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Ismét áll a vasúti közlekedés hazánkban

Költségvetés

MÁV: Sztrájk miatt zárva
Az elmúlt hónapokban több alkalommal is beszüntették a
munkát a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének tagjai,
de már a legutóbbi esetben is
tudni lehetett, a sztrájkhullámnak még nincs vége. Pénteken
ismét országszerte leállt a vasúti közlekedés, a szakszervezet pedig határozatlan idejű
sztrájkot hirdetett. Hogy megkönnyítsék az utasok helyzetét, ez idő alatt a BKV Zrt. valamennyi Budapesten és az agglomerációban menetrend szerint közlekedő busz és HÉV járatán is elfogadják a MÁV-Start
Zrt. által kiadott bérleteket.
Jelentősen megnőtt Gödöllőn a HÉV
és a Volánbusz forgalma az elmúlt napokban, miután a korábban vonattal
közlekedők a tömegközlekedésnek e
két másik típusa közül kényszerültek
választani, amennyiben nem akartak
gépkocsiba ülni. Bár a hatvani vonalon nem volt teljes a munkabeszüntetés, Budapestre kedden reggel még
nem jutottak el a vonatok, azok csak
Pécelig közlekedtek, s bizonytalanok
voltak az indulási és az érkezési időpontok is. A vasutassztrájkkal a
VDSZSZ azt kívánja elérni, hogy a

MÁV Zrt-nél már
elfogadott 6,9 százalékos alapbéremelésen, illetve a béren
kívüli juttatások évi
250 ezer forintra növelésén túl teljesítsék pluszköveteléseiket is. E szerint a
MÁV Start és a
MÁV Gépészeti Zrt.
munkavállalói számára kérnek további
10 százalékos bérfejlesztést, valamint
mindhárom leánycég
dolgozóknak
egyszeri, nettó 250
ezer forint pluszjuttatást követelnek a
Cargo
eladásából
befolyt 102,5 milliárd forintból.
Gaskó István, a
szakszervezet vezetője arra hivatkozott, hogy a kiszervezés miatt a MÁV leányvállalatainál
dolgozókat – a béren kívüli juttatások
elvesztése miatt – 25-30 százalékos
keresetveszteség éri, a sztrájkkövetelések ezt kompenzálnák. Gaskó egy
televíziós műsorban még pénteken
úgy nyilatkozott, a Cargo eladásakor

„érvényesíthető“ egyszeri pluszpénzre még Kóka János korábbi szakminiszter tett ígéretet. Bár a közlekedési
tárca szóvivője erről úgy nyilatkozott,
2005-ben valóban felmerült a dolgozói tulajdonszerzés lehetősége, ám
Kóka ezt csak egy hosszabb távra
szóló – például a reálbéremelés mér-

Testületi hírek

séklését is tartalmazó – megállapodás
esetén tartotta volna elképzelhetőnek,
a miniszter később cáfolta, hogy gazdasági és közlekedési miniszterként
ígéretet tett volna rá, hogy minden vasutasnak jár a MÁV Cargo privatizációs bevételéből.

Ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el a polgármester által benyújtott, 10 milliárd forint bevétellel
és kiadással számoló városi költségvetést a képviselő-testület január 31ei ülésén. Új és áthúzódó beruházásokra 1,7 milliárd forint jut az idén és
1,8 milliárd forint fejlesztési céltartaléka is van Gödöllőnek. E céltartalék
terhére hozhat egyedi döntéseket a
képviselő-testület pályázati önrészek
biztosítására, további beruházások indítására.
A legjelentősebb beruházás a Damjanich János Általános Iskola bővítése és az útépítések folytatása lesz. Az
önkormányzat mintegy 40 utcában javítja a közlekedés feltételeit. Jelzőlámpákkal szerelik fel a Dózsa
György út és a Kossuth Lajos utca kereszteződését. Járdák építésére, javítására 50 millió forintos keret szolgál.
A költségvetés fedezi a közszféra 5
százalékos béremelését, a magasba
szökő energiaköltségeket, s megmaradnak az intézményi kollektív szerződésekben megállapított juttatások.
A képviselők javaslatot fogadtak el a
geotermikus energia hasznosítására
és jóváhagyták a testület első félévi
munkatervét.
Február 14-én a népszavazással
összefüggő rendkívüli ülésre kerül
sor a Városházán.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)
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Képviselő-testületi hírek

Elfogadták a költségvetést
(folytatás az 1. oldalról)

Amint a költségvetési koncepció
ismertetésekor megírtuk, a tervezés
egyik alapelve az volt, hogy a működési bevételek fedezzék a működési
kiadásokat. Ez meg is valósult az immár elfogadott költségvetésben,
azonban az évről-évre csökkenő állami támogatási hányad (az idén 2,2
milliárd forint) a mind kevesebb helyben maradó személyi jövedelemadó
rész, más irányból nézve pedig a város üzemeltetésének folyamatosan
emelkedő kiadásai nem maradtak hatás nélkül a költségvetés szerkezetére.
Ezért a helyi iparűzési adóbevételt az
idén teljes mértékben a működési
költségek fedezetére fordítják.
Gémesi György polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, el kell
érni, hogy a 2009-es költségvetésben
ez az adónem a városfejlesztés forrásait is bővítse. Ehhez még takarékosabb gazdálkodásra van szükség. Arra
is felhívta a figyelmet, hogy a közszféra dolgozóit érintő, átlagosan 5
százalékos béremelés egy részét az
önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. A város dolgozói továbbra is részesülnek ruhaköltség térítésben és
étkezési hozzájárulásban. Az önkormányzati költségvetést ostromolják
ugyanakkor az 5 százalékkal emelkedő közműdíjak, a 10 százalékkal dráguló földgáz és a 20 százalékkal megugró áramtarifák. A polgármester az
egyik napilapot idézve közölte, hogy
2003-hoz képest a földgáz több mint
100 százalékkal lett drágább.
Az idén 55 millió forintos felújítási
keretet állapított meg a képviselő-testület. Készül az önkormányzati intézmények teljes körű műszaki felmérése. Az így meghatározott feladatokat
évenkénti ütemezésben igyekszik elvégezni a város.
Táblázatunkban bemutatjuk, hogy
az állami támogatás hány százalékban
járul hozzá a gödöllői önkormányzati
intézmények működtetéséhez. Nagy a
szórás. A Zeneiskolában 100 forintból
43 forintot fizet az állam, a 3. számú
bölcsődében 74 forintot, átlagban,
felfelé kerekítve 56 forintot. A fennmaradó részt, több mint egymilliárd
forintot Gödöllőnek kell előteremteni.
A 2008. évi normatív állami támogatások az alábbi összegben és százalékban járulnak
hozzá az intézményi működtetéshez:
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Közélet

Az adatsorra Guba Lajos képviselő, az oktatási, kulturális és ifjúsági
bizottság elnöke is utalt hozzászólásában. Rámutatott, a költségvetés
nem csak a működési kiadások fejezetében, hanem a fejlesztési céltartalékban is számol az oktatási ágazat
igényeivel. Mindemellett az önkormányzat továbbra is az érintett iskolák rendelkezésére bocsátja például a
nyelvtanári pótlékot, bár megszűnt a
nyelvtanári végzettségű pedagógusok
hiánya. A 8000 Ft/fő/hó összeg a kiemelkedő eredményeket elérő pedagógusok ösztönző keretévé vált.
A költségvetésben a legnagyobb
érdeklődésre mégiscsak az számít,
hogy mit és mennyiért fejleszt a város. Ami a kérdésre adandó választ illeti, Gödöllő idei költségvetése lehetővé teszi a Damjanich János Általános Iskola bővítését és az útprogram
folytatását. Az előző önkormányzati
ciklusban elkezdődött útberuházások
során körülbelül 4 milliárd forintot
fektetett a város a belterületi utak javításába, szilárd burkolattal való ellátásába és még körülbelül egymilliárd forintra van szükség a hátra lévő
munkákhoz, ahol a jogi vagy műszaki
akadályok nem hátráltatják a megvalósítást, tájékoztatta a testületet Gémesi György.

400 milliós útépítési keret
Az utak építésére idén meghatározott 400 millió forintos keret felhasználása Gödöllő különböző városrészeit érinti.
Az önkormányzat az Őz utcai telkek értékesítése során kötelezettséget
vállalt arra, hogy ha a telkek beépítettsége eléri a 80 százalékot, akkor
szilárd burkolatot épít ki a Lelesz, a
Váradhegyfok, a Kassa, a Rozsnyó és
az Ipolyság utcákban. Erre az idén kerül sor.
A Százszorszép és a Toboz utcákban tavaly elkészült a csapadékvíz-elvezetés. A beruházás védelme és a terület forgalmának megosztása érdekében ezeket az utcákat aszfaltszőnyegezik.
Bekerült a tervbe a tavaly pénzhiány miatt elmaradt útépítés a Nyárfa,
a Móra, a Kodály és a Munkácsy utcákban valamint a Petőfi iskola melletti parkolóban. Egyszeri felületi
zárás kerül a Máriabesnyői szervizútra, a Havas és a Nádas utcára, ahol
2006-ban stabilizációs útalap készült.
Halaszthatatlan feladat a városi
köztemető útjainak felújítása.

Az idén is várható olyan pályázat
kiírása aszfaltozásra, amelyen Gödöllő indulhat. Ilyen módon a következő
utcák megépítését javasolja a költségvetés (néhány esetben jelentősebb
csapadékvíz elvezetéssel is): Komáromi út, Csanak utca, Babati út, Légszesz utca, Mikes utca, Tábornok utca, Mátyás király utca, Városmajor
utca, Jókai utca, Vörösmarty utca.
Emelt szintű útjavítás készülhet az
Őrház, a Szedres, a Gárdonyi, a Kisfaludy, a Hajó, a Nagy László, a Simon István, a Szántó Kovács, a Március 15., az Október 6. és a Béke utcában. Az utóbbi feladatsorra ténylegesen fordítható pénz mennyisége egy
korábban benyújtott, hat gödöllői utca (Tél, Ősz, Árpád, Bem, Szabó Pál,
Jászóvár) szilárd burkolattal történő
ellátásának támogatására beadott pályázat eredményétől függ.

Villanyrendőrök a központban és Besnyőn
A költségvetés jelzőlámpás csomópont kialakításának fedezetét is tartalmazza a Dózsa György út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében.
Ezzel együtt új burkolatot kap a Kossuth utcának a kereszteződéstől a Petőfi térig terjedő szakasza. Tervezői
költségbecslés szerint e munkák bekerülési költsége 180 millió forint.
Nem nyert a város pályázata a 3-as
számú főút és a Besnyő út csatlakozásánál lévő csomópont jelzőlámpás
kiépítésére. A feladatot azonban saját
erőből is meg kívánja oldani a város,
ha nem támaszt teljesíthetetlen feltételeket a főút állami üzemeltetője.
Guba Lajos képviselő ehhez kapcsolódóan megjegyezte, elismerésre
méltó, hogy a város a közlekedési
problémák megoldására törekszik akkor is, ha az érintett utak nincsenek a
tulajdonában. Egyben fájlalta, hogy
az állam sem a várost elkerülő megtervezett út építésével, sem a városon
áthaladó útjain felmerülő problémák
orvoslásával nem vállal részt Gödöllő
közlekedési nehézségeinek mérsékléséből.

Ötvenmilliós járdaprogram
A járdaprogram folytatására 50
millió forintot irányzott elő a költségvetés. Felújítják a Batthyány, a Klapka, a Röges és a Tavaszmező utcák elmaradt szakaszait, valamint a Szabadság út és az Alsópark gyalogútjait.
Ezek várhatóan 42 millió forintba kerülnek. A maradványból kijavítandó
járdák körét a tél végeztével határozza meg az önkormányzat.

Új óvodaépületre pályázik a város

Még január 24-én, rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület
arról, hogy Gödöllő pályázatot nyújt be a Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda új épületének felépítése érdekében a Közép-Magyarországi Operatív Program 500 millió forintos támogatásnak
elnyerésére. Sikeres pályázat esetén a felépítéshez szükséges
összesen 96 millió forint önrészt az idei és a jövő évi költségvetésében biztosítja az önkormányzat.
dig számos feladatot ad az önkormányzatnak. Az útprogramról szóló
írásunkban említetteken túl 31 millió
forintra becsülik a következő idei
munkák költségét. Az Isaszegi úton
kiépítik az Alvég utcától kifelé eső
szakasz vízelvezető csatornáját. Rendezik a Szilhát utcai és a Fürdő utcai
híd környékét, valamint a Rákos-patakot a Rét utcától Szada felé. Árkot
burkolnak a Csemetekert területén, a
Szabadság úton a Turul utca és a
Batthyány utca között, továbbá a
Szent Imre utcában, ahol – mint a
Kotlán Sándor utcában is – szegélyt is
építenek.

Sport: több pénz, nagyobb
elvárások
Ötmillió forinttal emelkedik a
sportfeladatok kerete. Az immár 45
millió forintot a 2007-ben elfogadott
városi sportkoncepcióban rögzített fő
célkitűzések és irányelvek alapján lehet majd felhasználni. Mint ismeretes, a támogatandó sporttevékenységek középpontjába a gyermek és ifjúsági sportot, a mérhető és ellenőrizhető, tanórai és tanórán kívüli testnevelést, a mindennapos testedzést, a
szabadidősport megvalósítását, az
eredményes és céltudatos egyesületi
munkát, kiemelten az utánpótlás nevelést állította az új koncepció. A
2008-as pénzügyi keretek felosztásánál meghatározó szempontok a fenti
irányelvek minőségi végrehajtása, az
ellenőrizhető, folyamatos munkavégzés, az intenzív részvétel, a tanuló
ifjúság mozgósításának eredményessége.

Százmilliós projekt keret
Csapadékvíz-elvezetés
A csapadékvíz-elvezetés még min-

Ma már szinte egyáltalán nem valósíthatók meg pályázati források nélkül önkormányzati fejlesztések. Ahogyan arról lapunkban is rendszeresen
beszámolunk, a képviselő-testület
szinte havonta dönt különböző pályázatok beadásáról. A városi költségvetésben 100 millió forintot különítettek el különböző projekttervek
kidolgozására. Ezek közé tartozik a
főtér átépítése, az új óvodaépítés Máriabesnyőn, a Török Ignác Gimnázium és a 2. számú Bölcsőde teljes akadálymentesítése, a Tüdőgondozó Intézet járóbeteg szakellátásának fejlesztése.

Energia Gödöllő alól
A képviselő-testület hozzájárult
ahhoz, hogy Gödöllő geotermális
energiájának gazdasági hasznosítása
érdekében együttműködési megállapodást kössön az önkormányzat és a
Pannonplast Polifin A Vagyonkezelő
Kft. Az elmúlt években az önkormányzat megbízásából készített tanulmányok alapján megállapítható,
hogy településünk térségében található olyan víztermelésre alkalmas földtani képződmény, amelyből hosszas
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és gazdaságos hőenergia termelhető
ki. Az együttműködés a Palotakerti
lakótelep melegvízellátására és kedvező esetben áramtermelésre is kiterjed.

Első félévi munkaterv
Február 28-án tartja következő rendes ülését a képviselő-testület az egyhangúlag elfogadott munkaterv szerint. (Előtte, február 14-én rendkívüli
ülés lesz, a márciusi népszavazásra
készülve meg kell választani a szavazatszámláló bizottságok új tagjait.) A
következő ülések időpontja az első
félévben: április 3., április 30., május
29., június 19.

Folytatódó csatornázás
Jóváhagyta a képviselő-testület,
hogy a még fennmaradó szennyvízcsatornák építése a Gödöllői Víz- és
Csatornamű Víziközmű Társulat és
az önkormányzat közös beruházásában valósuljon meg. A beruházás a
következő utcákat érinti: Állomás tér,
Árvácska utca, Boróka utca, Holló utca, Kelemen László utca, Klapka köz,
Knézich Károly utca, Kotlán Sándor
utca, Öreghegyi út, Zarándok utca,
Zengő utca. A csatornázás 120 ingatlanra terjed ki, s a családoknak már
több mint a kétharmada belépett a társulatba.
A társulat a lakossági érdekeltségi
hozzájárulás megelőlegezésére – a
belépő tagok vállalása szerint – 48
hónap futamidőre a társulatokat megillető kedvezményes kamatozású
Raiffeisen Banki hitelt vesz igénybe,
12,8 millió forint összegben. Az önkormányzat a hitel és kamatai visszafizetésére készfizető kezességet vállal
a hitel visszafizetés lejártáig, 2012.
december 31-ig.

Ingatlan eladások
Tizenhárom, az M31-es út építésével érintett önkormányzati ingatlan
teljes vagy részleges a Magyar Állam
részére adásvételi szerződés keretében történő elidegenítéséhez járult
hozzá a képviselő-testület. Összesen
7,3 hektár terület érintett, de ebből
csak 2245 négyzetmétert értékesít a
város 5,8 millió forintért.
(l.t.)

Figyelem!
Gémesi György
polgármester
február havi fogadónapja.
február 13-án, szerdán lesz
10-12-ig és 14-16 óráig.
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Egészségbiztosítási reform

„Második forduló“
Sólyom László december végén visszaküldte az Országgyűlésnek az egészségbiztosítás reformjáról szóló törvényt,
amelyről február 11-én szavaz
újra a Tisztelt Ház. Miközben a
képviselők az újraszavazásra
készülnek, folyamatosan gyűlnek az aláírások, hogy az ügyben népszavazás mondja ki a
végső szót.
Eddig 160 ezer aláírás gyűlt össze a
szükséges 200 ezerből ahhoz, hogy
népszavazást lehessen kiírni az üzleti
biztosítók részvételéről az egészségbiztosítási rendszerben. A cél, hogy a
szükséges aláírás össze gyűljön február 11-ére, amikor az Országgyűlés
ismét szavazni fog a törvényről. Az
előterjesztés záróvitáját a napirend
előtti felszólalások után, négyórás
időkeretben, a részletes vita szabályai
szerint folytatják majd le.
Az újraszavazás miatt a számítások
szerint már így is csúszhat az egészségbiztosítási pénztárakba befektető
magáncégeknek kiírt pályázat határideje: az idén tavasz helyett esetleg
csak az ősszel indulna meg a kiválasztási folyamat. Az eredeti elképzelések szerint már 2008 tavaszán kiír-

ták volna a nemzetközi pályázatot
azoknak a befektetőknek, akik az állammal közösen megyei illetékességű
egészségpénztárakat alapítanak. Az
ügyfelek toborzása után a pénztárak
megalakulása következett volna,
majd az új egészségpénztári rendszer
2009. január elsején megkezdhette
volna működését. Ám most úgy tűnik, hogy a befektetők többfordulós
kiválasztása és a szerződéskötés a késés miatt 2009 januárjáig tartana. A
kisebbségi magánbefektetőkkel létrejövő pénztárak így előreláthatólag
2009 tavaszától vehetnék át teljes
egészében az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügy finanszírozását, amit nem csak elcsúsztathat, hanem meg is torpedózhat a
folyamatban lévő népszavazási kezdeményezés.
Az ezen felteendő kérdés – amelyet
az Országos Választási Bizottság hitelesített, majd az Alkotmánybíróság
jóváhagyott: „Egyetért-e Ön azzal,
hogy Magyarországon ne vezessék
be a mindenki által kötelezően választandó, üzleti alapon működő
több-biztosítós egészségbiztosítást?“
A népszavazási kezdeményezéséhez csatlakozott a Liga Szakszervezetek, a Munkástanácsok Országos Szö-

Hajléktalan felmérés

Megszámláltattak
Szombatról vasárnapra virradóra hajléktalan számllálást tartottak a fővárosban és több városban. Bár végleges eredmények csak csütörtökre várhatóak, az előzetes becsélesek szerint
lényegesen kevesebb hajléktalan él a
fővárosban, mint néhány évvel ezelőtt. A felmérés szerint Budapest jól
látható közterületein élő hajléktalanok száma minimálisan 700, maximálisan 1500 főre becsülhető. Legutóbb 2005 telén készítettek hasonló
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felmérést, akkor mintegy 3000-re becsülték azoknak a számát, akik utcán,
parkokban, vagy elhagyatott helyeken húzták meg magukat éjszakára. A
szakemberek ekkor felső határt nem
határoztak meg, a háromezer főt minimális számként jelölték meg. A szakemberek szerint az idén azért is kevesebb a hajléktalanok száma, mert
az utcai szociális munkások több embernek tudnak segítséget nyújtani abban, hogy átmeneti, vagy hajléktalan-

vetsége, az Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (EDDSZ), az
Élőlánc Magyarországért Mozgalom,
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Humanista Mozgalom, a Magyar Szociális Fórum, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Orvosi Kamara,
a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a Védegylet és több civil szervezet, amelyek képviselői folyamatosan gyűjtik
az aláírásokat.
A kezdeményezés január 9-én indult és a kezdeményezők szerint a
referendum novemberre kiírható
lesz.
A több-biztosítós egészségbiztosítási rendszer bevezetése ellen tiltakozva hétfőn a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara bejelentette,
hogy végső esetben kész sztrájkot hirdetni.
Az elmúlt hetekben Gödöllőn is
gyűjtötték az aláírásokat a törvény ellen tiltakozók, melyeknek egy részét
már el is juttatták Fogarasiné Deák
Valéria képviselő asszonynak. Ám
lapzártánk idején még úgy tűnik, a
lakossági tiltakozások ellenére meg
fogja szavazni a törvényt. Eddig
ugyanis három MSZP-s képviselőtársával ellentétben nem jelentette be,
hogy másképp szavazna, vagy, hogy
távol kíván maradni a döntéshozatalkor.
szállókra kerülhessenek, rendeződjön
sorsuk. Valószínűnek tartják azt is,
hogy több kerület „kiűzte“ a hajléktalanokat a látványos helyekről, így fokozottabb lett a rejtőzködés. Magyarországon a szakemberek országos
szinten 25-30 ezerre becsülik a hajléktalanok számát.
Gödöllőn a jelenleg 22 hajléktalan
személyt tartanak nyilván, de az éjszakát senkinek nem kell a szabad ég
alatt töltenie. A nők közül hatan a hajléktalan szállóban élnek, egy pedig az
éjjeli menedékhelyen lakik. A tizenöt
férfi közül is csak egy választotta az
utóbbit, a többi tizennégy élt a szálló
nyújtotta lehetőségekkel.

Új számítógépek az egyetemi könyvtárban
Örömteli eseménnyel indult az év a SZIE
Gödöllői Tudományos Könyvtárában,
mely új számítógépekkel gyarapodott. Az
informatikai eszközök egy része közvetlenül az Olvasószolgálat munkájának feltételeit javítja, a könyvtári szolgáltatások
minőségét, korszerűsítését szolgálja, tudtuk meg Koósné Török Erzsébet könyvtárigazgatótól. Három számítógéphez két
monitor kapcsolódik: egyik az olvasó,
másik a könyvtáros felé fordított, így a
tájékoztatás, a keresési folyamatok bemutatása eredményesebbé, egyben kényelmesebbé válik. Az új berendezéseket kis
ünnepség keretében Guth László, az egyetem főtitkára adta át a napokban.

MÁV: Sztrájk miatt zárva
(folytatás az 1. oldalról)

A MÁV Zrt. kedden délelőtt bejelentette, hogy a Fővárosi Munkaügyi
Bírósághoz fordult, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete által szervezett sztrájkkal összefüggésben a
Munka Törvénykönyvében meghatározott együttműködési kötelezettségének, továbbá rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megsértése, valamint a
sztrájkjoggal viszszaélés miatt – áll
a társaság közleményében.
Nem a vasutassztrájk volt az első
meglepetés a vonattal utazóknak
az elmúlt napokban. Sokakat megdöbbentek, hogy
ilyen feliratú plakátok várták a felszálló utasokat a
MÁV vasúti kocsijainak ajtaján. A
plakátokat eredetileg a bliccelők
bosszantására szánták, ám a szűk körben jónak tűnő ötlet nem váltott ki
osztatlan sikert az utazóközönség körében. Ennek oka elsősorban abban
keresendő, hogy a hatodik évüket be
nem töltöttek és a 65 év felettiek ingyenes utazásra jogosultak, azaz, nem
sorolhatóak a fizető utasok közé. A
„poént” főleg az idősebbek vették zokon, de még a jeggyel és bérlettel utazók közül is sokan áldogáltak tanácstalanul a kocsiajtóknál azt gondolva,
hogy valaki, vagy valakik külön
pénzért lefoglalták azokat.
Idén február 1-jétől – ott, ahol működnek a bérletpénztárak – már
megvásárolható az az új bérlettípus,
amelyet most vezet be a MÁV Start
Zrt.

ötletpályázatot hirdet

„C” kategória – az egyetemista korosztály számára
A fenti szempontokon túl Ti gondoljátok azt is végig, mi lenne az, ami becsalogatna benneteket az egyetemről a városközpontba?
Amit várunk: - A3-as vagy A2-es méretű, tetszőleges technikával készült rajz illetve
makett, és / vagy annak szöveges bemutatása 2-5 oldal terjedelemben.

címmel.

A pályázat segítségével arra a kérdésre keressük a választ, hogyan képzelik el Gödöllő
főterét a Gödöllőn élő fiatalok?

Ötleteket várunk:
– Szerintetek milyennek kellene lennie a Szabadság térnek? Milyennek szeretnétek látni?
– Hiányzik most a főtérről valami? Mit változtatnátok meg?
– Mi egy város főterének a feladata? Ellátja ezt most a Szabadság tér?
– Mitől éreznétek itt jobban magatokat?
Pályázatot nyújthat be minden Gödöllőn tanuló diák. Pályázni egyénileg vagy
csoportosan lehet. A csoportoknak egy felnőtt (szülő, pedagógus) tagja is lehet.

A pályaműveket az alábbi kategóriákban várjuk:

„A” kategória – az alsó tagozatos korosztály számára
Amit várunk: A3-as vagy A2-es méretű, tetszőleges technikával készült rajz.

„B” kategória – a felső tagozatos és középiskolás korosztály számára
Amit várunk: A3-as vagy A2-es méretű, tetszőleges technikával készült rajz illetve
makett, és / vagy annak szöveges bemutatása 2-5 oldal terjedelemben.

Az alábbiakra érkező ötleteket is örömmel fogadjuk, bármely
kategóriában indultok is:
– Gödöllő logója; – Gödöllő szlogenje; – Gödöllő „free card” (ingyenes képeslap) terve.
A pályázatokat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Főépítészi Irodáján (312-es szoba) kérjük leadni

2008. február 28-ig.
A pályaműveken kérjük feltüntetni a pályázati kategóriát, a készítő(k) nevét, iskoláját,
osztályát – egyetemisták esetében tanszékét, szakirányát.
A beadott pályázatok értékelését Zsűri végzi, amelynek tagjai Gödöllő vezető személyiségei és neves művészei.
A legötletesebb munkákat értékes díjakkal jutalmazzuk. A díjazás kategóriánként, az
egyéni és csoportban pályázók között külön-külön történik.
A legjobban sikerült pályaművekből kiállítást rendezünk. A nyilvános eredményhirdetésre
és a díjátadásra a kiállítás megnyitóján kerül sor.
Tiétek a tér! Sikeres munkát kívánunk!
(A részvétellel a pályázók vállalják, hogy munkájuk fejében egyéb díjazásra nem tartanak
igényt, továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályaművekben foglalt ötleteket a város felhasználhassa egyéb pályázatokban, projektekben.)

A 30 napos dolgozói vasúti bérlet
nagyobb mozgásteret ad az utasoknak, hiszen maguk dönthetik el, hogy
mikortól kívánják azt igénybe venni.
A 30 napos bérlet bevezetése két
ütemben történik. Az elsőben február
1-29. között a dolgozói 30 napos vasúti bérlet megvásárlásakor 25 százalék kedvezményt adnak, de ebben az
esetben a jogszabályok nem teszik le-

hetővé, hogy a munkáltató elszámolja. A második ütemben – a dolgozói
30 napos bérlet kedvező fogadtatása
esetén – 2008. március 1-jétől ezt a
bérlettípust is a hatósági áras kategóriába kívánják soroltatni, így a munkáltató számára lehetővé válik a költségtérítés elszámolása, továbbá tervezik ennek megfelelő tanulói bérlet
meghirdetését is. A 30 napos bérlet
minden esetben az első érvényességi
napot követő 29. nap 24.00 órájáig
érvényes. Az érvényességi idő minden esetben igazodik a naptári hónapok hosszához. A tervek szerint a
30 napos bérlet elővételben is megváltható lesz, az érvényesség első
napját azonban a vásárláskor meg kell
határozni.

Erzsébet királyné Szálloda: nyílt nap
Februárban megnyitja
kapuit az egykori községháza, majd járási hivatal épületében kialkított Erzsébet királyné
szálloda. A felújított
épületben a gödöllőiek
számára nyílt napot
szerveznek, így az február 16-án szombaton
10 órától mindenki számára látogatható lesz.
A megtekintésére 15
fős csoportokban lesz
lehetőség. A látogatók vezető segítségével tekinthetik meg az épületet. Jelentkezni a 28/414-859 valamint a 30/971-9770 telefonszámokon lehet.

A hét kérdése

Gödöllő Város Önkormányzata

MIÉNK ITT A (FŐ)TÉR!

Ismét áll a vasúti közlekedés hazánkban

„Ön szerint befolyásolhatják-e a
választók a parlamenti képviselőiket abban, hogyan szavazzanak
egy-egy kérdésben?“ – tettük fel a
kérdést a múlt héten. Íme néhány
a beérkezett válaszok közül.
„…Bízom benne, hogy befolyásolhatják. Ez különösen az egyéniben
bejutott országgyűlési képviselőkre
vonatkozik, hiszen a választáskor ők
személy szerint kaptak megbízást az
emberek képviseletére. Ez nekem azt
jelenti, tőlük elvárt, hogy azt az álláspontot képviseljék, amit a választóik…”
(Fekete Károlyné)
„…A választókörzetek képviselőinek
mindenképpen tiszteletben kellene
tartani a lakosság véleményét. Azt
hiszem, most a TB törvény újraszavazásánál szépen ki fog derülni, ki
képviseli közülük valóban a válasz-

tóit, s ki a pártkatona. De igazából a
listás képviselőknek is el kellene
gondolkodniuk azon, miért is küldték őket a parlamentbe.” (Kocsis V.)
„Egy normális demokráciában igen.
De, hogy ez nálunk működik-e, az
nem biztos. Mivel a képviselőket
nem lehet visszahívni, nem igazán
foglalkoznak azzal, ki, hogyan vélekedik a tevékenységükről. Persze
hozzá kell tennem: tisztelet a kivételnek.”
(N. T.)
„Nem tudom, de ha nem úgy döntenek, ahogy a választók szeretnék, akkor ott a lehetőség a népszavazásra.
Szerintem a több biztosítós rendszer
bevezetése van olyan fontos kérdés,
hogy ha szükséges, akkor az emberek élni fognak ezzel a jogukkal…”
(P. István)
A hét kérdése: „Ön hogyan vélekedik az elmúlt hónapok,
hetek sztrájkjairól?“
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Jókai Anna, az egyházközség vendége

A mérleg nyelve
A Szentháromság templom
melletti közösségi terembe tervezték, de annyian voltak az érdeklődők, hogy ott nem fértek
el, ezért a templomhajót nyitották meg Jókai Anna Kossuth-díjas író Hit-művészet-hazaszeretet címmel tartott előadásának tartamára.
A nagy tisztelettel, szeretettel várt
vendég azzal vezette be az estet: szeretné, ha a résztvevők hazatérve erről
a találkozóról nem elsősorban az íróra
emlékeznének. Sokkal inkább arra a
szellemi háttérre, ami az író mögött
van, amiből legalább valamennyit
megpróbál feltárni.
Arról a szellemi valóságról kívánt
beszélni, amely mindnyájunké, akik
ebben az országban élünk. Örömmel
töltené el, ha jobb körülmények között tudhatná hazánkat, mint amilyenben most van, mikor egyre fáradtabbnak látja maga körül az embereket,
mondta. Azt tapasztalja: bekövetke-

zett a lelkek megkövesedése. Pedig
csak meg kéne hallgatni, mi Isten
akarata. Van fölöttünk erkölcsi iránymutató, csak restek vagyunk, csak
balgák vagyunk ahhoz, hogy észrevegyük. Nemrég megjelent esszéinek
gyűjteménye, melynek azt a címet
adta: A mérleg nyelve. A mérleg nyelve Jézus Krisztus, akinek az igazsága

És a mikrofonnál: Nagy Feró!

Újra vele kelhetünk
Több mint egy év telt el azóta,
hogy – sokak bánatára és
sokak örömére – Nagy Feró a
mikrofont a korcsolyára cserélte. A tévésorozatnak és a
kapcsolódó munkáknak vége,
februártól újra minden
reggel hallhatjuk őt a
Calipso 93,6-on.
– Hiányzott a korizás után
a rádiózás?
– Tulajdonképpen közben is nagyon hiányzott,
mert az életemnek annyira
részévé vált, hogy ha nem
vagyok bent a stúdióban,
akkor rosszul érzem magam. Ezért van, hogy ha
nem is dolgozom, azért sokszor bejövök. Úgy lett volna
jó korizni, hogy közben rádiózom. Az képtelenség különben!
Sőt, a rádiózás mellett is nagyon óvatosan kell bevállalni más munkákat,
mert azt a felelőtlenséget nem követheti el az ember, hogy reggel bejön
kialvatlanul.
– Vártad, hogy visszakerülj?
– Nem tudom, hogy szerettem volna-e, mert reggel korán kell kelni és
az nem egy jó dolog. De persze igazából örülök neki, mert reggel egészen másfajta műsort kell csinálni,
mint délután. Amikor elkezdtem a
Délutáni Zsezsegést, akkor is csak
egy dologban voltam biztos: olyat
kell csinálni, ami kitűnik a többiek
közül. Ha mást nem, akkor inkább
toljanak le valami miatt, de valami
történjen. Talán a harmadik alkalomra találtam meg a Zsezsegésben a helyemet. Ez a buta szó, talán már népszerű is lett. Reggel azért más a feladat, sokkal több információt kell közölni. Délután, ha az embernek nincs
egy árva gondolata sem, akkor elmondja, hogy nincs és kész. Reggel
ezt nem lehet megetenni, amikor az
emberek rohannak a melóba, akkor
érezzék azt, hogy valaki törődik velük. Elmondja nekik, hogy mennyi az
idő, most fúj a szél vagy nem fúj a
szél… Lehet, hogy ő ezt látja, de azért jobb, ha el is mondjuk neki. Mondunk neki a világról egy-két fogódzót, belenézünk az újságokba, nagyon sok apró információt adunk. Egy
kicsit másképp szeretném csinálni,
mint annak idején a RockReggelt –
nem véletlen, hogy nem vettük vissza
a nevet. Ebbe a Zsezsegésbe mindenféle belefér, pletykázás is, pörgés is.

2008. február 7.

Civil

Reggel, amikor az ember felkel és
bekapcsolja a rádiót, akkor pörögjön
fel arra a fordulatra, hogy jól menjen
a napja. Mondjunk néhány olyan
poént, amitől elkezd mosolyogni. És
ha az ember reggel elkezd mosolyog-

ni, akkor az egész napja szebb lehet.
– Újra itt a tél. Voltál korizni?
– Voltam, többször is, van bérletem is! Eleinte nagyon nehezen ment,
az első alkalommal arra gondoltam,
hogy elfelejtettem korcsolyázni. Második alkalommal azért már ment valahogy, harmadik alkalommal tettem
magamat a jégen. De szomorúan állapítottam meg, hogy nagyon kevés
figurát tudok, ahhoz, hogy jól korizzak, ahhoz nagyon
kéne, hogy Anna
mellettem legyen,
mert ő egy hihetetlen felhajtó erő
volt. Azért, ha kimegyek a jégre,
sokan odajönnek.

kétezer éve elevenen él itt a földön. A
mérleg két serpenyőjébe pedig a kenyér, valamint az ige került.
Beszélt az írónő arról, milyen fontos az ember számára, hogy család legyen körülötte. A magány
nagy próbatétel,
de még több is
annál. Ha nem
épülnek, ha nem
gyarapodnak a
családok,
elveszünk. Ma
már nemcsak távoli látomás Vörösmarty sora:
„…a sírt, hol
nemzet süllyed
el…”
Tegyetek meg
mindent, fejezte be Jókai Anna több,
mint egyórás beszédét, s még kiegészítette a kérdéssel: de hát mit tegyünk, Uram? Calcuttai Teréz anyától
idézve vélte megtalálni a feleletet:
„vegyetek el mindennap egy cseppet
a világ rettenetéből”.
N. A.

A múltkor gyerekek kértek, hogy
tanítsam őket, mutassak nekik valamit és kicsit úgy álltam ott, mint egy
tanár, aki annyira tud korizni, pedig
ez nem igaz. Nemrégiben volt egy
másik jeges élményem is, Török Laci
kollégámat kellett helyettesítenem
egy székesfehérvári hokimeccsen –
persze Laci ebben annyira profi, igazán nem lehet őt helyettesíteni – de
most láttam először közelről ezt a
sportot. Hihetetlenül
férfias! Ahhoz képest, amit én csinálok, az egy mozgássérült balett.
– Hogy van Nagy
Feró mostanában?
– Nagyon jól vagyok, úgy gondolom, hogy nagyon
szerencsés ember vagyok, mert szinte azt
csinálom, amit szeretek. Rádiózom zenélek, televíziókban
néha teszem-veszem
magam, néha bulvárműsorokban is.
Én szeretem ezt a világot, ahol most
mozgok, mert kiszakított engem a kicsit fogcsikorgató politikai világból,
ami egyáltalán nem hiányzik. Én már
rádió nélkül meg se tudnék lenni,
majd ha öreg leszek, és nem tudok
már beszélni, akkor majd csak szerkesztek.
ma

Felhívás
Gödöllő Város képviselő-testülete az 1996. évi 12. számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt módosító 21/2003. (VI.19.)
számú önkormányzati rendelettel szabályozta a „GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozásának rendjét.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetésben évente legfeljebb két személy és
egy közösség részesíthető”
A kitüntetés átadására 2008. március 15-én, a városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre, akit (akiket) méltónak tart e kitüntető
cím odaítélésére 2008-ban.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással 2008. február 11ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.
Guba Lajos,
a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Olvasóink írták
„Vizitdíj, kórházdíj, tandíj
Vizitdíj, kórházi napidíj. Nem értem,
miért nem hangsúlyozzák azok, akik
ezeknek a díjaknak a bevezetését ellenzik, hogy a bevezetésnek nem azért kell ellenállni, mert a tandíjat kivéve túlzott megterhelést ró a lakosságra, hanem azért mert a bevezetett
díjak azután már korlátozás nélkül
emelhetők, az indexálásra, inflációra, a költségarányosságra, a méltányosságra, a piaci árképzésre, a
költségvetési hiányra, a begyűrűzésekre, a globális felmelegedésre stb.
hivatkozással. A 300 Ft-os vizitdíj –
úgy vélem – ma még a betegek többségét nem terheli agyon. Csakhogy
rögtön felmerül, hogy aki tud 300
Ft-ot fizetni.
Az tud 500 Ft-ot is. Ezzel a mentalitással azután igen hamar feltornászhat az összeg akár többezer forintra
is, különösen a pénzüket profitért
befektető és euróban számoló biztosítók esetében, akik természetesen
arra a kockázati üzletre vállalkoztak, hogy minél több járulékot szedjenek be, és minél kevesebb térítést
fizessenek ki. Szép mázban azután
gyorsan megjelenhet a gazdaságossági magatartás is, hogy nem érdemes pénzt ölni olyasmibe, amiből
még visszatérítés sem remélhető, a
haszon pedig kilátástalan. Emberbe
sem, ha az csak egy biztosítási üzlet
tárgya.
A tandíj pedig már ma is számos
család költségvetését túlterheli. Talán nem is a tandíj önmagában, hanem a tanulmányi időben szükséges,
egyre növekvő egyéb költségek tetejére rakodva borítja fel az egyébként
is nagyon ingatag egyensúlyt. Bizonyára vannak jövedelmek, amelyeknek meg sem kottyan az az összeg,
ami a tandíjra kell. Az átlagjövedelemről pedig könnyű kimutatni, hogy
az vásárlóérték paritáson több,
mintha GDP arányos volna. Csakhogy ez a GDP kicsisége miatt kevés, és ez a kevés pedig igen sajátságosan oszlik el a lakosságban. Az
egy keresőre eső átlag nagyon csal.
Ha kettőnknek van 100.000 forintja,
de nekem egy fillérem sincs, akkor
az átlag szerint mégis van 50.000 Ft
a zsebemben, bár ebből nehéz valamit is kifizetni. Eddig még sehol sem
láttam a kereső lakosságról jövedelemspektrumot, az egy főre esőről
pedig még kevésbé. A terhelhetőséget az átlagból számítani, az átlag
alattiak kifosztását jelenti.
Ami pedig az ösztöndíjat illeti, az
csak akkor tölti be a szerepét, ha
egyrészt elérhető, másrészt valóban
hatékony összeggel járul hozzá a tanulmányok elvégzéséhez. A feltételeknek reálisaknak kell lenni, és figyelembe kell venniük az adott tanulmányokhoz szükséges testi és
szellemi erőfeszítést. Az átlag számára is elérhetőnek kell lennie, a
legjobbaknak pedig lehetővé kell

tennie, hogy családjukkal is szerényen megéljenek.
Az oktatás társadalmi érdek, mert a
társadalom alapvető érdeke, hogy a
tagjai képesek legyenek a társadalom érdekében munkát kifejteni a saját érdekükben végzett tevékenységgel egy időben, és végezzenek is
ilyen tevékenységet. Ez csak szervezett oktatással lehetséges gazdaságosan. A kellő ismeretekkel el nem
látott egyén, nem tudja az adott feladathoz szükséges többletismeretet
megszerezni és még a saját fenntartásáért sem képes a társadalomnak
is hasznos tevékenységet folytatni.
Ezért szabály a közösség életét szervező állam számára, hogy gazdasági
nehézségek esetén az oktatást és a
kultúrát kell favorizálni, hogy a körülmények javulásakor legyen aki
kellő tudással rendelkezik, és legyen
olyan eredmény, amivel a fejlesztés
elkezdhető. Ma az egész országban a
kellő tudásalappal nem bíró, rossz
értelemben vett dilettantizmus uralkodik. Az oktatás a társadalom befektetése a saját fenntartása érdekében, A visszatérülés egyrészt az oktatott egyénnek a társadalom számára értékes teljesítményében, másrészt a magasabb jövedelem után
fizetendő adóban térül meg. Ugyanakkor a társadalomnak az oktatásból kieső és emiatt hasznos tevékenységre képtelen tagjai kikényszerítik a társadalomból a fenntartásukat. Az oktatásnak bármilyen okból
történő gátlása ennek a rétegnek a
növeléséhez vezet.
Egy gyermek a születésekor nem ostobább, mint a sokéves átlag, de kellő gondatlansággal egy-kettőre
használhatatlanná nevelhető, amint
erre hazánkban sajnos elég sok példa akad. Persze, eredményes oktatásra van szükség, aminek megvannak a feltételei, amelynek nem teljesítése katasztrófához vezethet, mert
az eredményesség lehetőségei életkor-periódusokhoz kötöttek. Nagyon
különböző fejlettségű egyének aktuális adottságait figyelembe nem vevő oktatás pedig igen könnyen vezet
az egész csoportnál teljes eredménytelenségre.”
Dr. Balássy Zoltán
(Gödöllő, Egyetem tér 7.)
„Tisztelt Szolgálat!
…Arra vártam, hogy talán valaki
majd csak bejelenti a Damjanich János u. 15-19 előtt lévő jókora kátyúkat. Miután senki nem vette a fáradtságot, 2008. január 24-én csütörtökön délután bejelentettem az úthibát. Képzeljék el, már másnap január 25-én pénteken betömték, igaz
ideiglenesen de eltűntek a gödrök.
Köszönet a VÜSZI gyors, és hathatós intézkedéséért, de jó is lenne, ha
minden ilyen olajozottan menne ebben az országban. Kérem, tolmácsolják azoknak, akik ebben részt
vettek.
Tisztelettel: Gödöllő, Falvai Edit
(Gödöllő, Damjanich u. 41.)

A TELEKI PÁL EGYESÜLET közgyűlését és hagyományos estjét 2008. február 9-én, szombaton 16 órai
kezdettel tartja a Premontrei Gimnáziumban (Gödöllő,
Egyetem tér 16.), amelyre Önt és kedves hozzátartozóit
szeretettel meghívjuk, és várjuk.
Napirend:
16 óra: A tagdíjak befizetésének lehetősége, egyéb adminisztrációs ügyek,
regisztráció.
16.30.: –Beszámoló az Egyesület 2007. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.
– A vezetőség megerősítése, új elnökségi tagok választása.
– A 2008. évi munkaterv ismertetése.
– Előadás: A premontreiek és Teleki Pál kapcsolata.
– Az emléktábla leleplezése.
Ezt követően baráti beszélgetésre kerül sor az ebédlőben tea és pogácsa
mellett. Közben lehetőség nyílik a kirándulási képek és videó felvételek
megtekintésére és megrendelésére.
További tájékoztatás a 28/514-995-ös telefonon munkaidőben és a
www.tar.hu/tpe honlapon

2008. február 7.

Gödöllői Szolgálat 5

Város–Kép

GÖDÖLLÕ ANNO
Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
A báli szezon
Évről évre ismét egyre több bált rendeznek a nagyvilágban, így Magyarországon is, ahol szintén nőttön nő a résztvevők száma ezeken a táncos esteken.
Ugyanez a helyzet Gödöllőn is. Persze mindenütt vannak különlegességek, illetve eltérések a megszokott „menetrendtől”, „szokásoktól”. Gödöllő sajátos
fejlődésének köszönhetően nem csak a hagyományos értelemben vett báli
szezonban voltak táncos-zenés mulatságok. Városunkban, mely egykor üdülési célpontja volt a fővárosból kilátogató, pihenésre vágyóknak, nyaranta is több estély és mulatság várta az érdeklődőket.
A bál elnevezése az olasz eredetű ballare (táncolni) szóból ered, s társas táncmulatságot jelent. A középkor szigorú
erkölcsei miatt csak igen lassan jött divatba. Egyes vélemények szerint Medici Katalin volt az, aki – miután megtetszett neki a lakomával egybekötött táncmulatság ötlete – nemcsak a tánchoz kényelmesebb, könnyű, kivágott ruhák
viselését szorgalmazta, hanem az eleinte szolid, később kacérkodásra alkalmas álarcot is kitalálta. Azután a XVIII. századtól
kezdve lassanként egész Európa táncra perdült, s idővel nem
csak az arisztokraták, hanem a polgárok is megszerezték a névre szóló és társadalmi rangot jelentő meghívójukat. Széles körben elterjedt szórakozássá a XIX. században vált a bálozás.
Pest, Buda és Óbuda egyesülése után fővárosunk a XIX. század végére világvárossá fejlődött, így Budapest felsorakozott a
nagy divatközpontok, Párizs, London, Bécs és Berlin mögé. A
belvárosában elegáns hölgyek és urak korzóztak, akik főként a
párizsi divat szerint öltöztek. A kissé visszafogottabb stílust
kedvelték, ám a bécsieknél színesebb, feltűnőbb modelleket
hordtak. Az 1930-as években a gazdasági világválság miatt a magyar cégeknek is nehezebb volt a Párizsba utazás, a
francia divatházakkal való kapcsolattartás. Ekkor a bécsi divat hatása vált erősebbé Budapesten. A XIX. század közepétől a Pesten, illetve a megyeszékhelyeken tartott bálok voltak a legfőbb társasági összejövetelek. A báli meghívót virágcsokorral együtt, két fiatalúr atillába vagy frakkba öltözve vitte a lányos házba. Az 1900-as évek végén már
hordárra, majd postásra is rábízták a kézbesítést.
Hasonlóképp volt szokás Gödöllőn is, ahol minden szervezetnek (Jogászbál, Stefánia Szövetség, Vitézi Est, Medikusbál, Kaszinó, Iparosbál, Önkéntes Tűzoltó Testület, Sportbál, Evangélikus Nőegylet, Iparos Dalkör, Közművelődési Egyesület, Járási Bál, Öregcserkészek Bálja, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Máriabesnyői Téli Kaszinó, Kertészestély, Batyubál, Méhész Táncestély, Szüreti Mulatság) megvolt a maga bálja. Többségét a tél végén, tavasz elején rendezték meg, de voltak olyanok, melyeket nyáron. A báloknak egy-két kivételtől eltekintve a Központi
Szálloda adott helyet. Indőnként azonban egy-egy étterem vagy
vendéglő is megfelelő helyszínnek bizonyult.
Általános szabály volt, hogy a meghívottakat a bálba érkezéskor
rendező ifjú urak fogadták és kísérték helyükre. A fiatal lányoknak ők adták át a táncrendet, azaz a kis noteszt, amelyet övükre
akaszthattak, és beleírhatták, hogy az egymást követő táncokat
melyik férfinak ígérik. Az a lány, aki nem tartotta be a leírt sorrendet, nagy bajt okozott, és a két érintett férfinak másnap párbajoznia kellett miatta. Több táncot egy férfival csak akkor illett
táncolnia a lánynak, ha az gyűrűs vőlegénye volt. Régen a lekérés
nem volt szokás. A bálok presztízsét az is befolyásolta, hogy a
nyitótáncot hány pár táncolta. Magyarországon az a rendezvény
számított sikeresnek, amelyet legalább kétszáz pár nyitott meg
táncával. Farsang idején, Pesten, Pozsonyban, Kolozsváron,
Nagyváradon és más vidéki városokban is rendeztek bálokat. A
szezont a jogászbál nyitotta. Ezt számos más szakmai bál, valamint különféle egyesületek által szervezett táncos összejövetel
követte. Ezek rendszerint jótékony célúak voltak. A farsangot a
jelmezes művészbál zárta.
A bálokon általában egy cigány- és egy dzsesszbanda muzsikált.
Volt műsor, majd nyitótánc, többnyire csárdás és keringő. A tánc
akkoriban még nagyon sokat jelentett: egyetlen módja volt az úrilányok érintésének. A vacsora után kezdődött az igazi mulatozás.
Előkerültek a vidéki földbirtokos fiúk, akik nagyon tudták cifrázni a csárdást. A legelegánsabb az Opera-, a Vitézi és a Vöröskeresztes bál volt.
A XIX. század második felében és a XX. század elején a társasági élet eseményeit íratlan szabályok határozták meg.
A különböző alkalmakon viselendő öltözéket ugyancsak az etikett írta elő. Ez a báli ruhák esetében különösen igaz.
Mély kivágású estélyiben csak férjezett nőknek illett megjelenni. Az előkelő körökben élesen megkülönböztették az
erkölcsös hölgyeket, illetve az úgynevezett félvilági nőket. A könnyűvérű nők kicsapongó életformájához hozzátartozott a feltűnő öltözködés, a drága ékszerek viselése. A jó házból való úrilányok megjelenése nem lehetett kihívó.
Erkölcseikre gondosan vigyáztak, ezért a fiatal lányok kizárólag gardedám kíséretében mehettek ki az utcára vagy
bármilyen eseményre, például bálra. A gardedám szerepét általában egy érettebb, férjezett hölgy, olykor egy idősebb
korú férfi rokon töltötte be. A társasági élet szabályainak megismerésében a családi nevelés mellett a tánciskolának is
fontos szerepe volt: tökéletes modor és tánctudás nélkül nem lehetett bálba menni. Egy előkelő származású fiatal
lány felnőtté válását az jelentette, amikor a tiszteletére rendezett estélyen bemutatták a társaságnak. Ekkor került hivatalosan eladósorba, és elkezdhette a bálozást. Az elsőbálozó lányok mindig fehér ruhát viseltek, a második évtől
kezdve azonban már színes estélyit ölthettek. A báli ruhák színe, fazonja és díszítése árulkodott viselőjükről. Másfajta estélyit illett ugyanis választaniuk a hajadonoknak és a férjezett nőknek. A báli ruhát hosszú kesztyűvel egészítették ki. A férfiak a bálokon az 1800-as évek közepén még kék frakkot viseltek, majd néhány évtizeddel később áttértek a fekete frakkra. Mára a bálokon a frakkot szinte teljesen felváltotta a fekete szmoking.
A bálok mit sem vesztettek népszerűségükből az elmúlt évtize-dekben. Elég áttekinteni az idei „kínálatot“. A múlt
hétvégén megtartották a Hajós és a Ze-neiskola bálját, ezen a héten
tartják a Szent János utcai óvoda
bálját és a Lovasbált. Az utóbbit
idén immár a felújított egykori Járási Hivatal épületében, az Erzsébet királyné Szállodában rendezik
meg.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Felhívás
A GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
segítséget kér minden olyan gödöllői, vagy Gödöllőhöz kötődő személytől, akinek fontos a máriabesnyői temetőben lévő
Ivánka-kripta.
A kripta végveszély állapotába került, haladéktalanul fel kell újítani,
meg kell szüntetni a beázást, teljes
tetőcserére szorul.
Jelen pillanatban a felújításhoz
szükséges összegnek mintegy egyötöde van meg.
Kérjük Gödöllő lakosságát, a közösségi összefogás erejében bízva, hogy segítsen Ivánka Imre, az
1848/49-es szabadságharc honvédezredese, a
pákozdi csata győztes hadvezére, a Magyar
Vöröskereszt megalapítója kriptájának megmentésében.

Szűcs Józsefné,
az egyesület elnöke
(A segítségnyújtás „téglajegyek“ megvásárlásával, vagy az
egyesület számlájára közvetlenül átutalással lehetséges.)
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
2100 Gödöllő, Batthyány út. 32.

Számlaszám: 65600168-11058186

Vándorkiállításon Sisi koronázási ruhája

Nagy az érdeklődés
Az egykori magyar királyné, Erzsébet
koronázási ruháját, amelyet tavaly a gödöllői kastélyban láthattak az érdeklődők, január közepétől Szolnokon, Miskolcon és Egerben lesz megtekinthető.
A ruhakölteményt Czédly Mónika gödöllői modellszerkesztő és -tervező, valamint az általa toborzott szakmai csapat
készítette el. A ruha, mely selyemből,
bársonyból és csipkéből készült gyöngy
díszítéssel – összesen 15 kilós.

A híres párizsi mester, Worth 1867ben készítette el az ősi hagyományokat
követő magyar koronázási díszruhát. Az

öltözék darabjait alkotta egy fehér selyemszoknya, hozzá tartozó köténnyel,
áttetsző fátyol, valamint szalagcsokrokkal díszített csipkeujjas, továbbá dús
gyöngysorokkal összefűzött fekete bársonyderék. A ruha azonban nem maradt
fenn eredeti formájában, mivel annak
részeit a különféle egyházi intézményeknek ajándékozták felhasználásra. A
utókorra maradt darabokból és a hátrahagyott dokumentumokból kellett a valódihoz megszólalásig hasonló ruhát tervezni. Így például az Emil Rabending
udvari fényképész által készített sorozat
állt rendelkezésre. Sok festmény is született a királynéról, amelyeken a felsőrész, a bársonyderék, a csipke, és a
gyöngydísz mindig megegyezik, kivéve
a szoknya díszítését...
Nem csak múzeumokba, hanem oktatási intézményekbe és szakmai fórumokra is sok meghívást kaptak, hogy
bemutassák a ruhát, amely iránt nem
csak itthon nagy az érdeklődés. A külföldi kiállításról még tárgyalnak.

Hamvazószerda

porsó földbetételekor némely temetéseken.

Nagyböjt
Igen korán köszöntött be ránk az idén nagyböjt
időszaka. Február 6-ára esett hamvazószerda,
igazodva a korai, március 23-ai húsvéthoz.

Milyen furcsa, gondolhatjuk, mi, a világ királyai,
akik annyi mindent megtehetünk, megtanulhatunk, megszerezhetünk, nem vagyunk mások,
mint egy marék por. Hogy van ez? Igazságos ez?
S bizony fejet kell hajtanunk: igazságos. Az életet kaptuk, egy hatalmas úrtól – „mégis, mégis
egy hatalmas úrnak a vendége voltam”, fejezi ki
Kosztolányi –, akit nem ismerünk, akit csak próbálunk elképzelni, akivel, reméljük, egyszer majd
színről színre találkozhatunk, hát nem lázadhatunk, ha visszaveszi nagylelkű adományát.

Negyven nappal kell a hamvazószerdának húsvétot megelőznie. Negyven napig készülünk a
feltámadás ünnepére. Hajdan, régi időkben, a kereszténység hajnalán ilyenkor vezeklőruhát öltöttek, a bűnbánat jeléül hamut hintettek a fejükre a hívek, s szigorú böjtöt tartottak negyven
„Az Úr adta, az Úr elvette. Legyen áldott az Úr
napig.
neve” – mondja Jób a könyvében, mikor mindeHiszen Jézus is negyven napig böjtölt a pusztá- nét, vagyonát, de még a gyermekeit is elveszti.
ban, mielőtt kiállt az emberek elé, mielőtt nyilNincs semmi, ami a miénk lenne. Minden azé, aki
vános működését megkezdte Lukács evangéliufölöttünk van. S hogy miért éppen most, tavasz
ma szerint ezen prófétai szavakkal: „Az Úr lelke
közeledtén kell elfogadnunk leginkább mindezt,
rajtam, Ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a lemondóan élni, már-már önsanyargatón? Mert a
szegényeknek…”
húsvétot várjuk.
A mi homlokunkat is megkenik. Nem küldetést
Várjuk annak a hírét, hogy igenis létezik győzejelentő olajjal, hanem a bűnbánók hamujával.
lem a halálon. Létezik feltámadás. Az elmúlás, ha
Hamvazószerda napján a katolikus templomokfájdalmas is, de nem örök. Nem volt hiábavaló,
ban önkínzó buzgalommal sorakozunk fel, járuamit alkottunk, amit éreztünk, amit ajándékozlunk papjainkhoz, hogy a kezükben tartott táltunk.
kában levő hamuval, az előző évi virágvasárnapról maradt szentelt barka hamujával keresztet „Én veletek vagyok a világ végezetéig” – tudjuk
rajzoljanak a homlokunkra, mondván: „Emlé- Krisztustól. Velünk van, és mi Ővele. Hogy ebbe a
titokba bevezettethessünk, készítsük testünket,
kezz, ember! Porból lettél és porrá leszel.”
lelkünket. Negyven napig, mint amennyi időn át
Negyven napig erre emlékezhetünk eztán. ElKrisztus készült fel küldetése teljesítésére a
csendesedhetünk, magunkba nézhetünk. „Port a
pusztában.
porhoz, hamut a hamuhoz” – mondja a pap a koN.A.

6 Gödöllői Szolgálat

2008. február 7.

Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ének a végtelenből
„Várj reám, s én megjövök…” Ki
ne hallotta volna már az így
kezdődő megzenésített Szimonov verset, kinek ne csengene
vissza a fülében Darvas Iván
borzongató, szívszorító, vidámdiadalmas előadásában?
Talán az orosz lélekből, mely a végtelen tajga és a végtelen sztyepp fölött szárnyal, szakadhatnak ki a legszebb verssorok. Mindenesetre a különböző nemzetiségű költők verseit
csokorba kötő Szép versek, szép köntösben című bársonykötésű minikönyv sorozatból a Várj reám címet
viselő Orosz szerelmes verseket választottam ajánlás céljából – s persze,
hogy a többi hasonló kiadványra is
felhívjam a figyelmet.
Én nem dacból nem tanultam meg
az iskolában oroszul, mint a legtöbben, mint legalábbis mondják, „mert
kötelező volt”, hanem egyszerűen
csak azért, amiért egyetlen más idegen nyelven sem: az idegen nyelvekhez való abszolút tehetségtelenségem
okán.
A Várj reám elejét mégis tudom
oroszul, sejtelmem sincs, honnét, hiszen ez nyilván nem volt tananyag:
„Zsgyi minjá i ja vernúsz, kagda
ócseny zsgyi…”
Ugyanígy tudom Puskin Anyeginjéből a Tatjána Anyeginhez intézett
levelének kezdő sorait is: „Ja k vam

písu, csivó zse bóle, sto ja magú jisó
szkazatty…”
A levelet is közlik a könyvben.
Felbukkan a bűbájos Jeszenyin:
„Bokraink közt már az ősz barangol,
/ kóró lett a fényes laboda. / Zizegő
szép zabkéve-hajadról / nem álmodom többé már soha…” Ehhez kellett
a bűbájos Rab Zsuzsa is, aki fordította, s nem kisebb mesterek találhatók
még a fordítók közt, mint Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, méltón Lermontovhoz, Nyekraszovhoz, Blokhoz, Ahmatovához,
Paszternakhoz.
A klasszikusok mellett örömmel
találkoztam újra azokkal a költőkkel,
akik a világirodalommal való ismerkedésem kezdetén, az 1960-as években az orosz líra fenegyerekei voltak,
a lázadók, mint Voznyeszenszkij
most is utal némi nézeteltérésekre:
„Vád ellenem a formalizmus: / Az
élettől ön távol áll…”
Vinokurov kötetbe került versét
tudtam annak idején kívülről: „Már
elfeledtük rég a lányokat, / kikkel kószáltunk vállukat ölelve…”, s visszaköszönő Jevtusenko Bűvölője is:
„Tavaszi éjszakán gondolj reám / és
nyári éjszakán gondolj reám…” Itt
van, ó, a rettenetes Viszockij, a zseniális színész, aki megzenésítette, saját
gitárkísérettel maga mutatta be költeményeit. Negyvenkét évet élt mindössze, önpusztítón.

Találtam verseket, melyek újak
számomra, régebbi költőkről, akikről
eddig nem hallottam. Szologub. Döbbenetes az Erdőből jött című műve,
amiben része lehet annak is, hogy
Kosztolányi fordította. Ideidézném,
mint ideidéznék még sokat, varázslatos szavakat, varázssorokat, de nem
tehetem. Egy egészen rövidke vers
talán mégis idefér. Scsipacsov: Én
meghalok. „Én meghalok, lehet, nem
is vitás, / engem is elér az elmúlás. /
De ha egy lány a nyári réten átvág / meztelen lábú, hetyke és dalos - , / az
én porom csókolja majd a lábát, /
mely kamillától lesz térdig illatos.”
Tehát, szerelmet vallani készülők,
a közelgő Bálint, vagy ha úgy tetszik,
Valentin napon, amit ajánlok a piros
lufiszív mellé: egy vers. Orosz, vagy
bármi másféle: az nem pukkan el.
(Várj reám – Orosz szerelmes versek)
- nád -

Szombaton nyílik a Toroczkai-kiállítás

Magyar BalettSzínház Gödöllő: pillantás a kulisszák mögé

Házak, terek, bútorok

Közelebb a közönséghez

Szombaton nyílik a Gödöllői Városi Múzeum új időszaki kiállítása, amely Toroczkai Wigand
Ede építész, iparművész munkásságát ismerteti meg az érdeklődőkkel. A tárlaton nem
csak a hazánkban fellelhető alkotásai lesznek láthatóak, arra
több európai országból is érkezik egy-egy különlegesség városunkba magántulajdonosoktól.
Marosvásárhely

A Gödöllői Művésztelep egykori alkotója építészként, belsőépítészként, kerttervezőként, grafikusként és az Iparművészeti Iskola tanáraként egyaránt elismert volt. Széleskörű munkássága a
XIX-XX. század fordulójának a művészeteket egységben tekintő szemléletéből fakad. Munkássága mégis máig feldolgozatlan, pedig az 1910-es évek grafikai albumai, bútorai a régiségkereskedések keresett cikkei, vonzó, barátságos
házai az otthonépítés, közösségi épületei a szociális építkezés példái ma is.
A ház, mint tervezői műfaj, a modern korban vált tervezői feladattá, s a
Toroczkai által kialakított nyitott alaprajz a modern építészet egyik jellemző

sajátossága. Tervezőként szemlélete
komplex volt: kiindulópontja a belső
világ, az ezt megfogalmazó enteriőr, bútoraival, és a benső világ kapcsolatait kifejező és kibontakoztató térrendszer. A
belsőből az egyéni és egyedi igények és
lehetőségek szerint kifelé épülő ház a
környezet megtervezésével egészült ki.
Toroczkai ezen organikus szemlélete a
napjainkban újraértékelt modernizmus
egyik magyarországi alapítójának mutatja őt. Festői készségeinek köszönhetően vált a századforduló egy sajátos műfaja, az ideális terveket festői
módon rögzítő építészgrafika egyik
kialakítójává.
Bútortervezőként-belsőépítészként
dolgozott 1907-ig. Bútorai hazai és
nemzetközi elismerésben részesültek.
Legjelesebb művei közt tartjuk számon a Szépművészeti Múzeum enteriőrjeit. A századfordulón reneszánszát
élő, a festészethez, grafikához közel
álló színes ablaktervezésben is féltve
őrzött kincsek Toroczkai alkotásai (Marosvásárhely, Kultúrpalota).
A Gödöllői Városi Múzeum elsőként
vállalkozik arra, hogy bemutassa életművét, Keserü Katalin kurátorral együttműködve. A neves művészettörténész
évek óta kutatja Toroczkai munkásságát, a kiállítással egyidejűleg jelenik
meg Toroczkai Wigand Edéről írott monográfiája a Holnap Kiadó gondozásában, Az építészet mesterei sorozatban. A
kiállítás anyagát 22 helyről kellett összegyűjteni, közte 3 külföldi helyszínnel,
mivel művészi hagyatéka szétszóródott.
A kiállítás február 9-től augusztus 24ig tekinthető meg a Gödöllői Városi
Múzeumban.

Új, sokak számára talán szokatlan kezdeményezéssel lepte
meg az érdeklődőket a Magyar
BalettSzínház Gödöllő. Nyílt napjuk keretében bárki bepillanthat
a táncosok mindennapjaiba, a
próbák, a felkészülés embert
próbáló világába. Az első nyílt
napot egy héttel a Prágai Junior
Balettel közös bemutatójuk előtt
rendezték meg a társulat balett
termében, a Petőfi Sándor Művelődési Központban.
– Ez nem más, mint egyfajta beavatás a
táncszínház világába. Itt a kulisszák mögé nézhetnek be a látogatók. Ha ezt az
egész színházi világot egy étteremhez
hasonlítanánk, akkor itt a konyhában
járunk – mondta Egerházi Attila balettigazgató, amikor az új kezdeményezésről faggattuk.
– Honnan jött a nyílt nap ötlete?
– A színház egyfajta misztikus világ a
közönség számára, s tegyük hozzá, sokszor még a mi számunkra is, akik benne
élünk, az. Ide bepillantani, a közönség
számára olyan, mint amikor az Óz a
csodák csodájában Dorothyék meglesik
a varázslót. Úgy gondoltam, ez sokakat
érdekelhet. Itt meg lehet nézni, hogy a
táncosok hogyan készülnek fel arra,
hogy a színpadon, egy másik világot teremtve varázsolják el, szórakoztassák a
közönséget. Az a tapasztalatom, hogy
akik egy ilyen programon részt vesznek,
utána egész másképp nézik az előadást.
– Vannak hagyományai ennek a
kezdeményezésnek?
– Azokban a nyugat-európai műhelyekben, ahol komoly munka folyik, ez

már régóta gyakorlat. Hogy Magyarországon vannak-e hagyományai, nem tudom. Én már Pécsett és Debrecenben is
csináltam nyílt napokat, és nagyon jó tapasztalatokat szereztem, mindenhol
nagy volt az érdeklődés. Most azt tervezzük, hogy minden hónap első keddjén várjuk az érdeklődőket, akik így délelőtt 10 órától 14 óráig tekinthetik meg a
táncosok felkészülését.
– Pénteken este már nem próbán,
hanem előadáson találkozhat Önökkel a közönség, s ez alkalommal prágai vendégeikkel állnak színpadra…
– A prágai kapcsolatunk már több
mint tíz éves múltra nyúlik vissza, és
sok közös program kapcsolódik hozzá.
Legutóbb januárban mi jártunk Csehországban, ahol a Prágai Junior Balett
vendégeként tíz napot töltöttünk el. Ez
alatt négy előadásunk volt, többek között Prágában és Brnóban léptünk fel.
Most a prágai társulat vendégeskedik
nálunk, közös előadásra várjuk a gödöl-

lői közönséget pénteken este, amikor is
négy egyfelvonásosból álló gazdag
programot állítottunk színpadra. Az előadást Ramón Oller spanyol koreográfus,
a Barcelonai Teatro Institute de la Danza
igazgatója Violetta című koreográfiájával a cseh táncosok kezdik, A Beszélő
Testek című darabot viszont a Magyar
BalettSzínház Gödöllő együttes táncolja. Társulatunk ezen az estén egy igazi
különlegességet mutat még be Fehér
Csend címmel, amely egy világzenére
készült produkció, majd az est zárásaként a két együttes közös előadásában
lesz látható a Carioca.
– Ez a program mennyiben azonos az Önök csehországi vendégszereplésével?
– Ezt az előadást láthatta tőlünk a
cseh közönség is, és ezt tekinthetik meg
a gödöllői bemutatót követően február
9-én, szombaton a Nemzeti Táncszínházban is.
(k.j.)
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Ajánló

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja

Február 9., szombat 11.30
Richter Dominika növendékeinek hangversenye (cselló)
Február 15., péntek 18.00
„A bariton” – dr. Farkas Iván
előadása
Február 22., péntek 14.30
Zongoristák regionális találkozója.
Vendég: Keveházi Gyöngyi
zongoraművész.
Február 27., szerda 14.00 és
15.30
Mesélő muzsika – „Filmzenék fiataloknak”
A Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje.
Vezényel: Ella Attila.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ.

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
2008. február 10-től az átrendezett Erzsébet Királyné Emlékkiállítással várjuk kedves vendégeinket.
A kiállítás megnyitása alkalmából ezen a napon
(11 és 13 óra között), a kastély dísztermében
találkozhatnak az érdeklődők Erzsébet királynéval
(a hasonmásverseny győztesével),aki udvarhölgyei
körében jelenik meg, s kegyesen elbeszélget a színe elé járulókkal.
Télbúcsúztató Családi Vasárnap a kastélyban:
2008. február 24.
Tréfás vetélkedő – Kalandpark - Kézműves foglalkoztató - Népek táncai
Jelmezverseny - Bábelőadás
Jegyek rendelhetők: informacio@kiralyikastely.hu
Tel.: 28/410-124
www.kiralyikastely.hu

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
és a Gödöllői Iparművészeti Műhely tisztelettel meghívja Önt

2008. február 16-án (szombaton) 16 órakor
„Csak ami ilyen szomorú, Az lehet ilyen gyönyörű címmel“

Czigány György Prima Primissima díjjal kitüntetett,
József Attila-díjas költő estjére
Verseket mond: Kubik Anna Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes művész
A helyszínen, korlátozott számban megvásárolhatók a költő verses kötetei.
Ezzel egyidőben az alkotóház kiállító termében, 2008. március 30-ig látható Gerzson Pál kétszeres
Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett
Érdemes Művész kiállítása. Megtekinthető: minden szombaton és vasárnap 14-17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
Cím: GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel.: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum
A Gödöllői Városi Múzeum meghívja Önt
2008. FEBRUÁR 9-ÉN SZOMBATON 16 ÓRÁRA
Toroczkai Wigand Ede (1869-1945) építész,
iparművész kiállításának megnyitására

A kiállítást megnyitja: Gerle János építész
Közreműködik: Halmos Béla népzenész
A kiállítás kurátora: Keserü Katalin Széchenyi-díjas
művészettörténész
A kurátor munkatársa: Őriné Nagy Cecília művészettörténész
A kiállítás megtekinthető: 2008. február 9.–augusztus 24.
Gödöllői Városi Múzeum, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-003, 421-997.; e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu
www.museum.hu/godollo/varosi
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Élő–Világ

HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

A tavasz hírnökei

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

www.poraz.hu

2 éves keverék kan

2 hónapos keverék szukák

Állati dolgok

2 hónapos keverék kanok

2 hónapos keverék kan

2 hónapos keverék szuka

láltak a természetvédelmi őrök a
Hortobágyi Nemzeti Park egyik
kiemelten védett területén, mely
része az Európai Unió ökológiai
hálózatának (Natura 2000) és a
Világörökség Egyezménynek is.
Az elmúlt két évben egyre jobban elharapódzó mérgezési hullámnak már 45
fokozottan védett sas esett áldozatul.
1998 óta összesen 72 fokozottan védett
és 625 védett madár esett bizonyítottan
mérgezés áldozatául hazánkban,
amelyek természetvédelmi értéke
meghaladja a 77 millió forintot.
Különösen kritikussá vált a helyzet
az elmúlt két évben, amióta minden korábbinál nagyobb mértékű
pusztítást jelentettek országszerte
a természetvédelmi szakemberek.
2006 áprilisa óta 23 parlagi-, 16
réti-, egy szirti sas, valamint egy
vándor- és egy kerecsensólyom is
mérgezéses tünetekkel került kézre, amely madarak természetvédelmi értéke 41 millió forint. Legkritikusabban a parlagi sast érintették a mérgezések, hiszen a megtalált 23 példány a tavalyi egész
európai uniós szaporulat mintegy
ötödét teszi ki!
Emlékezetes, hogy 2005 tavaszán a
déli területekről a skandináv országokba fészkelni tartó darvakat mérgeztek
meg Békés megyében felelőtlen gazdák. Akkor egy igen erős méreganyaggal átitatott búzával pusztítottak el több
száz madarat. A daruról köztudott, hogy
egy életre választ magának párt, így
azok a példányok, amelyek tavasszal
pár nélkül maradtak, nem költöttek és
ez igen megviselte az egyébként is ritka
madárállományt.
A felderített mérgezéseket minden
esetben bizonyítottan illegálisan használt növényvédő szerek okozták, amelyeket legtöbbször szándékosan tettek
csaliként kihelyezett állattetemekbe a
különböző szőrmés és tollas ragadozók
irtására. Sajnos a felderített esetek csak
kis részét képezik a valódi pusztításnak,
így a közelmúltban elharapózott mérgezési hullám az elmúlt évtized egyik legsúlyosabb természetvédelmi károkozásának számít Magyarországon. Szomorú, hogy hazánk néhány felelőtlen ember miatt Európa természetvédelmében
sokszor elégtelenre vizsgázik. És ezek a
mérgezések olyan madarakat pusztítanak el, melyek szigorú védelem alatt
állnak, nem csak hazánkban, hanem az
egész kontinensen is.

Védett értékek
Sajnos minden évben madarak
százai pusztulnak el az ember felelőtlensége végett. Gyomirtó
szerek, féregirtók, rágcsáló elleni mérgek pusztítják hazánk ritka és védett madarait.
Réti sas

Az idei januári tragikus sasmérgezéssorozat után négy madár maradt életben, amiből eddig hármat engedtek szabadon a szakemberek.
Idén húsz nap alatt négy, látszólag
egymástól független bűncselekmény
során összesen 11 mérgezett ragadozó
madarat – öt parlagi- és hat rétisast – találtak, amelyek közül hét még életben
volt, amikor az MME és a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei
rájuk találtak. A sürgős állatorvosi beavatkozás ellenére három madár helyzete
már menthetetlen volt, négy túlélőt (3
parlagi- és 1 rétisast) a Fővárosi Állatés Növénykertben gondoztak, ebből
hármat szabadon engedtek.
Az elengedett három sas jó állapotban van, az elengedés után a terület felett pásztáztak, majd irányt találva elindultak területeik felé. A visszailleszkedés folyamata több esélyes, bízunk benne, hogy szerencsével járnak!
A szomorú az, hogy ezek a mérgezések a védett és természetvédelmi őrök
által őrzött területeken történtek, s így
felvetődik, hogy mi lehet a nem védett
élőhelyeken!
Sajnos miközben épp az életben maradt sasokat engedték szabadon, ezzel
egy időben ismét mérgezett rétisast ta-

Egyetlen évszakot sem várunk
olyan vágyakozva, mint a tavaszt. A sok szürke nap után a
természet ébredése csodával
határos: hagymás virágok és
évelő növények bukkannak fel
látszólag a semmiből és a kertet hetekre tarka virágtengerré
változtatják.
Egyetlen évszakot sem várunk olyan
vágyakozva, mint a tavaszt. A sok
szürke nap után a természet ébredése
csodával határos: hagymás virágok
és évelő növények bukkannak fel látszólag a semmiből és a kertet hetekre
tarka virágtengerré változtatják.
Már a télutón virágok nyújtózkodnak a melengető napsugarak felé. A
fagy még jeges kézzel uralkodik,
amikorra hóvirág majd a téltemető és
a tőzike elkezdi bontani zsenge virágait. Ha most barangolunk az erdők
mélyén, biztos hogy már a délebbi
fekvésű napos oldalakon láthatjuk a
tavasz első hírnökét a hóvirágot.
Ez a mindenki által oly szeretett
növény Közép-, és Dél-Európából
valamint a Kaukázus ligeterdeiből,
világos cserjéseiből származik. A liliomfélék családjába tartozó hagymás
növény. Tél végén már hozza a hoszszú kocsányon ülő bókoló virágait.
Virágát 3 nagyobb, fehér külső és és
3 kisebb, fehér-zöld foltos belső lepellevél alkotja. Bár a növényt mindenki ismeri, nem biztos hogy ismerik a köré fűződő népi hiedelmet. Régen a hó elolvadásakor a falusi emberek kiásták a hóvirág hagymáját, és
nekiadták a teheneknek, elkerülve
ezzel hogy a boszorkányok nehogy
Tőzike

elapasszák a tehenek tejét. Ezt ma
nem ajánljuk, mivel a növény mérgező.
A hóvirág fiókhagymáival és szétszóródó magvaival nagy kolóniákat
hoz létre. Bár a természetben a ligeterdők és a cserjések az otthonai, de a
kertben is nagyon szépen díszít árnyékos helyeken, üde, nedves humuszos talajban. Szaporítása tavasszal

Téli természet

A szőlőrigó
Ha valaki nyitott szemmel jár városunkban és még a természet is érdekli,
akkor a napokban igazi élményben lehetett része. Mégpedig egy igen nagy
számú szőlőrigó csapatot figyelhetett
meg. Néha az M3-as melletti fákon ülve, vagy az alsóparkban, esetleg Besnyőn tűnnek fel, de szinte az egész város területén láthatóak. A szőlőrigó
(Turdus iliacus) hazánkban csak átvonuláskor fordul elő, főleg októberben,
majd pedig március-áprilisban amikor
északi fészkelő helyére vonul. Így február elején ritka. Mostani megjelenésének két oka is lehet. Az egyik az enyhe tél, hiszen ilyenkor nem kell még
több ezer kilométert megtenniük, hogy
táplálékot találjanak, a másik ok pedig,
hogy idén talán hamarabb beköszönt a
tavasz és a madarak már elindultak
északra, hogy családot alapíthassanak.
Átvonulás alkalmával erdőkben, kertekben, ligetekben, szőlőkben szokott

Hóvirág

virágzás után vagy nyár végén és
ősszel történik, a hagymák nyugalmi
időszaka alatt választhatjuk szét a töveket. Egyéb gondoskodást nem igényel. A kikeleti hóvirágot találjuk
meg az erdők mélyén és gyakori a
kertekben is, de ma már különböző
nemesített fajtáit is
megkaphatjuk a kertészetekben. Vigyázzunk,
mert a növény szigorúan védett, így az erdei
sétákon csak a szemünket és szívünket töltsük
fel látványával és még
eszünkbe se jusson,
hogy kiássuk, esetleg a
vázába szakítsunk egy
egy szálat.
A téltemető a tavasz
első virága. Amikor
előbújik az enyhébb februári napokat
követően, már tudjuk, hogy bármennyire erősködik a tél, hamarosan
beköszönt a kikelet. Nincs szebb látvány a téltemető pompás virágszőnyegénél.
Ez a kis a boglárkafélék
családjába tartozó göcsörtös
gumójú, bokros tövű évelő
növény sárga virágaival vidám hangulattal temeti el a
tél zord emlékeit, ami szinte
még megérinti a növényeket. A csésze alakú, világító
sárga virágai alatt a gallérozó murvalevelek körben
állnak.
Levele élénkzöld, tenyeresen osztott. Hazája DélEurópa, de ma már számos helyen
megtalálható a nedves talajú gyertyános-tölgyesekben és ligeterdőkben. A
kertekben is szépen díszít fák és cserjék alatt, humuszban gazdag talajba
ültetve. Nyáron úgy mint a hóvirág
visszahúzódik a talajba.
Szaporítása magvetéssel ősszel
történik, vagy közvetlenül elvirágzás
után, még leveles állapotban kerülhet
tartózkodni, de inkább az
alacsonyabb vidékeken.
A szőlőrigó védett madár, amely túlnyomóan
hasznos, de őszi érkezése
idején a szőlőkben kisebb kárt
tehet s azért ott, amennyire
lehet, enyhe eszközökkel védekezni is kell ellene. Egyébként mint rovarirtó s a százlábúak és kisebb csigák pusztítója, hasznos munkát végez.
Ilyenkor a bokrokon lévő
bogyókat, terméseket eszik
nagy számban, de ligetes kertekben a földre helyezett almát is elfogyasztják.
Az egyik legszínesebb rigófajta. Felül olajbarna, alul fehéres; mellének oldalai rozsdavörösek, nyaka sárgás; a test
alsó felén mindenütt sötétbarna háromszögű és kerekded hosszfoltok vannak;
alsó szárnyfedői rozsdavörösek.
Talán egy pár hétig még itt maradnak városunkban, így aki figyelmesen
jár, az találkozhat ezekkel a szép, és
hazánkban csak átvonuláskor látható
madarakkal.

sor a tőosztásra, amivel szintén jól
szaporítható.
Az erdőben és a kertekben a csillagos téltemető található meg, de sok
helyen előfordul a
„Guinea Gold“ fajtája is. Ennek jellemző
tulajdonsága hogy
élénksárga virágai 34 cm átmérőjűek is
lehetnek, amik alatt
bronzzöld murvalevélből álló keskeny
szeletekre tagolt galléröv található.
A védett növényünk a tőzike a liliomfélék családjának
a tagja. Egész Európában őshonos növény. Hazánkban a
nedves, üde talajú erdőkben található
meg. A kertekben is árnyékos helyre
helyezzük el, fák alá, mert az erős
napfényt nem kedveli. Minden talajféleségen kiválóan díszít, csak a homoktalajokat nem tűri jól. Ha tehetjük, ezeken a helyeken kerüljük el az
Téltemető

ültetését. Szaporítása kora tavasszal
vagy ősszel tőosztással, illetve ősszel
magvetéssel történik.
A tavaszi tőzike szalag alakú tőlevelei elállóak és a tőkocsányon 1-2,
bókoló, 1,5-2 cm-es harang alakú fehér virágok fejlődnek. A lepellevelek
csúcsa zöld pettyes.
Kisebb virágaival nyáron díszít a
nyári tőzike. Jellegzetessége, hogy
virágait hosszú kocsányon hozza.
Az őszi tőzikét ősszel láthatjuk virágozni. Hosszú, vékony tőkocsányain 1-4 harang alakú, rózsásan futtatott fehér virág nyílik.
Dekoratív faj a kora ősszel nyíló
korzikai tőzik. Karcsú szárán egyesével hozza halvány rózsaszín, harang alakú virágait.
Ha szeretnénk, hogy ne csak tavasszal boruljon virágba kertünk, hanem már tél végén is vidám színfolt
legyen a kertben, akkor ajánlatos a
fent említett növényeket elszaporítani. Így már a tél végén élvezhetjük
nyílásukat. De arra figyeljünk, hogy
növényeinket ne a természetből szerezzük be, hanem csakis a kertészetekből.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Február 9-10.:

dr. Kozma Attila
Tel.: 20/584-1303
Veresegyház, Erkel F. u. 3/E

2008. február 7.

A tartási és az öröklési szerződések alapvető szabályainak áttekintése után pár sorban ismertetjük az életjáradéki szerződés lényegi elemeit. Változatlanul várjuk kérdéseiket, észrevételeiket
és témajavaslataikat a már jól ismert szolgalat@libori.hu, illetve a
Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Életjáradéki szerződés alapján az egyik
fél meghatározott pénzösszeg vagy terménymennyiség időszakonként visszatérő szolgáltatására köteles. Míg a tartási szerződés esetében a tartás természetben, esetenként saját háztartásban,
együttlakás mellett történik, addig az
életjáradéki szerződés esetében a létfenntartás céljára adott szolgáltatás

pénz vagy terménymennyiség időszakonként visszatérő szolgáltatása. Az
életjáradéki szerződés érvényességéhez
annak írásba foglalása szükséges. Az
életjáradéki szerződésben vállalt pénz
vagy terménymennyiség – miután a jogosult létfenntartását szolgálja – időszakonként előre esedékes. A jogosult a
hat hónapnál régebben lejárt, és alapos
ok nélkül nem érvényesített részleteket
bírósági úton többé nem követelheti.
A bíróság az életjáradéki szerződést
mindkét fél érdekének kölcsönös és
méltányos figyelembevételével módosíthatja, ha a szerződés megkötését követően a felek viszonyaiban olyan változás áll be, amely a szerződés változatlan
tartalommal való fenntartását lehetetlenné tenné. A kötelezett vagyoni helyzetének romlása nem eredményezi automatikusan az életjáradék összegének
vagy a vállalt terménymennyiségnek a
leszállítását, hanem ilyen irányú kereseti
kérelem esetén vizsgálni kell a felek a
szerződés megkötésekor fennálló jöve-

delmét és azt egybevetni a jelenlegivel.
Fel kell deríteni az átruházott ingatlan
jelenlegi forgalmi értékét, és vizsgálni
kell a kötelezett teljesítőképességét.
Csak az összes körülmény gondos felderítése nyomán lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy indokolt-e az
életjáradéki szerződés olyan módosítása, amely a járadék összegének módosítását eredményezi.
Lehetőség van arra, hogy a bíróság a
tartási szerződést életjáradéki szerződéssé változtassa át. Az életjáradéki
szerződés célja az idős eltartott létfenntartásának életjáradék fizetése útján való
kiegészítése. Ezt a célt a szerződés akkor is betölti, ha a felek viszonya megromlott. Az ilyen jellegű szerződésnél az
életjáradékra jogosult személye körüli
teendőket nem kell ellátni, tehát a bizalmi viszony megromlása a szerződés céljának és rendeltetésének betöltését nem
veszélyezteti. A szerződés megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a szerződés
célja nem valósítható meg. Az életjára-

déki szerződésnek az a célja, amely szerint az eltartott havonta rendszeres pénzösszegben részesül, mindaddig megvalósul, amíg a kötelezett teherbíró képessége ezt lehetővé teszi. Amennyiben a
jogosult az életjáradék összegének elfogadását visszautasítja, de a kötelezett
szerződésszerűen kíván ennek ellenére
teljesíteni, letétbe helyezheti, illetve a
jogosult részére külön bankszámlára fizetheti meg havonta az életjáradék
összegét. A szerződést teljesítő féllel
szemben a szerződés megszüntetése általában nem kényszeríthető ki úgy, hogy
a jogosult alapos indok nélkül egyoldalúan elzárkózik a szerződésszerű teljesítés elfogadásától.
Ha valamelyik fél magatartása vagy
körülményei folytán az életjáradéki
szerződés célja többé nem valósítható
meg, a szerződés megszüntetésének is
helye lehet, a felek megfelelő kielégítése mellett.

Arany János utca és
Babati út kereszteződésében
egy
Chrysler típusú személyautó vezetője
autójával kihajtott az úttestre, hogy
belássa a kereszteződést. Ezzel megtévesztette az Arany János utcában Szabadság út irányából Mátyás király utca
irányába közlekedő VW Bora vezetőjét, aki, hogy balesetet elkerülje félrerántotta a kormányt és a Grassakovich
és Arany J. u sarkán elhelyezett magasfeszültségű vas villanyoszlopnak
hajtott. A baleset következtében személyi sérülés nem történt.
Szintén Gödöllő lakott területén belül történtaz az anyagi káros közlekedési baleset, amelynek során egy Kravola típusú autóbusz a város szélén lévő egyik üzemből hajtott volna a Dózsa György út kereszteződésébe, de
későn vette észre, hogy előtte forgalmi
okból megállt egy BMW, és hátulról
nekiütközött. Személyi sérülés szerencsére itt sem történt.

Ismét egy idős ember vált ismeretlen személyek áldozatává. Egy 86 éves
nénit loptak meg január 31-én délelőtt.
Két férfi azzal az ürüggyel ment be a
sértetthez, hogy egy évvel ezelőtti favásárláskor kevesebb fát szállítottak
le, mint amit kifizetett, ezért kérték,
egy 20 ezer Ft-os bankjegyet váltson
fel, mert 10 ezer még jár a néninek. Az
egyik férfi a hölgy figyelmét elterelte,
és társa a szobában lévő szekrényből
eltulajdonított 300.000 Ft-ot.
Nem árt szem előtt tartani az autósoknak, hogy januártól több, a közlekedési szabálysértésekre vonatkozó
rendelet megváltozott. Így többek között, a rendőr a vezetői engedélyt a
helyszínen elveszi, ha a járművezető
azzal gyanúsítható, hogy járművét ittas, vagy bódult állapotban vezette. Be
kell vonni a vezetői engedélyt továbbá, ha a jármű vezetője közúti veszélyeztetést, közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát, vagy halálos
tömegszerencsétlenséget okozott.

E rendelet értelmében, amennyiben
a szonda elszíneződik megállapítható
az ittas járművezetés gyanúja, ezért a
rendőr köteles a helyszínen a vezetői
engedélyt bevonni.
Megváltozott a helyszínbírság mértéke is. Minimálisan kiszabható helyszínbírság összege 3000 Ft, maximális
20.000 Ft. Helyszínbírság akkor szabható ki, ha az intézkedés alá vont állampolgár a szabálysértés elkövetését
elismeri, illetve ha a helyszínbírság
összegét elfogadja. Ellenkező esetben
a rendőrnek szabálysértési feljelentést
kell készítenie.
Módosult a büntető pontok kiszabásának mértéke. Jelentős a változás az
ittas vezetés esetén a korábbi 3-ról 5re változott. Ugyanilyen mértékben
emelkedett a gyorshajtás esetén kiszabott pontok száma. Januártól került bevezetésre például az irányjelzés szabályainak megsértése, illetve a bekanyarodás szabályainak megszegése
esetén is 3 illetve 2 pont jár.

Eredményes közlekedési akció

Rendőrségi hírek
Közlekedésrendészeti akció volt Gödöllő lakott területén belül február 1jén. Az ittas vezetők kiszűrése az elsődleges célja az akciónak, mellyel hetente találkozhatnak az autósok. A
mostani akció eredményeként 4 személyt kellett gyorshajtás miatt feljelenteni, 1 személy pedig ittasan vezetett, amikor VW Golf típusú személyautójával lakott területen ellenőrizték.
Az alkalmazott alkoholszonda pozitív
eredményű volt, ezért a vezetői engedélyét a helyszínen bevonták, a férfit
vérvételre előállították. Az akció során
26 személy kisebb súlyú szabálysértés
elkövetése miatt helyszínbírságot kapott.
Az elmúlt hét egyébként bővelkedett közlekedési balesetekben a Gödöllői Rendőrkapitányság körzetében,
sőt városunkban is. Gödöllőn, az
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dr. Tácsik Réka
ügyvéd

Ügyvédjelölt
munkakör betöltésére felvételt hirdetünk.
Jelentkezés: kizárólag fényképes,
részletes szakmai önéletrajzzal, mely a
drboros@libori.hu e-mail címre küldhető.
Elvárások: angol nyelv felsőfokú ismerete,
B kategóriás jogosítvány, felhasználói
szintű számítástechnikai ismeretek, nagy
munkabírás, jó kommunikációs és kiváló
problémamegoldó készség.

Jelentkezési határidő:
2008. február 29.

Megnyitott
a Dr. Tácsik Réka Ügyvédi Iroda
biztosítási szakjogász képzésben részt
vett, kártérítési-, munka-, fogyasztóvédelmi jog szakterületeken
tapasztalattal rendelkező ügyvéddel a
Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 34. szám alatt.
Telefon: 06-28/413-537, 06-70/365-4178
e-mail: drtacsik@libori.hu

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 4-11-ig: Máriabesnyő,
Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Február 11-18-ig: Medicina,
Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

Dr. Böle Jenő
nyug. egyetemi tanár életének 81. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2008. február 13án 12 órakor a Fiumei úti temető szóróparcellájában lesz. (1086 Bp. Fiumei u.16.) Drága emléke
szívünkben él!
Gyászoló család

ÜZLET ÉS PARKOLÓ
BÉRLÉSI LEHETŐSÉG
A VÁROSI PIACON
ÉRDEKLŐDNI A
28/422-019, VAGY A
30/503-0777
TELEFONSZÁMOKON

TÁJÉKOZTATÁS
A Szent István Egytem tájékoztat
mindenkit, hogy 2008. február
15-én a Szent István Egyetemen
NEM LESZ
KÁRPÁTIA KONCERT!

I.

Népszavazás 2008

Tisztelt Választópolgárok!
Kérem, hogy a népszavazással kapcsolatosan kiadott tájékoztatót figyelmesen olvassák végig,
mert a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.)
módosításának következtében az eljárás menetében több változás is történt.
A Magyar Köztársaság elnöke
2008. március 9-re tűzte ki az
országos népszavazás időpontját.
A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök területi beosztása felülvizsgálatra került.
Az itt közzétett táblázatban
tudnak tájékozódni, hogy Önök
az új szavazóköri beosztásban
melyik szavazókörben adhatják
le szavazataikat.
Kérem, nézzék meg figyelmesen, mert a szavazókörök területi beosztásában, a szavazókörök sorszámában és címében változás történt!
A Helyi Választási Iroda a Magyar Posta útján 2008. február
22-ig küldi meg Önöknek a
névjegyzékbe való felvételről
szóló értesítőt. Kérem, ezen is
ellenőrizzék, hogy melyik szavazókörben kell szavazniuk.
A névjegyzéket 2008. február
20-tól február 27-én 16 óráig
közszemlére tesszük a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájának hirdetőtábláján. Ez idő alatt lehet a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg
törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kifogást benyújtani. Kérem, figyeljenek
erre, mert a február 27-i 16.00
órai határidő jogvesztő. Ha valamilyen technikai oknál fogva valaki nem szerepel a név001. sz. szavazókör
Máriabesnyő, Klapka
György utca 36/A.
ALMA UTCA
BARACKOS UTCA
BIRS UTCA
BORÓKA UTCA
FENYVES KÖZ
FENYVESI DŰLŐÚT
FENYVESI FŐÚT
FENYVESI NAGYÚT
FODOR KÖZ
JÁSZÓVÁR UTCA
JUHAR UTCA
KERT UTCA
KERTÉSZ KÖZ
KIKERICS UTCA
KLAPKA KÖZ
MANDULA UTCA
NYÁR UTCA
ÖRÖKZÖLD UTCA
ŐSZ UTCA
SELYEMFENYŐ UTCA
SZÁZSZORSZÉP UTCA
TAVASZ UTCA
TÉL UTCA
TOBOZ UTCA
VIOLA UTCA
ZARÁNDOK UTCA
9 MÁV ŐRHÁZ
002. sz. szavazókör
Máriabesnyő, MÁV Állomás
HAVAS UTCA
KATONA JÓZSEF UTCA

jegyzékben és a fenti a határ- tek, de mégsem utaznak el, nem
időt elmulasztja, nem szavaz- tartózkodnak a szavazás napján
hat.
az igazolásban megnevezett településen 2008. március 6-án
Felhívom figyelmüket, hogy a 16.00 óráig – a kiadott igazolás
törvény módosítása alapján egyidejű visszaszolgáltatásával
nincsen lehetőség arra, hogy – kérhetik, hogy a lakóhelyük
a szavazás napján a szavazó- szerinti névjegyzékbe újra vekörben kérjék felvételüket a gyék fel Önöket.
névjegyzékbe, azaz ha valaki A Ve. igazolással történő szavakimaradt a névjegyzékből, zásra vonatkozó rendelkezéhiába tudja igazolni, hogy ál- seiben is változás történt. Edlandó lakcíme a szavazókör dig, ha Önök igazolással renterületén van a Szavazat- delkeztek az érintett település
számláló Bizottság nem vehe- bármely szavazókörében leadti fel a névjegyzékbe, így vá- hatták szavazatukat. A módolasztójogával nem élhet. A sítás következtében Önök, ha
szavazatszámláló bizottság igazolást kértek csak abban a
visszautasítja azt a választó- szavazókörben adhatják le
polgárt, aki
szavazatukat, amelyet az adott
településen a Helyi Választási
– nem tudja személyazonos- Iroda vezetője – a megfelelő
ságát és lakcímét megfelelően eljárást követően – erre a célra
igazolni,
kijelölt. Ez Gödöllő esetében a
– nem szerepel a névjegyzék- Petőfi Sándor tér 8. (Nevelési
ben és
Tanácsadó) szám alatt mű– nem rendelkezik igazolással, ködő 026. számú szavazókör.
– rendelkezik igazolással, de
nem az igazolással szavazásra Az országos népszavazás alkalkijelölt szavazatszámláló bi- mával lehetőség van külképvizottságtól kéri névjegyzékbe seleten való szavazásra.
vételét.
A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételt személyesen
Ha Önök a népszavazás napján vagy meghatalmazott útján
nem tartózkodnak Gödöllőn, 2008. február 4-től február
kérhetnek igazolást. Igazolást 22-én 16.00 óráig, ajánlott leszemélyesen vagy meghatal- vélben pedig úgy lehet kérni,
mazott útján 2008. március 7- hogy az 2008. február 22-ig
én 16. 00 óráig, ajánlott levél- megérkezzen a Választási Iroben pedig úgy lehet kérni, hogy dához. A fenti határidő jogaz 2008. március 4-ig megér- vesztő.
kezzen a Választási Irodához. A külképviseleti névjegyIgazolást legkésőbb 2008. már- zékbe való felvételi kérelemcius 7-én 16.00-ig lehet kiadni. hez nem kell megvárni a váHa Önök ajánlott levélben ké- lasztási értesítőt.
rik az igazolást, kérjük minél A külképviseleten 2008. márelőbb tegyék meg, mert tapasz- cius 9-én, helyi idő szerint 6.00
talatunk szerint, előfordulhat, és 19.00 óra között lehet szahogy az igazolás nem érkezik vazni. Azokon a külképviselemeg a szavazás napja előtt teken, ahol az időeltolódás a
Önökhöz és így nem adhatják közép-európai időhöz képest –
le voksaikat. Ha igazolást kér- 1 vagy 2 óra, a helyi idő szerinti
KINIZSI PÁL UTCA
KLAPKA GYÖRGY ÚT
MADÁCH IMRE UTCA
NAPSUGÁR UTCA
NÁDAS UTCA
ŐRHÁZ UTCA
PERES DÜLŐ
PERES UTCA
SZEDRES UTCA
SZIVÁRVÁNY UTCA
ZÁPOR UTCA
003. sz. szavazókör
Damjanich János Általános
Iskola
Batthyány Lajos utca 32.
ANTALHEGYI LEJTŐ
ANTALHEGYI UTCA
ARANKA UTCA
ÁRVÁCSKA UTCA
BAGOLY UTCA
BATTHYÁNY LAJOS UTCA
BOROSTYÁN UTCA
DOMBOLDAL UTCA
ERDŐSZÉL UTCA
HÓVIRÁG UTCA
IBOLYA UTCA
ILLÉS KÖZ
KILÁTÓ UTCA
MÓKUS UTCA
PANORÁMA UTCA
REKETTYE UTCA
SZARVAS UTCA
TÁJKÉP UTCA
VIRÁG KÖZ
ZSÁLYA UTCA

004. sz. szavazókör
Vörös Óvoda, Szabadság út
201.
AVAR UTCA
BABAT PUSZTA
BÁNKI DONÁT UTCA
BESNYŐ UTCA
BOGLÁRKA UTCA
BOJTORJÁN UTCA
CSEMETE-KERT
DAMJANICH JÁNOS UTCA
ERDÉLYI FERENC UTCA
FOGADALOM UTCA
GÁRDONYI GÉZA UTCA
GYÖNGYVIRÁG UTCA
HARMAT UTCA
HÉTHÁZ UTCA
HUN UTCA
INCSŐI ERDÉSZHÁZ
ISKOLA KÖZ
IVÁNKA IMRE UTCA
KANKALIN UTCA
KAPUCINUSOK TERE
KERENGŐ UTCA
KÖKÉNY UTCA
LOMB UTCA
MAGYAR UTCA
MÁLYVA UTCA
MIKES KELEMEN UTCA
NAGYBOLDOGASSZONY
TÉR
ORGONA KÖZ
PUSKÁS TIVADAR UTCA
REPKÉNY UTCA
SZABADSÁG ÚT (135-végig;
70-74.)
SZÉKELY BERTALAN UTCA
SZÉKELY KÖZ
SZKÍTA KÖRÚT

6. 00 óra- és a közép-európai
idő szerinti 19. 00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken március 8-án, a helyi
idő szerint 6. 00 és 19. 00 óra
között lehet szavazni.
Névjegyzékkel, választási értesítőkkel, igazolással, külképviseleti szavazással kapcsolatos
kérdéseikkel
a
06/28/529-267-es telefonszámon Hajdú Évához vagy
Horváth Ritához fordulhatnak.
2008. március 9-én a szavazás
reggel 6 órától este 19 óráig
tart. Szavazni kizárólag
személyesen lehet. A mozgásában gátolt választópolgárt
szavazásának lehetővé tétele
érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja, a szavazatszámláló bizottság illetékességi területén belül, mozgóurnával felkeresi.
A mozgóurnát a választópolgár
írásban kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől, illetőleg
a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.
A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság, igazolással szavazó választópolgár
esetében - a település egészére
kiterjedő illetékességgel – a
településen kijelölt szavazatszámláló bizottság illetékes.
A szavazás alkalmával egy szavazólapon egy kérdés fog szerepelni. A feltett kérdésre igennel vagy nemmel kell válaszolni. A válasz előtti körben +
vagy X jellel, egyértelműen
kell jelölni az adott választ. Ha
nem a jogszabálynak megfelelő
jelzéssel látják el szavazatukat
SZTELEK DÉNES UTCA
TAMÁS ATYA UTCA
TÁBORNOK UTCA
TEMETŐI ŐRHÁZ
ZÚZMARA UTCA
005. sz. szavazókör
Montágh Imre Általános Iskola
Dobó Katica utca 2.
AULICH LAJOS UTCA
BALATON UTCA
DANKÓ PISTA UTCA
DÁRDA UTCA
DUNA UTCA
ISKOLA UTCA
KOMÁROMI UTCA
SAJÓ UTCA
SIÓ UTCA
SZABADSÁG ÚT 59-133.
GRÓF TELEKI PÁL TÉR
TISZA UTCA
TURUL UTCA
006. sz. szavazókör
Montágh Imre Általános Iskola
Dobó Katica u. 2.
ALKOTMÁNY UTCA
ASBÓTH SÁNDOR UTCA
BABATI UTCA 5-7.
BABATI UTCA 10-16.
CÍMER UTCA
DOBÓ KATICA UTCA

a Szavazatszámláló Bizottság
szavazatukat érvénytelennek
fogja tekinteni. Figyeljenek arra, hogy a Szavazatszámláló
Bizottságtól átvett szavazólapon a szavazókör pecsétje szerepeljen.
Az országos népszavazás alkalmával az alábbi választási bizottságok működnek:
Szavazatszámláló Bizottság
a szavazóköri helyiségekben
Területi Választási Bizottság
(1052 Budapest, Városház utca
5-7., tel: 06/1/263-2798)
Országos Választási Bizottság (1903 Bp., Pf.: 314.;
06/40/200717;06/1/441-1999;
fax: 06/1/4411617)
e-mail: visz@otm.gov.hu
web: www.valasztas.hu
A Helyi Választási Iroda (Választási Információs Szolgálat) folyamatosan működik,
munkatársai az alábbi telefonszámokon állnak rendelkezésükre:
Balogi Istvánné
06/28/529-189
Lukács Adrienn
06/28/529-128
Lőrincz Marianna
06/28/529-125
Levelezési cím:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
e-mail: pmh@godollo.hu
A szavazás napján a Helyi
Választási Irodához fordulhatnak kérdéseikkel a
06/28/529-190-es telefonszámon.
Dr. Nánási Éva, a HVI vezetője
ÉRSEK UTCA
HŐS UTCA
JOGAR UTCA
KARD UTCA
KERESZT UTCA
KOKÁRDA UTCA
KORONA TÉR
MOHÁCS UTCA
NÁDOR KÖZ
ORSZÁGALMA UTCA
PALÁST UTCA
SZENT GELLÉRT UTCA
ZÁSZLÓ UTCA
007. sz. szavazókör
Petőfi Sándor Általános Iskola
Mátyás király utca 10.
AGYAGOS UTCA
BABATI UTCA 1-3. és 2-8.
BÁSTYA UTCA
CSANAK UTCA
CSOKONAI VITÉZ M. UTCA
DEMBINSZKY JÓZSEF UTCA
EPERJES UTCA
ÉSZAK UTCA
GOMBA UTCA
HAJÓ UTCA
HEGEDŰS GYULA UTCA
HOLLÓ UTCA
KELEMEN LÁSZLÓ UTCA
KISFALUDY SÁNDOR UTCA
KNÉZICH KÁROLY UTCA
KÖLCSEY FERENC UTCA
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 2668.; 53-117.
ÖREGHEGYI UTCA
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PRÉSHÁZ UTCA
REMÉNY UTCA
SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA
SZÍV UTCA
VASVÁRI PÁL UTCA
VENYIGE UTCA
VINCELLÉR UTCA
ZENGŐ UTCA

PIPACS UTCA
PREMONTREI UTCA
RÓNAY GYÖRGY UTCA
ROZSNYÓ UTCA
TAKÁCS MENYHÉRT UTCA
TÚRÓC UTCA
VÁRADHEGYFOK UTCA
011. sz. szavazókör

008. sz. szavazókör
Nyári Napközistábor
Blaháné utca 132.
ARADI UTCA
BERKENYE UTCA
BONCSOKI DŰLŐÚT
CSALOGÁNY UTCA
CSIPERKE UTCA
ESTIKE UTCA
FŰZFA UTCA
GERLE UTCA
HAJNALKA UTCA
HÁRSFA UTCA
HEGY UTCA
HEGYALJA UTCA
HEGYESI MARI UTCA
HÉRICS KÖZ
ILONA UTCA
KÁPOLNA KÖZ
KIS-KOMLÓS UTCA
KÖKÖRCSIN KÖZ
LÁZÁR VILMOS UTCA
LIGETI JULISKA UTCA
MARGITA UTCA
PERCZEL MÓR UTCA
PERESZKE UTCA
SŐTÉR KÁLMÁN UTCA
TOPOLYA UTCA
VÖLGY UTCA
VŐFÉLY KÖZ
009. sz. szavazókör
Blahai Öregek Napközi Otthona
Blaháné utca 45.
AKÁCFA UTCA
BLAHÁNÉ UTCA
BODZA KÖZ
BUZOGÁNY UTCA
CSERJÉS KÖZ
CSONKÁS KÖZ
DIÓFA UTCA
DOBOGÓ UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT 108végig
FÜVES KÖZ
GALAGONYA UTCA
GALAMB UTCA
GIDA KÖZ
HATÁRJÁRÓ ÚT
KECSKÉS DŰLŐ
MEZSGYE ÚT
NYÁRFA UTCA
NYÁRKÚT UTCA
RÉT UTCA
RIGÓ UTCA
SAS UTCA
SZADAI UTCA
TÖLGYFA UTCA
ÚRRÉTI UTCA

Premontrei Gimnázium
Egyetem tér 15.
ALKONY UTCA
BESSENYEI GYÖRGY UTCA
BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA
BORBOLYA UTCA
CSILLAGFÜRT UTCA
KIRÁLY UTCA
KÖZTÁRSASÁG UTCA
LEVENDULA UTCA
MARIKA TELEP
PITYPANG UTCA
RÓMER FLÓRIS UTCA
SZÁRÍTÓPUSZTA
VADÁSZ UTCA
29. MÁV ŐRHÁZ
012. sz. szavazókör
Premontrei Gimnázium
Egyetem tér 15.
ESZE TAMÁS UTCA
KISS ERNŐ UTCA
NAGY LÁSZLÓ UTCA
NÉMETH LÁSZLÓ UTCA
PODMANICZKY UTCA
SIMON ISTVÁN UTCA
SZABÓ PÁL UTCA
SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS
KÖZ
THÖKÖLY IMRE UTCA
VERES PÉTER UTCA
013. sz. szavazókör
Palota-kerti Óvoda
PALOTA-KERT 1-6/B.
SZABADSÁG ÚT 2-16.
PALOTAKERT
PALOTA-KERT 7-végig
RAKTÁR UTCA
SZENTGYÖRGYI ALBERT
UTCA
014. sz. szavazókör
Családsegítő Szolgálat
Szabadság út 23.
ARANY JÁNOS ÚT
BÁTHORI ISTVÁN UTCA
BEM JÓZSEF UTCA
BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
GRASSALKOVICH ANTAL
UTCA
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA

MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT 929.; 2-56.
NAGYVÁRAD UTCA
OKTÓBER 6. UTCA
SZABADKA UTCA 3-11. és
10-14.
SZABADSÁG ÚT 21-57.
TÁTRA UTCA
TESTVÉRVÁROSOK ÚTJA
TOMPA MIHÁLY UTCA
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
UTCA
ZOMBOR UTCA 3-13. és 2-6.

016. sz. szavazókör
Petőfi Sándor Általános Iskola
Mátyás Király utca 10.

MAGYAR KÁZMÉR KÖZ
MIHÁLY DÉNES KÖZ
NAGY SÁNDOR KÖZ
022. sz. szavazókör
Erkel Ferenc Általános Iskola
Szabadság tér 18.

027. sz. szavazókör
AMBRUS ZOLTÁN KÖZ
DÓZSA GYÖRGY ÚT 11-33.
KOSSUTH LAJOS UTCA 1597. és 28-78.
REMSEY JENŐ KÖRÚT
SZENT IMRE UTCA 3-21.; 616/A.
VÁROSMAJOR UTCA
023. sz. szavazókör

ATTILA UTCA
ÁDÁM UTCA
ÁRPÁD UTCA
CSILLAG UTCA
FECSKE UTCA
HOLD UTCA
HUNYADI JÁNOS UTCA
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA
1-51., 2-24.
NAP UTCA
RADNÓTI MIKLÓS UTCA
RÁKÓCZI FERENC UTCA
RÓZSA UTCA

017. sz. szavazókör
Petőfi Sándor Általános Iskola
Munkácsy Mihály út 1.
PAÁL LÁSZLÓ KÖZ 3-9.
SZABADKA UTCA 2-2/A.
SZABADSÁG ÚT 11-19.
SZENT JÁNOS UTCA 1-19.
SZENT JÁNOS UTCA 2-16.
ZOMBOR UTCA 1.
018. sz. szavazókör

TIGÁZ
Kenyérgyári utca 2.
BALASSI BÁLINT UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT 35-63.
DÓZSA GYÖRGY ÚT 67-69.
ERDŐ UTCA
ERKEL FERENC UTCA
HARASZTI KÖZ
HARASZTI UTCA
KANDÓ KÁLMÁN UTCA
KENYÉRGYÁRI UTCA
KOTLÁN SÁNDOR UTCA
KÖRÖSFŐI K. ALADÁR
UTCA
LIGET UTCA
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA
MÓRA FERENC UTCA
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA
SEMMELWEIS UTCA
SPORT KÖZ
SZENT IMRE UTCA 18-24. és
23-23.
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT
TOLDI MIKLÓS UTCA
VIRÁG UTCA
024. sz. szavazókör

Petőfi Sándor Általános Iskola
Munkácsy Mihály út 1.

Fővárosi Szociális Otthon
Dózsa Gy. út 65.

KÖR UTCA 2-28.
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 9-23. és 14-16.
MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT
1-7.
PAÁL LÁSZLÓ KÖZ 1. és 2-6.
SZABADKA UTCA 4-8.
SZENT JÁNOS UTCA 18-26.

DÓZSA GYÖRGY ÚT 65.

019. sz. szavazókör
Petőfi Sándor Általános Iskola
Munkácsy Mihály út 1.
SZENT JÁNOS UTCA 21-25.
és 30-46.
SZŐLŐ UTCA2-40.
DEÁK FERENC TÉR

Premontrei Gimnázium
Egyetem tér 15.
ATE KISÉRLETI TÉR
SZIE KOLLÉGIUM
BÚZAVIRÁG UTCA
EGYETEM TÉR
ERDÉSZ KÖZ
FÁCÁN SOR
IPOLYSÁG UTCA
KASSA UTCA
LELESZ UTCA
MAKARENKÓ TELEP
MÁRIA UTCA
NEFELEJCS UTCA
OTTLIK GÉZA UTCA
ŐZ UTCA
PÁTER KÁROLY UTCA

Petőfi Sándor Általános Iskola
Munkácsy M. u. 1.
BARTÓK BÉLA UTCA
BETHLEN GÁBOR UTCA
BÉKE UTCA
BRASSÓ UTCA
FILLÉR UTCA
FIUME UTCA
FORINT UTCA
JÓKAI MÓR UTCA
JÓZSEF ATTILA UTCA
KAFFKA MARGIT UTCA
KISS JÓZSEF UTCA
KODÁLY ZOLTÁN UTCA
KÖR UTCA 1-23.
MÁRCIUS 15. UTCA

020. sz. szavazókör

021. sz. szavazókör
Erkel Ferenc Általános Iskola
Szabadság tér 18.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ KÖRÚT

ADY ENDRE SÉTÁNY 1-3/B.
2-58.
BATSÁNYI JÁNOS UTCA
BLÁTHY OTTÓ
UTCA
BONOKA TANYA
CSONKA JÁNOS UTCA
DESSEWFFY ARISZTID UTCA
FAISKOLA TÉR
FAISKOLA UTCA
GANZ ÁBRAHÁM UTCA
GÉBICS UTCA
GULYÁS TANYA
HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA
HONVÉD UTCA
IFJUSÁG UTCA
JÁZMIN UTCA
KASTÉLY
KÉTHÁZ UTCA
KÜHNE EDE UTCA
KÜTTEL TANYA
LOVARDA UTCA
LOVAS UTCA
MAGTÁR KÖZ
MAJOR UTCA
MARTINOVICS IGNÁC UTCA
MÉHÉSZ KÖZ
NAGYREMETE
NAGYVÁTHY JÁNOS UTCA
PACSIRTA UTCA
PATTANTYÚS
ÁBRAHÁM
KÖRÚT
REPÜLŐTÉR
REPÜLŐTÉRI ÚT
TAVASZMEZŐ UTCA
TELEP UTCA
TESSEDIK KOLLÉGIUM
TESSEDIK SÁMUEL ÚT
TÖRÖK IGNÁC UTCA
VÁGÓHÍD UTCA
VÁSÁR UTCA
028. sz. szavazókör

Kazinczy körúti Óvoda
Kazinczy körút 32.
BOSSÁNYI KRISZTINA UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT 38-106.
HAMVAY FERENC UTCA
KAZINCZY KÖRÚT
KAZINCZY FERENC UTCA
MÁRKI SÁNDOR UTCA
OTTÓ FERENC UTCA
THEGZE LAJOS UTCA
026. sz. szavazókör
Nevelési Tanácsadó
Petőfi Sándor tér 8.

Erkel Ferenc Általános Iskola
Szabadság tér 18.
DÓZSA GYÖRGY ÚT 1-7.
SZABADSÁG TÉR 11-17.
SZABADSÁG TÉR 12-16.
SZENT ISTVÁN TÉR

Hajós Alfréd Általános Iskola
Török Ignác u. 5.

025. sz. szavazókör

010. sz. szavazókör
015. sz. szavazókör

RÖGES UTCA
SURIN ISTVÁN UTCA
SZABADSÁG TÉR 5-9. és 6-8.
SZABADSÁG ÚT 1-7.
SZILHÁT UTCA
SZŐLŐ UTCA 1-49.

BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA
BERENTE ISTVÁN UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT 2-36.
ÉVA UTCA
GÁBOR ÁRON UTCA
KAMPIS ANTAL TÉR
KOSSUTH LAJOS UTCA
1-11., 2-26.
KORNYA MIHÁLY UTCA
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 1-7., 2-12.
ODRAY JÁNOS UTCA
PETŐFI SÁNDOR TÉR
PETŐFI SÁNDOR ÚT
RÁKOS PATAK UTCA
RIPKA FERENC UTCA

Hajós Alfréd Általános Iskola
Légszesz u. 8/A.
ADY ENDRE SÉTÁNY 7-11.
60-60/A.
ALSÓ-TÓ UTCA
ALVÉG UTCA
ARBORÉTUM
ÁLLAMITELEP
ÁLLAMITELEPEK
ÁLLOMÁS TÉR
ÁLLOMÁS ÚT
ÁOI
BAROMFI TELEP
BIHARI JÁNOS UTCA
CSIPKE UTCA
DALMADY GYŐZŐ UTCA
DÉRYNÉ UTCA
FELSŐ-TÓ UTCA
FÜRDŐ UTCA
GÉPGYÁRI LAKÓTELEP
HAJNAL UTCA
HORGÁSZTÓ UTCA
ISASZEGI ÚT
KŐRÖSI CSOMA UTCA
LÉGSZESZ UTCA
LISZT FERENC UTCA
MALOMTÓ UTCA
MÁV ÁLLOMÁS
MÁV NŐI MUNKÁSSZÁLLÓ
MÉHÉSZET
ŐRÖSI PÁL ZOLTÁN SÉTÁNY
SÍK SÁNDOR UTCA
TANÍTÓ KÖZ
VAK BOTTYÁN UTCA
VILLANYTELEP UTCA

10 Gödöllői Szolgálat
Hirdetési elérhetőségek:

70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig, K E D D EN
N I N C S Ü G Y F É L F O G A D Á S, Szerdacsütörtök: 8.30-15.30 óráig, Péntek: 8.30-12 óráig
Lapzártánk: péntek

12 óra.

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Hirdetés
ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhai kisegítő (férfi), szakács jelentkezését
várjuk. Érd.: 06 30/913-8769
* Gödöllői Nyelvstúdió angoltanárt keres! Jelentkezés: e-mail: gag@vnet.hu, tel.:
20/250-8732
* Gödöllői gépjármű márkakereskedés felvételre keres: tapasztalt géjármű
értékesítőt, szervízvezető- munkafelvevőt, autó szerelőt, autó villamossági szerelőt.
Érdeklődni: hétköznap 09.00-18.00-ig a 06-30-221-0687-es telefonszámon.
* A gödöllői Solier Caféba gyakorlott kézilányt felveszünk. 2100, Gödöllő, Dózsa
György út 13. 06-20-322-03-72, solier@invitel.hu
* Bróker iroda felvételt hirdet 2 fő részére pénzügyi referensi munkakörbe.
Kellemes munkakörülmények, magas szakmai támogatás és fizetés várja a
kiválasztott jelentkezőket. Tel: 30/620-6454
* Gödöllői cég keres szakképzett, több éves tapasztalattal és targoncás
jogosítvánnyal rendelkező raktárost. Amit ajánlunk: egy műszakos munkarend,
hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés. Érd: 30/488-4917,
munkakereso@bmail.com
* Cégünk keres CO ill. AWI-kombináltos hegesztőket, CNC gépkezelőket és hagyományos forgácsolókat. Kiemelt bérezés! Szállás biztosított. Tel: 70/2493-150
* Gödöllői telephelyünkre baromfigondozásban járatos munkatársat keresünk.
Nyugdíjasok előnyben. Tel: 30/2064-183
* Cégünk keres rajzról olvasni, hegeszteni tudó lakatosokat. Kiemelt bérezés,
szállás, utazás biztosított. Tel: 70/37-96-994
* Friss nyugdíjas, fiatalos hölgy napi 4-6 órás irodai v. könnyű fizikai munkát
keres. Tel: 30/592-5541
* Cégünk keres gyakorlott CO hegesztőket, lakatosokat Gödöllő ill. Dunakeszi
munkahelyekre. Kiemelt bérezés! Azonnali kezdéssel! Tel: 20/492-3044
* Szadai melegkonyhás étterem keres gyakorlott FELSZOLGÁLÓT, SZAKÁCSOT
és KONYHALÁNYT. Tel: 28/404-692, 20/971-6272
* HÖLGYEKET KERESÜNK BETANÍTOTT MUNKÁRA. Bejárás biztosított.
Jelentkezni lehet: EVJ Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. Tel: 30/303-7902
* Gödöllői KÁVÉZÓBA SZAKMAI GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
FELSZOLGÁLÓT, PULTOST KERESÜNK! Érd: 20/915-4379
* HIDEGKONYHÁS SZAKÁCSOT felveszünk Gödöllői látványkonyhás gyorsétterembe. Tel: 06-20-943-0060
* Erdélyi fiatalember VILLANYSZERELŐ vagy segédmunkás ÁLLÁST KERES
Gödöllő és környékéről. Tel: 20/324-2395
* Svájci tulajdonú cég értékesítési munkatársakat keres. Feltételek: középfokú
végzettség, jó kommunikációs készség. Érd: munkaidőben 20/9749-879
* TAKARÍTÁST VÁLLALOK: családi házak, irodák, felújítás utáni nagytakarítás
akár hétvégén is! Gödöllőn és a környéken! Tel: 20/7736-750, 20/262-4481
* Pest Megyei Önkormányzat Margita Idősek Otthona (Szada, Kisfaludy u. 4.)
pályázatot hirdet gazdasági vezető munkakör betöltésére. Feladata az intézmény
pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatainak ellátása, költségvetési előirányzatok
célszerű és takarékos felhasználása. A gazdasági részleg irányítása, ellenőrzése.
Pályázati feltételek: felsőfokú pénzügyi, számviteli végzettség; költségvetési
területen szerzett szakmai gyakorlat (vezetői gyakorlat előny); büntetlen előélet;
számítógép kezelői ismeretek. Jelentkezéshez szükséges iratok: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Bérezés a KJT., valamint Pest Megye Önkormányzatának rendelete alapján. A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
február 20. Helye: Margita Idősek Otthona Igazgatója 2111. Szada, Kisfaludy u.
4. Tel: 28/503-360. A pályázatok elbírálásának határideje: ’08. február 25. Az
állás betöltésének időpontja: ’08. március 1.
* Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással orvostechnikai termékek irodaházon belüli értékesítésére. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Tel:
30/857-7940
* Működő szépségszalon bővüléséhez vállalkozó fodrászt, kozmetikust,
manikűröst, pedikűröst és masszőr munkatársakat keresünk. Tel: 20/2229257, 20/550-1831

* Kitartó, céltudatos munkatársat keresünk irodai munkára. Kereskedelmi
végzettség vagy egészségügyi végzettség előnyben. Tel: 30/8423-096
* M E L L É K Á L L Á S Ambiciózus, de nincs lehetősége feljebb lépni? Keményen
dolgozik, de a keresete mégsem növekszik? Ne csüggedjen, ne gyötörje magát!
Jelentkezzen nálunk! LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A kor nem
számít, legyen érettségije ill. diplomája és akarjon dolgozni. Fényképes önéletrajzát az alábbi címre küldje: jozsef.nagy@generali.hu Tel.:06-20/9162-399
* Hírlap értékesítő munkatársat gödöllői és budapesti munkahelyre felveszünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával lehet a Gödöllő, Szabadság tér 9. sz.
alatti Inmedio Hírlapüzletben.
* Beszerzési asszisztenst keres angol nyelvtudással Kerepesi cég. E-mail:
admin@silvestris.hu Tel: 20/390-8512
* 28 éves fiatalember BCE jogosítvánnyal és targonca vizsgával állást keres.
Minden megoldás érdekel. Tel: 20/367-0082
INGATLAN
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort. Lakások
saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek.
Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Gödöllőn új ikerházi lakás I. osztályú kivitelben az egyetem mögötti részen
(Rónay György utcában) eladó. 1270 nm-es telken, egyenként 123nm-es laktérrel, 4 szoba+nappali, étkező, konyha, 2 fürdőszoba, padlófűtéssel. Laktéren felül
20 nm-es garázs, 18nm-es terasz. Kandalló lehetőség. Szocpol. felvehető. Ár:
34,5MFt (az ár teljes készültséget tartalmaz). Tel.: 30/9328-578.
* Gödöllőn a REMSEY krt.-i TEREMGARÁZSBAN AUTÓBEÁLLÓ ELADÓ! Iár: 1,7
M Ft. Érd: 20/915-4379
* Gödöllőn építési telek Blahán 660 nm-es víz a telken, szép környezet,
sürgősen eladó. Iár10,5 MFt 20-7722429
* Eladó téglaépítésű, összkomfortos, cirkófűtés ház Szadán, Szőlőhegyi részen!
682m2-es, panorámás telek, 1 szoba, fürdő, konyha, terasz. Iár 8MFt 20-7722428
* ELADÓ kis rezsijű egyszobás Új építésű LAKÁS GÖDÖLLŐN a központhoz
közel! Iár 11,5 MFt 20-7722428
* GÖDÖLLŐN D-NY-i fekvésű építési telek csendes zsákutcában eladó. Iár 15,5
MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT www.godolloihaz.hu
* Eladó új építésű családi ház Valkón, megbízható, referenciákkal leigazolható
kivitelezőtől! 106m2 hasznos,1151m2 telek,2 szint,nappali+1+2 félszoba. Emelt
szintű szerkezet készen 14,9 MFt. 20-7722429
* Eladó Újszerű családi ház Kerepes-Szilasligeten csendes utcában! 832m2
telek,1+2 félszoba, nappali, nagy terasz, szuterén. Riasztó, gyönyörű gondozott
kert, automata öntözőrendszer, fúrt kút, kerti medence, automata kapu, klíma.
Iár 27,5 MFt 20-7722428
* GÖDÖLLŐN ÁRON ALUL, SÜRGŐSEN eladó családi ház! 3 szoba + nappali,
galéria. Fűthető duplagarázs, gondozott, parkosított kert. Iár 35MFt. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-772-2428
* SZADÁN építési telek 6 MFt-os Irányáron ELADÓ! GÖDÖLLŐN építési telek
már 8,5 MFt-tól GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429 SZADA ÉS
GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválasztéka irodánkban! www.godolloihaz.hu
* KERTVÁROSBAN 3 és fél szobás családi ház Eladó. Iár 17,2MFt 20-7722429
* SZADÁN eladó új építésű ikerház: nappali+3 szoba, Monolith betonfödém, 5
cm dryvit szigetelés. Iár 22,5 MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722428
* Eladó társasházi lakás Gödöllőn! 35m2 hasznos terület, 1 galériázott szoba,
25m2-es közös pince, veranda, központhoz közel. 2006-ban felújítva. 1 hónapon
belül költözhető. Iár 7,7 MFt. 20-7722429
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- Új lakóparki részen 124m2-es lakóház
nappali + 3 szobás 300m2 telekkel elkészült
tervrajzokkal 26,7 MFt.
- Veresegyházon 3156 m2 belterületi
építési telek 56,8 MFt
- Gödöllőn 637 m2 belterületi építési telek
11,4 MFt
- Gödöllőn 200m2 alapterületű lakóház 2 nappali
+ 3szobás 2 fürdőszobás részben márvány burkolat öntözőrendszerrel 566m2 telekkel 42 MFt
- Mogyoródon 110m2 lakóház nappali +
2szobás 2 fürdőszobás részben kő-porcelán
burkolat 820 m2 telekkel garázzsal 42MFt.
- Gödöllőn 190 m2 lakóház nappali + 3
szobás 2 fürdőszobás riasztós kandalló
kéménnyel elszívó kéménnyel 969 m2 telek
+ garázs 49,9MFt.
- Keresünk megvételre lakást az Egyetem
téren vagy környékén.

* SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-es garázzsal összeépített Ikerház ELADÓ Iár
19,5 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
* ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás GÖDÖLLŐ központjában. Iár10,9 MFt 20-7722429
* GÖDÖLLŐN Kertvárosban 3 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 27,5MFt ÚJ
ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722429
* Kiss József utcában 150nm-es szocpolképes újépítésű igényes kivitelezésű
családi ház eladó. Iár 42MFt 20-7722429
* Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 2 szint, 170m2, 4 szoba + nappali,
szép telek. Iár 27,5MFt. 20-772-2429
* Eladó kertes ház Gödöllőn a kertvárosban!126+110+m2 hasznos
terület,+130 nm szuterén 4 szoba + 2 nappali, Duplagarázs, tágas terek, finn
szauna, egyedi fa nyílászárók,, fenyőfa zsalugáterek Iár 57,5 MFt. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722429
* Eladó két generációnak is alkalmas családi ház a Harasztban 170 nm ,4
szoba+2 nappali + 2 fürdő, igényes burkolatok. Iár 39,5 MFt 20-7722429
* KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az OTP
mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
* Isaszeg központjában, főútvonalon eladó 88m2-es, földszintes ház 800 m2-es
ápolt gyümölcsös kerttel, vállalkozásra is alkalmas. Iár: 12 M. Tel: 20/417-1443,
28/494-369
* Szadán (Szada és Gödöllő határán) gyönyörű panorámás, csendes utcában
építési telek (tulajdonostól) eladó. 3 db egymás melletti, egyenként 400 nöles,
külön helyrajzi számmal, közműves (gáz a telek előtt), egyben vagy külön-külön
is eladó. Tel. 20/536-3368
* Eladók Szadán összközműves építési telkek aszfalt úttal. Iá: 8,9 M. Tel:
30/545-1690
* Mogyoródon az M3-as autópálya mellett ipari telkek eladók. Tel: 20/9463112
* Eladó Gödöllőn, az egyetemi lakótelepen, téglaépítésű társasház földszintjén
52 m2-es, 2 szobás, erkélyes, gázkonvektoros felújításra szoruló lakás. Érd:
20/423-7672 este
* Gödöllőn, Fenyvesben tulajdonostól eladók ikerházi lakások júniusi beköltözéssel. 158m2 hasznos alapterület, 21m2 garázs, 14m2 terasz, 572m2
telekhányad. Nappali +4 szoba, 2 fürdő, gardrób. Ár: 33 MFt Érd: 20/808-4900
* Gödöllő Máriabesnyőn 980 m2-es telken 80 m2-es összközműves családi ház
eladó. Iár: 21 M. Érd: 20/669-2655
* Eladnám, vagy központi 1,5-2 szobás, erkélyes lakásra cserélném Gödöllő
Kertvárosban 706 m2 telken lévő 86 m2-es 2,5 szobás családi házamat
parkosított kerttel, kerti tóval, 2 autó részére fedett beállóval. Iár: 23 M Ft. Érd:
20/545-5182
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* Gödöllőn, városközpont csendes részén eladó egy erkélyes, részben felújított
2,5 szobás, 64 m2-es, 3. emeleti lakás. Azonnal beköltözhető. Iá: 12,9 M. Érd:
70/258-6572
* Gödöllőn 34 m2-es, összkomfortos, téglaépítésű, teljesen felújított cirkós
lakás eladó. Iár: 11,9 M. Tel: 20/336-5708 17 h után
* Gödöllő legszebb panorámás részén 2 szintes, nappali +4 szobás, 2 fürdőszobás, amerikai konyhás (télikert, garázs, szuterén) családi ház parkosított,
dupla telekkel eladó 46 M-ért. Tel: 20/5593-487
* Gödöllőn, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal, 12
m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel eladó.
Érd: 70/534-7803
* Sürgősen eladó Gödöllőn, Kossuth L. utcában 2 szobás lakás, 55 m2, 4. em.,
Erzsébet park környékén, szabályozható fűtéssel, felújított tetővel. Ár: 9,95
MFt. T: 30/538-3249, 30/449-4739
* Lakás eladó nyugodt környezetben! Palotakert 4. sz. alatti, parkra néző, 2.
emeleti, 58 m2-es, 2 szobás, felújítandó lakás. Iá: 10,9 M. Tel: 30/9810-621
* Családi ház Gödöllőn! Kertvárosban, 70 m2-es, nappali +2 szobás, földszintes
téglaház, 530 m2-es telken, aszfaltozott, csatornázott utcában, felújítva 17,5 M
Ft-ért eladó. T: 30/385-5569
* Gödöllő központjában (Kőrösfői u.) 3 szobás (110 m2) kertes (693 m2) családi ház eladó. Iár: 25,5 MFt. Érd: 20/551-7194
* PALOTAKERTEN 44 m2-es egyszobás lakás eladó. Szabályozható távfűtés.
Ár: 8,5 M. Tel: 28/430-478, 70/325-5147
* PALOTAKERTEN 2. em.-i 64 m2-es liftes felújított lakás eladó zárt folyosóval,
beépített bútorokkal. Új parketta, kőburkolat, radiátor, gardrób faajtó, faablak,
konyhabútor gépekkel, szaniter. Ár: 13 MFt. Érd: 30/9461-807
* Eladó lakás! Gödöllőn a Szőlő utcában 3. emeleti 69 m2-es, 1+2 félszobás,
étkezős, parkra néző, csendes, nagy erkélyes, világos, egyedi fűtésű, magánszemélytől. Tel: 30/475-0807
* Eladó Gödöllőn, Szabadka u. 2 szobás 1. em. lakás és Máriabesnyőn 850 m2
közműves belterületi telek érv. ép. engedéllyel. Esetleg csere kertes házra értékegyeztetéssel. T: 20/255-9325, 16h után: 28/412-116
* KARTALON a központhoz közel 552 m2-es telken 90 m2-es hosszú komfort
nélküli parasztház eladó. Tel: 20/213-7054
* Gödöllőn ELADÓ v. KIADÓ Erzsébet krt-on 2,5 szobás 62 m2-es távfűtéses,
kábeltévés, telefonos, erkélyes, alacsony rezsijű, magasföldszinti lakás. Uitt.
TELEK eladó. 70/337-1174
* Gödöllőn, a Szabadság téren (OTP fölött) eladó egy 44 m2-es 1,5 szoba
–konyhás felújított lakás. Iá: 12,4 M Ft. Érd: 20/210-4725
* Eladó SZADÁN családi ház csendes utcában 140 m2, 692 m2 parkosított
kerttel. Fúrt kút, 3 szoba, amerikai konyhás nappali, 2 fürdőszoba, igényesen
alakítva. Iá: 30 MFt. Tel: 70/405-2074
* Eladó Gödöllőn 1,5 szobás, 2. emeleti konvektoros lakás. Külön tároló is tartozik hozzá. A lakás nem lelakott, száraz és nagyon kevés a rezsi költsége. Iár:
12.3 MFt. Tel.: 20/447-3391
* Gödöllő központjától 5 percre, zöldövezetben, téglaépítésű ház 1. emeletén
egy 34 m2-es egyedi fűtésű, felújított öröklakás eladó, v. 1,5-2 szobásra cserélhető értékegyeztetéssel. Tel: 30/381-4229
* VENNÉK Gödöllő belvárosában 4 emeletes épületben 1. emeleti v. magasföldszinti 40-50 m2 körüli felújított lakást tulajdonostól. Érd: 16 h után 30/859-6759
* Családi ház Gödöllőn! Központban 120 m2-es, 3 szobás, földszintes téglaház
csatornázott utcában, kiváló közlekedéssel, 700 m2-es parkosított telken eladó.
Iá: 25 MFt. Tel: 30/385-5569
* Újszerű téglaház Gödöllő Kertvárosában! 170 m2-es, nappali+ 5 hálószobás,
2004-es építésű, különálló házrész kiváló állapotban, beépített bútorokkal, sok
extrával, 500 m2-es telken eladó. Iá: 36 MFt. Hívjon ma: 30/385-5569
* Gödöllőn Tesco mellett eladó 240 m2-es családi ház sok extrával. Uitt 1200
m2-es telken 110 m2-es családi ház eladó. Tel: 30/946-7702
* Gödöllő központjában négyemeletes ház 2. emeletén 64 m2-es, 2 szobás, kis
rezsijű, jó állapotú lakás eladó. Iár: 13,8 M. Tel: 06-1/410-3790, 30/225-3371
* Szadán eladó 270 m2-es ház 2890 m2-es telken. 5 szoba, 2 fürdőszoba.
Külön bejáratú 2 szoba összkomfortos lakrész, garázs. Iár: 70 M Tel: 06-1/4103790, 30/225-3371
* Palotakerten 2 éve teljes körűen felújított lakás eladó. Nappali + 2 szoba.
Keleti fekvésű, jó elrendezésű. Igényes faajtók, boltívek, a szobákban laminált
padló, a többi helyiségben kő burkolat, ablakok mázolva, redőnnyel ellátva, biztonsági ajtó. Zárható saját tároló. Iár: 12,5 M Ft. Tel: 20/569-6081
* Gödöllő központjában felújított, 1,5 szobás 5. emeleti lakás eladó. Parkra néző,
saját vízórás, alacsony közös költség. Iár: 11 M Ft. Érd: 30/9541-097
* Gödöllő Kertvárosban 110 m2 3 szobás családi ház melléképülettel 700-as
telken eladó. Iár: 20,5 M Ft. Tel: 70/219-7875

Hirdetés
* Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350 m2-es megosztható
építési telek 80 m2-es felújítható házzal eladó. Tel: 28/421-619
* Palotakerti 4. emeleti 2 szobás, erkélyes szépen felújított lakás eladó v. értékegyeztetéssel 3 szobás családi házra cserélhető. Iár: 12 M. Érd: 20/432-3689 (este)
* Szőlő utcában gázfűtéses 1,5 szobás lakás eladó. Tel: 30/236-3630
* Turán eladó 3 szobás ház: előszoba, fürdőszoba, konyha, spejz, kamra;
gázkonvektor, telefon, csatorna, víz; melléképület, garázs 1144 m2-es telken.
Érd: 20/5538-624
* Gödöllőn, téglaházban 2 szobás, gázkonvektoros lakás 12,5MFt - Palotakerti
54 m2-es lakás 10,8MFt – régi ház 1700 m2-es közműves telken olcsón eladó!
T: 28/430-890, 20/435-7387 HÁZ és VÁR BT
* 60 m2-es, 2 és fél szobás ház eladó Gödöllőn. További info:
www.eladoingatlan.5mp.eu Iá: 16 M Ft. Érd: 30/361-2299
* ELADÓ LAKÁS PALOTAKERTEN. 2 szoba, összkomfort, 63,5 m2. Ár: 11 M Ft.
Tel: 70/629-3120
* Eladó azonnal beköltözhető 54 m2-es 1. em.-i világos, erkélyes lakás klímával
és riasztó rendszerrel Gödöllőn, Szt. István téren. Iá: 11,3 MFt. Tel: 20/951-6663
* Kossuth L. utcában 2 szobás 3. em. felújított, erkélyes lakás eladó.
Tömörfenyő beépített konyhabútorral, csendes helyen, Erzsébet park mellett+
tárolóval. T: 30/626-9199
* Eladó Antalhegyen egyszintes 130 m2 összkomf. családi ház 687m2 telekkel,
gázfűtéssel, melléképülettel, garázzsal. Ugyanitt eladó 687 m2 saroktelek,
közmű az utcában. 20/592-8665
* Gödöllőn János utcában eladó tégla házban egy 54 nm-es, felújítandó 2
szobás,NAGY ERKÉLYES, IV. emeleti lakás SAJÁT TÁROLÓVAL! Tel.: 30/2281060 I.Ár. 11.7M Ft.
* Gödöllőn Antalhegyen csendes mellékutcában eladó 150 nm-es 4 és félszobás
családi ház, vadregényes 1056 nm telek,duplagarázs,borospince,szauna!Tel.:
30/228-1060 I.Ár. 37.9M Ft.
* Gödöllő Újfenyvesben 2004-ben épült,100 nm-es 5 szobás igényes ikerház
570 nm telken eladó! 22 nm terasz, garázs, pince! Tetőtér beépíthető!Tel.:
30/228-1060 I.Ár. 33MFt.
* Veresegyházon FŐ ÚTON IRODÁK KIADÓK! Igény és megegyezés szerinti
kialakítás! 8 IRODA, ELTÉRŐ MÉRETBEN Tel.: 30/228-1060 37.544 Ft.-tól/hó+áfa
* Gödöllőn, Kossuth utcában 2 szobás, erkélyes, 61 nm-es, III. emeleti lakás
eladó, erkélyről nyíló saját tárolóval. Iár: 12,1 M Ft. Tel: 06/30-822-2890
* Gödöllőn, Szent István téren 54 nm-es, két szobás, negyedik emeleti, erkélyes,
átlagos állapotú lakás eladó. Iár: 10,4 M Ft. Tel: 06/30-822-2890
* Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, kétszobás, parkettás, konvektoros, 2. em. téglaházi lakás saját tárolóval eladó (erkély nincs). Iár: 11,3 M. Tel:
30/350-4346

* Sürgősen eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy parkra néző IV.emeleti
62 nm-es 1 + 2 félszobás lakás. Irányár: 12,99 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30415-7665
* Veresegyház igényes 115 nm-es kétszintes, kíváló elrendezésű, 3 + 2 félszobás családi ház 715 nm-es telken eladó. Irányár: 27,5 M Ft Tel.: Tóth Andrea
06-30-415-7665
* Gödöllőn sürgősen KIADÓ egy 44 nm-es másfél szobás lakás a Dózsa György
úton. 2 havi kaució szükséges. Irányár: 55.000.- Ft/hó Tel.: Tóth Andrea 06-30415-7665
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes helyen,
új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt
környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel,
kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816,
30/562-3475
* Gödöllőn, Királytelepen 410 m2-es telken 2004-es építésű, 140 m2
alapterületű családi ház eladó (Fszt: előtér, nappali, konyha – étkező, kamra,
fürdőszoba. Em: 3 szoba, fürdőszoba, előtér és terasz, garázs.) Iár: 29,4 M. Érd.:
20/569-4319
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen 4 em. házban 1. em. felújítandó 64 m2-es
lakás eladó! (Előszoba, konyha, WC, 2 szoba, erkély, a lakáshoz pince, kisebb
tároló is van. Iá: 12,5 M) Tel: 20/569-4319
* Gödöllőn eladó egy 140 m2-es 2002-ben igényesen épült két generációnak
alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
* Budapest XXII. ker-ben eladó egy 54 m2-es 2 szoba összkomfortos
téglaépítésű társasházi lakás garázzsal, tárolóval, parkosított udvarral.
Rendkívül alacsony rezsi, jó közlekedés. Ház, lakás csere is érdekel. Tel.:
30/924-6807.
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 m2-es telekkel, ásott kúttal,
kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Damjanich utcában 2 szobás, felújított családi ház eladó! (Gödöllői lakáscsere
lehetséges.) Iár: 20,5 M Ft. Érd: http://ficsorhaz.uw.hu/ 70/296-0535 hétköznap 15 h után
* Salgótarján zöldövezetében panorámás 47 m2-es 1,5 szobás összkomfortos
1. em. jó állapotú öröklakás 5,5 M-ért eladó. Érd: 30/476-4782
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában tulajdonostól eladó egy felújítás alatt álló 55
m2-es lakás. Érdemes megnézni! Iár: 12,7 MFt. Érd: 30/336-8863
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FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*VERESEGYHÁZON panorámás domboldalban 966 nm-es, bekerített építési
telek eladó. Irányár: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nmes telken most épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi lakások szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 31,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nmes telken most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4 szobás, garázsos ikerházi lakások szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 33 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1268 nmes telken, új építésű 161 nm-es, nappali +4 szobás garázsos ikerházi lakás
tavaszi átadással eladó. Iá: 34,5 mFt.
CSALÁDI
HÁZAK
GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs, téli
kert, mosókonyha) eladó. Irányár: 28,9
mFt

*DOMONYBAN 2000 nm-es parkosított
telken 180 nm lakóterületű, nappali+4
szobás, 3 garázsos, luxus kivitelű
családi ház (fűthető medence, 55 nm
fedett terasz, kerti szaletli) eladó.
Irányár: 45 mFt
*SZADÁN, 100 nm-es, 2 külön
bejáratú, másfél szobás lakrészből
álló, frissen felújított ház eladó 3435
nm-es telken. Irányár: 18,9 mFt
*ZSÁMBOKON 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható. Irányár: 11 mFt.
LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 53
nm-es, két szobás, első emeleti, felújított, téglaépítésű, konvektoros lakás
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 11,5 mFt
*A Máriabesnyő Lakóparkban, erdő
mellett 69 nm-es, első emeleti (étkező
konyha, nappali + háló), 2002-ben
épült, igényes, erkélyes, padlófűtéses
lakás, tárolóval, saját parkolóval eladó.
Iá: 19.5 mFt.
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű, konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt .
*A központban 72 nm-es, nappali+ 2
szobás, 2003-ban épült, első emeleti,
erkélyes lakás saját parkolóval eladó.
Irányár: 25,5 mFt.
* A Paál László közben 1+ fél szobás+
étkezős, 51 nm-es, téglaépítésű,
gázkonvektoros, negyedik emeleti
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.
*A Kertvárosban 70 nm-es, 3 szobás
sorházi lakás 650 nm-es gondozott
kerttel, pincével, 40 nm-es melléképülettel (vállalkozásra alkalmas)
eladó. Irányár: 25 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti 2 éve felújított
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt
*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, felújított
lakás,
egyedileg
szabályozható
távfűtéssel eladó. Irányár: 13 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, lakás eladó. Irányár: 13,8 mFt.
*VERESEGYHÁZON 2000-ben épült,
124 nm-es, nappali + 4 szobás sorházi
lakás, garázzsal, 170 nm-es előkerttel
eladó. Irányár: 22,5 mFt.
KIADÓ IRODÁK:
*GÖDÖLLŐN a belvárosban 50 nm-es,
emeleti (2 önálló helyiség+ konyha,
fürdő, WC) iroda, kocsi beállóval
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 85
eFt/hó +rezsi.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz. alatt,
(a Magyartölgy Mérnöki Iroda mellett)
25 nm-es, földszinti irodahelyiség (mellékhelyiségekkel) hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 80 eFt/hó +rezsi.
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Hirdetés
* Gödöllőn a Blahai részen, csendes környezetben KEDVEZŐ ÁRON eladó 1985-ben
épült, 100 nm alapterületű, 3 szintes családi ház, 1705 nm-es telekkel – esetleges
átalakításhoz szükséges építési engedéllyel –Iá: 19 mFt Tel.: 20-919-4870
* Gödöllőn a Harasztban eladó 80 nm alapterületű, 2 szobás családi ház garázzsal, műhellyel, 500 nm-es telekkel. Iá: 21 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 1050 nm-es telken (26 m-es utcafronti szélesség)
eladó 120 nm alapterületű, 3 szobás, jó állapotban lévő családi ház. Iá: 26
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Haraszti részen 2 generáció részére is alkalmas kívül, belül teljesen felújított színvonalas belső kialakítású, 180 nm lakóterű, 6 szobás, 2
konyhás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház 2 garázzsal, műhellyel, tárolóval. Iá: 39,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm hasznos
lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás lakások, 572 nm-es
saját telekrésszel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: 31 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb utcájában 100 nm-es, 2 + fél
szobás polgári családi ház 1000 nm-es, ősfás telekkel. Iá: 28 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesi részen 2002-ben épült, 2 lakásos társasházban, 2 generáció részére is alkalmas, külön lakrészekké (1 szobás ill. nappali + 2xfél
szobás) alakított családi ház 460 nm-es saját (sarok) telekrésszel. Iá: 30 mFt.
* Gödöllőn (Palotakerten) parkra néző, 62 nm-es, teljesen felújított erkélyes lakás
(új burkolatok, szaniterek, új beép., gépesített konyhabútor, beép.szekrények, új
tömörfa ajtók). Iá: 13,5 mFt. Igény szerint bútorozottan is (14 mFt). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában, 64 nm-es, 2 + fél szobás, teljesen felújított
erkélyes lakás (új - burkolatok, konyhabútor, szaniterek, radiátorok-; biztonsági
ajtó, riasztó, erkélyen előtetővel). Iá: 14,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, 2 szobás jó állapotban lévő,
Kastélyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában III. emeleti 62 nm-es, 2 szobás (1+2xfél
szobássá alakítható) erkélyes lakás, saját ill. közös tárolóval. Iá: 12 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194870
* Gödöllőn a Belvárosban I. emeleti, teljesen felújított, színvonalas kialakítású,
80 nm-es (2 + 2 x fél szoba, étkező, spejz, fürdőszoba, 2 wc) erkélyes lakás, új
beépített konyhabútorral, zárható pincerésszel. Iá: 20,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szadán 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás tetőteres ikerház-lakások garázzsal, nagy terasszal, 430 nm-es saját telekrésszel leköthetők.
Iá: 19,5 mFt. (Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen, 1000 nm-es (33m-es utcafronti szélesség)
panorámás, belterületi üdülő övezeti telek – 15 %-os beépíthetőséggel – eladó.
Víz, villany a telken. Iá: 10,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szadán 860 nm-es telken eladó új építésű, 100 nm lakóterű, nappali + 3
szobás, 2 fürdőszobás tetőteres családi ház garázzsal, nagy terasszal Iá: 22,5
mFt. (Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Zsámbokon 70 nm alapterületű, 3 szobás, kívül-belül teljesen felújított, nagyon jó állapotban lévő családi ház alápincézett melléképülettel, műhellyel, 1080
nm-es telekkel.. Iá: 15,7 mFt. Tel: 28/411-086
* Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben eladó
677 nm-es belterületi építési telek, rajta egy 110 nm alapterületű egyszintes
családi ház kész alapjával (érvényes építési engedéllyel, tervrajzzal). Iá: 7,9 mFt.
Érd.: 20/9194-870
* GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és 1,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIRÁLYTELEPI TELEK ELADÓ 750 m2-es, 20m-es utcafrontú, összközműves,
műút melletti. Ár: 13,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér, iroda,
áruátvevő, öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Dózsa Gy. úton 40 m2-es eladó. Ár:350.000,-Ft/m2+Áfa
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-teraszos,
egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár:18,8MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es, nappali, 2hálószobás, kocsibeállós, előkerttel, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ lakás a Harasztban. 57m2-es, 1.emeleti, nappali, 2hálószobás,
kocsibeállós, erkélyes, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* CSALÁDOSOKNAK SORHÁZ Remsey körúton, 90m2-es, nappali+3szobás,
teraszos. Ár:24,4MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig
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* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban 3.emeleti, 2 szobás, 59m2-es lakás. Ár:
12,2MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* FELÚJÍTOTT LAKÁS! Szent Imre utcára néző, 2 szobás, erkélyes, 1.emeleti.
Ár: 12,6MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* FELÚJÍTOTT 3 SZOBÁS! Kossuth utcai 72m2-es, 2.emeleti, teraszos, világos,
új burkolatokkal, új nyílászárókkal. Ár:16,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban 1.emeleti, 82m2-es, nappali, 2szoba +2
félszobás, teraszos, tárolós. Ár: 19,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* BEKÖLTÖZHETŐ LAKÁS! Kossuth utcában, újszerű, 74+40 m2, nappali+3szobás, nagy teraszos, egyedi fűtéses, légkondicionált. Ár:24,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100 * VÁROS SZÍVÉBEN, 105m2-es,
csendes, téglaépítésű, nappali, 2+1/2szobás, 2fürdőszobás, felújított, légkondicionált, saját kocsibeállós. Ár:27MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
* LAKÁS- Gödöllő központban, 34 nm, 1szobás déli fekvésű lakás eladó. Ár:
8,5MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS -Gödöllő, Kazinczy krt. 38 nm 1 szobás lakás. Ár:
8,4MFt INGATLANBANK 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ - Gödöllő –Haraszt csendes utcájában nappali+3szoba, 2fürdőszoba, garázs, 24nm terasz, 996nm parkosított telek..Ár:50,5MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
* KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDIHÁZ- Gödöllő-Haraszt legszebb részén, teljesen
felújított, 170nm, 2nappali, 4hálószoba, 2fürdőszoba, 594nm parkosított telek.
Ár: 39,5MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
* POLGÁRI HÁZ - Kertváros szerelmeseinek- Gödöllő egyik legpatinásabb
utcájában, felújítandó polgári-ház, ősfás 1100nm telekkel. Ár:26 MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
* TÓPARTI LAKÁS - Veresegyházon, társasházban 130nm-es , nappali+3szoba,
garázs, parkosított-kert, tóparti panoráma. Emeltszintű szerkezetkészen.
Szocpol. felvehető. Ár:23MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
* ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ - Gödöllő-Blahai dombon felépült, hangulatos utcában,
nappali+3szoba, gardrób, 15nm terasz, garázs. Ár: 27,5 MFt. INGATLANBANK
06-70-456-2101
* IKERHÁZ- Gödöllő, mediterrán hangulatú 177nm ikerház, nappali+3szoba,2fürdőszoba, 50nm terasz, garázs parkosított kert.Ár:41,595 MFt.
INGATLANBANK 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ Gödöllő-Blaha, 2005-ben épült, nappali+4szoba, 2fürdőszoba
gardrób, kandalló. Napfény, egyedi belső kialakítás 830nm telek Ár:44 MFt.
INGATLANBANK 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ – Modern stílus klasszikus értékekkel. Gödöllő-Alvégben a
Kastélypark közelében (két generációnak is alkalmas)családi ház, Nappali+4
szoba, háztartási helyiség, garázs, ősfás parkosított 1080 nm telek. Ár: 35,9
MFt. INGATLANBANK 06-70-456-2101
ALBÉRLET
* Gödöllőn kiadó 1,5 szobás bútorozott, konvektoros családi ház, + melléképület, garázs. 65 E Ft/ hó + rezsi. 2 havi kauciót kérek. Tel: 30/496-7444
* Egyetemtől 300 m-re 3 szobás lakás kiadó. Gázkonvektoros fűtésű. Érd:
30/250-4696
* SÜRGŐSEN keresek hosszútávra min. 3 szoba + nappalis családi házat. Tel:
20/264-7446
* Gödöllő Kazinczy ltp-n 64 m2 felújított bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó.
20/9463-112
* Gödöllő Kertvárosban, Hunyadi utcában új építésű 100 m2 alapterületű 3
szoba + 2 fürdőszoba iroda v. lakás céljára kiadó. Tel. 30/941-8861
* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó legfeljebb 2 személynek! Tel: 70/250-3276
* Gödöllő központjában, a Városi Könyvtárral szemben egy 44,5 m2
alapterületű, 1,5 szobás, 2003-ban felújított, részben berendezett, amerikai
konyhás, 1. emeleti lakás igényes albérlőnek kiadó. Bérleti díj: 60 E Ft + rezsi.
Tel: 20/949-2407, 20/388-7440
* Gödöllő szívében, Remsey körúton kiadó egy 64 m2-es lakás igényeseknek.
Kitűnő állapot, ideális elrendezés, kábeltévé, Internet, légkondi. Érd: 30/4095926, 70/271-7214
* Albérlet kiadó Gödöllőn, Alvégben családi háznál. 1 szoba összkomfort bútorozottan, februártól 1-2 fő részére. 40 E + rezsi. 1 havi kaució szükséges. Külön
álló, külön bejáratú. Tel: 30/907-6540
* 1,5 szobás, összkomfortos földszinti lakás kiadó a Remsey körúton. Érd:
20/9319-521
* Gödöllőn, az Egyetem területén, családias környéken 59 m2-es, 2 szobás
igényesen berendezett lakás pincetárolóval és garázzsal v. anélkül kiadó. Tel:
30/498-6885
* Gödöllőn, Szt. János utcában magasföldszinti egyszobás, erkélyes, egyedi
fűtésű, felújított lakás 40 E + rezsiért kiadó. Kaució szükséges. Tel: 20/5565832
* Mátyás kir u. 2.-ben tetőtérbeépítéses ház tetőtere kiadó. Tel: 28/413-830
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64 nm-es, 2 szobás,
étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás, garázs beállási lehetőséggel
60.000 Ft/hó + rezsiért. Érd.: 20/951-4746
* Városközpontban különbejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 571-7621.
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* Gödöllő központjában Szt. Imre utcában 100 m2 alapterületű 2szintes ingatlan jó megközelítési és parkolási lehetőséggel, 20 m2 utcafronti erkéllyel iroda
v. lakás célra hosszútávra kiadó.20/9344-135
* Gödöllőn, Városközpontban, Paál L. közben febr. 15.től kiadó 2 szobás 54
m2-es földszinti, gázkonvektoros, részben bútorozott lakás. Közel a Hév, busz
pu. Kábel TV megoldható. 50 E Ft/hó + rezsi. 2 havi kauciót kérek. Tel:
20/995-6997
* Kiadó Gödöllőn az egyetemhez, állomáshoz, központhoz közel szép, felszerelt
konvektoros lakás. Közös költség nincs. Tel: 20/484-7712, 28/418-785
* 48 EFt-ért rezsivel együtt kiadó kis szoba, főzőfülke, zuhanyzó + WC-vel
Gödöllőn, külön bejárattal, családi ház mellett! 1 havi kaució szükséges! Tel:
20/9734-738
* Gödöllő központjában igényes 85 m2-es bútorozott, amerikai konyhás,
parkolós, valamint 75 m2-es földszinti nappali + 2 szobás lakás kiadó. Tel:
30/9617-621.
* Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás, erkélyes lakás kiadó. Egyedileg szabályozható fűtés. A bérleti díj tartalmazza a kábeltévé és az Internet díját is. Tel:
30/9346-769
KIADÓ
* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
* Üzlethelyiség kiadó a Szabadság téren a HÉV megállónál. Kiválóan alkalmas
fodrászat, kozmetika, tanterem kialakítására. Légkondival felszerelt, 50 m2.
Érd: 30/2404-075
* Kiadó a Tűztoronyban egy 59 m2-es lakás iroda céljára. Érd: 30/207-8751
* Szt. János úti GARÁZS HOSSZÚTÁVRA kiadó. Tel: 30/555-8807
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! 2 db 25 m2-es üzlethelyiség kiadó Gödöllő, Kőrösfői
u. 14. sz. alatt. Tel: 30/209-0517
* Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: 20/9455583.
* Több 20-30 m2-es helyiség iroda vagy raktározás céljára kiadó. Tel: 28/410713, 20/9537-213
* Gödöllő központban 75 m2-es utcai bejáratú iroda, jó parkolással, valamint a
Kossuth L utcában 50 m2-es helyiség raktárnak kiadó. Tel: 30/9617-621
SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* ”TORKOS CSÜTÖRTÖK” a NAPSUGÁR ÉTTEREMBEN. ÉTELÁRAINKBÓL 50 %
ENGEDMÉNY EGÉSZ NAP. Tel: 28/410-416
* TÜCSÖK Hírlap – Dohány – Ajándék. Megújult árukészlettel várjuk szeretettel
régi és új vásárlóinkat H-P 4:30-tól 16:30-ig Sz-V 4:30-tól 11:00-ig! Gd. Dózsa
Gy. u. 35. (Temető mellett, zöld házakkal szemben)
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba felújítás.
Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* GÁZFELCSER! Kazánok, cirkók, vízmelegítők, konvektorok szezon előtti karbantartása, javítása garanciával. -5°C alatt fűtőkészülék javítás 2 órán belül.
Tel.: 20/478-4285.
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* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.:
70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.
* LÉPCSŐK – KONYHÁK – ASZTALOSMUNKÁK. Tel: 06(20)419-0426
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.:
70-944-2377
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok
készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
* Megbízható brigád vállal festést, mázolást, tapétázást, hideg-meleg
burkolást, gipszkartonozást, dryvitolást, lakásfelújítást garanciával, referenciával, ingyenes felméréssel. Tel: 20/491-3521, 30/266-8730
* Ács vállalja tetőszerkezet építését, felújítását, fedését. Könnyűszerkezetes
faházak, szanetlik, teraszok, előtetők készítését referenciával! Ingyenes
felméréssel. T: 20/365-8779
* HÁZTARTÁSI KISEGÍTŐT KERESEK (könnyű házimunka, időnként gyerekvigyázás) heti rendszerességgel, hétfő- és péntekenként a délelőtti órákban. Tel:
20/446-8317
* KERÍTÉSTERVEZÉST és kivitelezést rövid határidővel vállalunk. Kovácsoltvas
már 20 E Ft/m ártól! Ingyenes felmérés! Tel: 30/743-9263
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* REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET, KÉPREGÉNYT,
DVD FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-5888.
* VÉGELSZÁMOLÁS, CSŐD, FELSZÁMOLÁSI TANÁCSADÁS
SZAKEMBERTŐL. TEL: 28/ 410-713, 20/9537-213
* Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves kislányom kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
* Gödöllői szépségszalonba okleveles gyógymasszőr várja kedves régi és
új vendégeit. Frissítő-relaxáló masszázs; SPA méregtelenítés-állapotjavítás; talpreflexológia, zsírégető-cellulit masszázs. T: Molnár Tímea:
30/313-6124
* GYÓGYMASSZÁZS! Gyógymasszőrtől gyógy-, frissítő-, reflex talpmasszázs. Gödöllőn 2 helyen is! Bejelentkezés: Simon Csilla 20/4185264, 70/333-5478
* TAVASZI KERTTAKARÍTÁS, fakivágás, egyéb kerti munkák. Tel:
30/528-7777
* PILATES-TORNA kezdő csoport indul Gödöllőn az Isaszegi úton. Tel: 0670-41-41-629
* Szolgálatot vállalok pld. bevásárlás, gyógyszerkiváltás és egyéb ügyek
intézését reggeli és délutáni órákban. Tel: 30/236-7879
* Kőműves mester vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, felújításokat műszaki vezetéssel. Dryvitolás, ácsmunkák. Tel: 20/925-8912
OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS
ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK.
FEBRUÁRBAN CSOPORTOS KEZDŐ TANFOLYAMRA IRATKOZÓK 10%
KEDVEZMÉNYT KAPNAK. ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐK 25%
KEDVEZMÉNNYEL! AZ EGYÜTT IRATKOZÓK FEJENKÉNT ANNYISZOR 5%
KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK (TEHÁT 5 EMBER
PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%). RÉSZLETEKÉRT KERESSE
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5.
- A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU
* Férfi angoltanár jelentős, több éves gyakorlattal és tanítói
végzettséggel nyelvórákat vállal általános iskoláskorú gyermekek
számára. Tel: 30/567-5624
* MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való felkészítést, főiskolások
segítését vállalja középiskolai tanár Gödöllőn. Tel: 28/411-639 (este),
20/380-2268 (délután)
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn febr. 7.-től júniusi nyelvvizsgával.
Előadások minden héten csütörtökön 16: 15 – 19: 15-ig. Részletfizetési
lehetőség van! T: 30/273-9479, 30/504-1222
* Hastánc tanfolyam indul Gödöllőn 2008. febr. 8-án, pénteken a BIO-FIT
CENTERBEN (Állomás u. 1-2 /A. ). Kezdő 17-18 h. Középhaladó: 18-19 h.
Baráth Nóra: 20/482-6715
* Zongora, orgonatanítást ill. magánének korrepetíciót vállalok! Házhoz is
megyek (esetleg). Tel: 06/70/945-2754
* TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos csatlakozási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021 Bálint Krisztina
* Német beszédcentrikus oktatást és korrepetálást vállalok kezdőtől –
középfokig. 1500 Ft/perc. Tel: 70/319-7730, este 28/419-509
* Tanítónő alsósok korrepetálását, gyermekfelügyeletet, idősök felügyeletét vállalja. Ugyanitt lakás kiadó 2008. szeptembertől. Tel:
28/417-533
* Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok.
Dyslexiások fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-4940
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* TOP-TAN: Angol és német nyelvtanfolyamok az TE szinteden.
Bekapcsolódási lehetőség már működő csoportokba. Új: SENIOR angol
kezdő. További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Ha nincs ideje arra, hogy ellenőrizze gyermeke tanulmányait, mi megtesszük Ön helyett, sőt korrepetálást is kaphat
matematika, fizika, kémia tantárgyakból, s megtanítjuk a helyes tanulási módszerek elsajátítására is 5-10 osztályos fiát és lányát. Érd:
28-423-744, 30-908-4130.
* Makrobiotika: Február 16-án: Makrobiotikával az egészséges utódokért
A gyermekvárás makrobiotikája (terhesség előtt, alatt, szoptatás idején) Előzetes bejelentkezés: 30-224-75-63.
ADÁS~VÉTEL
* ZSUZSA JÁTÉK AJÁNDÉK. Játékok 20 % engedménnyel, Valentin Napi
ajándékok, 250 Ft-os termékek nagy választékban. Gödöllő Szabadság út
13. (buszpályaudvarral szemben).
* Eladó egy fehér színű csővázas étkező garnitúra, kerek asztal + 4 szék.
Ár: 9500 Ft. Érd: 70/378-5839
* Baldahinos bölcső szivaccsal, rácsvédővel 7 E-ért, mély babakocsi újszerű állapotban 8 E-ért eladó Tel: 30/531-2578, 28/414-460
* TŰZIFA, jó minőségű, bontott gázkonvektorok eladók. Tel. 20/9332081, 20/9611-688
* Használt cserép 10×10-es házról, valamint hagyatékból: szobabútor,
fotelek, étkező, szekrénysor, bontott ajtók, ablak eladó. Tel: 28/418-335
* Olcsón eladó konyhai és szobai szekrénysor. 28/404-567, 20/2446580
* Eladó jó állapotban lévő női kerékpár 8.000 Ft-ért. Tel: 28/432-588
* Kapumozgatók, kapuvasalatok, redőnymozgatók, automata küszöb
megrendelhetők! Meglévő kapuk automatizálását vállaljuk. Ingyenes
felmérés! Tel: 30/743-9263
* ELADÓ EGY JÓ ÁLLAPOTÚ FÉG 12-es KAZÁN. Tel: 30/9698-698
* 3 szálas INTERLOCK 30 E, ZINGER gyorsvarró 10 E, FEDŐZŐ 20 E,
PASSAP KÖTŐGÉPEK 30 e, ORSÓZÓ 2fejes 10 E, HÍMZŐGÉP 60 E, T:
20/3460-985
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel:
28/412-230
* Szőnyeg, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583
* Eladó Rottex fehér, rugós matrac kitűnő állapotban. 160×200 cm. Iá:
22 E Ft. Tel: 28/411-294
TÁRSKERESŐ
* „ÉVA” Társközvetítő! Keresek 28 éves fiúnak hasonló gondolkodású
lányt komoly kapcsolatra! Fényképes közvetítés! Minden korosztálynak
segítek megkeresni megfelelő kapcsolatát. 20/967-4009, 30/228-4096
* 53 éves 160/60 kg elvált nő vagyok. Társam keresem tartalmas,
tartós kapcsolathoz, rendezett körülmények között élő 50 év feletti,
független férfi személyében. 30/370-3766
EGYÉB
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a
termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg + üveg. Napraforgó,
repceméz 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel.:28/417-913
* Fajtatiszta fekete PULI kölykök áron alul eladók. Tel: 20/2433410, 28/417-125
* FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes kisbusz) friss
vizsgával eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész
eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3345.

Apróhirdetés felvétele cs@k személyesen!
Gödöllő, Kossuth L. u. 1.
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Futsal NB I. – Azok a helyzetek...

Simának tűnő vereség
Február 1. és 8. között közvetlen riválisaival mérte, méri öszsze erejét a Megatherm-Gödöllői SK csapata az NB I-es teremlabdarúgó-bajnokságban.
Előbb február 1-jén, a 14. fordulóban lépett pályára a Gödöllő, ahol a forduló előtt a 6.
helyen álló Cső-Montage látogatott a mieinkhez és jobb
helyzetkihasználásának
köszönhetően el is vitte mindhárom pontot Tóth Károly gárdájától (1–4).
A Megatherm-GSK fiatal együttesére
nagy erőpróba várt, hiszen egy jó formában és a Magyar Kupa küzdelmek
révén folyamatos játékban lévő Cső
ellen kellett bizonyítani, míg a mieink
a január 18-ai bajnoki óta nem nagyon tudtak közösen gyakorolni. Az
összeszokottság hiánya meg is látszódott, hiszen a védekezésünk néha
olyan volt, mint egy serdülő kettes
csapatnál. A vendégek hamar elhúztak kettő góllal, de egy szép ellentámadást követően Száraz Szabolcs
jókor volt jó helyen, így szépíteni tudtunk. Ekkor még senki sem sejtette,
hogy ezzel ellőttük az összes puskaporunkat a mérkőzésen. Még a félidő
vége előtt egy buta védelmi hibát követően ismét megduplázta az előnyét
a Cső-Montage gárdája, míg Tóth
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Sport

Károly játékosai csak a gólhelyzetek
elpuskázásában jeleskedtek (1-3).
A második félidő is a kimaradt hazai
lehetőségekről szólt. A kilátogató
szurkolók már majdnem pólóra és rövidnadrágra vetkőztek a sok ugrálás-

tól, ugyanis a gödöllői fiatalok a jobbnál jobb helyzeteket is elpuskázták,
így nem sikerült a felzárkózás, míg a
hazaiak kapusa, Horváth András
egyedül tartotta meccsben a csapatot.
Sajnos, parádés védései is kevésnek
bizonyultak, és ugyan a második 20
perc egyenlő erők küzdelmét hozta,
de a Cső még egy találatot elérve lezárta a meccset. Összességében megérdemelten nyertek a vendégek, mert
ők a helyzeteiket jó százalékban érté-

kesítették, míg a Megatherm gólhelyzetben lévő játékosai ezen a találkozón még a 100 százalékos lehetőségnél is keresni akartak egy jobbat.
Az élmezőny ezzel összesűrűsödött.
A 28 ponttal második helyen álló
Goldball RFC Csömör (a Megatherm-GSK 26 ponttal a negyedik helyen áll a lapzártánk után befelyeződött 15. forduló előtt) és a hatodik helyen tanyázó EMT Győr között mind-

össze 4 pont a különbség. A szerdai
15. fordulóban, a Goldball RFC Csömör vendége volt a Gödöllő. A mérkőzés lapzártánk után ért véget.
Futsal NB I., 14. forduló
Megatherm-Gödöllői SK – Üllő FC
Cső-Montage 1–4 (1–3)
Hazai gólszerző: Száraz Szabolcs
Következik: 16. forduló: február 8.,
péntek 19 óra, SZIE sportcsarnok:
Megatherm-GSK – Mezei-Vill FC
-lt-

Atlétika – Több remek eredmény

Deák Nagy Marcell parádéja
A GEAC atlétázói is elkezdték a
2008-as évet. Benkő Ákos szakosztályának tanítványai kettő
versenyen szerepeltek az elmúlt két hétben, ahol számos
dobogós helyet szereztek a különböző korosztályokban.
Mindkét eseményt a budapesti
SYMA csarnokban rendezték meg.
Január 25-26-án a Budapest fedett pályás nyílt Felnőtt, Junior Ifjúsági és
Pest megye bajnokságot bonyolították le. A gödöllőiek remekül teljesítettek és 7 első, 7 második és 4 harmadik helyet szereztek a kétnapos viadalon.
Január 27-én a Pest megyei, részben nyílt Serdülő bajnokságon szerepeltek a GEAC atlétái, ahol a 13 és a
14-15 éves korosztályban mérték öszsze tudásukat a fiatalok. A GEAC-os
fiúk és lányok a különböző versenyszámokban 9 első, 10 második és 11
harmadik helyet szereztek összesen.
Február 2-án Budapesten rendeztek
egy felnőtt nemzetközi versenyt, ahol
a legnagyobb szenzációt egy gödöllői
atléta, Deák Nagy Marcell szolgáltatta. A 16 éves fiatalember a 400 méteres síkfutás döntőjében állhatott rajthoz, és magabiztos futással nyerte a
viadalt felnőtt vetélytársai előtt 47,93
másodperces idővel. Ez az időeredmény egyben új országos ifjúsági csú-

Vívás – Kadet ob és felnőtt vk

Röplabda – Közép-európai Liga

Két bronzérem

Győztek a lányok

Varga Eszter és Valkay Ferenc
egyaránt bronzérmet szerzett
a február 2-ai kadet kard országos bajnokságon. Varga Eszter
a 36 induló közül, míg Valkay
Ferenc 61 indulóból érte el ezt
a remek eredményt.

GEAC női és férfi kardcsapata egyaránt a hetedik helyen végzett.
A múlt hétvégén városunk felnőtt
női kardozói Londonban vívtak egy
világkupa
viadalon.
Kerecsényi
Fodor Georgina (edző: Kurucz
Balázs) a 64 között, Benkó Réka pedig a legjobb 32-ben búcsúzott a versenytől. Réka a magyar ranglistavezető Nagy Orsolyát győzte le a 32-ért
(edzői: Subert László és Bokor Gergely).
Zsőzső

Gödöllői siker

Az elmúlt játéknapon ismét
győzelemnek örülhetett a TEVA-GRC csapata. A Közép-európai Liga 15. fordulójában a
sereghajtó horvát Mladost Zágráb gárdáját fogadták a mieink
és a papírformának megfelelően simán nyerték Hollósy László
tanítványai a mérkőzést, ezzel bő
egy hónapos nyeretlenséget követően, ismét érezhették a lányok a
győzelem
mézédes ízét.

Február 2-án, harmadik alkalommal rendezte meg a Tímár Zsolt
Emlékversenyt a Gödöllői SakkBarátok Egyesülete, emlékezve a
fiatalon elhunyt egykori vezetőjükre. Idén 18-an vettek részt a
küzdelmekben. A hazai játékosokon kívül Fótról, Gödről, Dunakesziről és Budapestről érkeztek
versenyzők a győzelem reményében.
A viadalt a gödöllői Bándy Attila
nyerte, így a díszes kupát is ő vihette haza, a második helyen a

A vendégek késése
miatt (lerobbant a buszuk) 15 perccel később kezdődött a meccs, de hála Istennek ez sem zavarta meg a mieinket, akik most végre hozták a kötelezőt, és esélyt sem adva az ellenfélnek megnyerték a párharcot. A tabella utolsó helyén szerénykedő zágrábi fiatalok csak a játszmák elején
tudták tartani a lépést, a láthatóan
percről percre egyre nagyobb önbizalommal röplabdázó gödöllői lányok ellen. Minden bizonnyal hasz-

Kurucz Balázs kardedző elégedett lehet a tanítványok teljesítményeivel és
sikereivel. A BSE vívótermében megrendezett 16-17 évesek bajnokságán a

Sakk – III. Tímár Zsolt Emlékverseny

Szabadidő sport – gyalogos
túrák és terepfutás101
kilométer a Margitával
„Margita 344,2” Turisztikai és
Sport Egyesülete február 9-én
rendezi meg az I. Margita Kupa
40-20 gyalogos teljesítménytúráját, valamint a II. Téli Terep
Maraton futóversenyét.
Mindkét esemény rajtja az Erkel
Ferenc Általános Iskola elől lesz. A
gyalogos túra rajtja reggel 7-9 óráig, míg a terepfutó verseny tömegrajtja 9 órakor lesz. A 40 és 20 kilométeres gyalogtúrára a nevezés
600 forintba kerül és a résztvevők
harapnivalót és frissítőt, a túrát a
10, illetve 6 órás szintidőn belül teljesítők kitűzőt és emléklapot is
kapnak.

budapesti Erzsébetváros SE sakkozója, Horváth Kálmán végzett,
míg a dobogó harmadik fokára a
szintén gödöllői Ruttkai Péter állhatott fel. A legjobb senior versenyző a fóti Grúz János lett
(könyvjutalomban részesült), míg
a legjobb ifjúsági sakkozó címet a
GSBE színeiben játszó Reznák
Attila érdemelte ki (kupát nyert).
Végeredmény: 1. Bándy Attila
(GSBE) 7,5 pont, 2. Horváth Kálmán (ESE) 7,5 p., 3. Ruttkai péter
(GSBE) 6 p.
-tv-

A II. alkalommal megrendezendő
Téli Terepmaraton távja 41 km
lesz. A helyszínen 2000 forintért
lehet nevezni.

MARGITA
40-20 gyalogos túra
Útvonal: 40 km: Gödöllő – Máriabesnyő – Pap Miska kút – Babatpuszta –Margita – Domonyvölgy – Zöld-ház – Erzsébet-pihenő – Juha-ros – Máriabesnyővmh - Egyetemi erdő – Gödöllő.
Szintidő: 10 óra; szintkülönbség
650 m
20 km: Gödöllő – Máriabesnyő –
Pap Miska kút – Babatpuszta Domonyvölgy – Babatpuszta –
Antalhegy – Gödöllő. Szintidő: 6
óra; szintkülönbség 408 m
Rajt: 7- 9 óra Erkel F. Ált. Iskola

(Gödöllő, Szabadság tér 12.)
Cél: Erkel Ferenc Általános Iskola.
Nevezési díj: 600 Ft
Érdeklődni lehet: 06-28-421737; 06-70-527-79-20; 06-302953-666; palffytibor@invitel.hu

II. Téli Margita Terep Maraton
Rajt: Erkel Ferenc Általános Iskola
9 óra (tömegrajt). Táv: 41 km,
szint: 650 m a Margita 40 gyalogos teljesítménytúra útvonalán jelzett turistaúton. Szintidő: 6 óra
Kategóriák: női, férfi, 18-40
(1989- 1966); 40-50 (19671957); 50-felett ( 1957.12.31. előtt
születettek) Helyszíni nevezés:
2000Ft
Útvonal, térkép, ellenőrzőpontok leírása: www.margita.fw.hu

nált a klagenfurti fiaskó utáni fejmosás, ugyanis minden játékos kivette a részét a sikerből. Az eddig
hullámzó teljesítményt nyújtó cseh
légiós, Karolina Bendarova 14 pontot termelt, Vargáné Rácz Márta a
harmadik szettben egy tízes szerva-

sorozattal rukkolt elő és örömteli
volt látni a nemrég, hosszan tartó sérüléséből visszatérő Mester Orsolya
bíztató megoldásait is.
A TEVA-lányok nem sokáig örömködhetnek, ugyanis február 6-án
már újból pályára lépnek. A december 8-áról elmaradt horvát ZOK Rijeka elleni meccset pótolja a Hollósy
alakulat. A horvát tengerparton fekvő város röplabda csapata nemrég

Asztalitenisz – Majdnem hibátlan rajt

Minden szinten a 2. helyen
A gödöllői asztaliteniszezők is
elkezdték a tavaszi nagyüzemet. A GEAC asztalitenisz szakosztályának csapatai első tavaszi mérkőzéseiket játszották
és majdnem hibátlan mérleggel zárták a három bajnokságban szereplő gárdák a nyitó
fordulókat, ennek köszönhetően mindhárom kiírásban a dobogó második fokát foglalják
el jelenleg a tabellán.
Az NB III-ban szereplő GEAC I. háza
táján több gondot okozott az influenza leküzdése, mint a tavaszi első két

idegenbeli meccse, amelyen simán
nyert a Balassagyarmat és a Domoszló vendégeként és magabiztosan őrzi
2. helyét a tabellán. Rangadót nyert a
GEAC II. a megyei bajnokság A csoportjában. Előbb a Csepel együttesét
verte könnyedén a csapat, majd a forduló előtt még a gödöllőiek előtt álló
Zsámbék következett, akiket nagy
csatában sikerült legyűrniük mieinknek, így jobb egymás elleni eredményének köszönhetően meg is előzte
nagy riválisát a GEAC II. A következő fordulóban az elmúlt 4 év bajnoka
és a jelenleg is listavezető Szentendre
csapata lesz az ellenfél.

csot is jelent (a régi idő 49,98 volt),
továbbá ezzel a legjobb idei felnőtt
időt is a GEAC atlétája tartja.
Dobogós eredmények:
Pest megyei serdülő bajnokság, 13
évesek: 800 m időfutam: 1. Pápai
Márton, 2. Törő Lajos; Rúd: 2. Berényi Iván; Súlylökés: Berényi Iván;
60 m időf.: 1. Oláh Tímea, 2. Varga
Fanni, 3. Újvári Izabella; 300 m időf.:
1. Bozsik Dóra, 2. Gyenes Adrienn, 3.
Horváth Réka; ; 800 m időf.: 2. Kiss
Tünde; 60 m gát időf.: 1. Oláh Tímea,
2. Újvári Izabella, 3. Csonkics Kinga;
Magasugrás: 1. Újvári Izabella, 2.
Bozsik Dóra, 3. Csonkics Kinga és
Oláh T.; Távolugrás: 1. Oláh Tímea,
2. Újvári Izabella, 3. Csonkics K.;
Súlylökés: 1. Horváth Réka
14-15 évesek: 60 m gát: 3. Ambrus
Lóránd; Magasugrás: 1. Fajoyomi
Christopher; Rúd: 2. Stabiszevszky
Áron; Súlylökés: 3. Bujdosó Gábor;
300 m időf.: 3. Rendik Zsófia; 60 m
gát időf.: 3. Rendik Zsófia; 4x200 m
fiú serdülő váltó időf.: 3. GEAC
(Holcsik Tamás, Hegedűs Tamás, Pápai Gergely, Pápai Márton); 4x2 körös női serdülő váltó: 2. GEAC
(Csikós Mónika, Duczon Eszter, Ferencz Adél, Rendik Zs.), 3. GEAC B
(Csonkics K., Oláh T., Újvári I., Varga Fanni)
-li-

MEGÉRKEZETT A
KUBAI LÉGIÓS
Jobb később mint soha, szokták
mondani. Minden bizonnyal így
vélekednek a TEVA-Gödöllői RC
háza táján
is, hiszen a
hónapok
óta várva
várt kubai
légiós végre megérkezett
a
csapathoz.
A 26 éves,
egykori kubai válogatott Noralvis Yenisley Aguilera Ferguson
liberó poszton erősítheti a mienket a jövőben.
búcsúzott a Bajnokok Ligája küzdelmeitől és a ligában jelenleg a hetedik helyen áll, de mindössze csak
nyolc mérkőzést játszott eddig. A
lapzártánk után befejeződött találkozóról a következő heti számunkban
közlünk írást.
Közép-európai Liga 15. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Mladost Zagreb (horvát) 3:0 (19, 16, 12)
Következik:
Február 16., szombat 16 óra, SZIE
sportcsarnok: TEVA-GRC – ZOK
Rijeka (horvát)
Kép és szöveg: -tt-

A játéknapok kakukktojását a megyei bajnokság B csoportjában szereplő GEAC III. és a GEAC IV. jelentették. Előbbi hazai pályán szenvedett
nagyarányú vereséget a dobogóra pályázó Szada együttesétől, majd a szintén dobogóra igyekvő Kakucs otthonában maradt alul. A GEAC IV. erősen tartalékosan kiállva hagyta el
vesztesen a játékteret Szentendrén. A
négyes számú gödöllői alakulat a vereség ellenére pontokkal előzi meg a
harmadik Szadát a tabellán.
Eredmények:
NB III.: Balassagyarmat – GEAC
4–14; Domoszló – GEAC 7–11
Megye A: GEAC II. – Csepel 16–2;
GEAC II. – Zsámbék 11–7
Megye B: GEAC III. – Szada 2–16;
Kakucs – GEAC III. 10–8; TEVASzentendre – GEAC IV 10–8
-tl-

2008. február 7.

16 Gödöllői Szolgálat
Beküldési határidő:
2008. február 14.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Végh Józsefné,
Palotakert 6., Szeder Mihály,
Kazinczy krt. 3.
A Városi Mozi előadására
belépőt
nyert:
Blaskó
Gergely, Bethlen Gábor u.
20., Kommár Ferenc, Szabadka u. 4/A.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Kovács
Zsoltné, Vasvári Pál u. 6., Balázs Béla, Esze Tamás u. 11.

