és Be-
nedek Krisztinára. A házigazda Lázár testvérekkel Radnóti László sportriporter beszélgetett, majd a Tarsolyos
Lovas Egyesület tagjai mutatták be a történelmi magyar zászlókat.
A sportos vonulatot erősítette a Jumpers táncegyüttes, a Grassalkovich SE sportakrobatikai, valamint a GEAC
vívóbemutatója. Kép és szöveg: ta

Könyvekkel gyógyítók a könyvtárban 

Biblioterápia tanfolyam 
A biblioterápia lassan több évtizedes múltra tekinthet vissza Ma-
gyarországon, köszönhetően – az elsők között – dr. Bartos Évá-
nak, a Könyvtári Intézet igazgatójának, irodalomkutatónak, tu-
dós könyvtárosnak, aki hazánkban meghonosította ezt a világ-
ban egyre jobban tért hódító módszert. S tette ezt oly nagy siker-
rel, hogy ma már több egyetemen is oktatják. Egyik ágazata a
meseterápia, amelyet sikerrel alkalmaznak gyermekek, kama-
szok segítésére is.

Lázár Lovaspark – Nemzet, család, sport

Vidám együttlét

Japán látogatók az Egyetem téri óvodában

Szakmai kapcsolatok

Nemzetközi játék-, tánc és kulturális forgatag a gödöllői Waldorf  Bazáron

Abakusztól a zsonglőrökig
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Böjte Csaba ferences szerze-
test sokan ismerhetik Gödöl-
lőn, többször járt már itt, s in-
nét is jártak nála Déván, az ál-
tala létesített árvaházat felke-
resve. Egy-egy, bár nagy él-
ményt nyújtó személyes talál-
kozásunkat Csaba testvérrel
teljesebbé teheti, amikor rész-
letekre kiterjedőn beszél éle-
téről, nézeteiről. Karikó Éva
másodszor készített vele inter-
júkötetet, a korábban megje-
lent Ablak a Végtelenre után
most Út a Végtelenbe címmel.
Az alcím: Csaba testvér gondo-
latai Isten ajándékairól. 

Az ajándékok: a szentségek. A hét
szentség témakörére épül fel a kötet,
az interjúkészítő és alanya körüljár-
ják a keresztség, a bűnbocsánat, az
Oltáriszentség, a bérmálás, a házas-
ság, az egyházi rend és a betegek ke-
nete szentsége kapcsán szóba jöhető
kérdéseket. 

Az olvasás során időnként megle-
pődtem, mi mindent mer Karikó Éva
megkérdezni. De hát miért is ne? Bár-
miről lehet eszmét cserélni, az érint-
hetetlen titkok nem itt a földön, nem
köztünk vannak. Illetve, nincsenek is
sehol. Csak még nem érkeztünk el
egyes titkoknak az érintéséig, meg-
fejtéséig. 

A kötetben a beszélge-
tőtársak, amennyire
képesek rá, feszegetik
a korlátokat. Néha úgy
kérdez Karikó Éva,
mintha harcos ateista
lenne. Máskor meg az áhítattól szinte
elcsuklik a hangja. 

S Csaba testvér mindenre kimerí-
tően felel, a legjobb tudása szerint.
Elbeszél az alaposabb megértés ked-
véért a munkája során megélt esete-
ket, vagy akár tréfákkal, viccmesélés-
sel fűszerezi a mondanivalóját. Gyak-
ran kerülnek a szövegbe evangéliumi
részletek, mintegy bemutatva: min-
denről az evangéliumokból értesül-
hetünk.

Az interjúszövegekkel párhuzamo-
san pedig versek, versrészletek töltik
ki az oldalakat,  magyar költők mű-
vei, melyekben hitet tesznek Isten,
haza, család mellett.

Ő csak egy „egyszerű góbé szé-
kely”, mondja egyhelyütt Csaba test-
vér. Ezért is állt be éppen a ferences
rendbe, s nem olyanba, ahol tudósok,
tanítók, szüntelenül buzgón imádko-
zók a rendtagok. 

A ferenceseket neveztük régebben
„barátoknak”. Templomaikat esetleg
máig „barátok templomaként” emle-
getjük. A barátok nem zárkóztak be a
rendházakba, rótták az utakat, min-
dennapos kapcsolatban voltak a nép-

pel. Sok mindent észrevettek, meglát-
tak. Tudták, hol van szükség vigasz-
taló szóra, vagy éppen kézzel fogható
segítségre. 

Maguk is koldultak, ezért megér-
tették a koldusokat. Társak lettek a
koldulásban. A semmiből jött létre a
dévai árvaház, melynek ma már az
egész világból csodájára járnak. Tisz-
tességben felnőttek ott, tanultak, vit-
ték valamire éhező utcagyerekek,
akik a Déva nyújtotta lehetőségek
nélkül nem végezték volna börtön-
ben, mert elpusztultak volna, mielőtt
odakerülhetnek. 

S minden, ami Déván történik, tör-
tént, a hét szentség adománya. Csen-
desen, szerényen, már-már észrevét-
lenül érkező adomány. 
(Út a Végtelenbe – Csaba testvér
gondolatai Isten ajándékairól)     - nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A hét szentség adománya

„Verssor az utcazajban” – ez a
Babits Mihály idézet a címe an-
nak az estnek, amelyre 27-én
csütörtökön 18 órakor kerül
sor a Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ rendezvény-
termében.

A vers, a próza, a zene teremtette
csend három könyv köré sűrűsödik. A
Miért hiszek? sorozatban megjelent
„Mikor a hervadás is hála” című kötet
Czigány György és Simon Erika be-
szélgetéseit, eszmecseréit foglalja
magába, s mint a címet is Czigány
György egyik verséből idézték, ol-

vashatunk benne verseiből, prózáiból
részleteket. 
Bemutatják Czigány György Meny-
nyei rónán című ver-
seskönyvét.
Harmadikként pedig
Simon Erika Pilinszky
és Bach című interjú-
kötetével ismerkedhe-
tünk. Kocsis Zoltánt,
Szokolay Sándort, Je-
lenits Istvánt és má-
sokat kérdez Pilinszky
János és Bach művei-
nek kapcsolatáról. Eh-
hez a könyvhöz lemez

is tartozik, Bach zenék hangzanak fel
rajta, valamint Törőcsik Mari olvas
Pilinszky János írásaiból. 

Mint érdeklődésemre Czigány
György kifejezte magát: „kicsit mu-
zsikálunk is”. Máry Szabó Eszter
énekel, Czigány György kíséri zon-
gorán. N. A.

Czigány György a könyvtárban

Hitben, zenében

A Remsey-emlékév keretében március 13-án, csütörtökön a Városi
Könyvtár és Információs Központban Remsey Jenő irodalmi munkás-
ságáról tartott előadást Gaálné dr. Merva Mária, a városi múzeum igaz-
gatója. Az összejövetelen az alkotó unokáját, Remsey Flóra textilmű-
vészt köszöntötték 60. születésnapja alkalmából. Kép és szöveg: ch

Remsey Flórát köszöntötték

A királyi kastély dísztermében
adtak nagysikerű koncertet
május 16-án, vasárnap este a
Frédéric Chopin Zeneiskola 
fiatal tehetségei, akik a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekarral lép-
tek színpadra. 

Óriási érdeklődés kísérte a hagyomá-
nyos „Ifjú tehetségeink” koncertet,
amely minden esztendőben kitűnő le-
hetőség a zeneiskola legtehetsége-
sebb diákjai számára, hogy hazai kö-
zönség előtt is bemutathassák tudásu-

kat.  Az idén Ella
Orsolya, Marton
Lili, Gál Márta, De-
ák Tamara, Czirle
Fanni, Sápi Viktor,
Rácz Zoltán, Albert
Julianna, Orbán Vi-
vien, Gungl Ábel,
Szilágyi Zsuzsanna,
Nguyen Hong Phuc
lépett a közönség
elé, akik Bach, Vi-
valdi, Stamitz, Men-
delssohn, Händel és

Haydn műveit tolmácsolták. A Gö-
döllői Szimfonikus Zenekart Hor-
váth Gábor vezényelte.

Kép és szöveg: ch

Nagy sikerű koncertet tartottak az  Erzsébet ki-
rályné Szálloda báltermében május 14-én, pén-
teken este, amikor is a Cavaletta Művészeti
Egyesület vendégeként városunkba látogatott  a
müncheni harmonika zenekar, az Akkordeon
Orchester.

A német zenekar a Cavaletta Művészeti Egyesület új cso-
portjával, a Csapó Fúvós kvartettel adott  közös koncertet.
Az est folyamán igazán színes összeállítást hallhatott a kö-
zönség: Bach, Debussy, Chaminade, Poulenc, Beethoven,
Haendel, Götz, Piazzola, Mendelsshon-Bartholdy, Badelt,

és ABBA-művek hangoztak el. A zenekar karmestere
Karin Renner- Kiese volt. Kép: és szöveg:j,tl

Zeneiskolások a pódiumon

Ifjak és tehetségesek

Német vendégek Gödöllőn

Nagy sikerű koncert 
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Orosz István 
plakátkiállítása

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
összművészeti törekvései,

művészeti kvalitása, 
életszemlélete létjogosultságot

nyerhetnek napjainkban. 

Alapító okirata szerint a 
Közalapítvány támogatja a

Művésztelep hagyományaira
épülő kortársművészeti

irányzatokat, a művészeti 
oktatást és a 

társművészetekkel való
együttműködést.

TÁMOGASSA 
KÖZALAPÍTVÁNYUNK

TEVÉKENYSÉGÉT 
JÖVEDELMÉNEK 1 %-VAL.

ADÓSZÁM: 18680968-1-13

A magyar cserkészet története 
1910-től napjainkig

című állandó kiállításon

2010. május 25-én kedden 
16.30-kor és 17 órakor

cserkész szakmai vezetés

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM
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Kotlán professzor emléke elsősorban mint a hazai mo-
dern parazitológia alapjainak megteremtője, valamint az
állattan és parazitológia tárgyak nagy tekintélyű oktatója
él a tanítványok és a pályatársak emlékezetében. Tevé-
kenysége azonban messze túllépi a parazitológia határait.
A magyar állatorvosképzés történetírójaként, a hazai ál-
latorvosi szaklapok szerkesztőjeként és a magyar állator-
vosi szaknyelv mentoraként is jelentőset és maradandót
alkotott.

Dél-morvaországi származású családban született
1887. július 14-én a felvidéki Szomolányban (ma Smole-
nice, Szlovákia). Középiskoláit a nagyszombati érseki fő-
gimnáziumban végezte 1897 és 1905 között. Budapesten
szerzett állatorvosi oklevelet 1911-ben, s lett mindjárt az
Állatorvosi Főiskola kórbonctani intézetének munkatár-
sa. Az intézet állattani és parazitológiai laboratóriumát
Kotlán – Európában az elsők között – 1929-re önálló, pa-
razitológiai, rendkívüli tanszéki rangra fejlesztette. Het-
venkilenc éves koráig, harminchét éven át volt vezetője
az általa alapított tanszéknek, de a tanári kar nagy tekinté-
lyű tagjaként már 1921-től oktatta a parazitológiát, 1923-
tól pedig az általános állattan tárgyat is. Az Agrártudo-
mányi Egyetem (mely 1950-ben Gödöllőre költözött) Ál-
latorvos-tudományi Kara dékáni tisztségét két alkalom-
mal, 1947 és 1949 között, illetve 1951/52-ben töltötte be.

Személyében szerencsésen társult a felkészült zooló-
gus, a paraziták kórtani hatását kritikusan értelmezni tudó
patológus állatorvos és a parazitás bántalmak járványtani
viszonyait áttekinteni képes ökológus szemlélete. Tudo-
mányos cikkei 1919 és 1968 között jelentek meg. Műkö-
dése egybeesett azzal az időszakkal, amikor a parazitoló-
gia a korábban elsősorban faunisztikai, morfológiai, rend-
szertani kérdésekkel foglalkozó leíró tudományból az ál-
latorvos és az orvos gyógyító munkájához segítséget
nyújtani képes komplex tudománnyá is vált. A patológus
iskolában nevelkedett Kotlán Sándornak a parazitológia
mindhárom területére – az egysejtű élősködőkkel foglal-
kozó protozoológiára, a féregélősködőkkel foglalkozó
helmintológiára és az ízeltlábú élősködőkkel foglalkozó
arachnoentomológiára – kiterjedő kutatói munkássága
hozzájárult a parazitológia önálló biológiai, klinikai tudo-
mánnyá fejlesztéséhez. Munkásságának elsősorban ez ad
nemzetközi jelentőséget. 1944-ben megjelent Parasitolo-
gia című könyvében megtalálható volt (az állatorvoskép-
zés közvetlen igényeit messze meghaladó mértékben) a
kor parazitológiai ismereteinek összefoglalása. Tanítvá-
nyai talán nem is tudták, hogy a mű, amelyből megismer-
kedtek a parazitológia tudományával, korának nemzetkö-
zi viszonylatban is egyik legjobb, legátfogóbb parazitoló-

giai kézikönyve
volt. Kotlán a
latin és a görög
mellett kiválóan
ismerte a német
és az angol
nyelvet. Az
Akadémiai Ki-
adónál 1960-
ban megjelent
német nyelvű,
Helminthologie
című könyve hi-
ánypótló volt
német nyelvte-
rületen is.

Kotlánt fog-
lalkoztatták a
parazitás fertő-

zések közegészségügyi vonatkozásai is. Szoros kapcsola-
tot tartott továbbá a zoológia kiváló hazai képviselőivel.
Akadémikusi súlyának teljes latba vetésével jelentős sze-
repet vállalt a Dudich Endre akadémikus kezdeményezé-
sére 1955-ben útjára indult Magyarország állatvilága
(Fauna Hungariae) című sorozat létrehozását elhatározó
döntés keresztülvitelében, és részt vett a sorozat szerkesz-
tésében is.

1946-ban az MTA levelező, 1951-ben pedig rendes
tagjává választották. Az 1951-es év meghozta számára
még a Kossuth-díjat is, akkor már négy évtizedes mun-
kásságának elismeréseként.

Kezdeményezésére, az MTA Agrártudományok Osztá-
lya égisze alatt, 1963-ban megalakult a Magyar Parazito-
lógusok Társasága, amely őt választotta alapító elnökévé,
majd tiszteleti elnökévé, amikor nyugállományba vonulá-
sakor, hetvenkilenc évesen lemondott elnöki tisztségéről.
A társaság megalakulása fontos lépés volt a hazai parazi-
tológiai kutatás szervezettebbé tételére és az állatorvosi,
orvosi és biológiai szakterületeken dolgozó parazitológu-

sok közötti kapcsolatok erősítésére. Kotlán Sándor álla-
torvos-történetíróként is múlhatatlan érdemeket szerzett.
A magyar állatorvosképzés 150. jubileumára megjelent A
magyar állatorvosképzés története 1787-1937, majd a
175. évfordulóra 1962-ben megjelent A magyar állator-
vosképzés 175 éves története a magyar agrár-felsőoktatás
fontos területének etalon értékű, hiteles krónikája.

Évtizedeken át szerkesztője volt az Állatorvosi Lapok,
később a Magyar Állatorvosok Lapja című szaklapoknak,
majd 1948. évi megalapításától az Acta Veterinaria Hun-
garica című lapnak is, 1967-ben bekövetkezett haláláig.
Szerkesztői tevékenysége, szellemi kisugárzásának ereje
nagy hatással volt a hazai állatorvosi szakirodalom és
szaknyelv fejlődésére. Kotlán Sándor örökre beírta nevét
a magyar állatorvosi szaksajtó történetébe.

Nem csak szerkesztőként fordított különleges gondot a
szaknyelv helyességének a megőrzésére és tisztaságának
ápolására. Nem volt barátkozó természetű, a szakmai és a
politikai közélet útvesztőiben könnyen eligazodó, s ezál-
tal akár magának, akár a gondjaira bízott embereknek
előnyt szerezni törekvő ember. Távol tartotta magát a po-
litikától. A hivatásának élő, puritán ember volt. Megnyil-
vánulásaiban mindig az értéket tisztelő és kereső szemé-
lyiség jutott kifejezésre. Sikerének titka talán különleges
személyiségében, sziklaszilárd jellemében, szuggesztív
egyéniségében keresendő, aminek a hatása alól nem von-
hatta ki magát, aki vele érintkezésbe lépett. Emlékét sok-
rétű munkássága mellett kiváló embersége is azon elődök
sorába emeli, akik különösen rászolgáltak az utókor meg-
becsülésére. Markáns arcvonásait egy portrészobor őrzi
volt munkahelye, a Szent István Egyetem Állatorvos-tu-
dományi Kara szoborparkjában, Gödöllő város önkor-
mányzata pedig utcát nevezett el róla.

A magyar parazitológia kedvező hazai és nemzetközi
megítélésének
kialakulásában
m e g h a t á r o z ó
szerepe volt
Kotlán Sándor
értékközpontú,
sokrétű és cél-
tudatos tudomá-
nyos munkássá-
gának, tekinté-
lyének, szemé-
lyisége miszté-
riumának. Kor-
szerű szemléle-
tet, rendszere-
zett és jórészt
feldolgozott is-
meretanyagot,
világos célokat
hagyott az utódokra. Halála után ennek az örökségnek a
szinten tartása és továbbvitele állította és állítja nehéz fe-
ladat elé a tanítványok generációit.

Forrás: 
Magyar Tudomány:

Kassai Tibor, 120 éve született Kothlán Sándor

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

Kotlán Sándor (Szomolány, Szlovákia, 1887. július 14. – Budapest, 1967. december 22.)

MEGHÍVÓ
„LEGYETEK MINDNYÁJAN EGY!“

Szeretettel hívjuk és várjuk
közösségünk tagjait, egész napos  rendezvényünkre a 

2010. május 24-én tartandó 

KERESZTÉNY MAJÁLISRA 
a bazilika udvarára

PROGRAM

09.00: Ünnepi Szentmise a bazilikában
10.00: Gödöllő Városi  Fúvószenekar hangversenye
10.30: INEA BŰVÉSZNŐ VARÁZSMUTATVÁNYAI
11.00: KI MIT TUD?  Gyermekek és felnőttek produkciói
13.00: Ebéd
14.00: A versenyek eredményeinek kihirdetése
14.30: Záró ima: májusi litánia

TUDNIVALÓK
– Az étkezés ingyenes
– Szívesen fogadunk süteményeket, üdítőt
– Étkezéshez célszerű tányért és evőeszközt hozni
– Eső esetén a programok a közösségi házban lesznek

A húsvét utáni ötvenedik na-
pon ünnepli a keresztény világ
a Szentlélek eljövetelét, s egy-
ben az egyház megalapítását.
Gyakran említik úgy is, ez a
keresztény egyház születés-
napja.

„És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egyakarattal együtt valá-
nak. És lőn nagy hirtelenséggel az ég-
ből mintegy sebesen zúgó szélnek
zendülése, és eltelé az egész házat, a
hol ülnek vala. És megjelentek előt-
tük kettős tüzes nyelvek és üle minde-
nikre azok közül.

És megtelének
mindnyájan Szent
Lélekkel, és kezdé-
nek szólni más
nyelveken, a mint a
Lélek adta nékik
szólniok. Péter
azonban előállván a
tizeneggyel, fel-
emelé szavát, és
szóla nékik: Zsidó
férfiak és mindnyá-
jan, kik lakoztok
J e r u z s á l e m b e n ,
legyen ez néktek
tudtotokra, és ve-
gyétek füleitekbe az
én beszédimet! Tér-
jetek meg és keresz-
telkedjetek meg
mindnyájan a Jézus
Krisztusnak nevé-
ben a bűnöknek bo-
csánatjára; és ve-
szitek a Szent Lélek
ajándékát...“

(Ap.Csel. 2., Károli Gáspár fordí-
tása)

Az egyházi ünnep vigília misével
kezdődik, ennek sajátossága, hogy az
igeliturgiában négy olvasmány szere-
pel, amelyek közül a miséző pap vá-
laszthat. Azokat az ószövetségi része-
ket válogatta ki az egyház, amelyek
valamiféleképpen kapcsolatban áll-
nak pünkösd ünnepével.

Az első a bábeli nyelvzavar, hiszen
az emberek ettől kezdve nem egy
nyelven beszéltek. Az apostolok be-
szédét viszont megértették hallgatóik,
bármilyen nemzetből valók is voltak. 

A második olvasmány a választott
nép ünnepéről szól, akik a húsvét utá-
ni ötvenedik napon megünnepelték a
Sínai-hegynél történt szövetségkö-
tést. Az Egyház megünnepli az új szö-
vetség igazi gyümölcsét: a Szentlélek
kiáradását.

A harmadikban Ezékiel látomását
olvassák a csontmezőről. Isten éltető
lelket ad a csontoknak. A Szentlélek
az Éltető Lélek az Egyházban, de az
egyes emberek számára is. 

Ez utóbbi helyett lehet Joel próféta
könyvéből is olvasni egy részletet,
amely az Úr Lelkének minden ember-
re való kiáradásáról szól. „És lészen
azután, hogy kiöntöm lelkemet min-
den testre, és prófétálnak a ti fiaitok
és leányaitok; véneitek álmokat ál-
modnak; ifjaitok pedig látomásokat
látnak. Sőt még a szolgákra és szolgá-
lóleányokra is kiöntöm azokban a

napokban az én lelkemet.” A szent-
lecke, a könyörgések, a válaszos és az
allelujás zsoltár a legváltozatosabb
formában kérik a Szentlelket, hogy
töltse el, árassza el ajándékaival a vi-
lágot és az egyes embereket is.

A  pünkösdi egyik kiemelkedő ese-
ménye a csíksomlyói búcsú. A nagy-
misén több százezer zarándok gyűlik
össze a történelmi Magyarország te-
rületéről immár sok száz éve. Az első
írásos emlék a XV. századból maradt
fenn, amely beszámol a pünkösdi za-
rándoklatról. A katolikus hívek álta-
lában pünkösdszombatra érkeznek
meg a csíksomlyói kegytemplomhoz,
majd a mise után felvonulnak a két
Somlyó-hegy közé. A népszokás ma
is élő hagyomány, a csíksomlyói bú-
csú a magyarság egyetemes találko-
zóhelyévé nőtte ki magát.

(ny.f.)

A Szent Lélek eljövetele

Pünkösd ünnepe
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Az emberiség elrettentő mér-
tékben pusztítja a Föld termé-
szetes élőhelyeit, aminek kö-
vetkeztében vészes ütemben
halnak ki az állat- és növényfa-
jok – figyelmeztet az ENSZ leg-
frissebb jelentésében.

A világszervezet Biodi-
verzitási Egyezményének
(CBD) teljesítéséért fele-
lős ENSZ-titkárság négy-
évente ad ki jelentést a té-
mában Global Biodiver-
sity Outlook címmel.

Legújabb közlemé-
nyüknek többek között az
adott aktualitást, hogy az
egyezményt aláíró 192
ország 2002-ben vállalta:
2010-ig „jelentősen mér-
séklik“ a biodiverzitás
csökkenésének mértékét.
Ez azonban – ahogyan az
ENSZ már korábban is elismerte –
messze nem teljesült, sőt a mostani
jelentés szerint a hanyatlás nagy való-
színűséggel rövidesen eléri azt a pon-
tot, ahol már visszafordíthatatlanná
válik.

A kihalás veszélye leginkább a bé-
kákat és más kétéltűeket fenyegeti, a
pusztulás üteme pedig jelenleg a ko-
rallzátonyoknál a legnagyobb – ol-
vasható a jelentésben. Ez utóbbit a
melegedő és savasodó óceánok és a
túlhalászás együttesen váltja ki.

A korallzátonyok pusztulása mel-
lett az amazóniai esőerdő folyamatos
irtása, valamint számos édesvizű tó és
folyó algásodása, halpusztulása jelen-
ti a két legaggasztóbb folyamatot,
amely azzal fenyeget, hogy eléri az
átbillenési pontot (tipping point),
amely után már visszafordíthatatlan-
nak lehet tekinteni.

A jelentés szerint a biológiai sok-
féleség zsugorodásáért elsősorban a
környezetszennyezés, a klímaválto-
zás, az aszályok, az erdőirtás, az orv-
vadászat és a túlhalászat a felelős –
azaz még ha a kérdéses klímaválto-
zást leszámítjuk is, nagyrészt ember
kiváltotta folyamat. Az idézett szak-
értők arra is rámutatnak, hogy nem
annyira a tervezés hiánya, mint in-
kább a munkahelyekért és a gazdasá-
gi növekedésért való verseny akadá-

lyozza az eredményes fellépést, külö-
nösen Dél-Ázsia és Afrika Szaharától
délre eső részének szegény országaiban.

Afrikában él például a világ emlős-
fajainak egynegyede, madárfajainak
egyötöde. Az Afrikai Unió 53 tagál-
lamából 49-nek van is kidolgozott

stratégiája a veszélyeztetett fajok vé-
delmére, ennek ellenére egyik sem tu-
dott beszámolni előrelépésről a biodi-
verzitás védelme terén. Igaz, ez a 110
jelentést beadó ország egyikének sem
sikerült, még saját bevallása szerint
sem.

Delfin Ganapin, az ENSZ Kör-
nyezetvédelmi Programja (UNEP)
pénzügyi részlegének vezető mene-
dzsere a világszervezet
New York-i székházában
tartott sajtótájékoztatón
mindennek ellenére úgy
fogalmazott, hogy sürgős
beavatkozással a legtöbb
folyamat még megfordít-
ható lenne. „Ha megkap-
hatnánk annak a pénznek
legalább a töredékét,
amelyet a pénzügyi vál-
ság megfékezésére fordí-
tottak, lényegesen több,
komoly és alapvető káro-
sodást tudnánk megakadályozni a
Föld élőhelyként működő ökosziszté-
máiban“ – hangsúlyozta.

Összességében a világszervezet ér-
velése szerint a biodiverzitás megőr-
zése kulcsfontosságú társadalmi fel-
adat, hiszen segíthet enyhíteni a sze-
génységet és javítani az emberek
egészségi állapotát. Ennek fényében
megérdemel annyi figyelmet, mint a

gazdasági válság – húzzák alá a szak-
értők.

A ENSZ főtitkára „kollektív ku-
darcról“ beszélt, amelynek következ-
ményei a bolygó összes lakóját súlyo-
san érinti majd, hacsak nem sikerül
sürgősen beavatkozni. „Nagyobb pri-

oritást kell adni ennek a
kérdésnek a döntéshozás
minden területén és min-
den gazdasági ágazatban...
A biodiverzitás megőrzése
nem lehet utólagos terv ar-
ra az esetre, ha más célok
teljesüléséről már gondos-
kodtunk, hiszen ez az alap,
amelyre sok más cél épül“
– fogalmazott Ban Ki
Mun a jelentésben.

Az anyagot mintegy 500
lektorált tudományos cikk-
ből és kormányközi testü-
letek által kiadott közlemé-
nyekből, valamint 110 or-

szág által beküldött helyzetjelentés-
ből állították össze. A munkát Kana-
da, az Európai Unió, Németország,
Japán, Spanyolország és Nagy-Bri-
tannia, valamint az ENSZ Környezet-
védelmi Programja (UNEP) finanszí-
rozta.

Az ENSZ Biodiverzitási Egyezmé-
nyét (CBD) az 1992-es riói konferen-
cián fogadták el az Éghajlat-változási

Keretegyezménnyel (FCCC) együtt,
valódi tartalommal azonban csak a
2002-es johannesburgi értekezleten
töltötték meg. Ekkor a 192 aláíró or-
szág vállalta, hogy 2010-ig „jelentő-
sen mérséklik“ a biodiverzitás csök-
kenésének mértékét. Az Egyesült Ál-
lamok, Szomália és néhány kisebb or-
szág nem ratifikálta az egyezményt.

(pts)

Az emberiség elrettentő mértékben pusztítja az élővilágot

Mikor térünk észhez?

Lapunkban már több alkalom-
mal is írtunk a nagyhalászi
gólyapárról Halászról és Har-
matról. A két világhíres madár
az idén ismét 5 tojást rakott a
fészekbe, amiből eddig 4 fióka
kelt ki.

Bár tavaly szintén öt fiókának adtak
életet a szülők, sajnos egy már az első
hetekben elpusztult. Ebben az évben
ismét végig kísérhetjük a gólya fiak
növekedését, fejlődését és majd a fé-
szekből való kirepülését. Ez egy igazi
valóságshow, amit a természet törvé-
nye ír és rendez. A gólyák élete 24
órában követhető:
http://golya.mme.hu/golyakamera/ka
mera.php?c=halasz

(mme.hu)

Fehér kenguru született Szege-
den. A különleges erszényes
kölyköt már a nagyközönség is
láthatja. És ezért a különleges-
ségért nem is kell Ausztráliáig
mennünk.

A kengurukölyök csak pár napja dug-
ta ki a fejét mamája erszényéből, de
máris a látogatók kedvence lett.

Az albínó állatra különösen vi-
gyáznak gondozói, ugyanis – bár nem
ő az első fehér ken-
guru, amely a park-
ban született –
„elődje“ betegség-
ben elpusztult. – A
korábbi albínó er-
szényes halála be-
igazolta azokat a
balsejtelmeket, mi-
szerint a fehér
egyedek normál
színű társaiknál
érzékenyebbek a
betegségekre. Így
bár örömmel fedez-
tük fel a különbö-
zőségét, némi aggo-
dalommal figyeljük
a kis erszényes

sorsát, és bízunk benne, hogy erősebb
szervezetű lesz társánál – magyarázta
aggodalmasan Endrédi Lajos, a
vadaspark gyűjteményfelelőse, aki
hozzátette: az előző évhez hasonlóan
az idén is tele a nőstények erszénye.

Bár a Bennett-kenguruk nem minő-
sülnek ritkaságnak, az albínó egyedek
érkezése mindig nagy eseménynek
számít.

(pts)

Ne gondoljon senki drágán be-
szerezhető különlegességek-
re! Akár a sarki boltban is meg-
vehetjük őket.

A Stanford Egyetem professzorai arra
vállalkoztak, hogy összeállítsák a vi-
lág öt legegészségesebb táplálékának
listáját. Az élen kizárólag zöldségek
és gyümölcsök szerepelnek, ami nem
meglepő, tekintve, hogy ezek tartal-
mazzák a legtöbb vitamint, ásványi
anyagot és antioxidánst.

Cékla

Alkotóelemei csökkentik a vér ho-
mociszteinszintjét, amely az érfalak
meszesedését okozza. Természetes
színezőanyaga pedig csökkenti a rák
kialakulásának esélyét. Gyökere és
levele egyaránt fogyasztható. Hogyan
együk? Gumóját, amelyből általában
céklasalátát főzünk, inkább nyersen
lereszelve, olívaolajjal, citrom levé-
vel ízesítve együk.

Aszalt szilva

Segíti az emésztést, ráadásul fontos
antioxidáns, megköti a rákos dagana-
tot okozó szabadgyököket. Hogyan
együk? Tekerjük vékony sonkaszelet-
be, szúrjuk át fogpiszkálóval, majd
forró sütőben süssük meg.

Gránátalma

A Közel-Keleten már régóta ismert
gyümölcs hatóanyaga jelentősen csök-
kenti a vérnyomást, és fokozza a vér-
áramlást a szívben. Hogyan igyuk?
Százszázalékos formában, levét kipré-
selve, esetleg rosttal együtt. Ne higít-
suk, ne cukrozzuk!

Mángold

Ennek a növénynek a hatóanyagai, a
karotinoidok, megvédik a szem retiná-
ját az öregedés hatásaitól, míg a beépü-
lő pigmentanyagok megszűrik a káros
sugarakat. Hogyan együk? Vágjuk csí-
kokra a leveleket, majd olívaolajon pi-
rítsuk 5-7 percig!

Fahéj

Segít kordában tartani a vércukor-
szintet, napi egy gramm jelentősen ja-
vítja a kettes típusú cukorbetegek álla-
potát, ráadásul a káros koleszterinszint-
jét is csökkenti. Hogyan együk? Őröl-
ve kapható, nem kell vele mást tenni,
mint rászórni a reggeli müzlire vagy
belekeverni a délutáni kávéba.         (pts)

A világ öt legegészségesebb tápláléka

„Csodaszerek“

V. Bika-tavi Természetvédelmi
és Ornitológiai Tábor

Az MME Gödöllői Helyi Csoportja 2006 óta rendezi meg
a Bika-tavi Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, a BITOT-ot.

A táborban 10-14 éves diákok vehetnek részt. A sátrakat és a napi
háromszori étkezést, illetve a szakmai programokhoz szükséges felsze-

relést a Helyi Csoport biztosítja. A gyerekek külön 6-7 fős kiscsoportokban
mennek délelőtti szakmai programokra. Minden kiscsoportot egy

szakvezető és egy kiscsoportvezető kísér.

A programok: rovarászat, madarászat, gyűrűzés, természetjárás,
botanika, vízivilág és meteorológia. Délután közös játékok,

ismeretterjesztő előadások kötik le a gyerekeket!

A 2. BITOT óta délutáni programokat egy a történelemhez kapcsolódó
játékos kerettörténet színesíti. 2007-ben a török hadjáratokat, 2008-ban

a magyarok honfoglalását, 2009-ben az olimpiai játékokat élhettük át
közösen ókortól a napjainkig a résztvevő gyerekekkel. A következő tábor

kerettörténetét mindig a tábor első napján ismertetjük a gyerekekkel. 

Helyszín: Galgahévíz, Bika-tó

A tábor időpontja: 2010. augusztus 6-15. (érkezés 6-án 16 órától)

Elhelyezés: Helyi Csoport által biztosított sátrakban

Részvételi díj: 22.000 Ft

Jelentkezés: 10-14 éves korig

Elérhetőség: Juhász Tibor (06-20-3689757)

Különleges kenguru Szegeden

Albínó zsebibaba
Kikeltek a fiókák

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

Május 17-23-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. 
Tel.: 513-405.
Május 24-30-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány – 1 százalék

A daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekek gyógyulásáért
Kérjük, adója 1 százalékával segítsen, hogy segíthessünk!

Adószám: 18670945-1-13

A Frédéric Chopin Zeneiskola 

felvételt hirdet a 2010/11. tanévre 

A felvételi meghallgatást 2010. június 10-én,
csütörtökön a zeneiskola épületében tartjuk 14
órától 18 óráig. Ez alkalommal elsősorban a
szolfézs előképző osztályba várjuk a 6-7 éves gyer-
mekek jelentkezését.Újdonság, hogy a zeneiskolai
felvételi előzetes, internetes regisztrációhoz kö-
tött. 
Kérjük ezért a kedves szülőket, hogy a
www.chopinzeneiskola.hu címen olvasható út-
mutatások szerint legkésőbb június 8-ig küldjék
be gyermekük jelentkezését.

***
A Continuo-Gödöllő Alapítvány a 2010/11.
tanévben is indít zenevár csoportokat a Frédé-
ric Chopin Zeneiskolában, illetve a kihelyezett
óvodai csoportokban.
A foglalkozásokra 4-6 éves gyermekek jelentke-
zését várjuk. A jelentkezéshez felvételi játszóhá-
zat tartunk 2010. június 14-én, hétfőn 17 órá-
tól 18.30 óráig a zeneiskola nagytermében. A ze-
nevárra történő jelentkezést nem kell az interne-
ten megtenni, a helyszínen történik a jelentkezé-
si lapok kitöltése.

Tisztelt Lakosok!

Pest megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos feladatokat 2010. március 26-ig 

a Pest Megyei Kéményseprő Kft. végezte. 

A Pest Megyei Önkormányzat a kéményseprő – ipari
közszolgáltatás ellátásra és ezzel kapcsolatos díjak

beszedésére 2010. május 1. napjától kezdődően a Somogy
Megyei Kéményseprő Kft-vel kötött közszolgáltatási 

szerződést. 

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az új szolgáltató
elérhetőségéről: 

Somogy Megyei Kéményseprő Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.)
Telefon: 06/82/314-419

Ügyfélfogadás: 
Hétfő-szerda: 7. 30.-16. 00
Csütörtök:        7. 30- 20.00

Péntek:   7.00.-13.00

A közterület felügyelet a város területéről rendszeresen elszállíttatja az
üzemképtelen járműveket 2010. május 7-én egy piros színű Lada Samara típusú

járművet szállítottak el a Kör u. 4. sz. elől.

A járműről érdeklődni a közterület-felügyeletnél az 529-169-es telefonon, 
vagy az 510-705-ös telefonszámon lehet.

Ha az elszállítás napjától számított 6 hónapon belül a tulajdonos nem jelentkezik
a járműért, akkor azt értesítik. A tárolás a tulajdonos költségére 

és veszélyére történik. 
Zimányi Norbert csoportvezető

Felhívás – Zárlat

A kerületi főállatorvos Gödöllő város és Domony község köz-
igazgatási területére a mézelő méhek nyúlós költésrothadása
fertőző betegség miatt elrendelt községi zárlatot továbbra is
fenntartja (előreláthatólag június 8. napjáig) a mézelő méhek-
re, azok termékeire, a velük érintkezésbe lépő ragályfogó tár-
gyakra.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük
érintkezésbe került eszközök elszállítása, méhek beszállítása.
Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. A záralt
enyhítéséről, illetve feloldásáról a Gödöllő Kerületi Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal intézkedik. 
A községi zárlat alatt valamennyi méhészet méhcsaládját –
nyúlós költésrothadás szempontjából – hatósági állatorvosnak
vagy méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
Gödöllő Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző

Hivatal (2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.)
Tel: 06/28/512-465, fax: 06/28/512-466

LOMTALANÍTÁS  2010.

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy az elmúlt évhez
hasonlóan a Gödöllői Hulla-
dékgazdálkodási Kft. idén is
térítésmentesen gondoskodik a
nagydarabos hulladék szerve-
zett gyűjtéséről és elszállításá-
ról az alábbi ütemezés szerint. 
Kérjük, hogy ömlesztett hulladé-
kot, építési törmeléket, lakásfel-
újításból származó anyagokat ne
tegyenek ki, mert a gyűjtőjármű-
vek ezeket nem tudják elszállíta-
ni. Az ilyen hulladékok céljára
külön konténert szíveskedjenek
megrendelni.

A telepszerű többszintes beépí-
tési övezetekben a lomtalanítás
időszakában a nagydarabos hul-
ladék a gyűjtőedény mellé he-
lyezhető ki május hónap folya-
mán.
A konténereket, minden megje-
lölt napon a reggeli órákban he-
lyezzük ki és a következő napon
a reggeli órákban szállít-juk el.

A családi házas övezet lomtala-
nítási időpontjai a következők:

Kihelyezés május 20., csütör-
tök, a  reggeli órákban 

1. Röges u. – Berente u. sarok
2. Röges u. vége
3. Kazinczy u. 8. sz. elé
4. Körösfői K. A. u. – Dózsa Gy.
u. sarok
5. Petőfi tér 1. sz. elé
6. Bajcsy Zs. u. közepe
7. Bajcsy Zs. u. (borozónál)
8. Szilhát u. eleje

9. Szilhát u. vége
10. Surin I. u. 6-8. sz. elé
11. Ripka F. u. 14. sz. elé
12. Bethlen G. u. eleje

Kihelyezés május 25., kedd, a
reggeli órákban

1. Bethlen G. u. – Grassalkovich
u. sarok
2. Bethlen G. u. vége
3. Bethlen G. u-ba a Grassalko-
vich u. és Szőlő u. közé
4. Munkácsy M. u. – Szabadság
u. sarok (lakóház és iskola közé a
parkolóba)
5. Zombor u. sarok
6. Szabadka u. - Munkácsy u.
sarok
7. Tompa u. – Fiume u. sarok
8. Munkácsy M. u. – Október 6.
u. sarok
9. Munkácsy M. u. – Március 15.
u. sarok
10. Grassalkovich u-ba az Árpád
u. közelébe
11. Grassalkovich u-ba a Rákó-
czi u. közelébe
12. Béke u-ba a Március 15. u. és
Október 6. u. közé

Kihelyezés május 26., szerda, a
reggeli órákban 

1. Fiume u. 7. sz. elé
2. Tompa M. u. 6. sz. elé
3. Árpád u. 8. sz. elé
4. Árpád u. 31. sz. elé
5. Rákóczi u. 12. sz. elé
6. Rákóczi u. 23. sz. elé 
7. Grassalkovich u. – Hunyadi u.
sarok
8. Hunyadi u. 17. sz. elé
9. Hunyadi u. közepe
10. Zrínyi u. 3-5. sz. elé

11. Zrínyi u. 22. sz. elé
12. Zrínyi u. vége

Kihelyezés május 27., csütör-
tök, a reggeli órákban 

1. Báthory u. 22. sz. elé
2. Báthory u. vége
3. Szabadka u-i garázsokhoz
4. Grassalkovich u. – Bercsényi
u. sarok, a 39 sz. elé
5. Bercsényi u. közepe
6. Bercsényi u-ba a Szív és
Arany J. u. közé
7. Testvérvárosok útjára a Gras-
salkovich u. és Nagyvárad u.
közé
8. Testvérvárosok útjára a Nagy-
várad u. és Kodály u. közé
9. Testvérvárosok útjára a Ko-
dály u. és Szabadság u. közé
10. József A. u-ba a Szabadság út
és a Grassalkovich u. közé
11. József A. u-ba Grassalkovich
u. és a Nagyvárad u. közé
12. József A. u-ba a háztartási
bolt közelébe

Kihelyezés május 31., hétfő, a
reggeli órákban

1. Ferenczi (holland) bútorbolt
mögé
2. Kiss J. u. – Kodály u. sarok
3. Kiss J. u. – Brassó u. sarok
4. Kiss J. u. – Nagyvárad u. sarok
5. Bartók B. u. – Tátra u. sarok
6. Nagyvárad u. – Fillér u. sarok
7. Brassó u-ba a Vörösmarty u.
és a Jókai u. közé
8. Brassó u. 7. elé
9. Kodály Z. u. - Vörösmarty u.
sarok
10. Vörösmarty u-ba a Kodály Z.
u. és a Szabadság u. közé

Felhívás – koszorúzás

2010. június 3. (csütörtök) 18 óra: Városi megemlékezés a Trianoni Gyásznap alkalmából

Rövid műsor és koszorúzás a Művészetek Háza mellett található 
Trianoni emlékműnél. 

Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb június 1-ig Tábikné
Surman Szilviánál hétköznapokon 9-16 óráig a +36/70-376-6544-es telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése érdekében

szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 17. 30 óráig a helyszínre juttatni. 
Megértésüket köszönjük.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A Volánbusz Zrt. tájékoztatjuk tisztelt utasait, hogy 2010. május
15-től Gödöllő helyi autóbusz közlekedésében az alábbi 

változások lépnek életbe.

2 sz. Autóbusz-állomás – Klapka u. – Máriabesnyő – Autóbusz-állomás autóbuszvonal
− 13 sz. járat (Aut. áll., indul: 8:50, Aut. áll., érkezik: 9:21) 5 perccel korábban közlekedik
− 23 sz. járat (Aut. áll., indul: 10:50, Aut. áll., érkezik: 11:21) 5 perccel korábban közlekedik.
(A járat beolvad 25 sz. járatba, mely így munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedik.)
− 29 sz. járat (Aut. áll., indul: 11:50, Aut. áll., érkezik: 12:21) 5 perccel korábban közlekedik
− 33 sz. járat (Aut. áll., indul: 12:50, Aut. áll., érkezik: 13:21) 5 perccel korábban közlekedik
(A járat beolvad 31 sz. járatba, mely így naponta közlekedik.)
4 sz. Autóbusz-állomás – Királytelep – Babati u. – Autóbusz-állomás vonal
− 65 sz. szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat (Aut. áll., indul: 10:45 órakor; Ki-
rálytelep, aut. ford., érke-zik: 10:58 órakor) munkaszüneti napokon 35 perccel később közle-
kedik, 67 járatszámmal.
− 26 sz. szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat (Királytelep, aut. ford., indul: 9:00
órakor; Aut. áll., érke-zik: 9:16 órakor) munkaszüneti napokon 40 perccel később közlekedik.
(A járat beolvad 28 sz. járatba, mely így szabadnapok kivételével naponta közlekedik.)
− 70 sz. szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat (Királytelep, aut. ford., indul: 11:00
órakor; Aut. áll., érke-zik: 11:16 órakor) munkaszüneti napokon 40 perccel később közle-
kedik. (A járat beolvad 32 sz. járatba, mely így szabadnapok kivételével naponta közlekedik.)

A Gödöllői Királyi Kastély 
spanyol, olasz, francia nyelven beszélő 

tárlatvezetőket keres !

További információ: 28/410-124
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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!



12 Gödöllői Szolgálat 2010. május 19.Sport

INFÓ és nevezés:
Buday Zsolt

30/9130287

www.pmksz.hu

A Magyar Sporttudományi Tár-
saság, a Nemzeti Sportszövet-
ség, a Széchenyi Emlékbizott-
ság 2010 és a Magyar Sport-
múzeum szervezésében május
12-én a gödöllői Királyi Kastély
dísztermében sportkonferen-
ciát tartottak. Az előadássoro-
zat „Gróf Széchenyi István ha-
tása hazánk sportkultúrájára”
címet viselte és a reformkori
sportéletet elevenítette fel. A
konferencia háziasszonya Csá-
szár Angela, Jászai Mari-díjas
színművésznő volt.

Az előadássorozat ideje alatt a részt-
vevők megtekinthették a Magyar
Sportmúzeum által szervezett Szé-
chenyi emlékkiállítást is. Tóth Mik-
lós, az MSTT elnöke, valamint Gé-
mesi György polgármester, a konfe-
rencia fővédnöke köszöntötte az elő-
adókat és az érdeklődőket. Pelyach
István Széchenyi István gróf, a nem-
zet ébresztője címmel mondott

előadást, ezt Győrfi János a lelkület,
szellemiség, alkotás című előadása
követte. Gombocz János Széchenyi
István a nevelő, míg Szikora Katalin
Európa sportélete Széchenyi korában
címmel tartott előadást. Sótonyi Ist-
ván a magyar lovassport meghonosí-
tásáról állított össze egy anyagot,
Győrffy Villám András pedig a gróf

és a magyar huszárok címmel prezen-
tált előadást az egybegyűlteknek.
Cserháti László Széchenyi István sze-
repéről beszélt a hazai evezőssport
megteremtésében, majd Dulin Jenő a
balatoni hajózás megalapításáról be-
szélt. A nap folyamán együttműkö-
dési szerződést írt alá az MSTT vala-
mint az NSSZ.            -tt-

Sportkonferencia – Gróf Széchenyi István hatása a magyar sportra

Sportkultúra a reformkorban

Az elmúlt hétvégén az Erdőker-
tes vendége volt a Gödöllői SK
felnőtt és U19-es csapata a me-
gyei I. osztályú bajnokságban. A
szakadó esőben lejátszott talál-
kozókon, mondhatni játékra al-
kalmatlan pályán mindkét csa-
pat vereséget szenvedett. Előbbi
3–0-ra, míg utóbbi 3–1-re kapott
ki.

A felnőttek mérkőzését látva, olyan volt
az ember érzése, mintha egy vízipóló
mérkőzésen lennénk. Szakadt az eső, a
pálya több mint kétharmadát víz borítot-
ta, így nyugodtan mondhatjuk, hogy já-
tékra alkalmatlan körülmények között
játszottak a csapatok, ráadásul a GSK
nélkülözni volt kénytelen Tóth Gyulát,
Ocskai Zoltánt, valamint sérülés miatt

Tóth Lászlót. Természetesen ez nem
menti fel a gödöllői játékosokat az alól,
hogy akaratgyenge teljesítménnyel ruk-
koltak elő néhányan, ami a hazaiak 
könnyed győzelmét eredményezte.
Tipikus egygólos meccs volt, legalábbis
abban az értelemben mindenképpen,
hogy aki az első találatot szerzi, az nagy
valószínűséggel nyerni tudja a találko-
zót. Ezt az első gólt az Eredőkertes sze-
rezte és bár egy gödöllői kapufa jelezte,
hogy lehet remény a pontszerzésre, a
házigazdák a második félidőben két vé-
delmi hibát is kihasználtak, ezzel pont
nélkül maradt a Gödöllő. A csapat a 26.
fordulót követően a 11. helyen áll 26
ponttal. 
Az ifisták sem bírtak megküzdeni az el-
emekkel, valamint a hazaiak agresszív
játékával, így ők is kikaptak. Az U19-es

gárda jelenleg 24 ponttal a 13. helyen áll
a bajnokságban.

Megyei III. osztály – Döntetlen
„hazai” pályán

Vasárnap lépett pályára a megyei III.
osztály gödöllői csoportjában szereplő
GSK II. A dobogó harmadik fokán álló
gödöllői alakulat Vácszentlászlón, „ha-
zai” pályán fogadta a Kerepes együtte-
sét és ért el 1–1-es döntetlent Legéndi
Balázs találatának köszönhetően.        -ll-

Pest megyei III. osztály gödöllői
körzet, 21. forduló
Gödöllői SK – Kerepes 1–1 (1–1)
Gól: Legéndi Balázs

Pest megyei I. osztály, 26. forduló
Erdőkertes – Gödöllői SK 3–0 (1–0)
Pest megyei I. osztály U19, 26. for-
duló
Erdőkertes – Gödöllői SK 3–1 (1–0)
Gól: Ben Ali Mourad

Labdarúgás – Elbukott vízi csata

Vereség a mocsárban
Az NB II-ben szereplő gödöllői kézisek
közül a férfiak nyerni tudtak a Füzes-
abony ellen, míg a hölgyek alulmarad-
tak a Dunaújváros ellen hazai környe-
zetben. A férfiaknál a felnőttek a 7., míg
az ifisták a 3. helyen állnak. A nők az
utolsó előtti, 11. pozícióban, míg az
ifista lányok a 6. helyen állnak.
Férfi NB II., keleti csoport 20. forduló
Gödöllői KC – Füzesabony 28:20
(16:9)
Ifi: Gödöllői KC – Füzesabony 42:28
(19:13)
Női NB II., déli csoport 21. forduló
GKC – Dunaújváros 23:33 (10:20)
Ifi: GKC – Dunaújváros 29:34 (14:17)

Utánpótlás – GSE U12-es bronz
az ob-döntőn

Május 8-9. között rendezték meg
Veszprémben az országos gyermekbaj-
nokság döntőjét az U12-es korosztály-
ban. A Gödöllői SE csapata a nagyszerű
harmadik helyet szerezte meg.

A csapatok két négyes csoportban –
az országos elődöntőn elért helyezések
alapján besorolva - kezdték meg a ver-
senyt. A GSE a Dunakeszi Kinizsi USE
csapata elleni, négygólos győzelemmel
(14:10) kezdte az ob-döntőt. A második
meccs ígérkezett a csoportküzdelem
legkeményebb feladatának. A három

éve sorozatban országos bajnoki címet
elhódító Mohácsi TE csapata követke-
zett. A várakozásoknak megfelelően,
kemény csatában egy góllal, 15:14-re a
Mohács nyert. Az utolsó csoportmér-
kőzés hozta a torna talán legérdekesebb
küzdelmét a Dunaújvárosi Városi SI
együttese ellen. A kiegyenlített párharc-
ból, kilencgólos hátrányból felállva,
Majoros Gusztáv tanítványai döntet-
lenre hozták a meccset és jobb gólkü-
lönbséggel a felsőházi rájátszásba ke-
rültek. Itt a másik csoport első helye-
zettjével, a Toldi DSE-ETO Győrrel
kellett megküzdeni a döntőbe jutásért,
ami lehetetlen feladatnak bizonyult, hi-
szen ez a csapat magasan kiemelkedett a
torna mezőnyéből. A végeredmény:
GSE – Toldi DSE 8:21. Következett a
bronzcsata, melyet a FTC csapatával
játszottak a gödöllői lányok. A GSE
13:11-re nyerni tudott az FTC ellen,
ezzel megszerezve a bronzérmet. A
csapat tagjai: Blaubacher Dóra, Bo-
tyik Alexandra, Csenteri Anna, Hor-
nyák Bernadett, Horuczi Fédra, Izsó
Fanni, Juhász Eszter, Laki Bianka,
Majoros Sarolta, Sztankovics Réka,
Szekeres Dóra, Uzsoki Zsófia, Tamás
Martina, Zavacki Renáta Edző: Ma-
joros Gusztáv 
A csapat weboldala: www.gse.hu

-li-

Kézilabda – Félsikerek az NB II-ben

Hazai győzelmek a férfiaknál

A Margita 344,2 Turisztikai és
Sport Egyesület által szerve-
zett Gödöllő Éjszakai gyalo-
gos teljesítménytúrát szer-
vez, melyre sok szeretettel
várja a túrázni szerető sport-
barátokat.

Rendezvény időpontja: 2010. jú-
nius 5. szombat
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Álta-
lános Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 20-22 óráig
Cél nyitva tartása: 20-6 óráig
Csomagmegőrzés a rajtban bizto-
sított. Ellátás túra közben: csoki,
víz, üdítő. célban: zsíroskenyér,
lekváros kenyér, üdítő
Díjazás: névre szóló oklevél, ki-
tűző
Nevezési díj: 30/20 távokon 800
Ft/fő;12/6 távokon 400 Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvez-
mény 100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turis-
ta-térképe 2. kiadás (MTSZ)
További információ kérhető az

alábbi telefonszámokon: Kobzi
András: +36-30-609-87-29, Kobzi
Andrásné: +36-30-209-28-28
Gödöllő Éjszakai 30 útvonala:
Gödöllő - Antalhegy - Pap Miska-
kút - Babatpuszta - Domonyvölgy
- Margita-kilátó - Babatpuszta -
Antalhegy – Gödöllő.
Szintemelkedése: 350 m
Szintideje: 8 óra
Gödöllő Éjszakai 20 útvonala:
Gödöllő - Antalhegy - Pap Miska-
kút - Babatpuszta - Domonyvölgy
- Babatpuszta - Antalhegy – Gö-
döllő.
Szintemelkedése: 250 m
Szintideje: 6 óra
Gödöllő Éjszakai 12 útvonala:
Gödöllő - Antalhegy - Pap Miska-
kút - Babatpuszta - Antalhegy - Gö-
döllő
Szintemelkedése: 100 m
Szintideje: 4 óra
Gödöllő Éjszakai 6 útvonala:
Gödöllő Erzsébet-park
Szintemelkedése: 0 m
Szintideje: 3 óra

Gyalogos teljesítménytúra a Margitával 

Gödöllő Éjszakai 30/20/12/6 

Az elmúlt héten rendezték a Táncsics
Mihály úti műfüves pályán az iskolák
közötti kispályás focibajnokság tavaszi
fordulóját a IV. korcsoportos diákok ré-
szére. A téli, sátras fordulót követő záró
játéknapon az Erkel Ferenc iskola diák-
jai bizonyultak a legjobbnak, ezzel el-
nyerve a korcsoport városi bajnoki

címét. A második helyen a Ha-
jós iskola zárt, míg a képzelet-
beli dobogó harmadik fokán a
Szent Imre csapata végzett.
A IV. korcsoport végered-
ménye: 1. Erkel, 2. Hajós, 3.
Szent Imre, 4. Petőfi

-tt-

Diáksport – Iskolai focibajnokság

Győzött az Erkel iskola

A győztes Erkel csapata



INGATLAN

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

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

* Központban két utcára nyíló ikerház eladó. Iár 29,5 MFt
20-944-7025

* Gödöllő  legkeresettebb részén eladó  1100 nm ősfás telken,
226 nm rusztikus családi ház, borospince, dupla garázs, kerti
tó, légkondicionáló, riasztó. Iár 52 MFt. 20 7722428

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

* 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 kulc-
srakészen 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

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

* Igényeseknek! Gödöllőn letisztult polgári stílust ked-
velőknek kertvárosi csendes utcában 1 szintes 3 és fél szoba
nappalis ház eladó. Iár 43 MFt 20-772-2429

* Gödöllő  új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes,
duplagarázsos, 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
fürdőszobás 1993-ban épült, garázsos, alápincézett családi
ház 1350 m2 szép telken eladó Iár 18,5 MFt 20-772-2429

* Extra vétel! Gödöllőn, panorámás részen 3 szoba+ nappalis,
duplakomfortos, szuterénes, garázsos, gázkazán + veg-
yestüzeléses 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+vegyestüzelésű  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 tégla lakás
SÜRGŐSEN ELADÓ Iár 11,5 MFt 20-539-1988

* Jó  vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba nappali kony-
ha-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 beálló-
val 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 magasföld-
szinti, erkélyes konvektoros lakás Iár 9,9 MFt 20-8042102

* Sürgősen áron alul! Palotakerten parkra néző 2 szobás
lakás Iár: 9.4 M FT 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

* Gödöllőn  újszerű környezetben csendes helyen 757 nm-es
építési telek eladó. Iár:14,5 M Ft. 20-944-7025

* ELADÓ, KIADÓ lakásokat, családi házakat, telkeket
keresünk készpénzes ügyfeleink részére Gödöllőn és Szadán!
20-944-7025 

* Gödöllőn a Boncsokban 16 m utcafronti szélességű, 800
m2-es zártkert. Egy 12 m2 alapterületű, 2 helyiségből álló
típus faházzal. Iá: 5,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllő központjában, az Erzsébet park közelében, felújí-
tott, nagyon jó állapotban lévő, magasföldszinti, 2 szobás
lakás. (Egyedileg szabályozható fűtés). Iá: 11,8 mFt. 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

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

* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás tel-
jesen 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, újsz-
erű állapotban lévő ikerház-fél, 460 nm saját telekrésszel Iá:
26,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllő belvárosában, 2007-ben épült társasházban,
igényes kialakítású, nappali + 2 szobás, 70 m2 alapterületű
öröklakás, beépített konyhabútorral 23 mFt irányáron eladó.
Az ár tartalmazza a teremgarázsban található gk. beálló árát
is. Érd.: FŐNIX Iroda +3620/9194-870

* Szadán 1500 nm-es, összközműves építési telkek 10,6 mFt
irányáron eladók. Érd: +3620/9194-870

* ALKALMI VÉTEL Gödöllőn a Kertvárosban 27,9 mFt-os
irányáron! Színvonalas belső kialakítású, 2009-ben
épült, 140 nm lakóterű, nappali + 4 szobás, 2 fürdős-
zobás, 2 szintes ikerház-fél saját udvarrésszel, díszkert-
tel, garázzsal. Iá: 27,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Haraszti részen, a központtól néhány perc-
nyire 120 nm alapterületű (2 lakrésszé kialakított) 3
szobás, belül teljesen felújított családi ház, 900 nm-es
ősfákkal beültetett hangulatos telekkel. Iá: 36 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870 

* Gödöllőn Királytelep városrészen 2006-ban épült,
kifogástalan állapotban lévő, 177 m2 össz.lakóterű, nap-
pali + 4 és fél szobás, 2 szintes családi ház, kis pincével,
2 beállásos garázzsal, 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 9,9-11mFt között eladók. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn Blaha városrészen, 1920 m2-es, panorámás
telken épült, 106 m2 alapterületű, 3 szobás,
téglaépítésű családi ház. Az épület alatt garázs. A telek
gyümölcsfákkal beültetett. Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén, 750 nm-
es, parkosított saroktelken épült 110 nm alapterületű, 3
szobás, bővíthető (40 % beépíthetőség) polgári jellegű
családi ház garázzsal. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Aszódon belül teljesen felújított (új nyílászárók, burkola-
tok, szaniterek, új radiátorok, víz- és villanyvezetékek), 68
nm-es, 2 szobás családi ház 507 nm-es telekkel. Iá: 12 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyházon tó közelében,
csendes környéken, 1996-ban épült, 130 m2 lakóterű, 2
szintes családi ház. Nappali+2 szobával, 2 gardróbszobá-
val, különálló garázzsal. Iá: 25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Bagon 669 nm-es telken, 120 nm alapterületű 3
szobás, kívül, belül teljesen felújított családi ház pincév-
el, garázzsal, terasszal. (Riasztó, elektromos kapu, új
elektromos és vízvezetékek). Iá: 20,1 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Igényeseknek, családosoknak Városközpontban Szőlő
u. sorházi jellegű, egy szintes, 92 m2-es, 3 szobás, 2
garázsos (opció), parkettás, egyedi gázfűtéses, teraszos,
belső udvari elhelyezkedésű, D-i fekvésű kertes lakás
eladó. Ár: 25,5MFt Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
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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 NYITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



* Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő részlettel:
61.000 Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, egyedi-mérőórás, konvektoros
fűtésű, parkettás lakás. Ár: 9,6MFt Major Zoltán +3670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu

* Lakásbeszámítással is megvehető kétszobás Új építésű
lakás, Városmajor u.-ban 41m2 kétszobás első emeleten, par-
kettás, egyedi gázfűtéses minőségi kivitelezésű lakás kulc-
srakészen Ár: 15.3MFt Major Zoltán +3670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu

* Új ÉPÍTÉSŰ Lakások a Városmajor u.-ban a Haraszti részen
kedvező áron és egyedi finanszírozással eladók. Tervek
megtekinthetők a Kossuth L. u. 34-ben. ÉRTÉKESÍTÉS: Major
Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Lakásbeszámítással is, HÁROMSZOBÁS lakás a Kör u.-ban
azonnal beköltözhető, emeleti, egyedi gázfűtéses, parkettás,
gardróbos, zuhanyzós, panorámás, erkélyes, 69 m2 lakás. Irány-
ár: 13,95MFt Major Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu 

* ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban, Szent Imre u.-ban új
építésű egyedi tervezésű saját telekkel rendelkező 100-120
m2 nappali +háromszoba, garázs, mosókonyha, minőségi
kivitelezés, kulcsrakész állapotban leköthetők. Átadás 2010
utolsó negyedév. Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 32
MFT Major Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu 

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

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

* Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla, cirkófűtéses, 74
nm-es, 2szoba +galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es tároló-
val rendelkező igényesen felújított lakás sürgősen eladó. A
társasház zárt, parkosított udvarán belül játszótér, kerti grill,
gépkocsi beálló található. Csendes, nyugodt zöldövezet, barát-
ságos, családias kis lakóközösség. Iár:15,5MFt 30-491-5020

* ELADÓ JÁNOS UTCA SZEBBIK OLDALÁN magasföldszinti
TÉGLALAKÁS! 60 m2-es, 2 Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes,
zöldövezetre néző lakás eladó. IRÁNYÁR: 11.850.000 Ft.
Telefonáljon: 06 (30) 919-5960 www.ingatlanvadasz.hu - A
nagypostával szemben! Sorszám: 4294. 

* I.emeleti TÉGLALAKÁS  JÁNOS UTCA közelében: 49 m2-es,
2 Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes  9.500.000 Ft-os irányáron
ELADÓ. Telefon: 06 (30) 919-5960 www.ingatlanvadasz.hu -
A nagypostával szemben. Sorszám: 3778. 

* EGYEDI AJÁNLAT! SZADÁN 2005-ös építésű önálló
TÉGLAHÁZ 14.990.000 Ft IRÁNYÁRON! 117 m2-es, Nappali +
2 vagy 3 Hálószoba kialakítható, rendezett telekkel közpon-
thoz és buszmegállóhoz közel SÜRGŐSEN ELADÓ! Hívjon
most: 0630-919-5960, www.ingatlanvadasz.hu - A nagy-
postával szemben. Sorszám: 4201 

* Gödöllőn a Kodály Zoltán utca közelében, 70 m2-es, 3
Szobás ÖNÁLLÓ TÉGLAHÁZ széles, formás 1070 m2-es
ősfás telken ELADÓ. Irányár: 24.900.000Ft. Hívjon: 30-
919-5960 www.ingatlanvadasz.hu. A NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN Sorszám: 4050. 

* Szent István téren 2.em. 54 nm-es tégla építésű klímás,
parkra néző, jó állapotú csendes lakás kedvező áron eladó.
Ár.11.8MFt. Tel. 06-30-684-5516 

* Palotakerti 3.em. 61 nm-es, 2 szobás lakás eladó.
Ár:10,7MFt. Tel. 06-30-684-5516 

* Gödöllő Királytelepen 142nm-es tetőteres, klímás családi
ház eladó. Lakás beszámítása lehetséges, Gödöllő és
környéke, ill. Bp. Gödöllő közeli kerületeiből. Iár:26,9MFt. Tel.
06-30-684-5516 

* Keresek ügyfeleim részére eladó tégla építésű egyedi
fűtésű lakásokat, ill. családi házakat Gödöllőn és Szadán!
Köszönöm hívását. Tel. 06-30-684-5516 

* 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
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel: +36-30-946-7702

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

* Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek eladó közel a
buszfordulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd: e-mail:
h74sanyi@citromail.hu vagy +447838599970-s számon.

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

* Isaszeg Öreghegyen eladó 1900 nm-es zárt kert. Osztatlan
közös tulajdonú. SOS. Részletfizetéssel is. Iár: 1,5 M Ft. Tel:
06-20-586-6848

* Családi okok miatt sürgősen eladó Ikladon családi ház.
Gödöllői lakáscsere érdekel. Iár: 18,9MFt. Tel: 06-28-403-
586, 06-20-413-2243

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

* 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

* János utcában, 60 nm-es, téglaépítésű, konvektoros, felújí-
tott, erkélyes lakás tulajdonostól eladó. Iár: 12,2 M Ft. Érd:
06-70-388-3706 

* Gödöllőn, kitűnő környezetben két generációs családi ház eladó
melléképületekkel, termő gyümölcsössel. Tel: 30-568-2223

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

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

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

* SZENT JÁNOS UTCA 17-ben első emeleti 1+2 félszobás, 50
nm-es, konvektoros, téglaépítésű lakás tulajdonostól eladó.
Iár: 10,7MFt. Érd: 06-70-239-2969 

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

* Bp. XIII. Váci út – Dózsa Gy. út sarkán üres, 2 szobás, 5.em.
lakás 14 millióért eladó. Metró, piac, liget elérhető közelség-
ben. Tel: 06-28-421-269, 06-20-463-6452 

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 m2-es, 2 szobás,
téglaépítésű, gázkonvektoros, 4. emeleti, nem régen felújított
lakás eladó. Iár: 12,3MFt. Tel: 06-30-210-0048

* 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 terem-
garázs, stb. Érd: 06-30-9425-103

* Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben 900m2–es telken
150m2 felújított családi ház, gondozott kerttel, öntözőrend-
szerrel, dupla garázzsal eladó. A telek két utcára nyílik, a ház-
nak két különálló bejárata is van, kétgenerációs házként is
használható. Iár: 35 M Ft Érd: 70-604-4403, 30-469-6721

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

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

14 Gödöllői Szolgálat 2010. május 19.
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* Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 64 nm-es, 2 és fél-
szobás, egyedi fűtéses, felújított földszinti lakás, tulajdonos-
tól. Irányár: 14,5 M Ft. Tel: 06-20-3965-811 

* Gödöllő központjában, Szt. János utcában 1,5 szobás, III.
emeleti, kis rezsijű, gázfűtéses, vízórás öröklakás tulajdonos-
tól eladó. Érd: 06-70-317-4394 

* Gödöllő központjában, Szt. Imre utcában TULAJDONOSTÓL
eladó 49,7 nm-es, 1.em. 1,5 szobás társasházi lakás. Amerikai
konyhás, egyedi cirkófűtéses, konyhabútorral, beépített
gardróbszekrénnyel, légkondicionálóval felszerelve. Ingatlan-
közvetítők kíméljenek! Iár: 15,5 MFt. Tel: 30-456-1311

* Kazinczy körúton 2 szobás, teljesen felújított, konvektoros,
erkélyes lakás eladó. Tel: 06-20-455-4648

* Gödöllőn, csendes zsákutcában nappali + 2,5 szobás csalá-
di ház sürgősen, áron alul eladó. Lakás beszámítása lehet-
séges. Tel: 06-30-998-1496

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

* ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az Alvégben 3,5+1 szobás konvek-
toros, cserépkályhás családi ház melléképületekkel. HÉV, vonat,
boltok, óvoda, iskola pár perc. Iár: 17,2M Tel: 30-2014-769

* Belváros Szabadka utcai tégla, konvektoros, hitelmentes 37
nm-es lakás eladó. Tel: 06-28-770-421

* Gödöllőn a Remsey körúton 3.em. 46 nm-es, 1,5 szobás,
erkélyes, vízórás lakás eladó. Csendes, szép környezet. Iár:
11,7 MFt Érd: 06-30-354-5251

* Gödöllőn központtól 10 percre, társasházban 3szoba
összkomfortos, 2erkélyes, D fekvésű felújított lakás eladó.
(Tégla ép., egyedi fűtés, olcsó rezsi.) Garázzsal v. nélküle. +36-
70-324-8385 

* Bp. Bosnyák tér közelében I.em. 35 nm-es lakás tulajdonos-
tól eladó vagy hasonló gödöllőire cserélhető. Iár: 8,5 M Ft. Tel:
06-70-571-3001

* Eladó 86nm-es 2,5szobás, részben felújított családi ház
Gödöllőn, Szabadka utcában, melléképülettel, fedett kocsi
beállóval, fúrt kúttal, 763nm-es telekkel. Csendes, nyugodt
környék, központhoz közel. Iár:26,5MFt 06-70-617-7221

* Központhoz közeli, jó állapotú, 2 szobás, cirkó fűtéses, 55
nm-es lakás eladó Aszódon. Mind a két szoba galériázott. Iár:
9,1MFt. Tel: 06-70-379-3266, 06-20-539-5167 

* Gyógyfürdő műútja mellett Tóalmáson 2 szintes, modern,
téliesített, összkomfortos nyaraló betegség miatt eladó.
Megegyezünk. Tel: +36-20-621-5111 

* Árverés alatt álló családi ház eladó Püspökhatvanban. 8,5M
Ft. Tel: 06-30-449-4881

* Gödöllőn, Kör utcában 2.em. 69 nm-es 1+2 félszobás
beépített konyhás, jó állapotú lakás eladó. Iár: 16,5 MFt. Tel:
06-30-384-2587, 06-30-483-3022 

* Gödöllőn, Kör utcában 2.em. 69 nm-es 1+2 félszobás
beépített konyhás, jó állapotú lakás eladó. Iár: 16,5 MFt. Tel:
06-30-384-2587, 06-30-483-3022 

* Gödöllőn eladó téglaépítésű. 1.em. 34nm-es 1szoba-konyha,
zuhanyzós (külön WC), alacsony rezsijű lakás. Kis kertes házra
cserélhető. Ár megegyezés szerint. Tel: 06-30-566-8635

* VALKÓN 6,3 millióért főúton, buszmegállóval szemben jó
állapotban lévő kétlakásos, egybenyitható parasztház cserépkály-
hával + konvektoros gázfűtéssel, új fürdőszobával, melléképület-
tel, boltíves pincével, a házban kemencével, 400 nöl-es telekkel
eladó. Bankkölcsön felvehető. 20-915-0341, 28-417-125 

* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 19,5M Ft-os
iáron, ugyanitt 3280m2 közművesített építési telek 9,2M Ft-
os iáron eladó. Tel: 06-28-404-124, 06-70-570-5461

* 2 szobás, 61 négyzetméteres, szabályozható fűtésű,
beépített erkélyes, jó állapotban lévő lakás a Palotakertben
eladó. Tel: 30/211-0009

ALBÉRLET KIADÓ

* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló
családi ház. Tel.:20/986-4946.

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

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

* 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

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

* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútorozott
lakás hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. 06-20-289-
4854, 06-20-362-5540

* 3 szobás, bútorozott családi ház az alvégben kedvező áron
kiadó. Érd: 06-30-906-6304

* Gödöllő központjában 2 szobás, erkélyes, konvektoros
lakás KIADÓ, esetleg ELADÓ. Kaució szükséges. Tel: 06-30-
308-6025, 06-30-390-1727 

* Gödöllőn az Erzsébet park közelében 2,5 szobás 1.
emeleti, egyedi vízórás, konvektoros lakás bútorozatlanul
kiadó, hosszútávra. Érd: 30-9-753-597, 30-9-890-509

* Szent János utcában, téglaépítésű 1.em. erkélyes, parkra
néző 1szoba összkomfortos, bútorozott kislakás
hosszútávra kiadó. (Internettel, pincetárolóval.) 45EFt
+rezsi +kaució. Tel: 06-10-217-8008 (17 óra után).

* Kazinczy körúton 2 szobás, konvektoros, téglaépítésű, IV.
emeleti lakás kiadó. 60.000 Ft+ rezsi. Tel: 06-30-210-0048

* Másfél szobás, egyedi vízórás, konvektoros, tiszta lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-270-7119

* Mogyoródon, hévnél 2szoba összkomfortos házrész 3
főnek kiadó. Kábeltévé, kocsi beállási lehetőség. 45EFt
+rezsi +2 havi kaució. 06-20-430-0348

* Szt. János u. elején I.em. gázkonvektoros, beépített, új
nyílászáróval felszerelt, 2szobás, parkettás, bútorozott,
felújított lakás hosszútávra kiadó. (60nm) 45E Ft + rezsi +1
havi kaució. Tel: 06-30-502-4148, 06-28-418-005

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

* Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es kétszintes, 2
fürdőszobás lakás garázzsal igényesnek kiadó. Tel: 06-30-
203-5912, 06-28-514-906

* Gödöllő központjában 2,5 szobás, 2.em. erkélyes lakás
hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Érd: 20-3-303-396 

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

* Külön bejáratú albérlet kiadó. Szoba-konyha, fürdőszoba.
Tel: 06-30-581-3827 

* Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 65 nm-es lakás június
1.-től hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Érd: 06-70-
237-7059 

* Kiadó Gödöllőn Paál L. közben 2 szobás, berendezett,
bútorozott, gázkonvektoros, egyedi vízórás, felújított,
összkomfortos lakás. Azonnal beköltözhető. Tel: 06-20-
526-7289 

* Isaszegen 2 szoba összkomfortos albérlet kiadó. Tel: 06-
30-263-0886 

* Városközpontban 30 nm-es gázfűtéses, gépesített,
bútorozott lakás kiadó. Jó parkolási lehetőség. 2 havi kaució
+rezsi + 40E Ft. Tel: 06-30-905-3030 

* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es
lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+36-
20-3539492

* Gödöllőn, szép környezetben kertes családi házban külön
bejárattal 65 nm-es lakrész kiadó. Tel: 06-30-664-3095,
06-30-664-3093 

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

* Gödöllőn kétszobás, gázkonvektoros, bútorozott lakás a
Szent János utcában kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel:
06-28-411-259 

* Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott, kábeltévés,
Internetes Gödöllő központjában lévő lakás nagyobb szobája
egy vagy két személy részére. (20.000.- ill. 15.000.-Ft/fő
+rezsi.) Kaució szükséges. Tel: 06-20-824-4664

* Gödöllő Mátyás kir.utcában családi házam tetőtere kiadó.
Teljesen különálló lakrész, amerikai konyhás, fiatalosan
berendezett új bútorokkal. (Kocsibeállóval.) Tel: 06-28-417-
724, 06-70-516-4176, 0670-525-0266 

* Gödöllőn a Tűztoronyházban 1,5 szobás lakás
hosszútávra, azonnal kiadó. Tel: 06-20-336-4068 

* Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 60 nm-es földsz-
inti lakás. Kaució szükséges. Érd: 06-20-8071-377

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

* KIADÓ  János utcában 42 nm-es  I emeleti lakás 45eFt /
Hó 20-772-2429

* KIADÓ  Kertvárosi részen 75 nm-es 2 szoba-konyha,
étkezős, cirkós részben felújított ház. Nagy telek garázs van.
75eFt / Hó 20-772-2429

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, szín-
vonalasan kialakított üzlethelyiség. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620-9194-870 

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

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-

SZINTŰ  INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken
eladó vagy a környéken nagyobbra
cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
*A Nagyfenyvesben nappali + 3
szobás, 150 nm lakóterületű, felújí-
tandó családi ház 970 nm-es telken
sürgősen eladó. Csereként 1+2 fél
szobás, egyedi fűtésű lakás
beszámítható.  Irányár: 23 mFt.
* A Kertvárosban, nappali+ 4 szobás,
amerikai konyhás, dupla garázsos,
újépítésű, jó elrendezésű családi ház
1163 nm-es, parkosított telken eladó.
Irányár: 39,9 mFt. 
*A Kertvárosban, nappali +7 szobás,
2 szintes, kétgenerációs, felújított,
családi ház, 3 férőhelyes garázzsal
850 nm-es, parkosított telken
sürgősen eladó. Iá: 36mFt.
*A Kertvárosban 450 nm-es, nap-
pali+6 szobás családi ház 3600 nm-
es telken, garázzsal, sok extrával
(klíma, riasztó, locsoló rendszer,
elektromos kapu, automatikus kerti
világítás, járdafűtés, kerti pavilonok
stb.) eladó. Irányár: 195 mFt.

*A Kertvárosban, 100 nm-es, nap-
pali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás sarok-
telken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
*A Kertvárosban igényes, nappali+3
szobás, 180 nm-es, családi ház szép
parkosított telken garázzsal, szauná-
val, jakuzzival eladó. Egy szobás
önálló lakrész is tartozik a házhoz.
Irányár: 64,9 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es,3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú
családi ház, szép gondozott, 506 nm-
es telken eladó vagy 2 szobás csalá-
di házra és 1+2 fél szobás lakásra
cserélhető. Iár: 28 mFt.
*Az Antal- hegy lábánál, 600 nm-es,
gondozott saroktelken 160 nm-es,
nappali + 3 szobás, jó állapotú csalá-
di ház eladó. Beépített konyhabútor,
dupla garázs, mosókonyha, szauna.
Irányár: 27,8 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1000 nm-es,
gondozott telken 360 nm lakóterületű
háromszintes, garázsos családi ház
eladó üzlethelyiséggel. Iár: 36 mFt.
*A Marika- telepen, 2002-ben telje-

sen felújított, kétszintes, 5 szobás
családi ház, 1170 nm-es telken,

csendes környezetben, erdők
közelében. Irányár: 30 mFt.

IKERHÁZI LAKÁSOK:
*A Fenyvesben most épülő 2 lakásos
társasházban 85 nm-es, 3 szobás
lakás 300 nm-es telekrésszel, 70 % -
os készültségben eladó. Iár: 15,5 mFt. 
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 26,5mFt.
*Az új Fenyvesben, 2005-ban épült,
132 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal
(riasztóval, automata garázs és
kapunyitóval, öntözőrendszerrel) 450
nm-es telekrésszel eladó. Iá.: 38 mFt
*A Csanak panorámás utcájában
épülő, nappali+ 4 szobás, igényes
ikerházi lakások, kulcsrakész állapot-
ban eladók. Irányár: 37,5 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telken, pincével, melléképület-
tel eladó. Iá: 21mFt.



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

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

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

* Gödöllői Missy Szépségszalonban helyiségek kiadók a
szépségiparban tevékenykedők részére. Tel: Erika 06-30-
247-6718 

* KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel: 70-224-7137

* 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

* Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 54 nm-es üzlet
kiadó. Riasztóval felszerelve. A kirakat betörésvédelmi fóliá-
val ellátva. Érd: +36-70-535-4474

* Gödöllő központjában, főútvonalon 54 és 46 nm-es
üzlethelyiségek kiadók. Irodának is alkalmasak. Szabadság
út 21. (Csengő a Munkácsy utcai 2. ablaknál.)

* Gödöllő városközpontjában, forgalmas helyen 47 nm-es
földszinti üzlethelyiség (Szabadság téren) azonnali költözés-
sel kiadó. Érd: 06-28-414-149, 06-30-543-7898

* Gödöllőn fodrászüzletbe 15 nm-es helyiség kiadó. Tel. 06-
30-282-2346 

* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben július 15.-től udvari, 30
nm-es üzlethelyiség. Irodának is alkalmas. Tel: 30-346-5408

* Pataktéri garázssoron, lakóházak felőli oldalon billenőa-
jtós betongarázs reális áron eladó. Tel: +36-70-247-1270

* Központban üzlethelyiség eladó. A Fókusz Üzletház
udvarában 30 nm-es üzlet 7.200.000 Ft irányáron eladó.
Érd: 06-20-521-6706 v. 06-28-610-071 este 

ÁLLÁS

* Adósságkezelő cég keres jó képességű (megfelelő helyzetfe-
lismerés, gyorsgondolkodás, megbízható, magától dolgozni
tudó, jó kiállású, független, "B" kat. jogosítvánnyal rendelkező,
25-40 év közötti férfit, 8 órás munkavégzésre. Bérezés mege-
gyezés szerint. Jelentkezés személyesen, előre egyeztetett
időpontban a 06/30-950-93-96-os telefonszámon.

* Villanyszerelőt felveszünk "B" kat. jogosítvánnyal gödöllői
munkahelyre. Érd.: 30/588-5889.

* Gépjármű márka szervíz, gödöllői munkahelyre autósz-
erelésben és villamossági szerelésben egyaránt jártas
munkatársat keres! Érdeklődni hétköznap, 09.00-tól 17.00-
ig, a 06-30-221-0687-es telefonszámon lehet.

* 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 szalonunk-
ba keresünk férfi-női fodrászt, pedikűr-, manikűröst, műkör-
möst. Jelentkezni a 20 9194-870 -es telefonszámon lehet.

* Ingatlan-tanácsadó, ingatlanbróker állás betöltésére
munkatársakat keresünk, új, és használt lakások forgal-
mazására. Képesítés nem feltétel. Idegen nyelvtudás előny.
Jelentkezés csak írásban: godollo@perfektotthon.hu -
www.perfektotthon.hu

* 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 referen-
ciával, stabil háttér segítséget nyújtok a családoknak, idős
embereknek. Érd: 06-30-509-9941
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NYÍLT NAP!
A sóterápiát térítésmentesen ki-

próbálhatja május 29-én szombaton

délelőtt az Asztma Világnapja alkal-

mából! Bejelentkezés szükséges!

Allergia gyógyítása
alternatív terápiával

Végre tavasz van, közeledik a nyár,  mind-
annyian várjuk a vakációt, de sokak számára
egyáltalán nem könnyű időszak ez a két évszak.
Egyre többen küzdenek allergiás panaszokkal,
sokan érkeznek rendelőmbe kifejezett légúti
illetve szemtünetekkel (orrfolyás, viszketés,
tüsszögés, orrdugulás, illetve kötőhártyagyul-
ladás), szerencsére kevesebben vannak azon
betegek, akiknél asztmatikus jellegű rosszullét
is társul.
Miután a páciensek évek óta folyamatosan,
jelentősebb javulás nélkül szedik a beállított
gyógyszereiket,  mindenkiben felmerül a
kérdés, hogy milyen terápia segítségével gyó-
gyulhatna véglegesen. A HOMEOPÁTIA segít-
ségével, kb. két év alatt fokozatosan megszűn-
tethető ez a túlérzékenységi reakció.  Hogyan is
történik ez pontosan? 
A beteg egy órás kikérdezés alkalmával pon-
tosan elmondja tüneteit, ezeknek megfelelő
tüneti szereket keresünk, amit kiegészít az
allergológiai vizsgálat által azonosított
allergénre vonatkozó homeopátiás szer (pl. par-
lagfű, feketeüröm, pollen), az egész terápia
alappillére a hisztamin szint csökkentését
irányító szer, valamint az alkati szer. A panas-
zok jelentős mértékben csökkenni fognak, a
beteg közérzete kifejezetten javulni fog  már az
első periódus alatt is. Természetesen a szerek
akkor működnek leghatásosabban,  ha már az
allergén, vagyis a kiváltó tényező megjelenése
előtt egy hónnappal alkalmazni kezdjük őket. 
A kezelés megtervezése mindig szakember
segítségével történjen,  hiszen egyáltalán nem
mindegy,  hogy milyen hígítást alkalmazunk!
A másik jelentős segítség a SZÁRAZ
SÓTERÁPIA.  Szemünket, orrunkat ki tudjuk
mosni akár naponta többször is - hogy az inger-
lő anyag mennyiségét csökkentsük-, de hörgő-
inket nem! Napjainkban pollen- és szennye-
ződésmentes környezet aligha létezik, legfel-
jebb a magashegységek vagy az óceánok, ten-
gerek tiszta levegője. 
A sós levegő belégzése számos légúti betegsé-
gre nyújt gyógyírt, azonban kevés ember
engedheti meg magának,  hogy hosszabb ideig
ilyen helyre utazzon. A só gyógyító erejét  a
tengerektől távolabb eső vidékeken  a sóbányák
biztosítják, a száraz sóterápiás  eljárás során
pontosan ezen sóbányák mikroklímáját utánzó
környezetet állítanak elő: a finomra porlasztott,
ködszerűen lebegő sót belélegezve az apró
szemcsék eljutnak oda, ahol az egészségre
káros anyagok gyulladt,  görcsös állapotot
okoznak. Megszűnik a pangó lerakódás, a
váladék köhögéssel távozik a légutakból, nor-
malizálódik a tüneteket kiváltó hisztamin és
IgE szint és a gyulladás fokozatosan
megszűnik. A titka a rendszeres alkalmazásban
rejlik: bevezető időszakot követően a gyer-
mekek 20-40 percet, felnőttek 40-60 percet
tartózkodhatnak a klímahelységben, allergiás
megbetegedések esetében 20 alkalom javasolt.

Dr. Kordé Izabella  -  homeopátiás orvos

Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház

Tel.: 30/338-0265

Arec Gödöllő Sóterápia
Elérhetőségünk: Gödöllő, Gábor Á. u. 1.

Info és bejelentkezés: 20/494-2950
Egészségpénztárakkal együttműködünk!

www.arecterapia.hu
(x)
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* Gödöllői családnál munkát vállalna 68 éves felső-
fokú végzettségű gödöllői nő kertszépítési, konyhai,
iratrendezési – adminisztrációs területen. Tel: 06-28-
411-126

* Kft keres Amada típusú élhajlító gépre szakmunká-
sokat. Kiemelt bérezés. Szállás biztosított. Tel: 06-
70-429-3129, E-mail: mail.09@freemail.hu 

* Cégünk keres gyakorlattal rendelkező munkavál-
lalókat Siemens 840-D vezérélésű megmunkáló
központra. Tel: 06-20-667-5506, 06-20-589-9239 

* MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ HÖLGY
TAKARÍTÁST VÁLLAL. Tel: 06-30-367-7118 

* Gödöllőn jól működő fodrászüzletbe KOZMETIKUS-
NAK hely kiadó. Tel. 06-30-282-2346 

* 28 éves lány szabadidejében takarítást vagy egyéb
munkát vállalna. Tel: 06-20-576-0807

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK,
szgk és utánfutó van. Többek között autója belső
takarítását is megoldom az otthonában (a mindenes).
Érd: +36-20-486-2747 

SZOLGÁLTATÁS

* TAVASZI KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS! Végre beköszöntött
a tavasz! A hosszú tél bizonyosan az Ön lábát is
megsínylette, a nyitott cipők, rövid szoknyák évsza-
kában pedig a lábápolás szintén a jó megjelenés részét
képezi. Otthonában üdévé és széppé varázsolom a
lábát! Hívjon bizalommal! Tel.: 30-851-8763

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis-
és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizs-
gálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft.
Tel.: 430-341, 30/211-9388. 

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler,
villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-
303006200. www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Tel: +36-30-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is

* 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 vil-
lanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel.
+36-20-9370-199

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

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mos-
dók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. +36-
70-613-5662.

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
+36-20-423-4828,  www.interiortrans.hu

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendsz-
erek, garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. +36-
20-9-177-555

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

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

* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk
kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.

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

* KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS.
TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-
20-9-537-537

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

* 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

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

* NŐGYÓGYÁSZATI vizsgálatok, gyermek-felnőtt
ultrahang, allergia vizsgálat, biorezonancia, üzemor-
vosi szolgáltatások, cégek részére is. Júniustól bőr-
gyógyászat. Santemed klinika Gödöllő, Remsey krt.
21. Tel: 06-28-516-530

* Fogyjon éhségérzet nélkül fülakupunktúrával! Főnix
Egészségcenter, Öreghegyi út 1. Bejelentkezés: 06-
30-2310-443 (14 óra után.) www.tubamirum.eu 

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

* TALPMASSZÁZS. Reflexológus több éves tapaszta-
lattal masszázst vállal az Ön otthonában. Tel: du. 06-
30-853-2704 

* FOGYASZTÁS, komplex szakszerű alakformálás,
vákuummasszázs, narancsbőr kezelése. Munkájára
igényes FODRÁSZT KERESÜNK. Tel: 06-30-676-4335
FŐNIX EGÉSZSÉGCENTER Gödöllő, Öreghegyi u. 1. 

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés).
Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: +36-20-4359-650

Fényre sötétedő szem-
üveglencsék akciója!!!

Manapság egyre többet lehet hallani arról,
hogy a Földre érkező UV sugárzás men-
nyire káros számunkra. Bőrünket védjük
naptejekkel, de kevés szó esik arról, hogy a
káros sugárzás szemünket is jelentős
mértékben károsítja.
A szem belső szerkezetét vizsgálva megál-
lapítható, hogy a szemlencse és az
ideghártya (retina), a közvetlen napsug-
árzás hatására, hosszabb távra szóló
sérüléseket szenvedhet. Az UV-sugárzás-
nak a szemlencsére gyakorolt negatív
hatása bizonyított, annak eredményeként
később pld. szürkehályog alakulhat ki. Ezt
támasztja alá, hogy a felmérések szerint a
szürkehályog gyakrabban következik be
(és gyorsabban megy végbe) a napos orszá-
gokban élő lakosság körében. Ezért a foko-
zott védelem az ilyen zónákban kiemelten
indokolt.

Szemünket védhetjük napszemüveggel is,
de, ha Ön (dioptriás) távoli szemüveget
visel, akkor praktikusabb megoldás a
fényre sötétedő optikai lencse.
Ezek a lencsék beltérben teljesen átlát-

szóak, míg erős napfényre napszemüveg
sötétségűre sötétednek. Az UV sugárzás
hatására változtatják a színüket, az éppen
aktuális fényviszonyoknak megfelelően.
Így, az éles látáson kívül, biztosítják
szemünk számára a megfelelő, és
kényelmes fénymennyiséget. Bármilyen
szemüvegkeretbe elkészíthetőek, léteznek
egyfókuszú (csak távoli), bifokális, és mul-
tifokális kivitelben is. Kaphatóak szürke és
barna színben. Természetesen 100%-os UV
védelemmel rendelkeznek. Ráadásul ma
már olyan modern lencsék is léteznek,
melyeknek a reakció ideje háromszor
gyorsabb, mint az elődeiké.
Az optikai piacon sokféle fényre sötétedő
lencse kapható. Legjobb paraméterekkel
rendelkező, leggyorsabb reakció idejű
ilyen lencse, a Tansitions VI-os elnevezésű,
melyre most 20% kedvezmény van. 
Tavaszodik, a verőfény tényleg „veri”
szemünket, ne hagyjuk, hiszen van
megoldás!

Szőke Emese 
optometrista, látszerész mester (x)

Fényresötétedő- és dioptriás
napszemüveglencsék több mint

25% kedvezménnyel!



* AKCIÓS ALAKFORMÁLÓ MASSZÁZS 3.500,-/90’ –
CSOKOLÁDÉS 5.500,-/120’ – MÉZES 3500,-/60’ –
FRISSÍTŐ MASSZÁZS 5.000,-/120’ Bejelentkezés:
70/452-6361 

* MASSZÁZS. Fáj a feje, nyaka, háta, lába? Ne várja
meg az elviselhetetlen fájdalmat. A masszázs sokat
javíthat állapotán. Valamint FOGYASZTÓ, csokoládés
és NARANCSBŐR elleni kezelések. Anikó masszőr:
+36-30-728-3055

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

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: +36-30-333-9201

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

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

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó
férfi házkörüli munkát vállal. Kertépítészeti munka
alkalmanként, rendszeresen földmunka, lakatos
munkák, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festések.
Csapadék víz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás,
kőműves munkák, fakivágás. +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

* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-
361-9679 

* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók +
harmonika ajtók. +36-20-9-943-145

* FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozgatással,
fóliatakarással, kedvező áron. Tel: 06-28-418-591,
06-20-5944-574

* VÁLLALJUK LAKÁSOK – KÖZÜLETEK TELJES KÖRŰ
FELÚJÍTÁSÁT. Érd: 06-30-257-2456,
www.belsoepiteszet.eu 

* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elrom-
lott, hipp-hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. +36-20-2038-718

* Gyors és minőségi! Kőműves munkák, burkolás,
fakivágás, viacolor, fűkaszálás, egyéb kerti munkák,
takarítás, és ami még eszébe jut. Hívástól 24 órán
belül. 06-20-351-1895

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Új egyedi kárpitos bútorok készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: +36-70-384-8711

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

* Helyiség műkörmösnek, masszőrnek kiadó! Uitt
sorselemzés tisztánlátóval, üzleti, ill. magánjellegű is.
www.kartaliklara.eu Gyógyhatású kávé a prob-
lémákra, kóstolási és üzleti lehetőséggel. Tel: 06-30-
901-4840 

* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén ren-
delje meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: +36-20-4-359-650

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

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartá-
lyok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtéssz-
erelés, 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
műkörmösként porcelán és zselés körmök építését
vállalom az Ön otthonában - hétvégén is! Diákoknak
10 % kedvezmény! Érd.: +36-30-851-8763

OKTATÁS

* TOP-TAN: Már most jelentkezz nyári 3 hetes szu-
perintenzív, középfokú nyelvvizsgára, érettségire
felkészítő angol és német nyelvtanfolyamainkra.
Kezdési időpontok: jún. 14, júl. 5. és aug. 16. A május
31-ig jelentkezőknek 20% kedvezmény. Jelentkezés:
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, top-
tan1999@gmail.com. Mobil: 30-224-75-63. 

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelv-
tanfolyamok 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
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN
általános, beszédcentrikus, és üzleti nyelvtan-
folyamokat kínál, anyanyelvi tanárokkal is, az alapok-
tól felsőfokig, 4-6 fős csoportokban. Felkészítés vizs-
gákra (Origo, TELC, ECL, Euro, TOEIC, STB.), érettsé-
gire, felvételire, munkavállalásra. Bővebb információ:
www.mencelus.com  Tel: +36-70-219-3689

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

* ANGOL nyelvoktatás, nyelvvizsgára felkészítés, cso-
portos és egyéni. Délelőtti időpontokban is. Takárné
Bacsó Márta  +36-28-430-229, +36-30-49-73-066,
www.bacsoenglish.hu

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

* NYELVTANULÁS és NYARALÁS! 1 hetes kurzusok
kirándulásokkal egybekötve Angliában. Részletes
információ Gabitól. E-mail: bolhika@yahoo.com Tel:
0044-1398-351-519 

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

18 Gödöllői Szolgálat 2010. május 19.

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Zöldborsó
Kertünkben május elején már minden zöld-
ségágyás körül ott mosolyog a már virágzó
zöldborsó. Édesanyám sokat ültet belőle,
ám nem egyszerre, hanem úgy hetente
másikat, nehogy egyszerre érjen be. Régen
nem volt mód a fagyasztására, így késlel-
tetve ültetve hosszabb ideig élveztük a friss
termést. Szerette a család, minden nap
valamilyen módon szerepelt az ételben.
Szívesen csipegettük nyersen  zsenge
édeskés szemeit kerti munka közben is.
A borsószezon feladatot adott a családban
mindenkinek. Egyszerre nem lehetett
leszedni, három-négynaponta tértünk vissza
ugyanahhoz a növényhez. A szárhoz  közeli
hüvelyeket szedtük le elsőként, óvatos moz-
dulattal, mert könnyen kiránthattuk a gyök-
erét a földből (azért nem járt dicséret), s
második vagy harmadik szedésnél fosztot-
tuk meg a növényt utolsó terméseitől. Este
aztán nekiültünk mindannyian és kifejtettük.
Olyan hangulata volt ennek a ténykedésnek,
mint télen a kukoricamorzsolásnak vagy
ősszel a tengeri hántásnak. Gond volt, hogy
a varjak, galambok rájártak a borsóvetésre,
kárt tettek benne. Ha csak egyetlen borsó is
a felszínen maradt, ha a madarak egy szemet
is találtak, akkor a földből kitúrták, megker-
esték a többit. A borsó nem mondható
szaporának. Egy kiló hüvelyes borsóból

mintegy harminc deka fejtett borsó lesz. Ez
frissen finom, cukros, ám néhány nap – egy
hét alatt keményítő lesz a cukorból, a borsó
megkeményedik, elveszti zamatát. Ha pedig
teljesen kiszárad (évezredekig csak ily
módon fogyasztották) évekig eltartható sár-
gaborsó lesz belőle (a kifejtőborsóból). Ez
az iskolai menzán nem volt túl népszerű,
még szalonnataréj feltéttel sem.
Ilyenkor tavasszal nincs finomabb a
borsólevesnél. Amíg friss, naponta
enném. Egyszerü készíteni, idei sárgaré-
pa, kevés rántás kell hozzá, és kész. A
nokedli hozzá persze, elmaradhatatlan.
Százféle ételbe kerül borsó, rizibizi,
zöldbörsós máj, raguk, levesek…

A király, a cukorborsó (nemzetközi neve:
mange-tout, ami arra utal, hogy az egészet
meg lehet enni), ritkán kapható itthon.
Hüvelye igen zsenge és ehető, mert nincs
benne a pergamenszerü hártya. Ezt csak
"szálkátlanítják". Ez a kedvenc, salátába
vagy köretnek – én önálló ételként is
szeretem, fokhagymás vajon kicsit megfut-
tatni héjastól, s melegen ropogtatni a friss,
ízes zöldséget!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



* TELC ANGOL Középfokú vizsgára kiscsoportos, 40
órás felkészítés indul június 21 –július 6, de. 8-12, H-
K-Sz-P napokon. Jelentkezés júni. 15-ig. Takárné
Bacsó Márta  +36-28-430-229, +36-30-49-73-066 

* GYEREKAGYKONTROLL-TANFOLYAM GÖDÖLLŐN!
Szeretné, ha gyermeke szeretne tanulni? 2010. május
29-30-án, 9 és 17 óra között. További információk
kérhetők a 06-70-645-8847-es számon, vagy a
gyerekagykontroll@gmail.com címen.

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

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

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

ADÁS~VÉTEL

* Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm,
280cm re bővíthető, 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, ágyneműtarós 2
személyes fiatalos kanapé, ami alvásra is kiváló
25.000 Ft. Tel.: 30/547-3296 (egész nap).  

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

* BIZSU ÁRUSOK FIGYELEM! Profil váltás miatt biz-
suk, láncok, szettek, hajcsattok, stb. olcsón eladók
(beszerzési ár feléért). Érd: 06-30-9425-103

* Négy darab vadonat új pehely ágynemű garnitúra
(paplan, párna, kispárna) eladó. Tel: 06-30-203-5912,
06-28-514-906 

* JENFE fogyasztó tapaszok fél áron, ill. francia,
klasszikus blézerek M-s méretben 20.000,- helyett
5.000 Ft-ért eladók. BOLT FELSZÁMOLÁS MIATT
szintén eladó. Tel: 06-70-313-0701 

* Eladó eredeti NDK-KAHLA MADONNAMINTÁS kézzel
festett 72 db-s étkészlet iár:180E FT. Koloniál tölgy-
fa 5db-s szekrénysor jó állapotban iá:125 EFt.
Koloniál tölgyfa ágy 90×200 (új huzattal) iá:35 EFt.
Tel: +36-30-222-7368 

* Költözés miatt eladó: kitűnő állapotban lévő
bútorok: Ifjúsági, ill. éden-fekete szekrénysorok vit-
rinnel 4-4 elemes, franciaágy, 2db 1személyes hev-
erő, ülőgarnitúra 2fotellel, számítógép asztal,
dohányzó asztal, gyermek íróasztalok, 10L-s vill.
vízmelegítő, vas üstház, hajlított vas fóliavasak, vaslé-
tra, füstölő vaskerete, férfiöltönyök, női ruhák. 06-
28-419-927 06-20-519-6117

* Asztmások, allergiások figyelem! Eladó „Zepter”
márkájú légtisztító berendezés új állapotban. Érd: 06-
28-418-442

* ÚJ KEREKESSZÉK ELADÓ JÓTÁLLÁSSAL. OTTO
BOCK START INTRO típusú fekete színű. Érd: 06-20-
509-6133 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* FÉK, KUPLUNG FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL. Dob,
tárcsa, fékpofa szabályozás. Autó, motor, teherautó,
munkagép, ipari gép. Gödöllő, Mátyás kir.103. Tel: 06-
20-3-303-396 

* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szakü-
zletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: besz-
erelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) +36-20-94-58-766,
06-28-611-728 

* NÉMET TETŐBOX személygépkocsihoz 150×90×43,
űrtartalom: 350 L, 26.000 Ft-ért eladó. Tel: 06-20-
3676-670

EGYÉB

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

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

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

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

* HORVÁTORSZÁGBAN a tengerparttól 80 méterre
PANORÁMÁS APARTMAN családok részére családias
áron kiadó. Érd: 06-30-300-2111 

* Pihenjen a tanyánkon, öt termálfürdő szomszéd-
ságában, 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-, lépes-
méz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-
9891-721
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 26.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Schváb Istvánné (Iharfa u. 18.),
Dányi Béláné (Palotakert 14.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Pál Zsuzsa
(Fenyves köz 46.), Nagy Dóra (Nagyvárad u. 17.)

A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Tuboly Imre (Szent János u 1/C)
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: György Flóra (Alkot-
mány u. 18/A)


