
Szombat délután nyílt meg a
Gödöllői Városi Múzeum új idő-
szaki kiállítása, amely Torocz-
kai Wigand Ede munkásságá-
val ismerteti meg a látogató-
kat. A megnyitón Krassay Lász-
ló alpolgármester köszöntötte
a megjelenteket, majd Gerle
János építész méltatta a Gödöl-
lői Művésztelep egykori tagjá-
nak  munkásságát. A két szin-
ten helyet kapott kiállításhoz
több kiegészítő program is
kapcsolódik. 

„El vagyok érzékenyülve, hogy To-
roczkai Wigand Ede hazatért, meg-
elevenedett, jelen van, egy hosszas
bújkálás után. Nem tudom, mennyire
tud megtelepedni közöttünk, de min-
denesetre a könyv és ez a kiállítás fel-
jogosít arra, hogy amennyire hiány-
zott a közgondolkodásból, az építé-
szeti ismereteinkből, ahhoz képest
mindenképpen jelentősek ezek a
megjelenések. Már nem lehet arra hi-
vatkozni, hogy nem hallottuk a ne-
vét” – kezdte megnyitó beszédét Ger-
le János.

Fellapozva Keserü Katalinnak a
művészről a napokban megjelent
könyvét, kiemelte, Toroczkai még
mindig rendkívül rejtélyes személy,

akinek az élete és a tevé-
kenysége körül nagyon
sok a kérdőjel. Rendkí-
vül nagy az az épület-
anyag, aminek a sorsa
ismeretlen, egész életét
sok rejtély veszik körül,
úgy életének és halálnak
körülményeit, mint ha-
gyatékának sorsát.

Gerle János megje-
gyezte, Wigand volt az
első olyan iparművész a
századfordulón, aki ko-
moly nemzetközi hír-
névre tett szert Magyar-
országról. Ez véleménye
szerint annak volt kö-
szönhető, hogy modern
bútortervezőként bele
tudott illeszkedni egy
nemzetközi áramlatba,
és annak megfelelően
dolgozott. Mint mondta,
alig van más olyan művész, aki az
életnek annyi területén beleásta ma-
gát a magyar néprajzba, a népi élet te-
rületén igyekezett volna olyan pontos
megfigyeléseket tenni, és dokumen-
tálni. Könyvei ennek a korszaknak,
amely a népművészet felfedezésének
is nevezhető, pontos néprajzi adalé-
kai.

Kiemelte azokat a rajzsorozatait,
amelyeket felmérésként indított el
(járta a székely falvakat és más terü-
leteit az országnak), rajzolta az épüle-
teket, épületbelsőket, amikkel ott ta-
lálkozott. Ebbe a sorozatba illeszke-
dik bele az a mappa, amelyből a ma-
rosvásárhelyi kultúrpalota tükörter-
mének hat üvegablaka készült, s ame-

lynek az egyik kartonja a kiállításon
is látható. Ezek Attila hun király ud-
varát ábrázolják, s ez Gerle János sze-
rint azért rendkívüli jelentőségű, mert
közérthetővé tette a hun mondavilá-
got, s elérte, hogy az egyszerű embe-
rek is részévé tudtak válni az ezeréves
kultúrának.

(folytatás az 5. oldalon)

Új időszaki kiállítás a városi múzeumban

Egy rejtélyes iparművész

http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992XVII. évf. 6. szám • 2008. február 14. • Terjesztői ára: 75 Ft

Fo
tó

: T
at

ár
 At

tila

Csángó vendégek

Találkozás
Moldvai vendégeket fogadott a
múlt héten a Damjanich János
Általános Iskola. A pedagógu-
sokból álló csoport egy hetes
hazai szakmai útja egyik állo-
másaként látogatott el Gödöl-
lőre, ahol a módszertani kérdé-
sekkel foglalkoztak.

„Csángómagyar tanárokat látott ven-
dégül a Damjanich János Általános
Iskola február 8-án pénteken. A 29
pedagógus szakmai tapasztalatcserére
érkezett az anyaorszgába, ahol egyhe-
tes programjuk során több szakmai
rendezvényen, többek között Molnár
V. József és Platthy István előadásán
vettek részt“ – tudtuk meg Büttner
Saroltától, a programot szervező Ke-
resztszülők a Moldvai Csángókért
Egyesület alelnökétől. Mint elmond-
ta, a szakmai program ötlete még ta-
valy született meg, amikor szintén az
ő szervezésükben húsz csángómagyar
gyermeket láttak vendégül az iskolá-
ban. Ekkor derült ki, hogy nagy szük-
ség lenne a magyar nyelvet oktató ta-
nárok szakmai támogatására. Felvet-
ték a kapcsolatot Hegyeli Attilával, a
Moldvai Csángómagyar Szövetsége
oktatási programfelelősével, s kezdő-
dött meg a munka, amelynek eredmé-
nyeként a múlt héten 19 településről
érkezhettek a pedagógusok.

(folytatás a 4. oldalon)
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A Gödöllői Többcélú Kistérségi
Társulás 2007. december 19.-i
ülésén hozott határozat alap-
ján a szakmai munka minőségi
javítása, és színvonalának eme-
lése céljából eszközfejlesztés
történik az Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálatnál.

Az eszközbeszerzés közel 7 millió fo-
rint értékben szakmai eszközöket,
vizsgálati teszteket, informatikai esz-
közöket, laptopokat, nyomtatókat,
másolókat, valamint korszerű beren-
dezési tárgyakat vásárolnak 2008.
február 28.-ig. 
A kistérségi feladat ellátás megszer-
vezésekor a Társulás a takarékos gaz-
dálkodás jegyében az intézmény költ-
ségvetésének kialakításakor kizárólag
a legszükségesebb eszközök beszer-
zését tervezte. 2008. évi költségveté-

sének alakulását vizsgálva a Társulási
Tanács döntött az eszközbeszerzésről. 
A fejlesztés teljes forrását a Gödöllői
Többcélú Kistérségi Társulás biztosí-
totta általános tartalékának terhére,

így a társult településeknek nem kel-
lett a finanszírozáshoz hozzájárulni. 
A kistérségben zajló eseményekről,  a
Társulás munkájáról folyamatosan tá-

jékozódhatnak az érdeklődők annak
nemrégiben elkészült honlapjáról,
ami a  www.godolloikisterseg.hu cí-
men érhető el.

-ten-

Mint az köztudott, a Gödöllőn
áthaladó utak egy része nem
városunk kezelésében van,
így az azon keletkezett úthi-
bák kijavítása sem a város fe-
ladata. Ám ezek az utak még-
is jelentős mennyiségű mun-
kát adnak a városvezetésnek.
Erre a legjobb példa az a fel-
gyűrődés, ami a Tescónál hó-
napokon át okozott baleset-
veszélyes helyzetet. 

Megelégelve a számtalan problé-
mát, Gémesi György pol-
gármester még a múlt év
végén  a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztériumhoz
fordult a Gödöllőn áthala-
dó országos közutak álla-
potával kapcsolatosan. Ta-
lán ennek is köszönhető,
hogy a Dózsa György úti
felgyűrődést több hónapos
huzavona után végül kija-
vította a Magyar Közút
Kht. Érdekes azonban, hogy bár vá-
rosunkban az ő kezelésükben lévő
utakkal van a legtöbb probléma,
mégis, a minisztérium ezek állapo-
tát nem ítélte rosszabbnak az átlagnál. 
„…Gödöllőn a legnagyobb forgal-
mat a 2104 j. ök. út (Dózsa György
út)bonyolítja le, a 2006. évi forgal-
mi adatok szerint az átlagos napi
forgalom 21000 egységjármű feletti,
ami a megyei városok átlagának
mintegy háromszorosa. Ugyanez a
nehézgépjárművek számát tekintve

is elmondható. E jelentős forgalom-
hoz azonban nem társul a megyei
átlagnál rosszabb állapot…
A 3103. J. úton (Isaszegi út)
a burkolat felületi hibáin
kívül, komolyabb teherbí-
rási problémák is mutat-
koznak. Ezen az úton a ne-
hézforgalom a hasonló ka-
tegóriájú útszakaszoknak
közel kétszerese. Az eddig
nem említett utak, a kate-
góriájuknak megfelelő me-
gyei utakkal összehasonlít-

va átlagos leromlottság szintjén
vannak…“ – áll a minisztérium leve-
lében.
Jó hír azonban, hogy az idei eszten-
dőben a Közép-Magyarországi Ope-
ratív Program második körében a
Magyar Közút Kht. pályázati forrás-
ból felújítja az Isaszegi út egy sza-
kaszát, amely magába foglalja a gö-
döllői átkelési szakaszt is. 
Bár az Isaszegi út felújítása minden-
ki számára jó hír, elgondolkodtató
azonban, hogy milyen utakon közle-

kedünk, ha a megyei átlag a leg-
rosszabb gödöllői utakénak felel
meg! Ezen kívül a levél még egy
fontos dologra rávilágít: ezek a rossz
minőségű utak városunkban az átla-
gosnál kétszer-háromszor nagyobb
forgalmat bonyolítanak le, szabadí-

tanak rá városunkra, ami rendsze-
ressé teszi a közlekedési dugókat. A
mindennapos problémát azonban a
város nem tudja megoldani, mivel
az állami feladat. Sajnálatos, hogy a
levélben foglaltak szerint nincs
semmi baj ezzel az „átlagos” álla-
pottal. Ezt támasztja alá, hogy a
2008-as felújítási tervek között
nincs Gödöllő területét érintő útfel-
újítás. 

A tavaszi parlamenti ülésszak
első napján – egyben a bete-
gek világnapján – újra szava-
zott az Országgyűlés az egész-
ségbiztosítási törvényről. A négy-
órás vita után a kormánypárti
többség egy kivétellel, igennel
szavazott. Az ellenzék egyön-
tetűen nemmel. A törvény 203
igen és 173 nem voksot kapott. 

Sólyom László köztársasági elnök a
törvény decemberi elfogadása után
megfontolásra küldte vissza a jogsza-
bályt az Országgyűlésnek. Az alkot-
mány szerint a visszaküldött és má-
sodszor elfogadott törvényt a köztár-
sasági elnök köteles aláírni és öt na-
pon belül kihirdetni.

Előre tudható volt, hogy a kor-
mánypárti képviselők annak ellenére
igennel voksolnak majd, hogy ország-
szerte tiltakozó aláírásokat gyűjtöttek
és adtak át nekik a választók, amely-
ben arra kérték őket, az újraszava-
záskor ne támogassák a törvényjavas-
latot. Pártjának egyhangú szavazatá-
tól egyedül a szocialista Karsai József
tért el, aki ígéretéhez híven nem tá-
mogatta a törvényt. 

A szintén szocialista Farkas Imre
bojkottálta a szavazást, ő annak elle-
nére maradt távol hogy ez iránti ké-
relmét a frakció nem hagyta jóvá, s

ezért akár pénzbüntetésre is számít-
hat. A szocialista táborban még két
nem szavazó politikust találhatunk
Gál J. Zoltánt és Filló Pált.

A korábbi gyakorlatnak megfele-
lően ismét pártjával szavazott Gödöl-
lő országgyűlési képviselője, Fogara-
siné Deák Valéria. Bár képviselő asz-
szony az elmúlt hetekben több civil
szervezettől is megkapta azokat az
aláírásokat, amelyekkel a választó-
polgárok a törvény elutasítására kér-
ték, ismét megszavazta azt. 

Hogy a kormány mennyire biztos
volt a február 11-ei újraszavazás ered-
ményében, jól mutatja, hogy még
meg sem született a végeredmény,
máris megjelent a postaládákban az
MSZP-nek az új egészségbiztosítási
rendszerrel kapcsolatos kampányki-
adványa. 

Tisztelt Szerkesztőség!
„Nagy kéréssel fordulok a környékbeli
nyugdíjasok nevében Önökhöz (akik
már túl a  hetvenen, nem tudnak a vá-
rosba járni egészségi okok, bajok mi-
att). Megkértek, hogy írjak a nevükben,
s ez természetesen a saját kérésem is,
hiszen 80 éves vagyok. Az a kérésünk,
hogy ha egy mód van rá, legyenek szí-
vesek az anyakönyvi résznek helyet
szorítani úgy, mint azelőtt, hogy tájé-
kozódhassunk a régi munkatársaink-
ról, gyermekeinkről és unokáikról.
Előre is nagyon köszönjük a jóindu-
latukat.“ 
Tisztelettel: özv. Szűcs Jánosné és
nyugdíjas társai

Tisztelt olvasóink!
Számunkra is sajnálatos, hogy az el-
múlt évben meg kellett szüntetnünk az
anyakönyvi hírek közlését, amelyből a
városunkban élők a születésekről, a há-
zasságkötésekről és a halálozásokról
értesülhettek. Ennek oka azonban nem
a helyhiány, hanem egy új központi in-
formatikai rendszer bevezetése volt,
amely legnagyobb megdöbbenésünkre
a halálozások esetében nem teszi le-
hetővé a pontos, Gödöllőre vonatkozó
adatközlést. Sajnos, a születési ada-
toknál is sok problémánk adódott,
mivel a pontos adatok – szintén a
központi feldolgozás miatt – sokszor
csak több mint féléves késéssel áll-
tak rendelkezésre. E mellett mind a
születési, a házassági és a halálozási
adatok közlése felvetett személyisé-
gi jogi kérdéseket, amelyek ellehe-
tetlenítették a közlést. 
Ezért sajnos a jövőben sem tudjuk
közölni ezeket az adatokat, bár mi is

tudjuk, nagyon sokan hiányolják la-
punkból. 

Az elmúlt héten festők dolgoztak az
egykori Járási Hivatal épületén, mivel
több helyen is sérülések jelentek meg
az épület burkolatán. 
„Meglepődve tapasztaltuk, hogy az
áruház felőli oldalon (is) jól láthatóan
omlik a vakolat. Vajon mi történhe-
tett?“– tették fel a kérdést a hozzánk
érkezett levélben. 
Mint megtudtuk, szerencsére nem a
vakolat mállik az Erzsébet királyné
Szálloda épületén, hanem a festék vált
le néhány helyen a gipsz stukkók fel-
színéről. A problémára az önkormány-
zat felhívta a kivitelező figyelmét, aki
ideiglenesen kijavította a hibákat, és
ígéretet tett arra, hogy még február má-
sodik felében, a tervezett megnyitás
előtt a problémát véglegesen meg fog-
ja oldani.

Tisztelt Szerkesztőség!
„…A hét végi jó időben egy kicsit el-
bóklásztam a belvárosban. Meglepve
tapasztaltam, egy furcsa változást. Ta-
lán két éve lehetett, hogy arról beszél-
gettünk ismerőseimmel, hogy Gödöl-
lőn nincs hová beülni egy kávéra,
egyetlen cukrászda kínál lehetőséget
egy kis csevegésre, pedig milyen jó len-
ne egy-két kávézó, ahol az ember kul-
turált körülmények között elbeszélget-
het egy-egy ismerőssel. Na, most nem
panaszkodhatunk. Hirtelenjében öt he-
lyet számoltam össze, ami kávézóként
működik. Azért is örülök ennek, mert
nagyon sokaknak van igényük az ilyen
helyekre, ahol úgy lehet eltölteni az
időt, hogy nem kell feltétlenül vagyo-
nokat elkölteni, másrészt ezek kulturált
időtöltésre adnak lehetőséget…”

Olvasóink írták

Ismét megszavazták a TB törvényt

Képviselői igen
Átlagos minőségűek a gödöllői utak

Minisztériumi álláspont

A Gödöllőn átvezető, nem a
város kezelésében 

lévő utak: 
Dózsa György út,  Köztársa-
ság út,  Isaszegi út,  3-as fő-
út (Szabadság út), Ady  End-
re Sétány (Isaszegi- Állo-
más út közötti szakasza),
Állomás út,  Rét utca,   Bla-
háné út (Rét utca- Hársfa u.
közötti szakasza) , a Hársfa
utca egyik szakasza, vala-
mint a Hegy utca

Ilyen volt...

Ilyen lett...

Lezárták a 3-as főutat
néhány percre a múlt
héten hétfőn délelőtt,
amikor a VÜSZI mun-
katársai egy életveszé-
lyessé vált fát vágtak ki
az Erzsébet park és a
kastélypark közötti sza-
kaszon. 

Bár a fa a Magyar Közút
Kht. kezelésében lévő terü-
leten volt, a kialakult bale-
setveszélyes helyzet miatt
azonnali intézkedést köve-
telt. 

A Kastélypark oldalában
közterületen található fa

hétfőn délelőtt
lényegében ket-
tészakadt. 
A helyszíni fel-
mérések alapján
számítani lehe-
tett rá, hogy
amennyiben ki-
vágják, az út-

testre dől, ezért biztonsági okokból
lezárták azt. Alig kezdték meg azon-
ban a kivágást, a fa – ahogy a helyszí-
nen tartózkodók fogalmaztak –, ma-
gától „összeomlott”, majd a járda és
az úttest közötti szakaszra zuhant. Így
a forgalom néhány perc elteltével is-
mét megindulhatott a 3-as főút ezen
szakaszán is. 

Február 13-tól, szerdától ismét többet kell fizetni a
benzinért és a gázolajért. A Mol a 95-ös benzin nagy-
kereskedelmi árát 3 forinttal, a gázolajét literenként 5
forinttal emeli. Így a normál 95-öst 293, a dízel üzem-
anyagot pedig 299 forintért vásárolhatjuk majd meg.
A gázolaj ára várhatóan átlépi majd a kritikus 300 fo-
rintot. Érdemes lesz azonban megnézni, hol tanko-
lunk, az egyes kutaknál ugyanis akár 15 forintos el-
térés is lehet az üzemanyag árak terén. 

Ismét drágul az üzemanyag 

Hétmillió forint pedagógiai célokra

Kistérségi fejlesztések

Életveszélyt hárítottak el 

Kettészakadt a fa



Gémesi György polgármesterrel találkozott február 8-án, pénte-
ken délután a Gödöllőre látogató Tarlós István. A gödöllői város-
házán sorra került találkozón Gémesi György mint Budapest III.
kerületének egykori polgármesterét régi ismerősként köszön-
tötte Tarlós Istvánt. Óbuda egykori „városvezetője” adományoz-
ta Gödöllőnek azokat a bútordarabokat, melyeket egykor Hor-
thy Miklós kormányzó használt a budai várban.
Tarlós István a Fidesz Szociális Népszavazás 2008 nevet viselő
kampánykörútja alkalmával látogatott Gödöllőre, ahol a Városi
Könyvtár és Információs Központban tartott előadást.
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„Ön hogyan vélekedik az elmúlt
hónapok, hetek sztrájkjairól?“ –
tettük fel a kérdést a múlt héten,
miután már napok óta tartott a
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszer-
vezetének munkabeszüntetése.
Íme néhány a beérkezett válaszok
közül:

„Azt hiszem, hozzá kell edződnünk
egy újfajta dologhoz, hiszen Ma-
gyarországon eddig nem voltak gya-
koriak a sztrájkok. Nem tudom, hogy
a jelen esetben kinek van igaza, és
nem is szeretnék ebben állást foglal-
ni, de azt szerintem ehhez a mód-
szerhez valóban csak a legvégső
esetben szabad nyúlni, hiszen na-
gyon sok embernek borítja fel a min-
dennapjait…” K.F.

„…Nekem egy sztrájk hitelességét
az adja, hogy hányan csatlakoznak
hozzá, és hányan támogatják. Az
azonban meglátszik a hazai munka-
beszüntetéseken, hogy nem vagyunk

gyakorlottak a megszervezésben.
Elég a pedagógus sztrájkokra gon-
dolni, amikor sokszor a szakszerve-
zetisek sem tudtak semmit.”     (L.T.)

„Kérdés az, hogy ki sztrájkol. Mert
nem egy olyan eset van, amiből csak
a sajtóból értesül az ember. Nemrég
a villamosipari dolgozók is sztráj-
koltak, mégsem vette észre senki. Az
egészségügyben dolgozóknak na-
gyon korlátozottak a lehetőségeik.
Ám ha a vasút leáll azt megérzi az
egész ország, arra mindenki odafi-
gyel. Így nekik a felelősségük is na-
gyobb kell/kellene, hogy legyen!” 

Czakó M.

„Azt hiszem, a lakosság jól viseli az
ezzel járó gondokat. Úgy gondolom,
hogy a megfelelő tájékoztatásnak
ebben nagy szerepe van, hiszen a
mostani sztrájknál mindig lehetett
tudni, mikor, mivel közlekedjen az
ember…” Sassné

A hét kérdése: „Önnek hogy
tetszik az Erzsébet királyné
Szálloda?“

A hét kérdése

A múlt héten, szombaton este
Gémesi György a gödöllői vá-
rosházán fogadta René Ro-
chot, a Nemzetközi Vívószövet-
ség (FIE) francia elnökét, aki a
nemzetközi és a magyar vívós-
port érdekében kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként em-
lékplakettet nyújott át a polgár-
mesternek.

Gémesi György elsősorban mint a
Magyar Vívószövetség (MVSZ) el-
nöke köszöntötte a FIE első emberét.
René Roch azért érkezett Budapestre,
hogy megtekintse a Gerevich-Ko-
vács-Kárpáti férfi kard világkupa-
versenyt. (Az eseményen egyéniben
Nemcsik Zsolt révén hazai siker szü-
letett, a csapatversenyben a magyarok
az ötödik helyen zártak.)

A FIE vezetője azonban nem csak a
vk-viadal miatt érkezett Magyaror-
szágra. Az MVSZ ugyanis pályázik a
2011-es vívó-világbajnokság rende-
zési jogára, s ezzel kapcsolatosan
folytatott barátias hangvételű megbe-
szélést Gémesi Györggyel. René
Roch kedvezően szólt a magyar ha-
gyományokról, s személyes támoga-
tásáról biztosította Gémesi Györgyöt
és a magyar törekvéseket. A FIE 2008
decemberében hoz végleges döntést a
helyszínről. A magyar pályázat mel-
lett az Egyesült Államok is verseng a
rendezési jogért.

A gödöllői városházán megtartott
rövid köszöntő során René Rochhal
találkozott még dr. Nánási Éva cím-
zetes főjegyző, dr. Krassay László és
Pintér Zoltán alpolgármester, vala-
mint a gödöllői vívósport képvisele-
tében Gémesi Csaba és Batizi Sándor
edző.

A városházi köszöntő után René
Roch díszvendégként részt vett az
egykori községháza épületében ki-
alakított Erzsébet királyné Szálloda
dísztermében a Gödöllői Lovas Sport
és Hagyományőrző Közhasznú Egye-
sület által rendezett Lovasbálon.

– Mi az Ön véleménye a magyar
vívósport jelenlegi helyzetéről? –
kérdeztük a FIE elnökétől.

– A vívás nemzetközi szinten gyö-
keres változásokon ment, megy ke-
resztül – mondta René Roch. – Egyre
másra tűnnek föl a színen olyan ver-
senyzők vagy nemzetek, melyekről
az elmúlt évtizedekben még csak nem
is hallottunk. Elég felhozni példának
a kínaiakat vagy a dél-koreaiakat.
Egyre nehezebb megmaradni az él-
mezőnyben. Ezért is mondhatom el
bátran, hogy a magyar vívás kivételes
helyzetben van. Volt ugyan egy ki-
sebb leszálló ág, azonban ismét felfe-
lé ível a magyarok csillaga. És szá-
momra is örömteli, hogy az összes
fegyvernemben.

– Mit gondol, milyen esélyekkel
pályázik Magyarország a 2011-es
vívó-világbajnokság megrendezésé-
re?

– A sportban semmi nem biztos,
csak a kemény munka. A döntés a FIE
kongresszusának a kezében van. Sze-
mély szerint én mindenben támoga-
tom a magyar szövetség törekvését,
hogy idehozzák a vébét. S egy dolog

biztos: ha Magyarországon lesz a vi-
lágbajnokság, akkor nyugodtak lehe-
tünk majd afelől, hogy zökkenőmen-
tes lesz a lebonyolítás.

– A vívók világkupa-sorozatának
küzdelmei mennyire jelentenek ko-
moly erőpróbát a sportolóknak?

– Szerintem van olyan nehéz, vagy
még annál is nagyobb próbatétel,
mint maga a világbajnokság! Aki
ilyen nagy mezőnyben győzni tud,
mint ezen a hétvégén Nemcsik Zsolt,
vagy akár csak döntőbe tud kerülni,
annak ott van a helye a legjobbak kö-
zött. Természetesen egy kontinensvi-
adalnak, egy világbajnokságnak, és
nem utolsó sorban az olimpiának sok-
kal nagyobb a tekintélye, azonban
sportszakmai szempontból egészen
más hozzáállást igényel.

(t.a.)

Gödöllő vendége volt a Nemzetközi Vívószövetség elnöke

Magyar pályázat 2011-re

A Szent István Egyetem Gazda-
ság- és Társadalomtudományi
Kara „még egy lapáttal rátett”
a felsőoktatási felvételi idő-
szak hajrájában: február 8-án a
harmadik nyílt napját rendezte
Gödöllőn, annak érdekében,
hogy minél több diák válassza
továbbtanulása helyszínéül vá-
rosunkat.

Villányi László dékán a megjelent
mintegy kétszáz érdeklődőnek el-
mondhatta: a most zajló felvételi idő-
szakban a felsőfokú szakképzések
mellett 9 alap- és 6 mesterszak várja a
jelentkezőket és akkreditálás alatt áll
a fakultás második doktori iskolája. A
kar teljes képzési kínálatáról a Tallér
című felvételi magazin is tájékoztatta
az érdeklődőket. Mint ismeretes, az
alapszakokra jelentkezés határideje

február 15. A négy féléves mestersza-
kokra viszont március 17-ig lehet je-
lentkezni. A GTK számára az ezekre a
szakokra való sikeres beiskolázás is
fontos, hiszen a néhány éve beveze-
tett új, úgynevezett bolognai képzési
rendszerben szeptembertől megszű-
nik a kiegészítő képzés, amelyre ed-
dig főiskolai oklevéllel lehetett jelent-
kezni és a tanulmányaikat sikeresen

befejezők egyete-
mi oklevelet kap-
tak. A múltban
igen népszerűnek
bizonyult kiegé-
szítő szakokat hat
mesterszakkal
pótolja a kar, és
főiskolákon ren-
dezett nyílt na-
pok segítségével
igyekszik minél
több, az idén fő-
iskolát végző fi-
atal jelentkezését
bátorítani.

A gödöllői
nyílt nap résztvevői arról is értesül-
tek, hogy a GTK a múlt év őszén ok-
tatási és kutatási megállapodást írt
alá a Tata Consultancy Services
(TCS) magyarországi cégével, s az
év végén megnyitották Gödöllőn a
Tata központot. A jövőben indiai
vendégprofesszorok érkeznek a kar-
ra. India egyik legnagyobb multina-
cionális vállalatának budapesti cége
– egyben európai központja – az el-

következő egy-két évben
300 fővel emeli a jelen-
legi 500 fős létszámát. A
GTK elő kívánja segíte-
ni, hogy minél több hall-

gatója tudjon majd ott elhelyezkedni.
A Tata megfogalmazza, milyen spe-
ciális ismereteket vár az általa kere-
sett szakemberektől, Gödöllőn pedig
megpróbálják ezekkel felvértezni a
hallgatókat. Ugyancsak nemzetközi
együttműködéssel a GTK speciális
kurzust szeretne indítani az ősszel az
elektronikus kormányzás és önkor-
mányzás témaköreiben. Tudván tud-
va, hogy a nemzetközi tapasztalatok
megismerésével értékes tudáshoz jut-
hatnak hallgatók, s egy magyar egye-
temnek nemcsak a magyar piacra kell
képeznie.

(l.t.)

A héten adják át az egykori községháza, majd járási hivatal épü-
letében kialakított Erzsébet királyné Szállodát. A sokak átlal
várt eseményt követően a felújított épületben a gödöllőiek szá-
mára nyílt napot szerveznek, így február 16-án, szombaton 10
órától csoportosan látogatható lesz az épület. Mint megtudtuk,
a lapunkban többször is megjelent felhívásra rendkívül sokan
jelentkeztek, az időpontok hamar beteltek. A rendkívül nagy
igényre való tekintettel február 23-án ismét indítanak csoporto-
kat, s lehetőség lesz az épületet vezető segítségével megtekin-
teni. Jelentkezni a 28/816-817-es valamint a 30/971-9770 tele-
fonszámokon lehet.

René Roch és Gémesi György

A hazai Sportszervezetek Országos Szövetsége
(SOSZ) ebben az esztendőben Gémesi Györgynek
ítélte oda a Polgármesteri Díjat, melyet a gödöllői,
valamint a magyar sportélet fellendítése érdeké-
ben kifejtett munkásságával érdemelt ki. A SOSZ a
díjat az elmúlt héten adta át Gödöllő város polgár-
mesterének.
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Indiai kapcsolat a sikeres elhelyezkedésért

Felvételi hullámok a GTK-n

Átadják az Erzsébet királyné Szállodát

Nagy az érdeklődés

Tarlós István Gödöllőn
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Az 1974-ben létrejött Frédéric
Chopin Zeneiskola a város egyik
nagy múltra visszatekintő, és
egyik legjelentősebb oktatási in-
tézménye. A művészeti műhely
tanárai és diákjai az évek során
egy olyan szerves egységet hoz-
tak létre, ami a kiemelkedően jó
közösségi szellem mellett szám-
talan díjban, elismerésben nyilvá-
nult/nyilvánul meg. Az intéz-
mény sikerességének egyik leté-
teményese Ferenczi Anna igaz-
gató, aki immáron 17 éve „ve-
zényli” az iskolát a helyes ösvé-
nyen. Vele beszélgettünk pálya-
futása fontosabb állomásairól.

– Hogyan került kapcsolatba a zené-
vel, ezen belül is a zongorával?

– Egy Hajdú megyei településen nőt-
tem fel, ahol hivatalosan nem volt zene-
oktatás. Az általános iskolában viszont
volt egy tanár, aki fontosnak tartotta az
értékek megőrzését; az ő sokoldalúsága
pezsgő kulturális életet hozott létre a
községben, amibe a diákok – köztük én
is – bekapcsolódtam. A zongorával
mondhatni véletlenül találkoztam, ugya-
nis a szomszédunkban lakott egy orvos,
aki vett a lányának egy zongorát, és fela-
jánlotta, hogy a gyermeke barátnői is ná-
luk gyakorolhassanak. A rendszeres
zongoratanulást negyedikes korom-
ban kezdtem el, ekkor egy szerzetes-
kántor volt a tanítómesterem.

– Feltehetőleg a továbbtanulásnál
csak a zenei pálya jöhetett szóba...

– Az elején ez nem volt ilyen egyér-
telmű, ugyanis sokáig óvónő szerettem
volna lenni, később azonban győzött a
muzsika ereje. Így kerültem a Debreceni
Zeneművészeti Szakközépiskolába,
aminek falait Kodály Zoltán szellemi-
sége hatotta át. Az igazgató, Gulyás
György  – aki valamikor Kodály tanít-
ványa volt – három olyan intézményt is
létrehozott, amelyek a mai napig hatnak
a magyar zenei életre: Békéstarhoson, a
tehetséges, de szegény vidéki gyerme-
kek számára alapított zenei intézményt,
az előbb említett szakközépiskolát és a

Debreceni Zeneművészeti Főiskolát. 
– Említette, hogy Kodály szellemi-

sége szinte az egész életét végigkísérte.
Mit jelent ez pontosan?

– A mai napig végigkísér, ugyanis a
zeneiskolát is ebben a szellemben igyek-
szem vezetni. Kodály úgy gondolko-
dott, hogy a nemzet felemelkedéséhez
olyan embereket kell nevelnünk, akik

felismerik a valós értékeket, döntései-
kért felelősséget vállalnak, és közössé-
get alkotva képesek jó célokért együtt
munkálkodni. Ennek megvalósítására
pedig teljes mértékben alkalmas a zenei
nevelés. Vagyis mindenkihez el kell jut-
tatni a magyar népi hagyományokra
épülő zenei nevelést, majd ezt integrálni
az európai kultúrába. Kodály két vona-
lon kezdett ehhez hozzá: az általános is-
kolában legyen rangja a zeneoktatásnak,
illetve a hangszertanulást zeneileg kép-
zett tanár biztosítsa. Ebben a szellemben
jöttek létre országunkban – az 50-es, 60-
as években – a zenei általános iskolák és
a zeneiskolák.

– Hol kezdte tanári, zongoratanári
pályafutását?

– Először Tiszavasváriban tanítottam
három évig, ahol mostani kollégám,
Barta Katalin még a növendékem volt.
Őt a későbbiekben én csábítottam el Gö-
döllőre. Ezt követően hat évig Hajdúná-
náson dolgoztam, ami azért is fontos,
mert gyermekkori elképzelésemhez

„visszatérve” itt kezdtem el óvodás korú
gyerekekkel foglalkozni zeneiskolai ke-
retek közt. Abban az időben rajtunk kí-
vül az országban talán három zeneisko-
lában próbálkoztak óvodások csoportos
zenei nevelésével. Az életem következő
állomása pedig már Gödöllő.

– Milyen viszonyok uralkodtak ze-
nei téren a városban?

– 1975-ben kerültem Gödöllőre, ahol
kezdetben még az Erkel iskola épüle-
tében zajlott a zeneoktatás, majd két év-
vel később, 1977-ben költöztünk jelen-
legi helyünkre. Itt is azonnal hozzálát-
tam az óvodás korúak zenei nevelésé-
hez, de ez igazán 1982-től teljesedett ki,
amikor a Petőfi Sándor Művelődési
Központban elindítottam a Zenevár fog-
lalkozásokat. A zenei életet akkoriban
Gödöllőn a zeneiskola és a művelődési
központ zenei rendezvényei jelentették.
Amikor Gödöllőre kerültem, közel két
évtizedig magam is gyakran koncertez-
tem. Hat évig pedig a zeneiskola igazga-
tóhelyettesi feladatait is elláttam. 

– Immáron 17 éve pedig az igazga-
tói tiszt birtokosa...

– Amikor 1991-ben elnyertem ezt a
felelősségteljes, de mégis csodálatos fe-
ladatot, sőt inkább szolgálatot, két prob-
lémát kellett minél előbb megoldanom.
Egyrészt szakmailag és emberileg is
megfelelő tanári gárdát kellett kialakí-
tani, másrészt el kellett érni, hogy

Gödöllő kihelyezett tagozatai önállóak
legyenek. Az előbbit szinte két év alatt,
az utóbbit pedig 2000-re sikerült meg-
valósítani.

– Jelenleg hány növendéke van az
iskolának?

– Az iskolánkba felvehető létszám
700 fő. Az érdeklődők száma ennél jó-
val magasabb, így a jelentkezők komoly
felvételi vizsga után kerülhetnek be hoz-
zánk. Vannak, akik több évet is várnak
arra, hogy az általuk kiválasztott hang-
szeren tanulhassanak. A túljelentkezés-
nek elsődleges oka bizonyára iskolánk
eredményessége, emellett az is, hogy is-
kolánk palettáján szinte minden hang-
szer megtalálható. 

– Növendékeik az elmúlt években
szinte minden lehetséges díjat el-
nyertek…

– Én erre azért vagyok büszke, mert a
tantestület az évek folyamán olyan kö-
zösséggé formálódott, hogy az itt tanító
tanárok nem sztárokat akarnak nevelni,
hanem zeneileg képzett embereket, akik
Magyarország zenei kultúráját minél
magasabb szintre emelik. És közülük
emelkednek ki a versenyeken is ered-
ményesen szereplő növendékek, együt-
tesek.

– Vannak olyan személyek, akik ki-
emelkedően teljesítettek az elmúlt
időszakban?

– Nagyon sokan vannak olyanok,
akik tehetségük és szorgalmuk révén
Gödöllő hírnevét öregbítik. Én első-
sorban zenekarainkat és kamara-
együtteseinket szeretném kiemelni.

– Vannak-e nemzetközi eredmé-
nyeik?

– Nemzetközi versenyeken az Ar-
peggio Gitárzenekar, Szalai Gergő,
Langer Ágnes és a népi énekeseink
értek el „dobogós” eredményeket.
Természetesen ennél bővebbek nem-
zetközi kapcsolataink.

– Érdekesség, hogy az Önöknél
tanuló diákoknak körülbelül 40
százaléka az iskola által alapított,
valamely zenekarban is aktívan
részt vesz…

– Igen, ez így van. Vannak zenekarok,
amit tanárok, és van, amit diákok alkot-
nak. A Frédéric Chopin Zeneiskola kere-
teiből indult az évek óta önálló Gödöllői
Szimfonikus Zenekar, a Városi Fúvós-
zenekar és az Arpeggio Gitárzenekar.

Zenetanárok játszanak a Gödöllői Re-
neszánsz Consortban, a Cuento Gitár-
trióban és a Sisi Quartettben. A diák
együttesek közül régóta működő és
nagyobb létszámú zenekaraink az If-
júsági Fúvószenekar, a Kis Gitárze-
nekar, a Gyermek és az Ifjúsági Vonó-
szenekar, a Tücsökzenekar, a Colla
Parte Consort, és a Saltarello rene-
szánsz együttes.

– December 31-én zárult le az alap-
fokú művészetoktatási intézmények
országos minősítésének folyamata. A
Frédéric Chopin Zeneiskola hogyan
teljesített ezen a megmérettetésen?

– A nehéz folyamat sok izgalma után,
végül nagyon jól. 890 művészetoktatási
intézményből 689 kapta meg a minősí-
téshez szükséges pontszámot. Mi szinte
a legmagasabb pontszámot értük el. Szó
szerint ez szerepelt a szöveges értékelés-
ben: „A minősítő csoport tagjainak vé-
leményét összegezve megállapítom,
hogy a Frédéric Chopin Zeneiskolában
kiváló nevelő-oktató munka folyik. Az
oktatás feltételei magas szinten biztosí-
tottak. Az iskola arculata, felszereltsé-
ge, légköre mind hozzájárul ahhoz,
hogy az intézmény teljesíthesse célki-
tűzéseit, küldetését. A nevelő-oktató
munka eredményessége imponálóan
gazdag, ez tükröződik minden oktatási
kategóriában. Az iskola eleget tesz
mindazoknak az elvárásoknak, amik a
zeneiskolák és a művészetoktatási in-
tézmények létjogosultságát, nélkülöz-
hetetlenségét igazolják. Meghatározó
szerepe vitathatatlan a város és a térség
kulturális életében. Együttesei, zene-
karai megalapozzák a város zenei éle-
tének sokszínűségét, további kibonta-
kozását. Példaértékű az iskola doku-
mentumainak színvonala, valamint az
eredmények, események magas szín-
vonalú és átfogó archiválása. A minő-
sítő csoport külön kiemelte a pedagó-
gusok lelkesedését, tettrekészségét, el-
hivatottságát, valamint a szülőkkel való
kapcsolattartás formáját, intenzitását.
Végül példaértékűnek tartom a fenntar-
tó Gödöllő Város Önkormányzatának
támogatását, az iskola iránti elköte-
lezettségét. Országos tapasztalataim
alapján megállapítom, hogy a Frédéric
Chopin Zeneiskola a minősítési kate-
górián belül, a magasan kvalifikált ka-
tegóriába sorolható.”

Gödöllői portrék – beszélgetés Ferenczi Annával

„Kodály szellemisége vezérel”

(folytatás az 1. oldalról)

– A szülők és a gyerekek ré-
széről nagy az igény a magyar
nyelv oktatására, de sajnos, az
állami hatóságok részéről még
mindig nagy az ellenállás ezen
a téren. Kevés  az a szakmai
anyag, ami a rendelkezésünkre
áll, s az ilyen szakmai találko-
zók, mint amin itt a Damjanich
iskolában részt vehetünk, segít
abban, hogy megismerjük a
megfelelő módszertani anya-
gokat. 

– Ezek az anya-
gok segítséget
nyújtanak ab-
ban is, hogyan
lehet dolgozni
azokkal a gyer-
mekekkel, akik-
nek gondot je-
lent a magyar
nyelv elsajátí-
tása. – vette át a
szót Szűcs Jó-
zsefné, a Dam-
janich János
Általános Isko-
la igazgatója. –
Készítettünk ré-
szükre egy szak-
mai anyagot,
amelynek az
egyik része a
fejlesztéssel, a

másik a kézművességgel kap-
csolatos. Ez utóbbi is nagyon
fejleszti a gyerekek figyelmét,
emlékezetét, ezen kívül anyag-
ismeretet ad, segíti a szókincs
bővülését, de bemutatjuk azt is,
hogyan használjuk a néptáncot
az oktatásban.
Az egésznapos program végez-
tével az intézmény vezetése és
Hegyeli Attila megállapodtak
abban, hogy további szakmai
találkozókra kerül sor. Így –
mivel a Damjanich iskola taná-
rai vállalták – március elejétől
heti váltásban négy-öt fős pe-
dagógus csoportok jönnek az
iskolába, ahol egyhetes szak-
mai továbbképzésen vesznek
majd részt.              

Szöveg: jj
Fotó: bj

A Premontrei Szent Norbert Gim-
náziumban tartotta közgyűlését
szombaton a Teleki Pál Egyesü-
let. A rendezvényen többek kö-
zött megállapodás született a
2008-as esztendő programjairól,
majd dr. Fábri Mihály elnök Teleki
Pál és a premontreiek kapcsola-
táról tartott előadást. A közgyű-
lés ünnepélyes pillanata volt, ami-
kor Bárdy Péter arról számolt be,
hogy  Fábri Mihály, az egyesület
elnöke, a Magyar Kultúra Napján
a Magyar Kultúra Lovagja kitünte-
tésben részesült. 

A hagyományos megemlékezések megszerve-
zése mellett újabb kiadvány megjelentetésén
dolgozik a Teleki Alapítvány, derült ki a szomba-
ti közgyűlésen. Ezúttal egy az egykori miniszter-
elnök munkásságát bemutató képes album ki-
adásának folynak az előkészületei. 

A tizennyolc éve alakult egyesület a hét végén
megújította elnökségét is, amelyben az eddigi
vezetők mellett Bálványosi Kálmán és Pelyhe
József is helyet kapott. 

Az est folyamán Fábri Mihály emlékezett
meg Teleki Pál és a premontreiek kapcsolatáról.
Előadásából megtudhattuk, az egykori főcser-
kész és Gödöllő kapcsolata messze túlmutatott
az 1933-ban itt megrendezett Jamboreen. 1938-
ban az ő kérésére hozta létre Gerinczy Pál perjel
a Premontrei Gimnáziumban a francia tagozatot,
a későbbi francia gimnázium elődjét. Ezzel, va-
lamint az ország más pontjain angol és olasz
nyelvű oktatási intézmények létrehozásával,
vallási és közoktatási miniszterként a német

nyelv térnyerését kívánta ellensúlyozni. Más al-
kalmakkor is örömmel töltött időt gödöllőiek
társaságában.Jó példa erre, hogy 1 évvel később,
amikor az I. bécsi döntés értelmében Jászóvár
visszakerült Magyarországhoz, s Gerinczy Pált
beiktatták a préposti méltóságba, az ünnepségen
gödöllői cserkészek is részt vettek. Az eseményt
igazán az tette számukra feledhetetlenné, hogy
táborukban váratlanul megjelent Teleki, aki egy
egész délutánt töltött el körükben, elbeszélgetve
a táborlakókkal. Mint arra Fehéregyházi László,
egykori kiscserkész visszaemlékezett, rendkívül
barátságos, szerény, közvetlen embert ismertek
meg személyében. A közgyűlés végén az intéz-
mény körfolyosóján felavatták annak az emlék-
táblának a másolatát, amit Gerinczy Pál, jászó-
vári prépost Sidló Ferenc gödöllői szobrászmű-
vésszel készíttetett Telekinek, a Jászóvári határ-
módosítás érdekében végzett közbenjárásának,
és az 1939. június 4-ei jászóvári látogatásnak
emlékére. A másolat Varga Zoltán Zsolt munkája.

Közgyűlés és emléktábla avatás

Teleki és a premontreiek
Csángómagyar vendégek a Damjanich iskolában

Találkozás magyar diákokkal



(folytatás az 1. oldalról)
Mint beszédében elmondta, To-

roczkai Wigand Ede újrafelfedezése
több szempontból is nagyon fontos.
További kutatásra adnak még okot
például  Kós Károly és Wigand pár-
huzamai. Ők – mint mondta – sajátos,
egymásba fonódó életet éltek, ugyan-
azokért a dolgokért küszködtek egy
életen át, különböző karakterrel.
Mégis, bár Kós Károly nevét még ma
is sokan ismerik, Toroczkaiét sokan
még csak nem is hallották.

Az elmúlt években hagyománnyá
vált, hogy a Gödöllői Városi Múzeum

időszaki kiállításai nem csak önma-
gukban jelennek meg mint kulturális
rendezvények, hanem azokhoz több,
az adott témában elmélyülést nyújtó
program is kapcsolódik. A szombaton
megnyílt kiállítás, első ilyen rendez-
vényére február 15-én, pénteken vár-
ják az érdeklődőket, Keserü Katalin
Toroczkai Wigand Edéről szóló köny-
vének bemutatójára. A tárlathoz kap-
csolódóan március 3-án Sajtókávé-
házba invitálják a látogatókat, április
6-án pedig Keserü Katalin vezetésé-
vel lesz megtekinthető a kiállítás,
amely augusztus 24-ig látható.
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. 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!

Gödöllői Takarékpénztár
1869-ben alakult meg a Gödöllői Takarékpénztár. Az alapító tagok közt találhatjuk Beniczky Ferenc akkori jószág-
igazgatót, Rédl Soma városbírót, Oberrecht Ferencz ügyvédet, Orbay Dénes mérnököt és Bartal János ügyvédet. De
szerepelt az alapítók közt Lónyai Menyhért, gróf Károlyi István, gróf Pejacsevics János, Bossányi László és gróf Te-
leki Sándor is. A takarékpénztár 100.000 forintos alaptőkéjét több részletben fizették ki. Az első 25 részvényt I. Fe-
renc József király jegyezte le. Ezek a részvények 1933-ban még a királyi család tulajdonában voltak. A pénzintézet
hamar virágzásnak indult. Az első évi forgalma 151.359 forint, a második évé már 292.203 forint volt. A pénzforga-
lom 1895-ben elérte a 2.875.678 forintot. A Gödöllői Takarékpénztár minden hasznos vállalkozást támogatott. A

kertváros kiépülését lakásépítési kölcsö-
nökkel segítette elő. A gödöllői evangélikus
templom építésénél és berendezésénél, az
ipartestületi székház felépítésénél megfele-
lő építkezési kölcsönnel támogatta a beru-
házásokat. Az 1933-as világjamboree alatt
a Magyar Nemzeti Bank a valutaügyletek
helyi lebonyolítását a Gödöllői Takarék-
pénztárra bízta. A pénztár minden jótékony-
sági akcióban, kulturális mozgalomban
részt vett. Az intézet üzletágai közé tarto-
zott a betét- és folyószámla üzlet, váltóköl-
csönök, áruüzletek, deviza- és valuta üzlet,
de ezek mellett biztosításokat is kötöttek.
A takarékpénztár fejlődése együtt járt a ter-
jeszkedéssel is. 1936 májusában nyitotta
meg a Gödöllői takarékpénztár az első vi-
déki fiókját Rákoscsabán, ami az első év-
ben már szép eredményeket ért el. 1937.
szeptember 29-én tartott rendkívüli köz-
gyűlést a Gödöllői Takarékpénztár és a Gö-
döllői Polgári Takarékpénztár, ahol bejelen-
tették a Gödöllői Polgári Takarékpénztár
megszűnését, illetve a Gödöllői Takarék-
pénztárba történő beolvadását. A cégegye-

sülés által minden vagyon, tartozás a Gödöllői Takarékpénztár tulajdonába került. A folyamat a pénzügyi kormány-
zat törekvéseként jött létre, mely szerint a kisebb pénzintézetek, nagyobb, jobb és erősebb intézetekbe olvadjanak be.
Ezzel a lépéssel jól jártak a Polgári Takarékpénztár részvényesei is, mert már évek óta nem kaptak osztalékot, a Gö-
döllői Takarékpénztár pedig az év második felére már ígért osztalékot a befektetőknek.
A Gödöllői Takarékpénztár székháza a Rudolf utca 6 szám alatt volt, ahol hétköznapokon 9 és 12.30 között várták az
üzletfeleket. 1936-ban többen is fölvetették, hogy a takaréknak a Rudolf utcáról – a sínen túlról – a központhoz köze-
lebb kellene költöznie. Már ekkor a legmegfelelőbb helyet a Horthy Miklós és Kossuth Lajos utcák kereszteződésé-
nél láttak. Sokan úgy vélték, ha a pénztár
ezen a helyen volna, akkor a bevétele akár
évi 50.000 pengővel is nőhetne. Emellett a
településnek is érdeke volt, hogy egy nagy
pénzintézet kerüljön a központba, mert ko-
rábban is sok problémát okozott a nagyobb
címletű bankjegyek fölváltása. A sarkon ál-
ló házat a leventék használták. Az épület
elhanyagolt állapotban volt. A leventeott-
hon mellett állt a tűzoltóság szintén rozoga
épülete. A képviselőtestület 1937 nyarán
hozott egy határozatot, mely szerint a tű-
zoltószertárat minden késedelem nélkül fel
kell újítani. A sarki ingatlant csak akkor
kezdenék el renoválni, ha a bérlő – jelen
esetben a Gödöllői Takarékpénztár – meg-
felelő bért hajlandó fizetni, mely évi 1800
pengőt jelentett. A településnek és a pénz-
intézetnek sikerült megegyeznie, mert az 1938 januárjában hozott testületi határozat szerint a két beruházást együtt
kezdik el. A képviselő-testület eldöntötte, hogy a sarki épületet is tataroztatja és modernizáltatja. Korábban, az 1930-
as évek elején ezen az ingatlanon képzelték el a kultúrházat, amihez egy színházi és mozielőadások tartására is alkal-
mas nagytermet terveztek. Ezt a termet azonban az 1938-as beruházás kezdetén már törölték a tervek közül, arra hi-
vatkozva, hogy 50.000 pengővel drágítaná meg az építkezést. A beruházás kivitelezésére 1938 márciusában verseny-
tárgyalást írtak ki. Áprilisban hozta nyilvánosságra a képviselő-testület a verseny végeredményét, melyet mind a tűz-
oltólaktanya, mind pedig a sarki épület esetében Sándor Ferenc máriabesnyői építész nyert el, mivel az ő ajánlata bi-
zonyult a legkedvezőbbnek. A sarki épület egy másik üzlethelyiségének bérleti jogát a Hangya Szövetkezet kötötte
le. Egy textilboltot kívántak nyitni a takarék mellett. A képviselő-testület a májusi ülésén határozatot hozott arról,
hogy a sarki épületet terméskő lábazattal, az utcai homlokzatot pedig félnemes vakolattal látja el. Emellett határoz-
tak arról is, hogy az épület összes üzlethelyiségébe vízvezetéket vezetnek. A sarki épület átalakítási munkálatait jú-
nius végén fejezték be. Még dolgoztak a külső homlokzaton, de a Gödöllői Takarékpénztár már megnyitott az új
helyen. Az általuk bérelt helyiségek sokkal jobban megfeleltek a banki szolgáltatásoknak, mint a korábban használt

székházuk. A nyár folyamán a Hangya Szövetkezet
textilboltja is megnyitotta kapuit. Az épületben eze-
ken kívül még két üzlethelyiség kapott helyet, de a
közjegyzői irodát is itt helyezték el.
A Gödöllői Takarékpénztáron kívül több pénzintézet
is működött településünkön a XX. század első felé-
ben. 1911-ben alapították a Járási Hitelbank Rt-t, ami
a Pénzintézeti Központ tagja volt. A bank székhelye a
Horthy Miklós út 14. szám alatt volt. A Gödöllői Pol-
gári Takarékpénztár Rt-t 1904-ben hozták létre a Kos-
suth Lajos utca 28. szám alatt. Ez a pénzintézet később
beolvadt a Gödöllői Takarékpénztárba. A Gödöllői
Néphitelszövetkezetet 1907-ben alapították, üzlethe-
lyiségük a községháza épületében volt.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Felhívás
A GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
segítséget kér minden olyan gödöllői, vagy Gödöllőhöz kötő-
dő személytől, akinek fontos a máriabesnyői temetőben lévő
Ivánka-kripta.

A kripta végveszély állapotába ke-
rült, haladéktalanul fel kell újítani,
meg kell szüntetni a beázást, teljes
tetőcserére szorul.
Jelen pillanatban a felújításhoz
szükséges összegnek mintegy egy-
ötöde van meg.
Kérjük Gödöllő la-
kosságát, a közössé-
gi összefogás erejé-

ben bízva, hogy segítsen Ivánka Imre, az
1848/49-es szabadságharc honvédezredese, a
pákozdi csata győztes hadvezére, a Magyar
Vöröskereszt megalapítója kriptájának meg-
mentésében.

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

Új időszaki kiállítás a városi múzeumban

Egy rejtélyes iparművész

150 éve született Rudolf trónörö-
kös. Ez alkalomból a gödöllői ki-
rályi kastély időszaki kiállítást
rendez, amely része egy 3 éven
át tartó tematikus kiállítássoro-
zatnak.

Többek között erről is szó esett a kas-
télyban a múlt héten megtartott sajtótá-
jékoztatón, amelyen Révész T. Mihály
igazgató ismertette a 2008-as év kultu-
rális és fejlesz-
tési terveit.

Az idei esz-
tendő első
programja a va-
sárnap átrende-
zett formában
megnyitott Er-
zsébet-kiállítás.
Ebben a tavaly
nagy sikerrel
megrendezett
Erzsébet kirá-
lyné mítosza cí-
mű tárlat több
elemével is találkozhatnak az érdeklő-
dők, így ide került a királyné csipkele-
gyezője és csipkegallérja, valamint az a
festmény, amely azt a jelenetet örökíti
meg, amikor a királyné az udvarhölgyeit
fogadja.

Míg a 2007-es év Erzsébet éve volt,
az idén Rudolf, a királyné harmadikként
született gyermeke kerül a figyelem kö-
zéppontjába. A tragikus sorsú főherceg,
akit hazánkban „Rezső királyfinak be-
céztek 150 éve született. A kastély júni-
usban megnyíló kiállításával emlékezik

a liberális gondol-
kodású, magyaro-
kat szerető főher-
cegre, aki elsősor-
ban tudományos

eredményeire volt büszke. Jelentős ter-
mészettudományi, főleg madártani is-
meretekkel rendelkezett, megfigyeléseit
Alfred Brehm természettudós is felhasz-
nálta az Állatok világa – Madarak című
kötetében. Az év egyik kiemelt rendez-
vénye lesz a május 30-án megrendezés-
re kerülő Rudolffal foglalkozó tudomá-
nyos konferencia is.

Az idei esztendőben is megrendezik
azokat a nagy sikerű programokat, mint

az Ibolyanap, a Koronázási hétvége, a
Múzeumok Éjszakája, a Barokk- és az
Adventi Kastélynapok, s talán hagyo-
mányteremtő lehet a októberi tervek kö-
zött szereplő Gödöllői Vadászati Nap is.

A kastély fejlesztéséről szólva el-
hangzott, a tervek szerint szeptember-
ben kezdődhet a régóta tervbe vett szál-
lodaprogram megvalósítása, s uniós tá-
mogatással folytatódhat a kastély fel-
újítása is. Az 1,7 milliárd forintos pro-
jekt várhatóan 2010 nyarára fejeződhet
be.

Új évad a királyi kastélyban

2008 – Rudolf éve
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Bánó Attila, aki tudomásom
szerint régi magyar nemesi
család sarja, előszeretettel bú-
várkodik a múltban, kutatja
történelmünk eseményeit. 

Hogyan is volt valójában? A most
megjelent Rejtélyek a magyar múlt-
ból című kötete már nem az első,
amit történelmi kutatásai eredmé-
nyeként kiad, hanem szinte folytatása
a korábbi Magyar titkok nyomában
címűnek. 

A múlt ismert és kevésbé ismert
alakjai tűnnek fel benne, köztudatban
levő históriák kapnak új megvilágí-
tást, vagy fény vetül olyasmikre,
amikről a legtöbben már mit sem tud-
tunk. 

A tizenhárom tudományos igény-
nyel, felkészültséggel írt elbeszélés
közül az első a kalandozások korába
vezeti el az olvasót. Felhívja rá a fi-
gyelmet, hogy őseink nem ötletsze-
rűen kóvályogtak Európában, nem is
csupán a zsákmányszerzés volt a cél-
juk, hanem mint szövetségesek kel-
tek útra valamely hatalmasság, így
például Arnulf frank király, vagy ép-
pen X. János pápa hívására. 

Drakula havasalföldi vajda alakja
minden megközelítésben számot tart-
hat az érdeklődésre, most arról esik

szó elsősorban, milyen kapcsolatban
is állt Mátyás királlyal. Na és, ha már
Mátyás királyhoz érkeztünk: ki volt
törvénytelen gyermekének, Corvin
Jánosnak az anyja?

Mátyás halála után özvegye,
Beatrix még egyszer férjhez
ment – ezt, ha tudtam is vala-
mikor, már elfelejtettem. Nem
csoda, rendhagyó házasság volt
az övé a soron következő ki-
rállyal, II. Ulászlóval. 

A székely Dózsa György…
A kassai bíró, Bocatius János…
Csáky grófok a XVII. század-
ban… Írásos kortársi, szemta-
núi beszámolók a költő Zrínyi
Miklós vadkan – vagy talán
más? – okozta haláláról… Bá-
nó Attila igyekszik kibogozni,
mennyire voltak tiszteletre
méltók, s mennyire haszonle-
sők, köpönyegforgatók az Es-
terházy, a Károlyi dinasztiák vagyo-
nát, hatalmát megalapozó, megerő-
sítő családtagok. Báró Eötvös József
oly sok területen kifejtett munkássá-
gát értékeli. 

Ki volt száz éve a legnépszerűbb
ember? – teszi fel a kérdést. S a vá-
lasz: Thaly Kálmán. Hallatlan jelen-
tőségű mindaz, amit a kuruc kor fel-
tárásáért tett, számos műben rögzí-

tette, amit a témában
megtudott, s hogy a
nagyságos fejedelem
meg a többi bujdosó
hamvait aztán 1906-
ban végül is hazaszállították Török-
országból, is nagyrészt az ő érdeme. 

De a hálátlan utókornak, ha még
netán nem feledte el egészen Thaly

Kálmánt, mi jut mindössze az eszébe
róla? Hogy kuruc dalokat hamisított,
eredeti kuruc dalokként tette közzé a
maga költeményeit. Akár hamisít-
vány, akár nem, egyként nagyszerű
pedig például az Esztergom megvéte-
le című vers.
(Bánó Attila: Rejtélyek a magyar
múltból) 

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A magyarok nyilaitól...

Különleges zenei élményt kínál a
Talamba Ütőegyüttes február 22-
ei koncertje, amelyen saját szer-
zeményeik mellett több világslá-
ger feldolgozása is felcsendül. A
Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban ezen az estén a Four
Fathers és a Solti György Réz-
fúvós Együttessel közösen lép-
nek színpadra.

A Talamba koncertek mindig tartogat-
nak meglepetéseket az érdeklődőknek,
akik már megszokhatták, hogy a zene
mellett a látványra is mindig nagy hang-
súlyt fektet az együttes. – Így lesz ez
most is? – kérdeztük Zombor Leventét,
az együttes vezetőjét.
– Most sem nélkülözi az előadás a szín-
házi elemeket. Ez egy nagy közös játék
lesz, sok poénnal,vidámsággal. A három
együttes a produkció nyolcvan százalé-
kában együtt szólal majd meg. 
– Hányan játszanak együtt ezen az es-
tén?
– Tizenkilencen leszünk a színpadon.
Ezzel a produkcióval egy régi tervünk
valósul meg. Soltiékhoz már régi kap-
csolat fűz minket, hiszen nap mint nap
együtt dolgozunk, közösen kísérjük Var-

nus Xavér orgonaművész koncertjeit.
Valamennyien kiváló, világszínvonalú
zenészek. A Four Fatherst sem kell be-
mutatni a közönségnek, s már nagyon
régóta szerettünk volna velük dolgozni,
örülünk, hogy most erre lehetőség nyílik. 
– Úgy tudjuk, nem csak saját szer-
zeményeket hallhat a közönség
ezen az estén. Milyen zenékből vá-
logattak?

– Ez egy összegyúrt produkció, amiben
több feldolgozás is elhangzik majd, ter-
mészetesen a helyzetnek megfelelően
átszerelve. A ’70-es, ’80-as évek dalai-
ból, valamint Freddy Mercuri slágerek-
ből válogattunk, de lesz még néhány vá-
ratlan meglepetés is
– Túl a farsangon, mire készül a Ta-
lamba Ütőegyüttes?
– Tavasszal országjáró körútra indulunk
a különböző produkciókkal, amik közül
számunkra az egyik legfontosabb az az
ifjúsági turné, ami az általános iskolá-
soknak, és középiskolásoknak szól.
Ezen belül nem csak zenélünk, hanem
hangszer-bemutatókat is tartunk. Na-
gyon szeretjük ezt a munkát, ez ré-
szünkről egyfajta elhivatottság, hiszen
lényegében a jövő közönségét tanítjuk. 

Humor, slágerek,  meglepetés

Talamba farsang

Mundruczó Kornél fojtó hangu-
latú, gyönyörű képekben fogal-
mazott, ugyanakkor sötét
drámát ígérő mozija, a Delta -
sok más díj mellett - a fődíjat is
elvitte a 39. Magyar Filmszem-
lén. 

A film öt éves munkával készült, s
egyik legkritikusabb pontja volt,
amikor tavaly a főszereplő Bertók La-
jos elhunyt. A munkát a nulláról
kezdték  újra Lajkó Félixel, aki
egyéniségével jelentősen átformálta
az alkotást.

A Duna-deltában, gyakorlatilag a

vízen forgatott film egy fiúról szól,
aki  hazatér isten háta mögötti falujá-
ba, és kiköltözik a vízre, hogy házat
építsen magának. Mellé szegődik a
testvére és egy különös szerelem
szövődik köztük. Ezt azonban senki
nem nézi jó szemmel.

A két főszereplő Tóth Orsi és Lajkó
Félix mellett többek között Gáspár
Sándor és Monori Lili nyújt kiváló
alakítást a filmben, amely nem csak a
fődíjat, az Arany-Orsót hozta el,
zenéjéért Lajkó Félix megkapta a
legjobb eredeti filmzenének járó díjat,
valamint a külföldi kritikusoktól a
Gene Moskowitz-díjat.

Három díjat kapott Mundruczó Kornél filmje, a Delta

Gödöllői siker a 39. filmszemlén

Nagy sikerű előadást tartott a Magyar Ba-
lettSzínház Gödöllő és a Prágai Junior Balett
társulata a Petőfi Sándor Művelődési Központ
színháztermében február 8-án, illetve másnap,
a Nemzeti Táncszínházban. 

Az est folyamán öt egyfelvonásos műből láthatott ösz-
szeállítást a közönség, melynek egyik különlegessége
Brahms: Magyar Táncok c. műve volt, amit a prágai
együttes  adott elő.

Két együttes egy színpadon

Gödöllő és Prága
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TÉLBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI VASÁRNAP – 2008. FEBRUÁR 24.

Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendezzük meg  a Télbúc-
súztató Családi Vasárnapot, melyre sok szeretettel várjuk a gyermekes
családokat. Az egész nap zajló kalandparkban a gyerekek megismerkedhet-
nek a kastély úrnőjével, vívómesterével, etikett tanárával, tudósával és kéz-

műves mesterével. A gyerekeknek jelmezversenyt hirdetünk, akár otthon készített, akár a hely-
színen kölcsönzött jelmezekkel.Vidám programokkal várjuk Önt és kedves családját! 10 órától
16 óráig folyamatosan zajló programok: Tréfás vetélkedő a Díszteremben; Kalandpark a
kastély múzeumát is érintve; Kézműves foglalkoztató; Kézművesek és iparművészek vására
Program:11.: Népek táncai; 14.30: Jelmezverseny; 15.: Bábelőadás kicsiknek és nagyoknak
16.: Jelmezverseny eredményhirdetése, licitálás a Kalandpark és a tréfás vetélkedő értékes ny-
ereményeiért.
Belépőjegy elővételben és a helyszínen kapható. A jegyár tartalmazza a múzeumi belépőt,
valamint az egész napos programot. Gyermek: 1.800 Ft, Felnőtt: 2.100 Ft. Étkezéssel kiegészí-
tett Belépőjegy elővételben kapható. A jegyár tartalmazza a múzeumi belépőt, az egész napos
programot, valamint az ebédet. Gyermek: 3.800 Ft, Felnőtt: 4.800 Ft. Ebéd: 11.30 órától 14.30
óráig. Jegyrendelés: Gödöllői Királyi Kastély

Tel: 28/410-124, 28/420-588, informacio@kiralyikastely.hu, www.kiralyikastely.hu

2008. FEBRUÁR 9-ÉN MEGNYÍLT
Toroczkai Wigand Ede (1869-1945) építész,
iparművész kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2008. febr 9.–aug. 24.

2008. FEBRUÁR 15. PÉNTEK 16 ÓRA 
Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede (Budapest, 2007. Holnap
Kiadó, Az építészet mesterei-sorozat szerkesztő: Gerle János) című
könyvének bemutatója a Gödöllői Városi Múzeumban. A könyvet
kerekasztal beszélgetés keretében bemutatja: Ferkai András építé-
szettörténész, Fodor Katalin nyelvész, Kecskés József népművelő,
Prékopa Ágnes művészettörténész

Gödöllői Városi Múzeum, Szabadság tér 5. 
Tel.: 422-003, 421-997.; e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

www.museum.hu/godollo/varosi

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 beje-
lentkezés 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 FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Február 15., péntek 18.00

„A bariton” – dr. Farkas Iván
előadása

Február 22., péntek 14.30

Zongoristák regionális talál-
kozója.
Vendég: Keveházi Gyöngyi
zongoraművész.

Február 27., szerda 
14.00 és 15.30

Mesélő muzsika – „Filmze-
nék fiataloknak”
A Gödöllői Városi Fúvós-
zenekar koncertje.
Vezényel: Ella Attila.
Helyszín: Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ.



Bár még oda kint hajnalban
tombolnak a mínuszok, és elő-
fordulhat, hogy még visszatér
a tél, de a lakásunkban már ta-
vaszt varázsolhatunk. Valósá-
gos tavaszidézők a hajtatott
tulipánok, az illatos jácintok,
az élénkszínű sáfrányok, más-
néven krókuszok, a gyönyörű
nárciszok, vagy a ma már oly
divatos amarilliszek. Ritkáb-
ban ugyan, de szépen virulhat-
nak ilyenkor cserépben a kék-
virágú fürtös gyöngyikék, eset-
leg a szibériai csillagvirágok
sok mással egyetemben.

Hagymásaink virágos állapotukban,
kivétel nélkül, közvetlen napsütéstől
védett és hűvös helyen virulhatnak
legtovább. Ezért, amennyiben befér-
nek, nem napsütötte ablak közébe is
betehetők. Ilyen módon, az ablakon
át nézve gyönyörködhetünk bennük.
Az itteni hűvös és egyben párás lég-
tér általában a virulási idejüket is
meghosszabbítja. Épp ezért, legalább
éjszakára, ablak közelébe kerüljenek
át a napközben másutt, melegebb he-
lyen tartottak. Az így előforduló, ese-
tenként akár több fokos hőcsökkenés
nem szokott ártani, még az egészen
fagyponthoz közeli sem. Az esetleg
még adódó erős hidegek idején, a
belső ablakot résnyire nyissuk meg.
Bár még az sem jár komolyabb árta-
lommal, ha az erősen lehűlő külső
ablaktáblához érő leveleik, esetleg
virágszirmaik, illetve lepelleveleik
odafagynak.

A gondos öntözésük a legfonto-
sabb. Még átmenetileg sem szárad-
hatnak ki. Ha ez mégis bekövetkez-

ne, késedelem nélkül állítsuk vízbe
őket. Kiszáradásukat elkerüljük, ha
gyakran, ám mérsékelt adagban, lan-
gyos vízzel öntözünk. A virágok el-
nyílásával vízigényük tovább foko-

zódik. A túlöntözést azonban kerül-
jük, ha ez mégis megtörtént, néhány
napig várjunk az öntözéssel. Napos
időben nő a túlmelegedés veszélye.
Ekkor szellőztessünk, és árnyékolás
céljából a függönyt sem árt elhúzni.
Ezzel a levegő páratartalmát is jó
irányban befo-
lyásoljuk. A hu-
zatot kerüljük.

E l n y í l á s u k
után mindenek
előtt az így már
d í s z é r t é k ü k e t
vesztett virágai-
kat távolítsuk el
mielőbb, az eset-
leg már pusztuló
levélrészeikkel
együtt. A még
zöld virágszárat,
illetve a még jól
zöldellő levelei-
ket nem kell bántani, ugyanis a hagy-
mák tovább fejlődéséhez egy ideig
még zöldellniük kell. Ezért addig
folytassuk az öntözésüket is, amíg a

leveleik nagyob-
bik fele, de leg-
alább egy része
még elevenen
zöldell. A zöld
részeik így táp-
anyagot képez-
nek a hagymá-
juk számára, így
hozzájárulunk
ezek a megújulá-
sához, tápanya-
gokkal való fel-
töltődésükhöz,
ami a továbbélé-
sük feltétele.

Ilyen módon megkísérelhetjük még a
cserépben hajtatott tulipán hagymá-
jának a megtartása is, és nem muszáj
eldobni ezt, az elvirágzást követően.
A jácintnak is legfeljebb a vízben vi-

rágoztatott, hajtatott hagymája me-
rül ki a hajtatás folyamán annyira,
hogy a virágzás után tönkremegy.
Többnyire azonban még ez is meg-

előzhető, az ilyen-
kor a nyílás kezde-
tétől időszerű rend-
szeres tápoldatozás-
sal. A nárciszhagy-
mák szintén csak
vízben virágoztatva
mehetnek tönkre.
Egyébként viszont
éppen ők tarthatók
el a tovább.

Továbbnevelés-
kor a levelek zöl-
dellése még tava-
szig is eltarthat és
így a fagyveszélyek
elmúltával, sort ke-

ríthetünk a földlabdával együtt törté-
nő kiültetésre. A teljes visszahúzó-
dásig, tavasz végéig vagy nyár elejé-
ig, tehát kínálkozó lehetőség a sza-
badban tartásuk. Ilyen módon nem
csak a szobában, hanem kint az erké-
lyen, teraszon, még inkább a kertben

is kivárhatjuk leveleik teljes lesár-
gulását és már a száradás megindu-
lását.

A levelek elszáradása jelenti a szo-
kásos nyugalmi időszak kezdetét. Et-
től kezdve már nem is szabad tovább
öntözni őket. A földből kiszedve meg
kell tisztítani a hagymát az időkőben
ugyancsak pusztulásnak induló gyö-
kerektől és a levelek maradványaitól,
valamint az esetleg rajtuk kifejlődött
és könnyen leváló sarjaktól. Ezután
kerülhet sorra a megszikkasztásuk és
a némi szárításuk. Ezt követően pe-
dig, már száraz állapotukban , szellős
helyen tarthatók el, a majd csak leg-
korábban nyár végétől vagy ősszel
időszerű újabb elültetésükig. Ez
rendszerint már csak kerti virágfoltba
ajánlható. És mire hagymás tavaszi
növényeink elnyíltak a lakásban, már
nem kell olyan sokat várnunk és újra
gyönyörködhetünk bennük kertünk-
ben.

Kétféle macska van: kinti és benti. A
kintiek jól elvannak, de a bentiek
unatkozhatnak, szórakozásukról
gondoskodnunk kell.

Számos oka van annak, hogy miért tart-
juk cicánkat a lakásban. A legkézenfek-
vőbb, hogy így próbáljuk megóvni a rá
leselkedő veszélyektől. E féltő gondos-
kodás eredményességét igazolják a sta-
tisztikai adatok is, miszerint a szobaci-
cák várható élettartama kétszerese a
kinti, illetve többszöröse a kóbormacs-
káknak. Egy lakásban az élet ugyan biz-
tonságosabb, mint az utcai csavargás,
de kétségkívül unalmasabb is, ezért ha
szeretnénk feldobni és érdekesebbé va-
rázsolni cicánk életét, akkor találjunk ki
játékokat, építsünk neki mászókát, de
talán a legfontosabb, hogy foglakoz-
zunk vele minél többet! Nézzük, mi tesz
boldoggá egy szobacicát! Első a higé-
nia. Ha több cicánk van, akkor az az
ideális, ha mindenegyiknek saját vécéje
van. A macska nagyon igényes és tiszta
jószág, ezért a cicavécét takarítsuk na-
ponta, az almot havonta cseréljük ki.

Cicusunk egészségéhez nagyon fon-
tos a megfelelő táplálék. Ma már köny-
nyű a dolgunk, hiszen a boltok polcain
rengeteg fajta szárazeledel, vagy kon-
zerv közül választhatunk. Mindig fi-
gyelmesen olvassuk el a kiválasztott táp
összetevőit, ugyanis nem mindegy,
hogy miből és hogyan készül! Persze
azért néha-néha nyugodtan adhatunk
doromboló kedvencünknek egy kevés
nyers csirkemájat, szívet, zúzát. Keve-
sen tudják, hogy a legtöbb cica szeret
„legelészni“. A zöld fű nagyon fontos a
macskák emésztéshez. Könnyen meg-
oldható a macskafű házi termesztése:

keverjünk össze búza-, zab- és rozs-
magot, szórjuk bele kis cserépedény-
be, öntözzük rendszeresen. Nem kell
sokáig várnunk, hamar kinő – cicánk
nagy örömére. A macskákról köztu-

dott, hogy nagy mókamesterek. Minden
cica szeret játszani. Könnyű kitapasztal-
ni, hogy cicánk milyen játékokat része-
sít előnyben, azokból legyen minél

több, és állatunk nagyon
elégedett lesz. A macs-
kák egyedül is szívesen
játszanak, de az az igazi,
amikor a gazdi dobálja a
labdát, vagy egy éles fé-
nyű lámpával levadász-
ható figurákat vetít a fal-
ra. Naponta legalább 10
percet szánjunk kedven-
cünkre, amikor csak vele
foglalkozunk! Nem csak
macsekunknak lesz szó-
rakozás a közös játék,
hanem az egész család

számára, és ami a legfontosabb, ha min-
den nap foglakozunk vele, nem fog el-
lustulni és nem válik a híresen hírhedt
Garfild macsekká. A macskák szenve-
délyesen szeretnek kaparászni, így éle-
sítik karmaikat és jelölik ki saját territó-
riumukat. Nem elég csupán a köröm-
vágás, mert ettől még a kaparászás és
annak nyoma is megmarad. Senki nem
örül, ha a tapétát tépik le a falról, vagy a
drága ülőgarnitúrában, perzsaszőnyeg-
ben helyezik el névjegyüket. Jobban já-
runk tehát, ha kijelölünk egy helyet a la-
kásban, ahol annyit élesítheti a karmát,
amennyit csak jólesik. Erre a legalkal-
masabb egy ágdarab, de ma már szám-
talan kaparászót lehet venni, a legkülön-
félébb anyagokból, amit kedvencünk
nyugodtan és nagy örömmel használ-
hat.

A macska meglehetősen öntörvényű
lény. Szereti, ha minden úgy történik,
ahogy ő azt elképzeli. Ha játszani akar a
gazdival, akkor azt kiharcolja magának,
ha simogatásra vágyik egyszerűen az
ölünkbe veti magát és dorombol, de ha
nyugalmat akar, akkor senkit nem en-
ged a közelébe. A kényelem a macska
számára elengedhetetlen. Ehhez termé-
szetesen hozzátartozik a saját helyének
kijelölése is, ahol szívesen heverészik,
vagy alszik.

Minden cica igényli és elvárja a sze-
retetet, melyet odaadással viszonoz! A
bensőséges kapcsolat kialakulása és ci-
cánk bizalmának elnyerése ugyan időbe
telik, de megéri a fáradságot!

A kanalasgémek nádasok, fűzbokros ár-
területek fészkelő madara, gyakran más
gémfajok társaságában költenek. Fész-
küket gallyakból, nádból építik. Általá-
ban 3 hófehér tojást tojnak. Mindkét
szülő részt vesz a kotlásban, és a fiókák
nevelésében. Amikor a fiókák 3-4 hete-
sek, a fészkekből szétmászkálnak. A
gémtelepről kb. 7-8 hetes korukban
repülnek ki.

A kanalasgémek táplálkozásukat
csak sekély vizekben tudják folytatni.
Táplálkozásukkor csőrüket nyitva tart-
ják, fejükkel jobbra-balra kaszálnak.
Amennyiben érzékeny csőrükhöz vala-
mi hozzáér, azonnal összezárják, és
zsákmányukat lenyelik. Táplálékuk pió-
cákból, puhatestűekből, halakból, kétél-
tűekből áll. Tavasszal még elsősorban a
szikes vizeken táplálkoznak, de azok
nyár eleji kiszáradásával átszoknak a ha-
lastavakra.

Vonulásuk során elsősorban a tenger-
parti lagúnákban, táplálkoznak, a Szaha-
rától délre pedig a nagyobb folyók ön-

tésterületein for-
dulnak elő.

A kanalasgé-
mek fokozottan vé-
dettek, természet-

védelmi értékük 500.000 Ft.
Populációjuk sérülékeny,
mert táplálkozásukat csak
nagyon speciális vízmélység
mellett tudják végezni.

Magyarország európai vi-
szonylatban „kanalasgém-
nagyhatalomnak” számít
1100-1300 páros fészkelőállományával.
Európai és hazai állományuk folyama-
tos növekedést mutatott az elmúlt évek-
ben. A globális felmelegedés azonban –
mivel sok kisebb vizünk eltűnését, korai
kiszáradását okozhatja – veszélyezteti a
hazai állományt.

A kanalasgémeken a belvizek meg-
őrzésével, fontos fészkelőhelyeiknél át-
gondoltan végzett természetvédelmi cé-
lú árasztásokkal, és az árasztásokba ős-
honos apróhalak telepítésével lehet segí-
teni. A kanalasgémek szívesen építik
fészkeiket a nádasok növényzettől fel-
nyíló kis belső tavai mellé. Ilyen élőhe-
lyeket mesterségesen, a nádarató gépek
taposásával is létre lehet hozni, termé-

szetvédelmi szempontú előzetes mérle-
gelést követően. A halastavak madárba-
rát kezelése is segíthet abban, hogy
mind fészkelés, mind a kóborlás alatt
megfelelő élőhelyet nyújtsunk szá-
mukra.
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HEROSZ

Vigyél haza!

2 éves keverék kan 2 hónapos keverék kan

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

Ajándék kiscicák:
28/432-487

www.poraz.hu

2 hónapos puli keverékek

Nem csak kertészeknek...

Tavasz a lakásban

Állati dolgok

A szobacica

Február 16-17.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 20/385-5726

Gödöllő, Szabadság út 97.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2 hónapos keverék szuka

A 2008-as év madara

A kanalasgém

2 éves tacskó keverék szuka

Amarillisz

Tulipán, és fürtös gyöngyike

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

Február 11-18-ig: Medicina,
Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Február 18-25-ig: Ezüstkehely,
Petőfi S. u. 1/a. Tel.: 416-551

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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! 

A héten a házassági bontóper
egyik leglényegesebb kérdé-
séről, a gyermekelhelyezésről
adunk rövid tájékoztatást. To-
vábbra is várjuk a cikkekkel
kapcsolatos kérdéseiket, ész-
revételeiket, témajavaslatai-
kat a szolgalat@libori.hu illetve
a Gödöllő, Pf. 112 címeken. 

Gyermekelhelyezés

A házassági bontóperek egyik sajá-
tossága, hogy az eljáró bíróságnak
minden esetben először a házastársak
közös kiskorú gyermekeit érintő kér-
déseket (gyermekek elhelyezése, lát-
hatás, tartásdíj) kell rendeznie. Ennek
egyik sarkalatos pontja a gyermekel-

helyezés kérdése. Természetesen a
szülők a perben, de akár peren kí-
vül megegyezhetnek e kérdésben is a
válóper során, azonban nagy számban
fordul elő, amikor a szülők nem jut-
nak megállapodásra abban a kérdés-
ben, hogy melyikük gondozásában,
nevelésében kerüljenek elhelyezésre
a gyermekek. Ilyen megegyezés hiá-
nyában széleskörű bizonyítás lefoly-
tatása után a bíróság dönt.  

Az eljárás során a bíróság beszerzi
mindkét szülő lakóhelyének környe-
zettanulmányát, jövedelemigazolását,
a gyermekek óvodai, iskolai jellem-
rajzát, meghallgatja a házastársakat
és a tanúikat. Minden esetben szüksé-
ges a házastársak, illetve a gyermekek
igazságügyi pszichológusi vizsgála-
ta. A szülők esetében a pszichológus
a személyiség jegyeik vizsgálata
alapján a nevelésre való alkalmas-
ságukról alkot szakvéleményt, első-
sorban annak vonatkozásában, hogy
melyikük nyújthat erkölcsileg, érzel-

mileg, értelmileg biztosabb hátteret a
gyermekek nevelésében. 

A szülők pszichológiai vizsgálata
során, szükség esetén a velük élő hoz-
zátartozók (élettárs, nagyszülő, stb.)
pszichológiai meghallgatása is fel-
merülhet. 

A gyermekek esetében elsősorban
arra irányul a vizsgálat, hogy melyik
szülővel szorosabb az érzelmi kap-
csolatuk. Azonban általában vizsgá-
lat tárgya az is, hogy bármelyik szülő
megpróbálja-e a bármely módon a
gyermekeket befolyásolni. A szakér-
tői véleményben kimutatott szülői be-
folyást a bíróság általában negatí-
vumként értékeli.  

A bíróság a gyermekelhelyezésénél
széleskörűen vizsgálja a szülők alkal-
masságát, a gyermek nemét és élet-
korát, a környezet állandóságát, a
testvérek együttnevelkedését, a há-
zastársi hűségsértést, mint a csa-
láddal szembeni felelőtlenséget. 

A gyermekek kívánságának is je-

lentősége lehet a perben, ugyanakkor
a bírói gyakorlat 12 éves korban ha-
tározta meg azt az életkort, amikor a
gyermekek közvetlen bíróság előtti
meghallgatását lehetővé teszi. Azon-
ban a bírói gyakorlat (igen helyesen)
inkább a pszichológus általi közvetett
meghallgatást szokta előtérbe helyez-
ni, így levéve a döntés felelősségének
terhét a gyermekek válláról.   

A házastársak és gyermekek szak-
értői véleményének összevetése, illet-
ve az egyéb rendelkezésre álló bizo-
nyítási eszközök mérlegelése után a
bíróság dönt a gyermekek elhelyezése
kérdésében. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a bí-
róság döntésénél elsődleges szem-
pont a gyermekek érdeke, mely
alatt azt értjük, hogy annál a szülőnél
helyezi el őket, akinél a kedvezőbb
testi, értelmi, és erkölcsi fejlődésük
biztosított. 

dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai 

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-, fo-

gyasztóvédelmi 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

A domonyvölgyi Lázár
Lovaspark 

ami Gödöllőtől 5 km-re található, 
keres lovakat szerető, lehetőleg

fiatal, független munkatársakat,
csikós illetve lovász 
feladatok ellátására.

Szakképzettséggel rendelkezők
előnyben. Szállás, étkezés helyben

megoldott.
Jelentkezésüket Szegedi Gábor

telepvezető várja a 
30/229-5496-os telefonszámon.

A Városi Múzeum Gödöllői Mű-
vésztelep Alapítványa, melyet a
XX. század elejei szecessziós mű-
vésztelep tárgyi- és dokumentum-
anyagának gyűjtésére és gondozá-
sára, a művészteleppel kapcsolatos
tudományos és közművelődési te-
vékenység támogatására hozott lét-
re a múzeum 1991-ben, kéri, hogy
adójának 1%-ával 2008-ban is tá-
mogassa az alapítvány célkitűzé-
seit. 
A Gödöllői Művésztelep Alapít-
vány adószáma: 19179148-2-13 

Elektromos csalók

2008. február 4-én Gödöllő egyik la-
kótelepén egy idős házaspárhoz csen-
getett be két férfi, akik az Elektromos
Művek munkatársainak adták ki ma-
gukat, és kék-sárga színű igazolványt
mutattak fel. Elmondták, hogy a la-
kásban túláramot mérnek, ezért át kell
nézniük az elektromos dobozokat,
konnektorokat. Az idős házaspárt a
lakás különböző pontjaiba irányította
a két szerelőruhába öltözött férfi,
majd néhány perc múlva távoztak. A
sértettek később vették észre, hogy az
egyik szoba szekrényének fiókjából
hiányzik a korábban ott hagyott barna
autóstáska, melyben a sértett nevére
kiállított iratok és körülbelül 80 ezer
forint készpénz volt.
Az álszerelőkről az alábbi személy-

leírás áll rendelkezésre: Az egyik férfi
körülbelül 175 cm magas, vékony
testalkatú, társa 185-190 cm magas,
erős testfelépítésű. 

A rendőrség kéri, hogy mielőtt
idegen embereket a lakásukba en-
gednek, minden esetben kérjenek
igazolványt, hívják fel a szolgáltató
céget, ezt közöljék a szerelőkkel,
amíg leellenőrzik őket, kint vára-
kozzanak. Aki ártó szándékkal érke-
zett, esetleg nem is a cég alkalmazott-
ja, biztosan nem várja meg, amíg az
ellenőrzés telefonon lezajlik. Soha ne
engedjenek idegeneket a lakásuk-
ba, főként ne hagyják őket magukra,
felügyelet nélkül.

Amennyiben gyanúsan viselkedő
személyek szeretnének a lakásukba
bemenni, hívják a rendőrséget az

ingyenesen hívható számok 107, 112
bármelyikén.

Közúti ellenőrzés

2008. február 5-én ismét közle-
kedésrendészeti akciót tartottak a Gö-
döllői Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén. 

Járőrök és polgárőrök vettek részt a
14 és 18 óra között tartott fokozott köz-
úti ellenőrzésben, összesen 3000 autót
ellenőriztek le a rendszámfelismerő
rendszerrel, lopott járművet nem ta-
láltak közöttük. A kisebb súlyú sza-
bálysértést elkövető járművezetőket
helyszínbírsággal sújtották, összesen
kilenc személyt. Egy esetben kellett a
forgalmi engedélyt bevonni, mivel az
autó nem rendelkezett sem érvényes
műszaki vizsgával, sem érvényes kör-
nyezetvédelmi igazoló lappal. Egy it-
tas járművezető is akadt, akinél nem
volt vezetői engedély, de ettől füg-
getlenül az okmány bevonása meg-
történik.

Ismét idősek lettek csalók áldozatai

Rendőrségi hírek 



ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező konyhai
kisegítő nő jelentkezését várjuk. Érd.:  30/913-8769. 
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelen-
tkezését várjuk. Érd.:  30/913-8769. 
* Gödöllő központjában lévő sörözőbe fiatal pultos-felszolgáló
lányt keresünk. Tel.: 70/312-59-65 
* A gödöllői PROMPT-H Kft. Rendszergazdát keres. Elvárás: jár-
tasság valamely programnyelvben, jogosítvány. Előny: felsőfokú
végzettség, Rendszerinformatikus szakképzettség, gödöllői vagy
Gödöllő környéki lakhely, angol nyelvismeret, Windows, Linux rend-
szerüzemeltetési gyakorlat, jó kommunikációs készség. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal az office@prompt.hu e-mail címen. 
* 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 telephelyünkre baromfigondozásban járatos
munkatársat keresünk. Nyugdíjasok előnyben. Tel: 30/2064-
183
* Szadai melegkonyhás étterem keres gyakorlott
FELSZOLGÁLÓT, SZAKÁCSOT és KONYHALÁNYT. Tel: 28/404-
692, 20/971-6272
* Gödöllői KÁVÉZÓBA SZAKMAI GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
FELSZOLGÁLÓT, PULTOST KERESÜNK! Érd: 20/915-4379
* Cégünk keres gyakorlott CO hegesztőket, lakatosokat Gödöllő
ill. Dunakeszi munkahelyekre. Kiemelt bérezés! Azonnali kezdés-
sel! Tel: 20/492-3044
* Gyakorlott VIRÁGKÖTŐT alkalmazna rész vagy teljes
munkaidőben gödöllői virágüzlet. Tel: 70/457-5217, 70/453-
3699
* Svájci tulajdonú cég értékesítési munkatársakat keres.
Feltételek: középfokú végzettség, jó kommunikációs készség.
Érd: munkaidőben 20/9749-879
* Pest Megyei Önkormányzat Margita Idősek Otthona (Szada,
Kisfaludy u. 4.) pályázatot hirdet gazdasági vezető munkakör
betöltésére. Feladata az intézmény pénzügyi, számviteli, gaz-
dasági feladatainak ellátása, költségvetési előirányzatok célsz-
erű 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: 20/222-9257, 20/550-1831
* Gödöllői székhelyű vadászati kis és nagykereskedelmi Kft.
ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKAKÖRBE alkalmazottat keres. Önéletraj-
zokat a 2101 Gödöllő, Pf. 176. kérjük.
* Friss nyugdíjas nő takarítást, vasalást vállal. Tel:
20/9626-370
* 40 éves jogsival rendelkező nő házvezetést, takarítást,
vasalást, varrást, gyermekfelügyeletet vállal. +Kertgondozás,
nyaralók tavaszi takarítása. 20/341-4088, 20/401-8841
* Hírlap értékesítő munkatársat gödöllői és budapesti
munkahelyre felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajz
leadásával lehet a Gödöllő, Szabadság tér 9. sz. alatti
Inmedio Hírlapüzletben. 
* Vállalom családi házak és lakások takarítását. Tel:
30/843-4971
* Gödöllőn (Alvég) családi házba heti 10 órában referenciával és
gyakorlattal rendelkező takarítónőt keresünk. Tel: 30/6777-721
* KŐMŰVES és SEGÉDMUNKÁS FELVÉTEL, büntetlen előélettel.
Bér megegyezés szerint. Tel: 30/381-5533 -8 órától 18 óráig.
* Házhoz szállított vasalást vállalok Gödöllőn. Tel: 30/4532-798
* Mérőműszereket gyártó Kft. kézügyességet igénylő betanított
munkára női alkalmazottakat keres. Érettségi, számítógép
ismeret előnyt jelent. Tel: 20/247-9739
* Gödöllői sörözőbe fiatal pultost felveszek. Tel: 20/373-6100

* Árkus 2000 Kft. irodaszer kereskedés felvételre keres:
számítógépes ismerettel, kereskedelmi végzettséggel, szakmai
gyakorlattal rendelkező munkatársat. Jelentkezni:
arkus@arkus.hu 17 után 30/996-4891

INGATLAN
* 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 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 
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ igényes kialakítású CSALÁDI HÁZ Kartalon
ELADÓ! Eladó ház Kartalon! Nagy nappali + 2 félszoba,
terasz, garázs, kombicirkós fűtés, nappaliban padlófűtés,
kandalló kiépíthető. Iár 17,5 MFt. 20 7722428
* Gödöllőn építési telek Blahán 660 nm-es víz a telken, szép
környezet, sürgősen eladó. Iár10,5 MFt 20-7722429
* Eladó tégla építésű, 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 
* ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ Szadán, Budai hegyekre
panorámás kilátással, csendes, nyugodt környéken. 3 szoba +
nappali, padlófűtés, dupla terasz. Kulcsrakész  Irányár: 29 MFt.
20 7722428 

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

70/381-76-9470/381-76-94
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, KEDDEN
N I N C S ÜGYFÉLFOGADÁS, Szerda-

csütörtök: 8.30-15.30-ig, 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.

10 Gödöllői Szolgálat 2008. február 14.Hirdetés

- Új lakóparki részen 124m2-es lakóház
nappali + 3 szobás 300m2 telekkel
elkészült tervrajzokkal 26,7 MFt.
- Röges városrészen újszerű egyszintes nap-
pali + 4 szobás kétgenerációskét is használ-
ható családi ház 1200m2 telekkel 47,5MFt
- Gödöllőn 637 m2 belterületi építési
telek 11,4 MFt
- Mogyoródon panorámás helyen 1497 m2
telken nívós egyszintes nappali +3szobás
családi ház, riasztó, klíma, finn szauna,
parkosított, öntözőrendszerrel 36  MFt 
- Mogyoródon 892m2 telken erdő és ter-
mészetvédelmi terület mellett 2 kis hálós-
zobás 2003-ban épült ház 12 MFt.
-Belvárosban sorházi nappali + 3 szobás
lakás 28,5MFt.
- Keresünk megvételre lakást az Egyetem
téren vagy környékén.



* GÖDÖLLŐN D-NY-i fekvésű építési telek csendes zsákutcában
eladó. Iár 15,5 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
www.godolloihaz.hu
* 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-
7722428 SZADA ÉS GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválasztéka
irodánkban! www.godolloihaz.hu
* KERTVÁROSBAN 3 és fél szobás családi ház Eladó. Iár
17,2MFt 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
* ELADÓ 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth Lajos utcában. Iár
11,5 MFt 20-7722429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
* ELADÓ 2 SZOBÁS II-ik emeleti lakás Palotakerten 4 emeletes
házban. 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! 4 szoba + 2 nap-
pali, Duplagarázs, Szuterén 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
* Gödöllőn a REMSEY krt.-i TEREMGARÁZSBAN AUTÓBEÁLLÓ
ELADÓ! Iár: 1,7 M Ft. Érd: 20/915-4379
* Eladók Szadán összközműves építési telkek aszfalt úttal. Iá:
8,9 M. Tel: 30/545-1690
* Eladó SZÁRÍTÓPUSZTÁN (Gödöllő és Valkó között) egy 10595
m2 (30×353m) területű SZÁNTÓFÖLD. Iár: 8 M Ft. Érd:
70/5512-804, flexyble@freemail.hu 
* Gödöllőn, a Rákos pataktól 2 percre Határjáró utcában eladó
1066 m2-es, üdülőövezeti 3%-ban beépíthető telek, kerítés, kút,
villany van, fiatal gyümölcsfákkal beültetve. Ára: 4,5 M. Tel:
30/9545-917 
* Isaszeg központjában, főútvonalon eladó 88m2-es, földszintes
ház 800 m2-es ápolt gyümölcsös kerttel, vállalkozásra is alka-
lmas. Iár: 12 M. Tel: 20/417-1443, 28/494-369
* Eladó Gödöllőn, az egyetemi lakótelepen, téglaépítésű tár-
sasház földszintjén 52 m2-es, 2 szobás, erkélyes, gázkonvek-
toros 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
* Eladnám, vagy központi 1,5-2 szobás, erkélyes lakásra cserél-
ném 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
* 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
* SÜRGŐSEN ELADÓ a Remsey krt. 3. sz. alatti 65 m2-es 1+2
fél szobás 3. emeleti lakás. Iár: 15,5 M. Tel: 70/221-7502,
70/581-3736
* Gödöllő Máriabesnyőn 980 m2-es telken 80 m2-es
összközműves családi ház eladó. Iár: 21 M. Érd: 20/669-2655
* 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

* Gödöllőtől 14 km-re 3 szobás családi ház eladó 4280 m2-es
telekkel, amely gazdálkodásra kiválóan alkalmas. A községben
vadászterület, halastó, uszoda működik. Érd: 30/345-0871
* Gödöllő központjában (Kőrösfői u.) 3 szobás (110 m2) kertes
(693 m2) családi ház eladó. Iár: 25,5 MFt. Érd: 20/551-7194
* 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
* 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 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
* Családi ház Gödöllőn! Központban 120 m2-es, 3 szobás, föld-
szintes téglaház csatornázott utcában, kiváló közlekedéssel, 700
m2-es parkosított telken eladó. Iá: 25 MFt. Tel: 30/385-5569
* 49 m2-es első emeleti lakás az Ambrus közben eladó. Irányár:
12,6 M Ft. Tel: 70/200-4046
* Újszerű téglaház Gödöllő Kertvárosában! 170 m2-es, nappali+
5 hálószobás, 2004-es építésű, különálló házrész kiváló állapot-
ban, 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 extrá-
val. Uitt 1200 m2-es telken 110 m2-es családi ház eladó. Tel:
30/946-7702
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában tulajdonostól eladó egy 55 m2-
es magasföldszinti felújított lakás 13,75 M-ért. Beépített kony-
habútor, kerámialapos tűzhely, szagelszívó, külön vízóra,
kábeltévé, burkolatok, redőny. Érd: 28/414-572
* 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: 06-1/410-3790, 30/225-3371
* 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
*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 cserél-
hető. Iár: 12 M. Érd: 20/432-3689 (este)
* 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
* ELADÓ LAKÁS PALOTAKERTEN. 2 szoba, összkomfort, 63,5
m2. Ár: 11 M Ft. Tel: 70/629-3120
* Kossuth L. utcában 2 szobás 3. em. felújított, erkélyes lakás
eladó. Tömörfenyő beépített konyhabútorral, csendes helyen,
Erzsébet park mellett+ tárolóval. T: 30/626-9199
* Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, kétszobás, par-
kettás, konvektoros, 2. em. téglaházi lakás saját tárolóval eladó
(erkély nincs). Iár: 11,3 M. Tel: 30/350-4346
* Salgótarján zöldövezetében panorámás 47 m2-es 1,5 szobás
összkomfortos 1. em. jó állapotú öröklakás 5,5 M-ért eladó. Érd:
30/476-4782
* Gd. Damjanich utcában 2 szobás, felújított családi ház eladó!
(Gödöllői konv. lakáscsere lehetséges.) Iár: 20,5 M Ft. Érd:
http://ficsorhaz.uw.hu/ 70/296-0535 hétköznap 15 h után
* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN FÖLDSZINTI 56m2 ERKÉLYES,
FELÚJÍTOTT LAKÁS TULAJDONOSTÓL ELADÓ. Tel: 20/9779-597
* 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, Fürdő utcában eladó egy 41 m2-es házrész. Jelenleg
komfort nélküli, felújítandó. Iár: 5,9 M. Tel: 70/270-5784
* Szada, Nyár utcában eladó egy 1350 m2-es építési telek. Víz,
villany, gáz telken belül, 30 %-os beépíthetőség. Nincs
távvezeték a közelben! Iár: 8,5 M. Tel: 70/270-5784
* 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
* Eladó kastélyparkhoz közeli klasszikus családi ház modern fel-
szerelésekkel (klíma, riasztó) 3szoba, 2fél-, dolgozó, 2 fürdőszo-
ba, 1000 m2 telken, rendezett, szép kerttel. Iá: 35,9 M. Érd:
30/471-2614, este28/417-986
* Gödöllőn János utcában eladó tégla házban egy 54 nm-es,
felújítandó 2 szobás,NAGY ERKÉLYES, IV. emeleti lakás SAJÁT
TÁROLÓVAL! Tel.: 30/228-1060 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.
* János u. 14. 1. emeleti, 54 m2-es, felújított, 2 szobás lakás
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 12,5 M. Ft. Tel: 30/4917-301
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FELSŐSZINTŰ INGAT-
LANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS
LAKÁSOK:
*A Máriabesnyő Lakóparkban, erdő mel-
lett 69 nm-es, első emeleti (étkező konyha,
nappali + háló), 2002-ben épült, igényes,
erkélyes, padlófűtéses lakás, tárolóval,
saját parkolóval eladó. Iá: 19.5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 53
nm-es, két szobás, első emeleti, felújí-
tott, téglaépítésű, konvektoros lakás
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 11,5 mFt
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű,  konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,3 mFt .
*VERESEGYHÁZON 2000-ben épült,
124 nm-es, nappali + 4 szobás sorházi
lakás, garázzsal, 170 nm-es előkerttel
eladó. Irányár: 22,5  mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-
es, 3 lakásos családi ház (fúrt kút,
garázs) eladó.  Iá: 42 mFt. 

*VERESEGYHÁZON most épülő 130
nm-es, kétszintes, nappali+3 szobás
családi ház, 410 nm-es közművesített
telken eladó. Iá: 29,8 mFt.
*ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3
szobás lakóház, decemberi beköltö-
zéssel eladó. Irányár: 35,5mFt.
ÚJ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 31,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 33  mFt.
*VERESEGYHÁZON 2007-ben épült,
144 nm-es, 2+2 fél szobás ikerházi
lakás, garázzsal 705 nm-es telken
eladó. Irányár: 28,8 mFt.
*KISTARCSÁN az AUCHAN mellett
most épülő 135 nm-es ikerházi lakás
kb. 70 %-os készenléti állapotban 20
mFt -ért eladó (kulcsrakészen. 30 mFt).
TELKEK:
*GÖDÖLLŐN a Berente István utcában
637 nm-es közművesített építési telek
eladó beépíthetőség: 30 %.  Iá: 11,4 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában
770 nm-es közművesített telek 40 nm-
es faházzal eladó. 15%-os beépíthe-
tőség. Iá: 8,5mFt.

*GÖDÖLLŐN az Erdőszél utcában 840
nm-es közművesített telek 45 nm-es
szuterénnal, építési engedéllyel eladó.
15% -os beépíthetőség. Iá: 9,6 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN 1000 nm-es épí-
tési telkek eladók. A telek határon patak
folyik. Beépíthetőség: 30 %. Iá: : 5,8 mFt.
*MOGYORÓD-TÖLGYESEN 1260 nm -es
panorámás építési telek 18 nm-es faház-
zal, sok gyümölcsfával eladó (vezetékes
víz, villany, ásott kút) eladó. Iá: 12 mFt.
*IKLADON, 1300 nm-es, építési telek,
teljes közművel, érvényes építési
engedéllyel, erdő szélén, csendes
környezetben eladó. Iá: 5,8 mFt. 
*ASZÓDON, déli domboldalon 900 nm-
es, összközműves, örök panorámás
építési telek eladó.  Irányár: 7 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 1400
nm-es közművesített, panorámás
építési telek eladó. Iá: 6,5 mFt.
*DÁNYTÓL 2 km-re lévő gondozott
horgásztó partján 1000 nm-es
üdülőtelkek eladók. Irányár: 2mFt.
*VÁCSZENTLÁSZLÓN 1300 nm-es össz-
közműves építési telek eladó. Iár: 3,8 mFt.
*GYOMAENDRŐDÖN a hármas Körös
partján, idilli környezetben 30000 nm-
es (engedély halastó létesítésére)
zártkert eladó.  Irányár: 6,6 mFt.



* Eladó János utcán 2 szoba összkomfortos 3. em. konvektoros
lakás. Iá: 11 M. Ft. Tel: 20/388-3292
* Gödöllő-Kertváros (Kiss J. u.) 600 m2 telken 157 m2
alapterületű, 3 szobás, nappali, étkező, új ház igény szerinti befe-
jezéssel jelenleg szerkezetkész állapotban 31 M-ért, kulc-
srakészen 42 M-ért eladó. Tel: 70/378-5836
* Gödöllő Veres Péter utcában 200 m2 alapterületű 3 szintes
(szuterén + tetőtér) ház 1200 m2 telken eladó. Ár: 45 M Ft. Tel:
30/9528-228 Pál
* Gödöllőn, János utcában fsz.-i, gázfűtéses, egyszobás lakás
eladó. Iár: 10,2 M Ft. Tel: munkaidőben: 28/413-3095, mobil:
30/241-8159
* Gödöllő központjában, téglaépítésű házban, a fszt-en eladó
egy, 1 szobakonyhás összkomfortos, cirkófűtéses, gépészetileg
is totálisan felújított lakás. Iár: 11,3MFt. Alacsony a rezsi és a
közös költség is! Tel.: 30/828-6311
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy parkra
néző IV.emeleti 62 nm-es 1 + 2 félszobás lakás. Iár: 12,22 M Ft
Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665 
* Eladó Veresegyházon egy 115 nm-es kétszintes, kiváló elren-
dezésű, 3 + 2 félszobás családi ház 715 nm-es telken eladó. Iár:
27,5 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665 
* Gödöllőn Antalhegyen igényes, gyönyörűen megépített ,
720nm telken 135nm alapterű családiház sok extrával eladó.Tel:
0630/855-4021. I Ár.36.M ft
* Gödöllő központjában 47 nmes,1,5 szobás ,Fiatalosan átalakí-
tott- felujított lakás, egyedi fűtésméréssel eladó. Tel :
0630/855-4021. I Ár. 10,7 M ft
* Isaszegen eladó 110 nm-es szerkezetkész ikerház ablakokkal
1080 nm-es telken. A kivitelezés befejezése megegyezés szerint
Érdeklődni :0630/855-4021
* Szadán, forgalommentes helyen, csodálatos környezetben,
2005-ben, mai anyagokból ízlésesen épített, 4 szobás, 2 fürdős-
zobás, teraszos, erkélyes családi ház 32MFt-ért eladó. Szép
konyhabútor az árban. Tel.:30/828-6311
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában (parkhoz közel) 2. emeleti, 2,5
szobás, 64 m2-es erkélyes lakás beköltözhetően eladó. Tel:
20/2617-532
* 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 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 összkom-
fortos téglaépítésű társasházi lakás garázzsal, tárolóval, parkosí-
tott 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
* Gödöllőn 2 és félszobás kertkapcsolatos felújított lakás eladó.
Iár: 16 M Ft További infó: www.eladoingatlan.5mp.eu Érd:
30/361-2299
* 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
* 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 0620/9194-
870  
* Gödöllőn a Kertvárosban 729 nm-es telken eladó 150 nm
alapterületű, 2 + fél szobás családi ház, egy 66 nm alapterületű
üzlethelyiséggel (eladótér, raktár, fsz., öltöző). Iá: 27,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb részén eladó 100
nm alapterületű, nappali + 2 szobás családi ház, egy külön
bejáratú (szoba, konyha) lakrésszel, 500 nm-es telekkel. Iá: 30
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*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 0620/9194-
870  

* Gödöllőn a Blahai részen 2002-ben épült 173 nm
alapterületű, nappali (kandallóval) + 4 szobás, földszintes
családi ház fűthető télikerttel, garázzsal. Iá: 36 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a központban eladó 44 nm-es, 1 + fél szobás, jó
állapotban lévő lakás. Iá: 11,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Gödöllőn (Palotakerten) 44 nm-es, 1 szobás lakás eladó.
Iá: 9,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* 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 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Belvárosban, 2 éve épült társasházban eladó I.
emeleti, 70 nm-es, erkélyes, nappali + 2 szobás, téglaépítésű,
egyedi fűtéses, luxuslakás (egyedi beltéri ajtókkal, beépített
bútorokkal). Iá: 25 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* 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 0620/9194-870 
* 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 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Belvárosban I. emeleti, teljesen felújított, szín-
vonalas kialakítású, 80 nm-es (2 + 2 x fél szoba, étkező,
spejz, fürdőszoba, 2 wc) erkélyes lakás, új beépített kony-
habútorral, zárható pincerésszel. Iá: 20,9 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 
*Gödöllőn az Antalhegyen, 1000 nm-es (33m-es utcafronti szé-
lesség) 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 0620/9194-870 
* Isaszegen ÁRON ALUL sürgősen eladó újszerű állapotban lévő,
150 nm-es, 2 nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes
családi ház, melléképülettel, borospincével, 1086 nm-es telekkel.
Iá: 29 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* 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 
* Domonyban ÁRON ALUL eladó 2001-ben épült, 182 nm
lakóterű, nappali + 3 szobás, színvonalas külső és belső
kialakításű (márvány kandalló, beépített, gépesített konyhabú-
tor, medence, 54 nm-es fedett terasz, 3 beállásos garázs) luxus
kivitelezésű földszintes családi ház 1305 nm-es öntözőrendszer-
rel ellátott, parkosított telekkel. Iá: 45 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* 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 INGAT-
LANBANK 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, nap-
pali+3szobás, teraszos. Ár:24,4MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100 
* 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, erké-
lyes, 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 
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* 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, légkondi-
cionált. Ár:24,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100 
* VÁROS SZÍVÉBEN, 105m2-es, csendes, téglaépítésű, nappali,
2+1/2szobás, 2fürdőszobás, felújított, légkondicionált, saját
kocsibeállós lakás. Ár:27MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100 
* ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nap-
pali, 3hálószobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár:24,7M Ft
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100 
* ÚJ ÉPÍTÉS Szada Gödöllő felőli részén. 1050m2-es
telekrésszel, 150m2-es nappali, 3hálószobás, gardróbos, teras-
zos, garázsos ikerházak. Ár:22,5MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100 

ALBÉRLET
* Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű, nappali
+ 3 szobás, színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes
ikerház-fél garázzsal (+ mosókonyha, gardrób, konyhai
gépesítés, klíma, Internet), parkosított telekkel, díszkerttel. Érd:
06-20/9194-870 
* Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort, teljesen felújítva,
új bútorral kiadó. 50 E +kaució. Tel: 30/9446-816
* Sürgősen KIADÓ egy 44 nm-es másfél szobás VII. emeleti
lakás, bútorozatlanul a Dózsa György úton. Iár: 50.000.- Ft/hó
Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665 
* Szőlő utcában szoba kiadó fürdőszoba, konyha használattal.
Tel: 20/530-0109 esti ó.
*Gödöllőn kiadó 1,5 szobás bútorozott, konvektoros családi ház,
+ melléképület, garázs. 65 E Ft/ hó + rezsi. 2 havi kauciót kérek.
Tel: 30/496-7444
* SÜRGŐSEN keresek hosszútávra min. 3 szoba + nappalis
családi házat. Tel: 20/264-7446
* 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, 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
*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.
* János utcában 45 m2-es 1,5 szobás lakás kiadó. 45 E Ft +
rezsi. Tel. 30/390-1505
* PALOTAKERTEN SZOBA KIADÓ. TEL: 06/30-845-9915
* Egyetemtől 300 m-re 3 szobás lakás kiadó. Gázkonvektoros
fűtésű. Érd: 30/250-4696
* Kiadó! Városközponthoz közel, 3lakásos, kertes családi
házban, új 2 szobás bútorozott lakás (nem dohányzó) szaunával.
Ár: 60 E/hó +rezsi +2 havi kaució. Tel: 20/915-4263
* Kiadó Gödöllőn, Kertvárosban kis házrész külön bejárattal 1 fő
részére hosszútávra. Mérőórák külön beszerelve. Ár: 35 E/hó kis
rezsivel +1havi kaució. Sürgős. Tel: 28/415-916
* Kiadó Gödöllő központjában egy szép, frissen festett 5.
emeleti bútorozatlan lakás. Lift van a házban. Hévtől, busztól 2
percre. Ár: 45 E Ft +rezsi +kaució. Tel: 20/3688-706
* 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 használat-
tal kiadó. Tel.: (70) 571-7621.
* 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
* Gödöllő, Kossuth L. utcában irodának és lakásnak is alkalmas
új építésű ingatlan kiadó! Tel: 30/241-4323
*Gödöllő Szt. János u. 23/c alatti jó állapotú, földszinti, konvektoros,
2 szobás, erkélyes lakás hosszútávra kiadó. Tel: 20/333-7833

KIADÓ
* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.:
0630/9509-396 
* 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
* Kerepesen, főútvonal mentén, frekventált helyen kiadó egy 53
m2-es, összkomfortos ingatlan (főleg iroda céljára). Érd:
70/298-9402, 70/284-1029
* 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
* Gödöllőn 3 szobából, teakonyhából, WC-ből álló, 50 m2
alapterületű, külön bejáratú lakrész irodának, esetleg lakás célra
kiadó. (+Belső számítógépes hálózat, tárolóhelyiség.) Tel:
30/280-3077
* KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel: 06-70/224-7137
* Veresegyházon FŐ ÚTON IRODÁK KIADÓK! Igény és mege-
gyezés szerinti kialakítás! 8 IRODA, ELTÉRŐ MÉRETBEN Tel.:
30/228-1060 37.544 Ft.-tól/hó+áfa.
* Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára
is. Tel: 20/945-5583.
* Több 20-30 m2-es helyiség iroda vagy raktározás céljára
kiadó. Tel: 28/410-713, 20/9537-213

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgoza-
tok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763. 
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanysz-
erelés 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, 20/9177-555 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. Érin-
tésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, moso-
gatók, 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.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogad-
ható áron! Tel.: 20/9133-165
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvál-
lalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.:
28/407-122.
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* 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 mel-
lett, zöld házakkal szemben)
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is. 
* Megbízható brigád vállal festést, mázolást, tapétázást,
hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, dryvitolást, lakás-
felújítást garanciával, referenciával, ingyenes felméréssel. Tel:
20/491-3521, 30/266-8730
* Gyógyulni vágyó emberek és lelkek tanácsadója és regen-
erálója. Tel: 30/635-5449
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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
* TAVASZI KERTTAKARÍTÁS, fakivágás, egyéb kerti munkák.
Tel: 30/528-7777
* GYÓGYMASSZÁZS! Gyógymasszőrtől gyógy-, frissítő-,
reflex talpmasszázs. Gödöllőn 2 helyen is! Bejelentkezés:
Simon Csilla 20/418-5264, 70/333-5478
* PILATES-TORNA kezdő csoport indul Gödöllőn az Isaszegi
úton. Tel: 06-70-41-41-629
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egye-
di kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel:
28/486-029, 70/384-8711
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos
munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz
bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás.
Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámiala-
pos tűzhely, szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal!
Tel:20/886-2397
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, gipszkarton szerelés és
mindenféle munkák kivitelezése korrekt árakon, garanciával.
Tel: 70/414-2098
* Szobafestés-mázolást, tapétázást, burkolást, laminált
padló lerakását vállaljuk. Tel: 70/338-3639.
* Ingatlan értékesítési tanácsadás, ha venne, vagy eladna. Pál
30/9528-228
* Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves
kislányom kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
* FUVAROZÁST, KISEBB KÖLTÖZTETÉST, LOMTALANÍTÁST
VÁLLALOK. Tel: 30/6767-966
* Vállaljuk udvarok teljes körű takarítását sitt, szemét elszál-
lításával; házak bontását, teljes tereprendezését, fák
kivágását. Hívjon bizalommal, ár megegyezés szerint. Tel:
30/481-4005
* TERVEZÉST, kivitelezést, felelős műszaki vezetést vállal
építészmérnök referenciával. Tel: 06/30/634-6573
* Egészségmegőrző, gyógyulást segítő, gyógy-, svéd-, fris-
sítőmasszázs. Kedvező árakkal várom vendégeimet a
Palotakert 4. sz. alatti kozmetikában. Bátyi Zoltán sza-
kképzett gyógymasszőr. Tel: 70/369-7213

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 
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő).
Fordítás. Tel: 28/418-537, 20/548-4046 Kollarics.
* TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos
csatlakozási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021 Bálint Krisztina
* Férfi angoltanár jelentős, több éves gyakorlattal és tanítói
végzettséggel nyelvórákat vállal általános iskoláskorú gyer-
mekek számára. Tel: 30/567-5624
* Tanítónő alsósok korrepetálását, gyermekfelügyeletet,
idősök felügyeletét vállalja. Ugyanitt lakás kiadó 2008.
szeptembertől. Tel: 28/417-533
* Egyetemista lány külföldi nyelvtapasztalattal ANGOL,
NÉMET oktatást vállal, hétvégén is! Tel: 70/408-9844
* SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR tanfolyam indul Gödöllőn 2008.
02. 17-én 8 órakor Művelődési Központban. Ára: 36 E + vizs-
gadíj részletfizetéssel, munkalehetőséggel. A tanfolyamok
folyamatosan indulnak. Tel: 30/466-0041, 30/201-6929
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797,
28/542-275

* Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vál-
lalok. Dyslexiások fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-
4940
* ANGOL OKTATÁS kezdőtől felsőfokig. Általános és üzleti
angol kiscsoportban vagy egyénileg. Jelentkezés: 28/414-
297, 30/9909-346
* Némettanár nagy tanítási gyakorlattal vállalja diákok vizs-
gára való felkészítését és korrepetálást. Tel: 28/418-560
Bereczky
* TOP-TAN: Angol középfokú nyelvvizsgára (Euro, ECL),
érettségire felkészítő tanfolyam indul: szerda-péntek: 16.30-
18.45-ig (szerda: szóbeli, magnóhallgatás, péntek: írásbeli,
nyelvtan) További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 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 meg-
tanítjuk a helyes tanulási módszerek elsajátítására is 5-10
osztályos fiát és lányát. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.

ADÁS~VÉTEL
* ZSUZSA JÁTÉK AJÁNDÉK. Játékok 20 % engedménnyel,
Valentin Napi ajándékok, 250 Ft-os termékek nagy választék-
ban. Gödöllő Szabadság út 13. (buszpályaudvarral szemben).
* 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
* Baldahinos bölcső szivaccsal, rácsvédővel 7 E-ért, mély
babakocsi újszerű állapotban 8 E-ért eladó Tel: 30/531-2578,
28/414-460
* Eladó Rottex fehér, rugós matrac kitűnő állapotban.
160×200 cm. Iá: 22 E Ft. Tel: 28/411-294
* 3+2+1 jó állapotú bársony bevonatú ülőgarnitúra eladó. Fix
ár: 35 E Ft. Tel: 20/965-5417
* Eladó: áthidalós szekrény, dohányzóasztal, kétajtós üveges
kisszekrény, varrógép, olajradiátor, fagyasztószekrény, csillár,
irhabunda 50-52-es, használt ruhák, edények. Tel: 30/221-
2240
* Költözés miatt sürgősen eladó Gödöllőn kihúzható kanapé
(160×200) fenyő vázzal, acélkék huzattal, ágyneműtartóval
megkímélt állapotban. Iár: 30 EFt. Tel: 30/273-5290
* Eladó 78 db PTH-30 tégla, 2 db 220×200 billenő garázska-
pu, 1 db 95×210 vasajtó, fél áron. Tel: 20/329-2125
* Jó állapotú centrifuga eladó. Iár: 12.000 Ft. Tel: 28/610-
272
* Szőnyeg, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 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. 
* LADA Samara 1300-as bordó színű, friss műszaki vizsgával
28.000 km-rel garázsban tartott kitűnő állapotban első tulaj-
donostól igényesnek eladó! Tel: 20/396-6461
* Nissan Micra 1,5 Diesel 3 éves sok extrával sürgősen eladó.
Iár: 2,5 M Ft. Tel: 30/9545-917

EGYÉB
* 53 éves 160/60 kg elvált nő vagyok. Társam keresem
tartalmas, tartós kapcsolathoz, rendezett körülmények
között élő 50-63 éves korig független férfi személyében
(min. középfokú végzettséggel). 30/370-3766
* 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:
20/2433-410, 28/417-125
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Az elmúlt héten kettő mérkő-
zést játszott a Megatherm-
GSK csapata az NB I-es te-
remlabdarúgó bajnokságban.
A mieink előbb Csömörön
vendégszerepeltek és kaptak
ki 7–4-re, majd a listavezető
Mezei-Vill FC együttesét fo-
gadták és maradtak alul 7–2
arányban.

Február 6-án, a 15. fordulóban a
Goldball RFC Csömörhöz látogatott
Tóth Károly fiatal együttese. A Cső-
Montage ellen csak szenvedő Gö-
döllő szerette volna feledtetni po-
csék játékát, ami részben sikerült is.
A jóval rutinosabb hazaiak bíztak a
sima sikerben, de a gödöllőiek majd-
nem meglepték a dobogó második
fokán tanyázó csömöri alakulatot és
egy remek mérkőzést láthattak a né-
zők, köszönhetően a mieink jó játé-
kának. A gólgazdag meccsen végig
remeklül tartották magukat Smeló
Dávidék, ennek ellenére, többek kö-
zött nagyobb rutinjának köszönhe-
tően győzni tudott a Goldball 7–4-re.
Futsal NB I., 15. forduló
Goldball RFC Csömör – Mega-
therm-GSK 7–4 (3–2)
Gödöllői gólszerzők: Hegyesi Lász-
ló, Póta Balázs, Farkas Ádám, Har-
nisch Ákos.

Egy félidőt bírtak a mieink

Kettő nappal később, a 16. forduló-

ban a listavezető és továbbra is ve-
retlen Mezei-Vill FC Berettyóújfalu
következett hazai pályán, amelyen
újra bebizonyosodott, hogy a soro-
zatmeccseket még nem bírják a tem-
pót a Megatherm játékosai. Az első
játékrészben ugyan jól álltuk a sarat,
és fegyelmezett védekezésünknek
köszönhetően meg is nehezítettük a
bajnokságra törő Mezei-Vill dolgát
(Horváth András még büntetőt is
hárított), de a félidő közepén meg-
tört a jég és egy öngóllal vezetést 
szereztek a vendégek (0–1). A má-
sodik 20 perc maga volt a rémálom.

Rossz védekezés és gyenge támadó-
játék jellemezte a csapatot. Hét perc
alatt 5 gólt kaptunk, ezzel el is dőlt a
három pont sorsa, így csak a tisztes
helytállás maradt a mieinknek, ami

ugyan sikerült (kettő gólt lőttünk),
ennek ellenére fájó, 7–2-es veresé-
get szenvedtünk a gödöllői trónfosz-
tásra legnagyobb eséllyel pályázó
MVFC ellen.
A bajnokságban ismét szünet követ-
kezik, ugyanis a teremlabdarúgó vá-
logatott február végén világbajnoki-

selejtezőn pró-
bálja majd ki-
vívni a tovább-
jutást. A követ-
kező fordulóra
március 3-án ke-
rül majd sor, ak-
kor a Mega-
therm-GSK az
Euro Mobil
Trans Győrhöz
látogat.
Futsal NB I.,
16. forduló
M e g a t h e r m -
GSK – Mezei-
Vill FC 2–7
(0–1)

Gödöllői gólszerzők: Smeló Dávid,
Szabó István.
Az élmezőny: 1. Mezei-Vill FC 35
pont, 2. Goldball RFC Csömör 31
p.,…6. Megatherm-GSK 26 p.      -tt-

Február 6-án a horvát ZOK Rije-
ka ellen pótolta a 8. fordulóból
még decemberben elmaradt
Közép-európai Liga mérkőzé-
sét a TEVA-GRC csapata ide-
genben. A meccset a lényege-
sen esélyesebb horvát csapat
nyerte 3-1-re.

Jól indult városunk röplabdázói szá-
mára a mérkőzés a Bajnokok Ligájá-
ból nemrég búcsúzó Rijeka ellen és
bebizonyították a lányok, hogy ők is
képesek a nemzetközileg is elvárható,
jó produkcióra. A mindvégig szoros
szettet hozni tudta a tartalékos össze-
állításban pályára lépő Hollósy csa-
pat, amivel pelpaprikázta a hazai for-
mációt (0-1). Némi edzői korholás
következtében magukra találtak a
horvátok, felpörgették a játékot és egy
magasabb fordulatra kapcsolva két
villámgyors szettnyeréssel megfordí-
tották az állást (2-1). Gudmann Csil-
láék képtelenek voltak tartani a tem-
pót és elbizonytalanodott együtte-
sünk. A negyedik felvonásban aztán
ismét megizzasztotta a nagyot küzdő
TEVA a bombaerős ZOK-ot, és csak

egy, a játékvezetők álltal elvett pont
miatt nem sikerült döntő játszámra
kényszeríteni a vendéglátókat. 22–21-
es gödöllői vezetésnél vették el, a ha-
zai edző álltal is elismert szabályos

pontot a mieinktől a bírók, ami érthe-
tően megzavarta Kötél Dóráékat, míg
a horvátok lélektani előnyüket kihasz-
nálva megfordították az állást és meg-
nyerték a találkozót. A vége: 3–1 a há-
zigazdák javára. Február 16-án lehet
javítani, ugyanis akkor mi fogadjuk a
ZOK Rijeka csapatát hazai pályán.

Közép-európai Liga 8. forduló
ZOK Rijeka (horvát) – TEVA-Gödöl-
lői RC 3–1 (-22, 16, 9, 22)
Utánpótlás eredmény: NB II.: Köz-
gáz SC – TEVA-GRC junior 0–3 (-20,
-17, -21)

Magyar Kupa – Papírforma
továbbjutásban bízva

Február 13-án
hazai pályán fo-
gadta (a mérkő-
zést lapzártánk
után játszották)
ellenfelét, a Bé-
késcsaba RSE
csapatát a TE-
VA-GRC az idei
Magyar Kupa
küzdelem soro-
zat negyeddön-
tőjének első
meccsén, majd
február 27-én a
Gödöllő utazik

a Békés megyei együtteshez a vissza-
vágóra. Az erőviszolnyokat figyelem-
be véve sima TEVA továbbjutásra le-
het számítani.
Következik:Február 16, SZIE sportc-
sarnok, 16 óra: TEVA-GRC – ZOK
Rijeka (horvát)

-ll-

Február 1-3. között a honi kézi-
labdázás egyik fellegvárában,
Debrecenben vettek részt a Fő-
nix kézilabda utánpótlás kupán
a Gödöllői SE csapatai. Az or-
szág legjobb csapatait felvo-
nultató tornán remekül szere-
peltek utánpótláskorú csapa-
taink. Az 1996-os fiúk a 2., az
1997-es lányok a 3., míg a 98-
as lányok az első helyen vé-
geztek.

A szervezők a lányoknál hét (92-98-
ig), míg a fiúknál (96-os) egy korcso-
portban rendezték meg a tornát, ame-
lyen 61 csapat lépett pályára és több
mint 150 meccset láthattak a nézők. A
GSE kézilabdázói annak ellenére sze-
repeltek szenzációsan, hogy az influ-
enzajárvány az indulás előtti napok-
ban megtizedelte csapataikat, sőt még
a versenyen való részvétel is veszély-
be került. De az edzők, ha némi átcso-
portosítás révén is, de megoldották a
létszámhiányt. Az 1998-as korcso-
portban versenyző lányok (szivacské-
zilabda) remekül teljesítettek és meg-
nyerték a tornát, ami azért is kiemel-
kedő eredmény, mert csere nélkül, az
óvodás korú, 2001-es születésű Ma-
joros Saroltával a soraiban lett első. A
döntőben a házigazda Debreceni SC-
SI I. csapatát verték a lányok bünte-
tőkkel. A kategória gólkirálynője a
gödöllői Hornyák Bernadett (54 gól),
a legjobb kapusa pedig a szintén GSE
játékos, Botyik Alexandra lett, de kü-
lön dicséret illeti a csapat másik kulcs-
emberét, Szekeres Dórát is. A győztes
csapat tagjai: Botyik Alexandra, Hor-
nyák Bernadett, Majoros Sarolta, Sze-
keres Dóra.

Ugyanerre a csapatra épül a ’97
után született lány korosztály, ahol
már bőrlabdával játszanak a gyere-
kek. A lányok a csoportjukban máso-
dik helyen végeztek az Angyalföldi
Sportiskola mögött, így a keresztbe-
játszás során az FTC csapatával került
össze csapatunk. Az összecsapás vé-

gig izgalmasan alakult, de a végén
négy góllal kaptak ki a mieink, így a
harmadik helyért játszhattak, amelyet
sikerült is megszerezni a Fehérgyar-
mat csapata előtt. 

A korcsoport gólkirálynője Blau-
bacher Dóra, a GSE játékosa lett. A
csapat tagjai: Blaubecher Dóra, Bo-
tyik Alexandra, Hornyák Bernadett,
Ollári Borbála, Pálocska Henriett,
Szekeres Dóra, Sztankovics Réka,
Tamás Martina, Tromposch Noémi. 

A fiúk a ’96 után szüle-
tettek kategóriájában áll-
tak rajthoz. Számukra a
felkészülés volt a cél, hi-
szen a csapat tagjai egy
kivételével ’97-es szüle-
tésűek, vagy még fia-
talabbak, és ebben a ka-
tegóriában több kulcs-
emberét nélkülöznie kel-
lett Ádám Rita edzőnek.
Ennek ellenére Tóth At-
tila és Molnár Balázs
vezérletével a döntőbe

került csapatunk, és végül a Debrecen
csapata mögött az ezüstérmet szerez-
ték meg a fiúk. A kategória legtechni-
kásabb játékosának Tóth Attilát vá-
lasztották. A csapat tagjai: Fóti Bene-
dek, Gyurcsánszki Ádám, Kovács
Márk, Molnár Balázs, Papp Kristóf,
Réti Tamás, Tóth Attila, Trézsi Norbert.
Mindhárom csapat edzője: Ádám Rita.
Főnix Kupa:
1996-os fiúk: 1. Debreceni SC-SI, 2.
Gödöllői SE, 3. Tiszaújváros
1997-es lányok: 1. FTC, 2.
Angyalföldi SI, 3. Gödöllői SE
1998-as lányok: 1. Gödöllői SE, 2.
Debreceni SC-SI, 3. Balmazújváros

Utánpótlás Országos bajnok-
ság – 12 évesek örömjátéka

Az 1996-os fiúk február 9-én a Hajós
Alfréd Általános Iskola csarnokában
bizonyíthatták rátermetségüket az Ob
megyei döntőjének első körében.
Ádám Rita tanítványai a három éves
kemény és következetes munka gyü-
mölcsét aratták le és messze felülmúl-
ták ellenfeleiket. A most 13 gólos ve-
reséggel hazaküldött szigetszentmik-
lósi csapat például a tavalyi kiírásban
három góllal verte a gödöllői fiatalo-
kat. A második kör február 23-án, Fó-
ton lesz ugyanezen csapatokkal, amely-
nek tétje a területi döntőbe jutás.
Eredmények: Gödöllő – Fót 26–3;
Gödöllő – Pilisvörösvár 27 – 12; Gö-
döllő – Szigetszentmiklós 25 – 12

-tl-

Fekete Gábor és Steiner Ádám
gyermek és újonc korosztályú ta-
nítványai nagyszerű sikereket ér-
tek el a Ljubljanában megrende-
zett nemzetközi tőrversenyen. A
négy különböző versenyen há-
rom első helyet szereztek a gö-
döllőiek.
A 94-95-ös születésűek versenyén, a le-
ányoknál Varga Anett állhatott fel a do-
bogó legfelső fokára, míg a második he-
lyen Varga Beatrix, a harmadikon pedig
Eperjessy Alexandra végzett. Balogh
Annamária az ötödik helyet szerezte
meg. Az újonc leány versenyen 34-en
indultak. Ugyancsak az újonc korosz-
tályban, de a fiúk mezőnyében, Liszkai
Tamás aranyérmet szerzett. A GEAC ví-
vó szakosztályának versenyzője a hat
országot felsorakoztató versenyen, 32
induló közül érte el ezt a remek ered-
ményt. A leány 96-os születésűek verse-
nyén szintén gödöllői aranyéremnek
örülhettünk, Horváth Eszter jóvoltából,
aki 24 versenyző közül szerezte meg az
első helyet.

Az elmúlt hétvégén a GEAC felnőtt
tőrözői Belgrádban vívtak, egy felnőtt
világkupa viadalon. Jeszenszky Szilvia a
legjobb 32 között búcsúzott a verseny-
től, míg a Gerevich-Kovács-Kárpáti
Grand Prix viadalon Gáll Csaba a leg-
jobb 64-ig jutott. A versenyt a világbaj-
nok Nemcsik Zsolt nyerte.

Zsőzső

Futsal NB I. – Rapszodikus játék

Pontatlan játéknapok

http://www.gbulls.hu

Kézilabda utánpótlás torna

Főnix-kupa Debrecenben

Vívás – gyermek és újonc tőrversenyek

Remeklő gödöllőiek

Röplabda – Közép-európai Liga

Majdnem bravúr Rijekában

Február 1-jén, a  130 évvel ezelőtt szüle-
tett Hajós Alfrédra emlékeztek meg az
oktatási intézmény tanárai és diákjai. A
megemlékezésen részt vett Pintér Zoltán
alpolgármester, dr. Jakabházyné Mező
Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia fő-
titkára, dr. Zsembery Sándorné, a Közok-
tatási Iroda munkatársa, Kökény Bea
245-szörös és Zsembery Tamásné Simics
Judit, 89-szeres válogatott, Európa baj-
nok, olimpiai második helyezett váloga-
tott kézilabdázó, az iskola testnevelő ta-

nára is, valamint a budapesti
Hajós iskolák – a zuglói,
pesterzsébeti, budafoki –
küldöttsége. A műsor után
érdekes, közvetlen beszél-
getés következett a két ki-
váló sportoló és a diákok
között, amit koszorúzás kö-
vetett a Hajós emlékműnél.
A nap folyamán szellemi
vetélkedő zajlott az osztá-
lyok és a Hajós iskolák kö-
zött, majd a sportcsarnok-
ban ügyességi játékokkal,
kosár- és röplabda mérkő-
zésekkel folytatódott a nap.

Hatott az edzői intelem a horvátoknak

TISZTELT ASSZONYOM/URAM !

Sportegyesületünk 2003-ban alakult Gödöllőn,
Grassalkovich SE néven. Az egyesület sportolói
mindannyian utánpótlás korúak Az egyesület cél-
ja, hogy javítsa a sportoláshoz szükséges tárgyi
feltételeit, sportakrobatikai versenyeken való
részvételt, nemzetközi versenyekre való kijutást.
Amennyiben Ön az adója 1 %-ával egyesületünket
támogatni kívánja, tisztelettel kérjük, borítékban
adóelszámoláskor munkáltatójának leadni a ren-
delkező nyilatkozatot, illetve azt az APEH felé to-
vábbítani szíveskedjen.
A kedvezményezett adószáma: 18700657-1-13
A kedvezményezett neve:
Grassalkovich Sportegyesület 

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó
szakosztálya az idén is számít az Önök se-
gítségére. Támogassa Ön is adója egy szá-
zalékával a sportolni szerető gödöllői gye-
rekeket! Köszönjük!

130 éve született az első olimpiai bajnokunk

Hajós Alfrédra emlékeztek
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Beküldési határidő: február 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerték: Antal Józsefné, Szent János u. 13., Gáspár
László, Szőlő u. 34.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Gárdos Dávid, Remsey krt.
21., Vas Péter Ákos, Ligeti Juliska u. 51.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Kroneraff Lászlóné, Árvácska u. 6., Martin
Józsefné, Tölgyfa u. 11.


