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A legjobbak között

Február 14-én, csütörtökön ünnepélyes keretek között felavatták az egykori községháza
majd járási hivatal felújított
épületében kialakított Erzsébet királyné Szállodát. Az átadáson dr. Gémesi György polgármester és Komlós János, az
Öresund Holding vezetője
mondott köszöntőt. A hatvanhárom szobás, háromcsillagos
szálloda a tervek szerint március elejétől fogadja majd a
vendégeket.
„Amikor polgármester lettem, két
olyan épület volt a városban, aminek
a rehabilitációját szerettem volna
megcsinálni. Az egyik a kastély, a másik ez, amelyet akkor a benne üzemelő boltról 20-as néven emlegettek”
– ezekkel a szavakkal kezdte megnyitó beszédét Gémesi György polgármester a megszépült díszteremben
megtartott nyitó rendezvényen. Mint
elmondta, ez a szálloda egy olyan
időszakban készült el, amikor az önkormányzatnak arra nem volt pénze,
de sikerült megtalálnia a megfelelő
konstrukciót arra, hogy megmentsék
és hasznosítsák az 1911-ben épült
szecessziós épületet, amelyben most
a szálloda mellett kávézó és étterem

is helyet kapott, s
melyhez egy 37 férőhelyes mélygarázs is
tartozik.
Mindezt
úgy, hogy a városnak
nem került pénzbe.
Megköszönve valamennyi partner munkáját kiemelte, az a
mentalitás ami segítette ennek a projektnek a megvalósulását, az ország minden
pontján példaértékű
lehet.
Több mint három
éves folyamat zárult
le az Erzsébet királyné Szálloda ünnepélyes átadásával a múlt
héten
csütörtökön.
2004 szeptemberében
ültek ugyanis le első
alkalommal a gödöllői önkormányzat és az Öresund Holding vezetői, hogy tárgyaljanak az
egykori Járási Hivatal felújításának
és hasznosításának lehetőségéről –
tudtuk meg Komlós Jánostól az Öresund Holding vezetőjétől. 2005 júniusában megszületett a megállapodás,
ami megkapta a képviselő-testület jóváhagyását is. Úgy látszott, rövidesen

Fotó: Tatár Attila

Átadták az Erzsébet királyné Szállodát

indulhat a sokak által várt beruházás,
aminek nem csak az volt a célja, hogy
megmentsék az időközben életveszélyessé vált épületet, hanem annak
hasznosítását is megoldotta. De amíg
zajlott a szükséges engedélyek beszerzése, 2005 novemberében ideiglenesen, majd 2006 elején a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal vég-

legesen műemlékké nyilvánította az
épületet. Ez jelentősen megnehezítette a munkát, mivel ahhoz új engedélyek beszerzésére volt szükség, ráadásul minden munkafolyamatot
egyeztetni kellett a műemlékvédelmi
szakemberekkel, akik a terveken több
módosítást is végrehajtattak.
(folytatás a 3. oldalon)

Új rangsor
Számtalan módon lehetséges,
és szokás is mérni a középiskolák teljesítményét, „erejét”.
Erre a leggyakoribb módszer,
hogy összevetik a végzett tanulók és közülük a felsőoktatásba felvettek számát. A legfrissebb felmérés szerint – amely
a 12 osztályos oktatást végző
középiskoláknak az 1991-1995
közötti időintervallum óta mutatott fejlődését vizsgálta 4
évenkénti bontásban – a gödöllői Török Ignác Gimnázium országosan bekerült a legjobb 10
százalék közé.
A szakértők szerint a négyévenkénti
bontásban sokkal jobban nyomon követhető az iskolát teljesítményének
változása. Ami gimnáziumok összevetését illeti, 1991-1995 között a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium
(80,6 %) volt az első, 1996-2000
között a szombathelyi Bolyai János
Gimnázium (100 %), míg 2003-2007
között ismét a Fazekas (94 %). A Török Ignác Gimnázium sorrendben a
20. (51,2 %), 23. (74 %), majd 28.
(81,8 %) volt. Hozzá kell tenni, hogy
évről-évre egyre több gimnázium nyitotta meg a kapuit. Jelenleg 363 gimnázium, 402 szakközépiskola és 165
vegyes középiskola van Magyaror(folytatás a 3. oldalon)
szágon.
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Közélet

Eredményesen pályázott Gödöllő

Folytatódnak az M0-s munkálatai

Megérkezett az új tűzoltóautó

Átadás a nyár végén

Ünnepélyes keretek között vette át dr. Krassay László alpolgármester és dr. Medla Zoltán
őrnagy, a gödöllői tűzoltóság
parancsnoka azt a tűzoltó gépjárműfecskendőt, amit még
egy 2005-ös pályázaton nyert
Gödöllő város önkormányzata.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében megtartott
ünnepségen a tisztavató ünnepséget
követően adta át Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter a járműveket azoknak az önkormányzatoknak, akik az elmúlt
évek pályázatain eredményesen szerepeltek.
Mint azt Medla Zoltán őrnagytól
megtudtuk, már 2005-ben kiderült,
hogy Gödöllő pályázata eredményes
volt, de a közebszerzési eljárás lefolytatása, valamint a hivatalos ügyintézés csak most tette lehetővé, hogy

megkapjuk a járművet. Az úgynevezett félnehéz kategóriás (általános célú tűzoltó autó 4 köbméteres víztartállyal) gépjárműfecskendő mintegy
90 millió forintba kerül, amihez a pályázat során közel 20 millió forint önrészt biztosított az önkormányzat. A
jármű beszerzése azért volt rendkívül
fontos a tűzoltóság részére, mert az
nem csak a tűzoltáshoz szükséges valamennyi eszközzel rendelkezik, hanem az esetleges műszaki mentés során szükséges kellékek is megtalálhatók rajta. Az új gépjárműfecskendő
egy régi tűzoltóautót
vált ki, amely már
harminckét esztendős, s emellett ideiglenesen a vízszállító szerepét is betölti.
Erre az utóbbira
szintén pályázott az
önkormányzat, ezt
tavaly nyújtották be,

s folyamatban van még egy magasbólmentő járműre, egy gépjárműfecskendőre, valamint légzésvédelmi eszközökre és védőfelszerelésekre vonatkozó pályázat is. Ezeknek a teljes
önrészére 67 millió forintot biztosított
az önkormányzat. Ezeknek a pályázatoknak még nem született meg az
eredménye, de amennyiben eredményesek lesznek, a közbeszerzési eljárás miatt, akkor is csak 2-3 év múlva
realizálódhatnak.
(k.j.)
Fotók: a szerző

Megkezdődtek az előkészületek a M0-ás körgyűrű márciusban újrainduló építési munkálataira, a 26,5 kilométeres szakasz műszaki átadása július végén várható.
A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. tájékoztatása
szerint a jelenlegi viszonylag
enyhe időjárás ellenére azért
kell márciusig várni az újraindulással, mert éjszaka még
fagyok vannak, a földmunkák azonban csak plusz 5 fok felett
végezhetők. Így is a 42 műtárgy, aluljáró, felüljáró építése folyamatos.
A 4-es utat az M3-as autópályával
összekötő szakasznál a munkálatokat
sokáig hátráltatta, hogy a nyomvonal
kisajátításánál több mint 10.000 tulajdonossal kellett egyeztetni, de a jogi
kérdéseket a közigazgatási hivatal
közreműködésével döntő többségé-

ben mostanra sikerült tisztázni. A beruházás értéke 42 milliárd forint, az
EU Kohéziós Alapja 85 százalékos
támogatást biztosít hozzá.
A műszaki átadás után a szakhatóságok ellenőrzik az új pálya paramétereit, és várhatóan a nyár végén
indul meg a forgalom ezen a szakaszon. Augusztus végén az M0-s autópálya-hidat is átadják.

Megkezdődtek a takarítási munkák

Tavaszra készül a város
Kihasználva a jó időt a VÜSZI
már a tavaszra készül. Folyik a
tavaszi szellőztető gereblyézés
a városi zöldterületeken, s
egyúttal az előtűnő hulladék
eltávolítása is megtörténik.
Hidegaszfaltos kátyúzással javítják a
sérült útburkolatot ott, ahol szükséges, s több helyen is dolgoznak a
csapadékvíz-elvezető rendszer tisztí-

Több szolgáltató a lakótelepeken is

Ismét: benzin áremelés

Bővülő kábeltelevíziós kínálat
Ma már sokak számára elképzelhetetlen, hogy otthonukban
ne legyen több tíz televíziós
csatorna, telefon és internet
szolgáltatás. A szolgáltatóknak egyre több igénynek kell
megfelelni. Gödöllőn is egyre
nagyobb a választék, egyre
több szolgáltató kínálja szolgáltatását. Örömhír a lakótelepen élőknek, hogy a közeljövőben a RubiCom, amely az elmúlt időszakban elsősorban a
kertes övezetben fejlesztett,
most a panelházas övezetben
kívánja szélesíteni a szolgáltatói választékot.
A cég új rendszert épít ki, amelynek
során minden épületbe saját optikai
kábelt vezetnek, s a megrendelők maguk dönthetik el, mit kívánnak
igénybe venni a szolgáltatásból, a telefont, a kábeltévét, az internetet,
vagy mindhármat. Mint megtudtuk,
az új rendszer a közeljövőben bevezetésre kerülő digitális sugárzásra is
alkalmas, s ami az internetezők számára rendkívül fontos, a le- és feltöltés szimmetrikus, azaz azonos sebességű. Akik a fejlesztés jelen szakaszában kapcsolódnak a rendszerre,
bekötési díj nélkül, mindössze egy év
hűségnyilatkozat aláírásával tehetik
azt meg.
A rendszer kiépítése során sok
esetben nem elsősorban a technikai
problémák adnak feladatot a szakembereknek. Kíváncsiak voltunk, milyen gondokra kell a leggyakrabban
megoldást találniuk. Mint megtudtuk,
sokan tartanak például a kábelezéssel
járó felfordulástól, s ennek oka nem
egy esetben a korábban szerzett ne-

gatív tapasztalat.
Ezért a RubiCom
már a szolgáltatási
szerződésben is
fontosnak tartja
leszögezni, hogy
amennyiben
a
rendszerkiépítés
során bármilyen
károkozás történik, azt megtérítik.
Sokaknak okoz
gondot, a csomagválasztás is, és
nem egy esetben
az, hogyan és miért változnak a műsorcsomagok összetételei. A szakemberek elmondták, igyekeznek a lakossági igényeknek megfelelően összeállítani a kínálatot, amit sok esetben a
jogdíjak befolyásolnak. Hiába lenne
nagy az igény például a tudományosismeretterjesztő, vagy a zenei csatornák iránt, ha magas az utánuk fizetendő jogdíj, akkor nem kerülhetnek
bele az olcsóbb tarifájú csomagokba.
De pontosan az elmúlt években kialakult igények miatt a cég arra törekszik, s erre a most kiépítésre kerülő
rendszer rövidesen lehetőséget ad,
hogy mindenki a saját maga igényei
szerint választhasson a csatornakínálatból úgy, ahogy azt a pénztárcája
megengedi.
A családi házas övezet után most a
Dózsa György-Kossuth Lajos utca,
Remsey-, Nagy Sándor-, Erzsébet királyné körút, Ambrus köz környékén
folytatódnak a fejlesztések, de a szakemberek Gödöllő teljes területén
igyekeznek teljesíteni a lakossági igényeket.

tásán, esetenként szükséges javításán.
Ezzel összefüggő munka, az útszegélyek, padkák tisztítása, ami szintén
megkezdődött. Ezek a munkák a héten töbek között a 3-as főút melletti
területen, a Fenyvesi nagyúton, a
Fenyves közben, majd a Királytelepen zajlanak. Ároktisztítást végeznek
a Batthyány, a Nagyvárad és a Sőtér
Kálmán utcában, valamint a Kápolna
közben.

Túl a 300-as határon
Bár alig egy hete jelentette be a benzin
árának emelését a MOL Nyrt., a hé elején újabb bruttó 5 forintos emelésről tájékoztatták a sajtót. A 95-ös benzin és a
gázolaj literenkénti nagykereskedelmi
ára szerdától drágul.
A mostani emeléssel a benzin átlagára 297 forint körülire nő, míg a gázolajé majdnem 304 forint lesz. A kutaknál
10-15 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak az autósok. Az árváltozást a
szakértők a piaci folyamatokkal magyarázzák. Az áremelést követően a számítások szerint a gázolaj ára átlépi a 300
Ft-os küszöböt, mivel ezért már az eme-

lés előtt 295.90 és 298.90 Ft között kellett fizetni annak, aki Gödöllőn tankolt,
a 95-ös benzin azonban várhatóan alatta
marad, mivel annak literenkénti ára
288.90 és 290.90 között volt.

Képviselő-testület

Rendkívüli ülés
A városi képviselő-testület február
14-i rendkívüli ülésének két napirendi pontja volt. A testület elsőként
határozatot hozott arról, hogy az ingatlan tulajdonosaként kész 15 éves
határozott időtartamú ingyenes
használati jogot biztosítani a Gödöllői Királyi Kastély Kht. részére a
kastély feljárójára, félköríves teraszára és a terasz alatti pincére. A kht
kiemelt projekt keretében jut a még
felújítandó ingatlanrészek rekonstrukcióját és üzembe helyezését segítő pályázati forráshoz. Az önkormányzat hozzájárulása lehetőséget
ad az említett területek bevonására a
projektbe.
Másodikként – a március 9-én tartandó országos népszavazásra felkészülve – a képviselő-testület kiegészítette a szavazatszámláló bizottságokat.

(ny.f.)
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HIRDETMÉNY
a Helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatja az állampolgárokat, hogy a választójoggal rendelkező polgárok névjegyzékét

2008. február 20-tól február 27-ig közszemlére teszi
a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján.
A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2008. február 20-tól február 27-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján (földszint 9.
szoba) a választási iroda munkatársainál:

Hajdú Évánál és Horváth Ritánál
Telefon: 28/529-267
Gödöllő, 2008. február 15.

Dr. Nánási Éva sk.
az OEVI vezetője
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MEGNYÍLT!

Átadták az Erzsébet királyné Szállodát
(folytatás az 1. oldalról)
Tették ezt annak ellenére, hogy a beruházó az eredeti tervek, valamint
egyéb levéltári tanulmányok alapján
készítette el azokat, hogy az épület a
felújítást követően azt az arculatot
kaphassa meg, amelyet az 1910-es
évek elején megálmodtak, de ami
pénz hiányában nem valósulhatott
meg. A műemléki elvárások következtében a beruházás háromszáztíz-

Örömmel értesítjük Gödöllő
lakosságát, hogy az Erzsébet
Királyné szállodában található étterem és kávéház
megnyitotta kapuit.
Éttermünk svédasztalos büfével várja Önöket 3000
Ft/fő áron, korlátlan étel és
ital (kávé, üdítő, folyó bor,
csapolt sör) fogyasztással.

Nyitva tartás:
Kávéház: 7-24
Étterem: 12-24
Asztalfoglalás:
06/28-816-819
ezer euróval került többe a tervezettnél, és az épület arculata is változott
az eredeti tervekhez képest. Hogy
szebb lett -e vagy sem, azt ítéljék meg
a gödöllőiek – mondta el lapunknak
Komlós János.
A szálloda dísztermében a Lovasbállal már megtartották az első rendezvényt, a szállóvendégek pedig
márciustól vehetik birtokba az épületet, az étterem azonban már a nyit.
Az épületkomplexumnak már a teljes
személyzete megvan, majdnem minden alkalmazott gödöllői, vagy

Gödöllő környékéről jár majd ide dolgozni.
Hogy az egyébként továbbra is a
város tulajdonában lévő szálloda
mekkora vendégforgalmat bonyolíthat le, arra még csak az előzetes számítások alapján következtethet az
üzemeltető, az azonban már most
meglepő, mekkora az érdeklődés a
díszterem iránt. Mint azt lapunk megtudta, bálokra, bankettekre, esküvőkre és egyéb rendezvényekre már szeptemberre is van foglalás.
-bj-

Színvonalasabb munkakörülmények

Félmillió forint a településeknek
A Pedagógiai Szakszolgálatokról szóló megállapodás értelmében az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el a logopédiai
és a nevelési tanácsadással kapcsolatos feladatokat a Gödöllői
Kistérségi Társulás tíz településén, Csömörön, Dányban, Isaszegen, Gödöllőn, Nagytarcsán, Pécelen, Szadán, Valkón, Vácszentlászlón és Zsámbokon.
azonban sok helyen felújításra szorul,
A feladat ellátáshoz a településeknek de akad olyan település is, ahol a
a meghatározott működési hozzájá- megfelelő munkavégzéshez szükséruláson kívűl, kizárólag egy alkalmas ges eszközökről, berendezésekről kell
helyiséget szükséges biztosítaniuk. gondoskodni.
Ennek az elvárásnak valamennyi ön- A színvonalasabb munkakörülmékormányzat elegett tett.
nyek, és a kor követelményeinek
Ezeknek a helyiségeknek többsége megfelelő környezet kialakítása cél-

jából a Társulás megbízta a településéket, hogy hajtsanak végre helyiségfelújítást vagy eszközfejlesztést a
kijelölt helyiségekben melynek forrását, településenként, több, mint fél
millió forint értékben a Kistérségi
Társulás biztosítja.
Az igények a felújítás és az eszközbeszerzés tekintetében ötven-ötven
százalék arányban oszlanak meg, a
pénz felhasználásáról pedig minden
településen helyben döntenek.
-jk-

A hét kérdése
A héten adták át az Erzsébet királyné Szállodát Gödöllő városközpontjában. Az épületet nyílt
nap keretében szombaton az érdeklődők is megtekinthették. Kíváncsiak voltunk: – Önnek hogy
tetszik az Erzsébet királyné Szálloda?
„Nagyon jó látni, hogy így megszépült az épület. Mióta nyitva van a
kapu, én mindig a belső udvaron megyek át. Régebben be sem mertem
tenni oda a lábam, olyan állapotok
voltak ott. Jó lenne, ha tennének oda
egy-két padot, mert igazán hangulatos az a kis belső tér…”
Nagy Istvánné
„Nekem furcsa ez a színösszeállítás,
amit eredetileg terveztek az jobban
tetszett. De ez sem rossz, harmonizál
a könyvtár épületével. Egyébként
szépen megcsinálták. Remélem, jó

A legjobbak között

Új rangsor
(folytatás az 1. oldalról)

Damjanich iskola – Nils Holgersson világot lát

Avagy egy sikeres projekt folytatása
Különös vendég látogatta meg
a Damjanich János Általános
Iskolát ezen a héten. Egyenesen Svédországból érkezett
egy Márton nevű lúd lábába kapaszkodva, és a Nils Holgersson névre hallgat. Igen, valóban az ismert mesefiguráról
van szó és egy cseppet sem tréfa a hír.
Ugyanis iskolánk a 2005-2006-os
tanévtől részt vett a Comenius Iskolai
Együttműködé-si akcióban. Ezen akció keretében az EU olyan projektek
megvalósítását támogatja, melyekben európai oktatási intézmények
nemzetközi együttműködés keretében, folyamatosan együtt dolgoznak
valamilyen közösen választott témán.
Így adódott, hogy iskolánk kapcsolatba került egy svéd, egy skót és egy
észt iskolával.
A – velünk együtt – négy európai
iskola közösen választotta témának az
egészséges életmódot és a környezetvédelmet. A projektben kijelölt osztályok és pedagógusok vettek részt, de a
munka bizonyos fázisaiban az egész
iskolát be lehetett vonni. A programban részt vevő pedagógusok félévente
tartottak találkozót valamelyik vendéglátó iskolában és egyeztették a következő időszak feladatait. Tanáraink
tapasztalatot gyűjthettek a skót, svéd
és észt oktatás sajátosságairól. Természetesen mi is igyekeztünk a mi-

énkről képet nyújtani, mikor iskolánk
volt a házigazda. A tapasztalatcsere
elsősorban levelek segítségével történt. A levelekben az egyes országok
bemutatták, hogy a kijelölt témán belül milyen munkát végeztek. Megismerkedtek a gyerekek egymás környezetével, játékaival, karácsonyi süteményrecepteket küldtek egymásnak, a pedagógusokkal óravázlatokat
cseréltünk, oktatási módszereket adtunk át egymásnak, a látogatások során pedig bemutató órákon vettünk
részt.
A tapasztaltcseréhez és az együttműködéshez közös nyelvre volt szükség, így az angol nyelv ismeretének és
használatának kulcsszerep jutott. A
különböző országok tanulói közötti
levelezésnek és a külföldi vendégek

látogatásának felbecsülhetetlen eredménye – természetesen a környezettudatos nevelés mellett –, hogy a gyerekek érdeklődőbbé és nyitottabbá
váltak más országok kultúrája iránt. A
saját bőrükön tapasztalhatták, hogy az
angol nyelv nem csak egy kötelezően
tanult tantárgy, hanem olyan kincs,
melynek birtokában kitárul a világ. A
sok teendő fáradalma eltörpült a projekt nyújtotta szellemi nyereség mellett. A sok új ismeret, az utazások izgalma, a szinte barátinak mondható
munkatársi kapcsolat a különböző országbéli pedagógusok között, mind
gazdagította a benne résztvevő kollégákat. Összességében elmondható,
hogy a projekt pezsdítőleg hatott az
iskola életére.
Sajnos, mint mindennek, az idei
tanévtől ennek a határokon átívelő,
gyümölcsöző projektnek is vége szakadt.
A partneriskolák – élükön svéd barátainkkal – nem tudtak belenyugodni
az időközben valóban szorossá vált
kapcsolat megszakadásába és azzal az
ötlettel álltak elő, hogy népszerű mesefigurájukat – aki ezidáig csak Svédországot járta be – küldik el látogatóba. Nils Holgersson és az őt „szállító”
Márton lúd körülnéz a vendéglátó
iskolában és levelek, képek formájában információkat visz az intézményeknek egymásról. Így került hozzánk a mesehős, és megy tovább SkóM. B.
ciába. Jó utat Nils!

Ami viszont a lényeg: a legdinamikusabban fejlődő gimnáziumok között
még előkelőbb helyen áll a Török. Az
1991-1995-ös periódushoz képest 30,6
Felvettek aránya, gimnáziumok:
1991-1995:
1. Fazekas Mihály G. (Budapest)
80,6 %
2. Földes Ferenc G. (Miskolc) 75,8
3. Apáczai Csere János G. (Bp.)
71,8
…20. Török Ignác G. (Gödöllő)
51,2
1996-2000:
1. Bolyai János G. (Szombat-hely)
100 %
2. Révai Miklós G. (Győr) 87,1
3. Zrínyi Miklós G. (Zalaegerszeg)
86,1
…23. Török I. 74
2003-2007:
1. Fazekas 94 %

lesz az étterme is, nagyon várom,
hogy megnyisson!”
D. K.
„…Nagyon bízom benne, hogy ilyen
szép marad, és nem fogják tönkretenni, összefirkálni. Azt hiszem a
kastély mellett ez az az épület, amiért a legtöbben aggódtak Gödöllőn.
Amikor bezárt a Húszas bolt, attól
féltünk, hogy le fogják bontani. Jó,
hogy nem így lett…”
Lajtai M.
„…Emlékszem, milyen volt régen ott
ülni az APEH-nél. Most, amikor a
lovasbálkor felmentünk a lépcsőn,
felemelő volt látni a szépen felújított
épületet, a dísztermet, ami néhány
éve még a leszakadással fenyegetett. Ez legalább olyan élmény volt,
mint maga a bál!”
K. S.
A hét kérdése:
Ön mi alapján választja ki, melyik iskolába iratja gyermekét?
százalékot emelkedett a felvettek
aránya a 20032007-es időszakra (ezzel az ide
vonatkozó rangsorban a 11. helyen található országosan), ami pedig az
1996-2000-es időszakhoz viszonyított
arányt illeti, a TIG 7,8 százalékos emelkedést produkált (13.).
2. Zrínyi 91,3
3. Kazinczy Ferenc G. (Győr) 90,3
…28. Török I. 81,8
Fejlődés 2003-2007-re:
1996-2000-hez képest:
1. Kölcsey Ferenc G. (Nyíregyháza) 25,9 %
2. Bányai Júlia G. (Kecskemét)
20,1
3. Bibó István G. (Kiskunhalas)
19,7
…13. Török I. 7,8
1991-1995-höz képes:
1. Kölcsey 60,7 %
Németh László G. (Bp.) 60,7
3. Kazinczy 48,1
…11. Török I. 30,6

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk

ÖSSZEVONT SZÜLŐI ÉRTEKEZLETÜNKRE
azokat a Kedves Szülőket, akiknek gyermekei a 2008/2009-es tanévben első osztályos lesz. Ez az esemény életük fontos állomása. Ezért várjuk
Önöket 2008. február 26-án (kedd) 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermébe, ahol szeretnénk bemutatni a városban
működő általános iskolák igazgatóit, akik rövid tájékoztatást adnak iskoláik programjairól, válaszolnak érdeklődő kérdéseikre.
Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!
Benkő Ákosné irodavezető
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Civil

Összefogás az Ivánka-kriptáért

Felhívás

Végveszélyben
Néhány héttel ezelőtt jelent
meg lapunkban az a felhívás,
amiben az Ivánka-kripta felújításához kért segítséget az
ügyet felkaroló Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület. Jó
hír, hogy a kezdeményezést
nem csak Gödöllőn karolták fel.

Az elmúlt időszakban az egyesületen
belül folyamatos volt a feladatok felmérése, mivel a máriabesnyői temető
mellett található kripta állapota tovább romlott, az utóbbi hetekben a
fém tetőszerkezet és az ereszcsatorna
is eltünt az épületről. Szükségesnek
tartják, hogy szeptember 29-éig, a pákozdi csata évfordulójáig – amelyben

Mint azt Szűcs Józsefnétől, az
egyesület elnökétől megtudtuk, a felhívásra érkeznek a felajánlások, igaz,
az eddigi támogatások kisebb összegekről szólnak.
A kezdeményezés híre azonban nem
csak Gödöllő, hanem az ország határain túlra is eljutott. Az egyesületet
nemrégiben megkereste a Münchenben élő Varjú Ilona, aki Ivánka Imre
leány testvérének leszármazottja. A
hölgy arról tájékoztatta a gödöllői
civil szervezetet, hogy felvette a kapcsolatot a család Magyarországon,
Németországban, Franciaországban
és Ausztriában élő leszármazottaival,
s mindent megtesz annak érdekében,
hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a kripta megmentését.

Föld, víz, tűz, levegő

A pályázó művének
előadását tetszés szerint színesítheti zenei
aláfestéssel, kép és videó vetítésével. A pályázatot két korosztályban hirdetjük meg,
így a 18 éven aluliakat
és a felnőtteket a szakmai zsűri a helyszínen
értékeli a pályázó előadása alapján.
Előadásra az előzetesen kiválasztott
művek kerülhetnek. Mindkét korcsoportban az első három helyezett részesül díjazásban.
A fotópályázatra a képeket digitális
(vagy már előhívott, legalább A5-ös,
vagy annál nagyobb méretű) természetfotók formájában várjuk. Ennek
témája szorosan kapcsolódjon a négy
őselemhez (Föld, Víz, Tűz, Levegő)!
A szakmai zsűri által hozott döntés
alapján a három legszebb, legötletesebb kép kerül díjazásra. A zsűri által
arra érdemesnek talált művekből kiállítást rendezünk a felolvasóest időpontjában,
melyet
egy
héten

Ivánka Imre rendkívül fontos szerepet
töltött be – legalább az épület tetőszerkezete megújuljon.
Ennek érdekében az
egyesületen belül létrejött egy úgynevezett
„Ivánka emlékbizottság”,
amely az adományok koordinálása mellett a felújítással is foglalkozik, valamint március 15-re a ’48as forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójára egy Ivánka
Imre életútját bemutató
kiadvány megjelenését is
tervezi. Ennek bevételét
is a felújításra kívánják
fordítani.
-jkFotó: tl

Interaktív irodalmi felolvasóest és fotópályázat

A Föld Bolygó Nemzetközi Éve
alkalmából a GATE Zöld Klub
Egyesület két pályázatot hirdet. A vers- és prózaíró pályázatot természeti környezet témakörben hirdetjük meg. Várjuk mindazok jelentkezését,
akiknek költői, illetve írói vénáját
megihletik a bennünket körülvevő
természet szépségei.

A GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

keresztül, június 13-ig tekinthetnek
meg az érdeklődők.
A jelentkezők legfeljebb két (próza
esetében egy A4-es gépelt oldalnál
nem hosszabb) irodalmi művel,
és/vagy két fotóval pályázhatnak. A
művek bemutatására június 5-én, a

Környezetvédelmi Világnapon kerül
sor, amely egyben az Ünnepi Könyvhét megnyitója is a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
épületében, 17 órakor.
A pályázatokat május 22-én, 12 óráig
várjuk a matekaja@-gmail.com címre (papírképek esetében a Szent István Egyetem Kollégiuma B épületének portájára, a GATE Zöld Klubnak
címezve, vagy postai úton a GATE
Zöld Klub, 2105 Gödöllő, Páter
Károly u. 1. SZIE Kollégiuma címre).
Információt a fenti e-mail címen és a
70/507-2463 telefonszámon, Szabó
Máténál kaphatnak a pályázók.

Olvasóink írták
A Gödöllői Szolgálat Szerkesztőségének
„2008. február 9-én olyan szerencsés voltam, hogy meghívtak a
GLSE által rendezett bálra, az
újonnan átadott Erzsébet királyné
Szálloda báltermébe. A tervezők mindent elkövettek, hogy egy olyan épületet hozzanak létre, mely tovább
öregbíti Gödöllő hírnevét.
Gyönyörű környezetben olyan miliőben szórakozhatott a meghívott
közönség, mely örömmel tölthetett
el minden jelenlévőt. Külön meg
kell dicsérni a fáradhatatlan, mindenre kiterjedő figyelmű háziaszszony szerepében tündöklő Balázsfalvi Nagy Judit asszonyt, aki még
éjjel fél háromkor is tudott mosolyogni! Az asztalok szépen voltak
élő virággal díszítve, az énekesek
remekeltek, a 2 íjász bravúros bemutatója is elnyerte a közönség
tetszését…. Miután életemben először voltam bálba hivatalos, nagy
élmény volt, hogy először léptünk a
parkettre, meg is tapsoltak! Sőt,
még ajándékkal is kedveskedtek…
Megköszönöm mindenkinek, akinek része volt ebben a felemelő estben. Őszintén gratulálok!“
F. E. (Név és cím a szerkesztőségben)

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

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

Számlaszám: 65600168-11058186
Tisztelt szerkesztőség!
„Néhány nappal ezelőtt ért véget a
vasutassztrájk, lehet, hogy mire ezt
a levelet megkapják, már egy másik zajlik majd. Legutóbb több napon keresztül át kellett szerveznem
a programomat, mert a vonat helyett HÉV-vel kellett utaznom. Persze ez, nem olyan kényelmes, de ez
volt a legjobb megoldás. Bár általában nem vagyok túl jó véleménynyel a BKV-ról, most mégis sok
utastársam nevében köszönetet
szeretnék mondani neki és a MÁV
illetékeseinek is, akik megállapodtak abban, hogy a sztrájk ideje
alatt a HÉV-en elfogadták a vasúti
bérleteket. Ez sokaknak nagy segítség volt, hiszen Gödöllőről az Örs
vezér térig bemenni nagyon sokba
kerül. Jó ötlet volt, bárkitől is származott!“
Szigetiné Kassai Zsóka
Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
„Örömmel olvastam az Ivánkakripta megmentésére indított kezdeményezésről. Már nem egy alkalommal szóvá tettem én is az ismerőseimnek, milyen szörnyű állapotban van, és tudom, Szűcs Józsefné
milyen régóta dolgozik azért, hogy
rendeződjön ennek az épületnek a
sorsa. Bár kevesen tudják, milyen
nagyformátumú ember volt Ivánka

Imre, azért akadnak még Gödöllőn, akiknek nem cseng idegenül a
neve. Ez abból is látszik, hogy ha
az ember veszi magának a fáradtságot, hogy az egyébként rendkívül
rossz állapotú, sáros úton felsétáljon a kriptához, mindig talál ott
– ha virágot nem is – egy két mécsest. Szívből kívánom, hogy a
munkájuk eredményes legyen!“
Tisztelettel: Fazekas István
A Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
(Gödöllő, Tessedik S. u. 4.)
a Ganz Á. u. 7. szám alatt az alábbi
ügyfélfogadási renddel, és szolgáltatásokkal várja kedves ügyfeleit:
Ügyfélfogadás:
hétfő–csütörtök: 8-18 óráig,
péntek: zárva
Gazdasági ügyintézés, pénztár: hétfőn és szerdán: 9-15
óráig
Jogsegélyszolgálat: Minden páros héten hétfőn: 15-17 óráig,
előjegyzés nem szükséges. Legközelebbi időpontjai: február
18., március 3., március 17.,
március 31.
Pszichológus: minden páros héten szerdán 13-18 óráig, előjegyzés szükséges.
Youth Club (szabadidős klub fiataloknak, angol nyelv gyakorlással) minden hétfőn 16 órától.
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Város–Kép

Balassi-fesztivál a kastélyban

GÖDÖLLÕ ANNO
Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
Tenisz Gödöllőn
A tenisz ősi játék, egyes történetírók szerint már az ókori Rómában is játszották. Az egész középkorból vannak adatok a tenisz létezésére, de a játék iránti szenvedély a XIX. századra teljesen elhalványult. Csak Angliában volt némi
érdeklődés a tenisz iránt. Az 1870-es években a játékot megreformálták, új szabályokat alakítottak ki. 1875-ben adták ki az első teniszkódexet a „lawn tennis” nevű játékról. A „lawn tennis” Magyarországon – az angliai megjelenése után – hamar meghonosodott. Az első pályát 1881-ben építették a városligeti Fasorban. 1883-ban létrehozták az
első tenisszel foglalkozó egyesületet, „Budapesti Lawn Tennis Egylet” néven. A teniszszabályok első magyar kiadása 1893-ban jelent meg.
Gödöllőn a tenisz szintén korán
meghonosodott. Először az Erzsébet-parkban kezdték el űzni ezt a
sportot, már a XIX. század végén.
A XX. század elején már rendszeresen tartottak tenisz versenyeket
a településen. A játék iránt egyre
nőtt az érdeklődés, ami a pályák
számának növekedését vonta maga után. A falu több pontján is nyitottak új teniszpályákat. Máriabesnyőn a XX. század elején egy
részvénytársaság uszodát építtetett. A vendéglő és tekepálya mellé
teniszpályát is építettek a parkosított területre. Az Erzsébet parkban
1926- ban építettek modern sportpályát. A klubház, tribün és sportpálya mellett teniszpályákat is kialakítottak a területen, összesen
hármat. Az első 15x30 méteres pálya a sportpálya bejárata mellett feküdt. A másik két szintén 15x30 méteres pályának a telep hátsó részében alakítottak ki helyet. Mindhárom pálya 10 cm vastag vörössalak borítást kapott. A legjelentősebb teniszpálya azonban a település szívében a Ferenc József téren volt.
Korábban ezen a helyen volt a község jégpályája, majd 1909-ben kért a Gödöllői Sport Egylet engedélyt a képviselőtestülettől, hogy a tavaszi, nyári és kora őszi időszakban a területen teniszpályát üzemeltethessenek. Az engedélyt
megkapták, így valószínű, hogy az 1909. július 3-án megrendezésre kerülő házi versenyt már itt tartották. A közönség számára a játékot a teniszpálya kibérlésének lehetőségével biztosították. Óránként lehetett a pályákat lefoglalni.
A bérleti díjba ekkor még a labdaszedő fiú munkája is beletartozott.
A sport és testnevelés fejlesztése és ápolása érdekében jött létre a községben a „Gödöllői MOVE Tenniszklub”,
1920-ban. A teniszpálya üzemeltetését a klub vette át. Az 1920-as években a teniszkedvelők idénybérletet válthattak
a Ferenc József téri teniszpályákra. Ekkor három páros és egy egyes pályán lehetett játszani. A bérlet árak különböztek attól függően, hogy tagja volt e valaki az egyesületnek, vagy nem. De kedvezményes bérletet vásárolhattak a diákok is. A bérlettel időkorlátozás
nélkül, angol versenylabdákkal lehetett játszani. Az 1927 decemberében leégett jégpálya melletti
melegedőházban és raktárban a tenisz klub felszerelése is a tűz martalékává vált. A teniszszakosztály
kára elérte a 3200 pengőt. 1933ban a klub tagjai részére, az egész
idényre szóló bérlet ára 48 pengő,
a havibérlet klubtagoknak 20 pengő volt. A napijegy személyenként
délelőtti játéknál 1 pengőbe, délutáni játéknál 2 pengőbe került, de
ezt a játékmódot az egyesület tagjai nem vehették igénybe. A középiskolás diákok idénybérlete 20
pengőbe, havibérlete pedig 12
pengőbe került. Az árak magukban foglalták a külön férfi és külön női öltöző használatát. A játék során használt labdákat, az egyesület biztosította. A labdák a kor versenyein is használatos játékeszközök voltak. Azonban labdaszedő
ekkor már nem járt a szolgáltatáshoz. Az egyesület versenyjátékosai számára hetenként kétszer, verseny előtt pedig
hetenként háromszor külön tréningpályát tartott fenn a klub.
A klub teniszben szép eredményeket ért el, megnyerte az országos MOVE egylet vándordíját háromszori védés után
véglegesen. A Ferenc József téri pálya sok versenynek adott otthont. A házi megmérettetésen kívül tartottak itt országos, de még nemzetközi szintű versenyeket is. Horthy Miklós nagy rajongója volt a sportnak, ha tehette, családjával
együtt nézte végig a versenyeket. 1932- ben a Kormányzó egy vándorserleget ajánlott fel, a nyaranként megrendezésre kerülő országos teniszverseny legjobb férfi játékosának. 1937-ben Szigeti Ottó megismételte 1935-ös és 1936os győzelmét, így végleg elnyerte az aranykupát, a „Gödöllői serleget”. Az elmaradt 1938-as verseny után, 1939ben újabb kupát adományozott Horthy Miklós a gödöllői versenyre. Az 1939-es teniszverseny az év legnagyobb vidéki versenye volt, a küzdelmek csaknem egy héten át tartottak. A versenyek idejére akár 400 ember is bezsúfolódott
a nézőtérre. A magas rangú látogatók, a
díszpáholyban kaptak helyet. A verseny
után többen fölvetették azt a kérdést, hogy a
pálya – és a nézőtér mérete alkalmas e ilyen
események lebonyolítására. Ezenkívül a
pálya melletti öltöző sem felelt meg a kívánalmaknak. Sokan úgy gondolták, hogy a
pályát ki kell bővíteni, a kornak megfelelő
klubházat és öltözőt kell építeni, emellett
nagyobb lelátót kell létesíteni, külön díszpáhollyal. Csak ezek a beruházások után lehet nagyobb versenyekre jó körülményeket
biztosítani. Ezek a beruházások azonban
soha nem valósultak meg..
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Főúri verselő
Míg a törökverő harcok idejének
másik költője, Tinódi Lantos Sebestyén hivatásszerűen, „diákként”, kenyérkereset céljából
szerzette verseit, addig Balassi
Bálint „csak jó kedvéből”, a maga gyönyörűségére.
Öröme, hogy lám-lám, mi mindent lehet
megfogalmazni a szép magyar nyelvvel, művelni a szép magyar szavakkal,
melyekben csak úgy dúskál, minden
versén átüt. Ha úgy tűnik,
keservének ad hangot, ne
vegyük komolyan: sikeres
ember volt, büszke, gőgös,
kemény, a Felvidék főúri
családjának ivadéka, kinek
bölcsőjét a ma is lenyűgöző
Zólyom várában ringatták.
Epekedő, kesergő verseket csakis a kor divatját követve írt, igazán lelkéből
azok a sorok lelkedzettek,
melyekben „vigadozásáról”
számol be, arról, mennyire élvezi Isten
szép világát, mindama adományokat,
melyekkel a Teremtő az embereket,
köztük is nem utolsósorban őt, gyarmati
és kékkői báró Balassi Bálintot elhalmozta.
Nevenapjakor, február 14-én ez évben úgy esett, hogy már véget ért a farsang, de többnyire farsang idején van a
Bálint nap, amikor is követhetjük Balassink jellegzetes felszólítását: „Ily jó időt

élvén isten kegyelméből, / Dicsérjük
szent nevét fejenkínt jó szívbűl, /
Igyunk, lakjunk egymással vígan szeretetbűl.”
Azért most is összegyűltünk a költő
névnapja megünneplésére a kastély
dísztermébe, még szolid borkóstolás is
volt, némi kis koccintgatás az emlékére.
Felhangzottak megzenésítve és megzenésítés nélkül versei, előző módon
Kercsmár Zsolt énekmondótól, ki magát
kísérte Balassi korabeli hangszerekkel,

utóbbin a műsorvezető Kovács P. József
előadóművésztől, valamint a Club Színház egy ifjú tagjától.
Szerepelt a Gödöllői Városi Vegyeskar az est hangulatához, a reneszánsz
korhoz illő kórusművekkel. A Saltarello
Reneszánsz Együttes zenészei és táncosai megfelelő jelmezt is öltöttek Balassi
kora, a reneszánsz kor zenéje, táncai
megelevenítéséhez.
N. A.

Nagy siker a Toroczkai-kiállítás

Könyvbemutató
A Gödöllői Városi Múzeumban mutatták be pénteken Keserü Katalin Toroczkai Wigand Edét bemutató könyvét,
amely alig néhány nappal a rendkívül
sokoldalú építész és iparművész munkásságát bemutató kiállítás megnyitása
után jelent meg.
A bemutatót, mely része a kiállításhoz kapcsoló rendezvényeknek nagy
érdeklődés kísérte. Az érdeklődők több
oldalról megközelítve ismerkedhettek
meg Toroczkai Wigand Edével. Egyrészt építészi, másrészt iparművészi tevékenységét járták körül, de megjelent
könyvei nyelvészeti szempontból is sok
érdekességet tartogatnak, hiszen bepillantást engednek a székely nyelvjárá-

sokba is. Ez utóbbiról is több szó esett a
péntek délutáni rendezvényen.
Mint megtudtuk, nem csak a könyv
iránt jelentős az érdeklődés, nagy sikert
aratott a kiállításra megjelent katalógus
is.
Úgy tűnik jó úton indultak el a szakemberek, amikor arról döntöttek, hogy
az idei esztendő időszaki kiállítását a
Gödöllői Művésztelep egykori alkotójának szentelik. A tárlat már egy hét alatt
is nagy visszhangot váltott ki. Nem csak
itthonról érkeznek a visszajelzések, hanem Európa több országából, sőt még
Kínába is eljutott a kiállítás híre, ami
nem csak a látogatók között, hanem szakmai berkekben is elismerést aratott.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Boldogság
„Hol a boldogság mostanában? Barátságos, meleg szobában…” – tudhatjuk Petőfitől.
S tudhatjuk azt is, hogy a boldogság
bennünk van, színtisztán ugyanolyan
körülmények között, pontról pontra
ugyanazokkal a lehetőségekkel, lehet
valaki felhőtlenül boldog, avagy mélységesen boldogtalan.
Ja, és ismerik a mesét a boldog emberről? Ha jól emlékszem, úgy kezdődik, hogy egy beteg királynak azt
mondják: attól gyógyul majd meg, ha
egy boldog ember ingét magára ölti.
Udvarnépe elindul, összevissza keresnek valakit, aki boldognak vallja
magát, szerte a király országában,
vagy még azon is túl, de mindenki
csak panaszkodik, míg végre találnak
olyat, aki azt állítja: ő boldog. Jaj, de
jó, akkor kérik szépen az ingét, hogy
ráadhassák a beteg királyra! Csakhogy a boldog embernek nincs inge.
Rongyos kabátja alatt a csupasz bőrét
viseli mindössze.
Hát a pohárról meg a benne levő
italról szóló példát már biztosan mindenki hallotta, olvasta. Egyikünk így

szól: remek, hogy félig tele van előttem ez a pohár. Míg a másikunk: szörnyű, a pohár félig üres.
A fenti pohár-ügyet Hector is említi François Lelord Hector utazása,
avagy a boldogság nyomában című
könyvében.
Hector pszichiáter, „aki nem volt
igazán elégedett magával”. Miért?
Mert nem tudta, mi is a boldogság.
Hogyan gyógyítsa meg így a hozzáforduló lelkibetegeket, hogyan adjon
boldogságreceptet a számukra? Felírhat tablettát depresszió ellen, szorongás ellen, mindenféle nyavalya ellen,
de nem ér az egész semmit, ha mit
sem mondhat mellé a boldogság titkáról.
Ezért nyakába veszi a nagyvilágot,
elmegy gazdag országba, szegény országba, bölcs országba, a legkülönfélébb emberekkel találkozik, elegyed beszédbe, gyűjti a tapasztalatokat, mindenütt feljegyez valamit,
amit tudni kell a boldogságról. Végül
huszonhárom pontban – vagy huszonhárom leckében – gyűlnek össze
a tudnivalók. Csak azért nem huszonnégyben, ami pedig mégis szerencsé-

sebb szám, lévén két tucat, mert egyet
gondosan kihúzott a listájáról, még be
is satírozta, a barátnője véletlenül se
olvashassa el, mi volt, de én elárulom,
csak Önöknek: „Boldogság lenne, ha
egyszerre több nőt szerethetnénk.”
Ugyanis kalandjai során a nők sem
hagyták hidegen, egyszer meg majdnem kivégezték… szóval, sok minden történt Hectorral, amitől a könyv
végére sokkal okosabb lett, mint még
a könyv elején volt.
(François Lelord: Hector utazása,
avagy a boldogság nyomában)
-nád-

Fordított kórustalálkozó

Közös az ének
Ismét különleges esemény helyszíne lesz az elmúlt év augusztusában átadott gödöllői Szentháromság plébánia templom.
Olyan kórustalálkozó többször volt
már (és lesz is még), amelyen több
kórus különböző műveket ad elő.
Most azonban fordított a helyzet.
Egy művet, Gárdonyi Zoltán kiváló
egyházzenész kisoratóriumát, A tékozló fiú közismert bibliai történetét
szólaltatja meg négy gödöllői kórus,
az evangélikus, a katolikus, a refor-

mátus templomi
kórusok karöltve
a Városi vegyeskarral. Minderre
nagyböjti egyházzenei áhitat
keretében kerül
sor először az új
katolikus templomban február 24-én, vasárnap este
negyed nyolckor. A mű orgonára, szólókra és kórusra íródott. Terveik szerint a nagy munkával készült közös produkciót minden felekezet templomá-

Télbúcsúztató Családi Vasárnap a
királyi kastélyban – 2008. február 24.
Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendezzük meg a
Télbúcsúztató Családi Vasárnapot,
melyre sok szeretettel várjuk a gyermekes családokat. Az egész nap zajló kalandparkban a gyerekek megismerkedhetnek a kastély úrnőjével,
vívómesterével, etikett tanárával,
tudósával és kézműves mesterével.
A gyerekeknek jelmezversenyt hirdetünk, akár otthon készített, akár a
helyszínen 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 óra Népek táncai
14.30.: Jelmezverseny
15 óra: Bábelőadás kicsiknek és nagyoknak

16 óra: Jelmezverseny eredményhirdetése, licitálás a Kalandpark és
a tréfás vetélkedő értékes nyereményeiért
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 kiegészített 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-tól 14.30-ig
Jegyrendelés:
Gödöllői Királyi Kastély
Tel: 28/410-124, 28/420-588
informacio@kiralyikastely.hu
kastely@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu

Könyvbemutató a GIM Házban

Czigány György versei

ban megszólaltatják az év folyamán. Az
előadók meghívnak minden érdeklődőt, aki zenei-irodalmi élményben szeretne feltöltődni, és kikapcsolódni.
-

Református
iskolák versenye –
először Gödöllőn
Első alkalommal adott otthont
Gödöllő az Áprily Lajos vers- és
prózamondó versenynek, amelyet már 14. éve rendeznek meg
a református középiskolák.
Az országos döntőt a barokk színház
épületében rendezték meg, s városunk mellett Budapest, Debrecen,
Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kunszentmiklós, Miskolc, Nagykőrös, Pápa és Tata városát képviselte a döntőbe jutott huszonnégy diák. A versenyzőknek két alkotást kellett előadniuk,
a szabadon választott Áprily Lajos
vers mellett az idén Nagy László műveiből kellett választaniuk.
Az öt fős zsűriben Kondor Katalin
újságíró, Gálfi Melinda, a Duna TV
munkatársa, Ordasi Éva előadóművész, Bordi András bemondó, valamint Szakács Béla szakértő foglalt
helyet.
A rendezők örömére a verseny
iránt mind a diákok, mind a közönség
körében nagy volt az érdeklődés, amit
az is jól mutatott, hogy a megmérettetés telt ház előtt zajlott.

Február 16-án, szombat délután könyvbemutatóval egybekötött költői estet
tartott Czigány György költő a Gödöllői Iparművészeti Műhely épületében.
A Prima Primissima díjjal kitüntetett, József Attila-díjas költő „Csak ami
ilyen szomorú, Az lehet ilyen gyönyörű“ című új verseskötetének írásait
részben saját maga, részben pedig Kubik Anna Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész ismertette meg az egybegyűltekkel.

Zongoristák regionális találkozója

Tanácskozás és koncert
Második alkalommal ad otthont
a Frédéric Chopin Zeneiskola a
zongorisák regionális találkozójának. A rendezvényt az elmúlt
évben a „Zongora Ünnepeként”
rendezték meg, s ez alkalommal
mutatták be az intézmény új
Steinway Zongoráját.
Az idén hat zeneiskolából érkeznek
vendégek a rendezvényre, ahol a szakmai tanácskozás mellett a diákok is bemutatják tudásukat. Mint azt dr. Citrovszky Ilonától, a találkozó szervezőjétől megtudtuk, nagy szükség van az
ilyen jellegű találkozókra, hiszen a legtöbb zeneiskolában nincs lehetőség arra,

hogy akár a tanárok, akár a diákok ilyen
minőségű hangszeren játszhassanak.
Sok helyen még a koncerttermekben
sincs erre lehetőség. A február 22-én,
pénteken, 14.30-kor kezdődő progam
során közel harminc diák mutatja majd
be tudását. A találkozó vendége Keveházi Gyöngyi zongoraművész lesz.
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Ajánló

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja

Február 21., csütörtök, 16
óra:
A III. Országos Zathureczky
Emlékversenyen induló hegedű szakos növendékeink
hangversenye
Február 22., péntek, 14.30:
Zongoristák regionális találkozója. Vendég: Keveházi
Gyöngyi zongoraművész.
Február 27., szerda, 14 és
15.30:
Mesélő muzsika – „Filmzenék fiataloknak”
A Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje. Vezényel:
Ella Attila. Helyszín: Petőfi
Sándor Művelődési Központ.
Március 5., szerda, 18 óra:
A gitár tanszak hangversenye
Március 7., péntek, 18 óra:
Dr. Farkas Iván előadássorozatának 10 éves jubileumi alkalma.

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY
MEGÚJULT AZ ERZSÉBET EMLÉKKIÁLLÍTÁS!
Az 1998-ban a királyné lakosztályaiban nyílt kiállítás új műtárgyakkal
gazdagodott, valamint a legfrissebb kutatások eredményeit az eddiginél
látványosabb elrendezésben mutatja be.

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
Gerzson Pál kétszeres
Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes
Művész kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2008. március 30-ig, szombaton és
vasárnap 14-17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

TÉLBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI VASÁRNAP A KASTÉLYBAN, FEBRUÁR 24-ÉN!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Belépőjegy a helyszínen kapható.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság, mint kiemelt közhasznú
szervezet, köszönettel fogadja a felajánlható adó 1%-át
(adószám:18665161-2-13)
Tel: 28/410-124, 28/420-588, informacio@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu

GIM-Ház,
Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon: 28-419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum
2008. MÁRCIUS 3. HÉTFŐ 15 ÓRA
Sajtókávéház a Gödöllői Városi Múzeumban
A Toroczkai Wigand Ede kiállítást bemutatja:
Keserü Katalin kurátor
2008. ÁPRILIS 6. VASÁRNAP 15 ÓRA
Keserü Katalin kurátor tárlatvezetése a kiállításban
Mesesarok. Bútor a lakásban.
Múzeumpedagógiai foglalkozás
Jelentkezés Kerényi B. Eszternél, Tel.: 28419-068
Művészettörténeti óra a kiállításban
Jelentkezés Őriné Nagy Cecíliánál, tel. 28421-998

Gödöllői Városi Múzeum, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-003, 421-997.
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu
www.museum.hu/godollo/varosi
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Élő–Világ

HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

Szépségverseny az erkélyen (3.)

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
28/432-487
Adószám: 19816016-1-43

2 éves tacskó keverék szuka

www.poraz.hu

2 éves keverék kan

2 hónapos puli keverékek

Állati dolgok

2 hónapos keverék kan

2 hónapos keverék szuka

mi választunk neki. Ezzel nem is
szokott gond lenni. Az esetleges
kezdeti zsörtölődést követően a
tojóban az ősi szaporodási ösztön elnyomja az agressziót, párosodik, tojást rak, és nekiáll a költésnek.
Madaraink akkor raknak kellő számú
(5-6) tojást, és azok akkor lesznek „kötöttek“ (termékenyek), ha a tojókat korábban kellőképpen felkészítettük a költésszezonra, azaz biztosítottuk a megfelelő nyomelem- és vitaminszükségletüket. Ennek hiányában kevés számú, terméketlen tojást kapunk, vagy ha termékeny is, befullad (a fiókák még a tojásban elhalnak), vagy ha kikelnek, satnyán fejlődnek, gyakran elhullanak.
A vitaminkiegészítést természetes
formában (saláta, alma, tyúkhúr), vagy
az eledelbe szórható por illetve folyadék formájában, az ivóvízbe adható vitaminkészítményekkel érhetjük el. A tojásos lágyeleséget a fiókák kelése előtt
pár nappal célszerű először adni. Ez reszelt főtt tojásból, zsemlemorzsából, reszelt zellerből és sárgarépából álljon.
Amit 2-3 nap alatt nem fogyasztottak el
kedvenceink, azt ki kell dobni, mert a
tojás könnyen és gyorsan romlik. A kereskedelemben kapható dobozos tojásos lágyeleség is.
A fiókák kitollasodása után a tojó
gyakran újból a fészken ül, tojásokat rak
és megkotlik. A fészeképítéshez sokszor a fiókák tollát használja fel. Ha
nem vigyázunk, esetleg teljesen lecsupaszítják a fiókákat, ezért ha ezt a szándékát tapasztaljuk, akkor a kicsiket külön kalitkába kell tenni.
Bár nem kis feladat a csibék gondozása, és sok buktatót rejt magában,
mégis érdemes megpróbálkozni vele,
mert ha sikerül, nagy élményben lesz
részünk.

Költési szezon
A lakásban tartott dísz- és énekesmadarak némelyike, például a kanárik,
már a tavasz beállta előtt felkészülnek az utódok életre segítésére. Fészket épít a tojó, s ha sikerül a pároztatás, akkor tojást rak, kotlik, majd
költ is. Mire kell figyelnünk, ha azt
szeretnénk, hogy életképes utódokkal
örvendeztessen meg bennünket?

Sokan meglepődnek ezen a mondaton,
ha a naptárra néznek, hiszen a tavasz beköszöntéig még várnunk kell. A lakásban tartott madarak (például a kanárik)
azonban éppen ebben az időszakban állnak neki a fészeképítésnek, a tojásrakásnak és a költésnek.
A hímeket a meleg lakásban kell teleltetni, hogy a szaporodási időszakban
kellően „tüzesek“ legyenek. Akkor érzik igazán jól magukat, ha megfelelő
kondícióban vannak – ezt egész napos
fütyörészésükkel jelzik is. A tojókat ezzel szemben lehet „hidegen“ is teleltetni, azaz fűtetlen, de fagymentes helyen
(télikertben) tartani, védetten a széltől, a
hótól és az esőtől. Ha a tojókat már ősztől szoktatjuk a kinti, szabad tartáshoz,
megfelelő minőségű és energiadús
magkeverékkel tápláljuk őket, akkor a
bőr alá zsírréteg épül be, amely megvédi őket a hidegtől.
Ha itt az ideje, akkor a tojókat hozzuk
be a melegre, hogy akklimatizálódjanak. A szaporodási ösztön olykor annyira erős, hogy még a hidegben tartott tojók is – ha elérkezettnek találják az időt
a fészekrakáshoz – csőrükben a fészekanyaggal ugrálnak fel-alá. Ilyenkor fészek híján az etetőedényben is megkotlanak. Ha kész a fészek, jöhet a hím. Ő
nem kell a fészeképítéshez, elég csak
akkor betenni, ha már minden elkészült.
Ezt nevezik „kézből pároztatásnak“, azaz a tojónak nincs lehetősége választani
a hímek közül, hanem azt „kapja“, amit

Figyelem! Kérem, hogy aki január elején elvitte a
Turul utcából ezt a fehér szuka pulit, jelentkezzen,
mert kislányom várja haza a kutyáját.
Tel.: 30/606-2821

Kedves Olvasók! A szépségverseny az évelő növények „színpadra” vonulásával folytatódik.
Megérdemlik, hogy számukra is
találjunk helyet erkélyünkön, mivel elmondhatjuk róluk, hogy az
állandó megújulás tökéletes jelképei. Felvonulásuk befejeztével
egzotikus növények követik
őket, tökéletes mediterrán hangulatot teremtve. Végül, hogy
gondolatainkat teljesen hálóba
fonják erkélyünk futó növényei
is megmutatják magukat.
Egy szakszerűen összeválogatott évelőágy kitüntetett része lehet balkonunknak. Végtelen sok kombinációs lehetőséget ad mind fajgazdagságuk mind az
ebből adódó változatos igényük. Talán
a megjelenési formáik sokfélesége az
oka annak, hogy olyan stimulálóan hatnak. Hosszú életűek és tele vannak
meglepetéssel. Ebből a végtelen kombinációból biztosan találunk szemünkhöz
és erkélyünk adottságaihoz igazodó
kompozíciót is. Aki pl. vadnövény hangulatot szeretne erkélyén, az évelők változatos csoportja egy-két egynyári növénnyel kiegészítve természethű környezetről gondoskodnak és környékünk színes lepkéi és poszméhei is sűrűbb vendégei lesznek balkonunknak.
Balkonládánk a hármas színösszhang
jegyében természetes hatása mellett
rendkívül szemet gyönyörködtető látvány is nyújt csodálóinak. Ültessünk tehát össze körömvirágot, borágót és mezei szegfűt. Szép együttest alkot a festő
pipitér a mezei szarkaláb és a búzavirág
társaságában. A kék búzavirágok a
kardlevelű peremizs és mezei szegfűk
is tökéletes kompozíciót adnak. A rikító
színek helyett, pedig ha inkább a lágy
tónusokat szeretnénk, alakítsuk ládánkat úgy, hogy trombitanyelvet, sárga ligetszépét ültetünk búzavirággal, pipaccsal (rózsaszín virágúval) és margitvirággal egy edénybe. Erkélyünk napfényszegény oldalán szépen virít a harangláb, a piros gyüszűvirág, a csomós
harangvirág, az árvacsalán és a szamóca pirosló termései nemcsak szemünknek, szánknak is adnak egy falat felejt-

hetetlen pillanatot. Az árnyékliliom, az
asztilbe fajok, és az egynyáriként nevelt
gumós begónia balkonunk legsötétebb
sarkában is kedvüket lelhetik, hiszen ők
igazán az árnyéktűrés mesterei. A színpompás évelő fuksziák kontrasztos kiegészítőinek pedig páfrányokat válaszszunk, de őket külön cserépbe rakjuk
erkélyünk árnyékosabb részébe.
Aki úgy érzi, ideje és pénztálcája engedi és balkonján az idejét egy mediterrán nyaralás hangulatában szeretné tölteni a következő növények közül választhat ízlésének megfelelőt: agáve,
mirtusz, füge, babér, téli bangita, leander, európai olajfa, szuhar, nagyvirágú
szuhar, törpe lószőrpálma. Ha erkélyünkön „hétágra” süt a nap a nagy fényigényű bugenvillea, kasszia, citrus, korallcserje és kanári főnixpálma is dísze lehet otthonunknak megfelelő gondoskodás mellett. Mediterrán növényeinkhez kiegészítőként ültessünk illő nyári
virágot és kedvünkre való látványban
lesz részünk. Remekül mutat a nagyvirágú szuhar és a koronás babérfácska
kéken virágzó nyári virágok társaságában. Ehhez a kompozícióhoz illő kiegészítő egy különböző fűszer és zöldségnövényekből álló balkonláda is, ami intenzív illatot áraszt. A kék levendulamezők provánszi illatát aligha lehet balkonunkon visszaadni, de a levendula még
cserépben is ékszer. A Földközi-tenger
régiójának hangulatáról már egy narancsfácska vagy egy dúsan virágzó bugenvillea is gondoskodhat, és ha nincs
helyünk egy ciprusligetnek, egy mutatós ernyős ciprus is megteszi. Ha ezekkel díszítjük erkélyünket, úgy érezhetjük, hogy otthon is nyaralunk!

Magyarország emlőseinek atlasza

Könyvbemutató
Európában a nyolcvanas évek közepén
tudományos körökben egyre növekvő
igény mutatkozott a kontinensen előforduló emlősfajok elterjedésének, állományalakulásának és legfontosabb jellemzőiknek összefoglalására, bemutatására. A felvetésnek három kiváltó oka is
volt. Egyrészt ezekben az években szerkesztették és jelentették meg a legtöbb
európai ország ú.n. Vörös Könyvét, azaz
a különösen veszélyeztetett, vagy kipusztult fajokat bemutató köteteket
(Magyarországon 1989-ben jelent meg:
Rakonczay, Z. (Szerk.) 1989. Vörös
Könyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.).
Másrészt mindenki számára nyilvánvalóvá vált, az aktív védelmi beavatkozásoknak csak akkor van értelme, ha ezek
hatása mérhető. A mérhetőség alapja pedig az alapállapot ismerete, amelyben
többek között a fajok előfordulása, elterjedése és állományváltozási iránya is beletartozik. Harmadrészt ebben az időszakban jelent meg viszonylag sok,
egyes fajok országos helyzetét bemutató
publikáció, azaz kezdtek rendelkezésre
állni olyan adatok, ismeretek, amik lehetővé tették a munka megkezdését. Az
Európai emlős atlasz végül 1999-ben
jelent meg (Mitchell-Jones, A.J., Amori,
G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B.,
Reijnders, P.J.H., Spitzenberger, F.,
Stubbe, M., Thissen, J.B.M., Vobralik, V.
& Zima, J. 1999. The Atlas of European
Mammals. Academic Press, London.).

Magyarországon az emlősökkel kapcsolatos kutatások a kilencvenes években kaptak lendületet. A Szent István
Egyetem, a Kaposvári Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, vagy a Pécsi Tudományegyetem kutatási eredményei a
nemzetközi tudományos porondon is
megállták a helyüket. E munkák adták
az alapját annak, hogy 2003-ban megkezdődhessen a hazai emlős atlasz öszszeállítása. A három szerkesztő (Bihari
Zoltán - Debreceni Egyetem; Csorba
Gábor - Magyar Természettudományi
Múzeum; Heltai Miklós - Szent István
Egyetem) összesen 49 szerző és 424
adatközlő munkáját fogta össze. A szer-

Futó- és kúszónövények
ugyancsak változatos társasága
biztosítja, hogy erkélyünk nemkívánatos pontjait eltakarjuk.
Nem csak hogy takarhatunk
nem illő részeket erkélyünkön,
akár színpompás virágfalat is
varázsolhatunk belőle a megfelelő kúszó növények választásával. Virágjukkal díszítő kúszónövények szép számmal
képviseltetik magukat és több
kifejezetten feltűnő virágot hozó fajukkal is díszíthetjük házunk és erkélyünk falát. Arra viszont vigyázzunk,
hogy némelyik faj tám rendszert igényel. Feltűnő virágot hozó fajok: lilaakác, clematisok, loncfajok és fajták
futórózsák, kínai iszalag, trombitavirág
és a japán hortenzia. Dekoratívak a
lombjukkal díszítő kúszónövények is.
pl. a borostyán, a repkény kecskerágó,
borostás lonc. Egyes fajokat, mint a sárga iszalagot vagy a téli jázmint levelük
kecsessége emeli ki. Másokat, mint a
pipavirágot hatalmas buja levélzete teszi feltűnővé.
Mai szépségversenyünkön említett
növények megfelelő odafigyeléssel
hosszú éveken keresztül erkélyünk páratlan lakói lesznek, úgyhogy megérdemlik a gondoskodást!

zők kiválasztásánál fontos szempont
volt, hogy egy-egy fajt olyan kutató
vagy kutatók mutassanak be, akik hazánkban a legtöbb információval és/
vagy saját kutatási eredménnyel rendelkeztek. Minden, Magyarországon előforduló emlősfajnál a hazai elterjedésen
és állományhelyzeten túl a kötet röviden
bemutatja az európai helyzetet, a faj élőhelyhasználatát, életmódját, táplálkozását és szaporodási jellemzőit. Összesen
86 emlős ily módon felépített részletes
bemutatását találhatja meg a kötetben az
olvasó.
Ezen túl a kötet részét képezi a magyar emlőstani bibliográfia. Ez tartalmazza a legtöbb 1950 és 2006 között
megjelent, emlősfajokkal foglalkozó
publikáció részletes bibliográfiai adatait.
Az igényes kiadású, szépen illusztrált
kötet egyaránt hasznos olvasmánya lehet a természet iránt érdeklődő laikusnak, a tanulmányait végző diákoknak és
a természetet hivatásból járóknak is.
/Megjelent: Bihari Z., Csorba G., és Heltai M.
(szerk.) 2007. Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest, 360 pp./.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Február 23-24.:

dr. Kurucz Marianna
Tel.: 20/341-6655
Erdőkertes, Csillag u. 5/a.

2008. február 21.

A héten visszatérünk az eddig
felgyülemlett olvasói kérdések
rövid megválaszolására. Továbbiakban is várjuk a szolgalat@libori.hu, illetve a Gödöllő,
Pf. 112 címeken kérdéseiket,
észrevételeiket.
Öt éve házasodtunk össze, anyagi
helyzetünkben, jövedelmi viszonyainkban jelentős változások következtek be, ezért házassági szerződésben szeretnénk vagyoni viszonyainkat rendezni. A házasságkötés
után is van erre lehetőség?

Kedves Szülők!
Az Erkel Ferenc
Általános Iskola
szeretettel várja a leendő első
osztályos gyermekek szüleit
2008. MÁRCIUS 13-ÁN A
NYÍLT NAPON.
„Legyen a zene mindenkié!”
(Kodály Zoltán)
Az Erkel Ferenc Általános Iskola
emelt szintű ének-zenei első
osztályába jelentkező gödöllői
gyermekek számára
2008. MÁRCIUS 27-ÉN ÉS 28ÁN, 14 – 17 ÓRA KÖZÖTT
TARTUNK
MEGHALLGATÁST.
Az énekhangról, a zenei hallásról
és a ritmuskészségről, egy-két
óvodában tanult dal eléneklése és
ritmus visszatapsolása alapján
győződnek meg nevelőink.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
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Mozaik
Igen. Házassági vagyonjogi szerződést a házasságkötést megelőzően a
házasulók, házasságkötést követően a
házastársak bármikor köthetnek. Ha a
megállapodás ingatlant is érint, úgy a
szerződés ügyvédi ellenjegyzése is
szükséges.
Tudomásunk van róla, hogy 2008.
január 1-jétől a TEÁOR számok
megváltoztak. Társaságunknak ezzel kapcsolatban van-e a Cégbíróság felé bejelentési kötelezettsége?
Kizárólag a TEÁOR ’08-ra történő
áttérése miatt nincs szükség a társasági szerződés módosítására. Az átsorolást a Cégbíróság automatikusan
megteszi, azonban a régi tevékenységi körök kb. 40%-a sorolható automatikusan át, míg a többi tevékenységi kör több részre esik szét, ezek esetében a Cégbíróság fel fogja szólítani

a Társaságokat, hogy rendelkezzenek
arról, mely tevékenységi köröket kívánják az újak közül megtartani.
Amennyiben bármilyen más változás
esedékes a Társaság életében (ügyvezetői tisztség meghosszabbítása,
székhely, telephely változtatás stb.)
azzal egyidejűleg a tevékenységi köröket kötelező átsorolni.
Fizetési meghagyást bocsátott ki
velem szemben a bíróság, melyben
foglalt összeggel nem értek egyet.
Hogyan tudok ez ellen védekezni?
A fizetési meghagyás kézhezvételétől
számított 15 napon belül „ellentmondással” élhet, amennyiben a fizetési
meghagyásban foglaltakat nem tartja
jogosnak. Az ellentmondásban azonban elő kell adnia azokat a tényeket,
amelyre alapozza az ellentmondását,
és ezt bizonyítékokkal kell alátámasz-

Pest Megyei Önkormányzat Margita
Idősek Otthona (2111 Szada, Kisfaludy u. 4.) pályázatot hirdet gazdasági
vezető munkakör betöltésére. Feladata az intézmény pénzügyi, számviteli,
gazdasági feladatainak ellátása, költségvetési előirányzatok célszerű és takarékos felhasználása. A gazdasági
részleg irányítása, ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú pénzügyi, számviteli végzettség
– költségvetési területen szerzett szakmai gyakorlat (vezetői gyakorlat
előny)
– büntetlen előélet
– számítógép kezelői ismeretek
Jelentkezéshez szükséges iratok:
– részletes szakmai önéletrajz

– iskolai végzettséget igazoló okirat
hiteles másolata
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Bérezés a KJT., valamint Pest Megye
Önkormányzatának rendelete alapján
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 29.
A pályázat benyújtásának helye:
Margita Idősek Otthona Igazgatója,
2111 Szada, Kisfaludy u. 4.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. március 7.
Az állás betöltésének időpontja:
2008. március 8.
További információkat a Margita
Idősek Otthona Igazgatójától
kérhetnek a pályázók.
Tel.: 28/503-360

tania. Ellentmondása következtében
ezen nem peres eljárás perré alakulhat. Abban az esetben ha nem él az ellentmondás lehetőségével, úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és
végrehajtható lesz!
Lakásfelújításom érdekében kötött
vállalkozói szerződést a vállalkozó hibásan teljesítette. Bizalomvesztés miatt a kijavításra nem tartanék igényt,
milyen más lehetőségeim vannak?
Elsősorban kijavításra, vagy kicserélésre van lehetősége. Másodsorban
árleszállítás kérésére, vagy a szerződéstől való elállásra jogosult. Amit
kevesen tudnak, hogy a szavatossági
jogok érvényesítésén kívül a hibás
teljesítéssel okozott kár megtérítését
is igényelheti a vállalkozótól.

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.

Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársa

Megnyitott

ÜGYELETEK

a Dr. Tácsik Réka Ügyvédi Iroda
ORVOSI ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

biztosítási szakjogász képzésben részt
vett, kártérítési-, munka-, fogyasztóvédelmi jog szakterületeken
tapasztalattal rendelkező ügyvéddel a
Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 34. szám alatt.

Február 18-25-ig: Ezüstkehely,
Petőfi S. u. 1/a. Tel.: 416-551.

Telefon: 06-28/413-537, 06-70/365-4178
e-mail: drtacsik@libori.hu

Február 25-márc. 3-ig: Kígyó,
Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

A Gödöllői Királyi
Kastély Kht.
MŰSZAKI
ADMINISZTRÁTOR
MUNKATÁRSAT KERES
azonnali belépéssel!

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

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

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a kastély titkárságán Vámosi Ritánál vagy
e-mailen:
vamosi.rita@kiralyikastely.hu
Tel:28-420-331.

Az Egyesített Szociális Intézmény az idősek
otthonába (Gödöllő, Ady Endre sétány 56.)
ÁPOLÓ + HID KÉPESÍTÉSSEL
MUNKATÁRSAT KERES
Előnyt jelent: vezetői tapasztalat, gödöllői
állandó lakcím. Illetmény: a Kjt szerint +
munkahelyi pótlék.
Munkakezdés ideje: 2008. március 1.
Részletes felvilágosítás kérhető: az
intézmény vezetőjétől, 28-512-405-ös
telefonszámon

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.

ÜZLET ÉS PARKOLÓ BÉRLÉSI
LEHETŐSÉG A VÁROSI PIACON
ÉRDEKLŐDNI A
28/422-019, VAGY A
30/503-0777
TELEFONSZÁMOKON
LEHET
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

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

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig, KEDDEN
N I N C S ÜGYFÉLFOGADÁS, Szerdacsütörtök: 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.

Hirdetés

2008. február 21.

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező konyhai kisegítő nő jelentkezését várjuk. Érd.: 30/913-8769.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos
lány jelentkezését várjuk. Érd.: 30/913-8769.
* Gödöllő központjában lévő sörözőbe fiatal pultos-felszolgáló lányt keresünk. Tel.: 70/312-59-65
* Angol tanárnőt keresnék, aki házhoz jönne. Érd.:
30/9138-769
* 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
* Cégünk keres gyakorlott CO hegesztőket, lakatosokat
Gödöllő ill. Dunakeszi munkahelyekre. Kiemelt bérezés!
Azonnali kezdéssel! Tel: 20/492-3044
* Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással
orvostechnikai termékek irodaházon belüli értékesítésére.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Tel: 30/857-7940
* KŐMŰVES és SEGÉDMUNKÁS FELVÉTEL, büntetlen
előélettel. Bér megegyezés szerint. Tel: 30/381-5533 -8
órától 18 óráig.

* Gödöllői sörözőbe gyakorlattal rendelkező PULTOS
HÖLGYET felveszünk. Érd: 20/342-9412
INGATLAN
* Cegléden a termálfürdőtől 200 méterre 1321
négyzetméteres telek 30% beépíthetőséggel eladó. Kíváló
helyen. Az utca végében található a termál- és
élményfürdő. Befektetésnek is kíváló. Tel: 20/9349013
* 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
* EXTRA ÁLLAPOTBAN! GÖDÖLLŐN, SZT. JÁNOS U., I.em-i,
GÁZFŰTÉSES, 60 m2-es, 2 SZOBÁS LAKÁS. ÚJ burkolatok,
szaniterek, zuhanykabin stb. IÁ: 13,8 M. T: 70/383-5079

* Vállalom családi házak és lakások takarítását. Tel:
30/843-4971

* GÖDÖLLŐN 700 nm-es panorámás építési telek eladó.
Iár 8,5 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
www.godolloihaz.hu

* Megújult gödöllői szépségszalonba gyakorlattal rendelkező KOZMETIKUST, FODRÁSZT KERESÜNK márciusi
kezdéssel. Érd: 30/435-7048

* JÓ VÉTEL GÖDÖLLŐN! 69m2-es egyedi fűtéses erkélyes
1+2 félszobás jó beosztású világos lakás központhoz közel
ELADÓ! Azonnal költözhető. Iár: 14 MFt. 20-772-2428

* Mérőműszereket gyártó Kft. kézügyességet igénylő
betanított munkára női alkalmazottakat keres. Érettségi,
számítógép ismeret előnyt jelent. Tel: 20/247-9739

* ELADÓ II-ik emeleti lakás Palotakerten park felőli
oldalon. Iár 8,5 MFt 20-7722428

* Árkus 2000 Kft. irodaszer kereskedés felvételre keres:
számítógépes ismerettel, kereskedelmi végzettséggel,
szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársat.
Jelentkezni: arkus@arkus.hu 17 után 30/996-4891
* MANIKŰRÖST, PEDIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST KERESEK
GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA. Tel: Zabó Ágnes
30/2682-084, 28/410-821
* Svájci cég jó kommunikációs képességgel rendelkező,
lendületes munkatársat keres jó kereseti lehetőséggel,
ingyenes átképzéssel. Németh Zsófia 70/634-1132
* Magyarországon piacvezető kereskedelmi cég keres
ambiciózus, jó kommunikációs képességgel rendelkező,
érettségizett értékesítési munkatársakat. Kiemelkedő
kereseti lehetőség. Érd: 30/9-812-796
* Bróker iroda felvételt hirdet még 1 fő részére kiemelt
pénzügyi tanácsadói munkakörbe! (Akár tőzsdei tanácsadói is!) Kellemes munkakörülmények és kiemelkedő juttatások várnak a kiválasztott jelöltre. T: 30/620-6454

* 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 felújított LAKÁS
GÖDÖLLŐN a központhoz közel! Iár 7,5 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
* 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! Tel
20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT SZADA 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
* 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 207722429

-Épülő projekt a Röges városrészen, nappali+3 szobás lakóház garázzsal 300m2
telekkel 28,8 MFt.
-Egyedi fűtésű felújított 44m2 lakás a
Palotakerten 9,8 MFt.
-Gödöllőn belterületi építési telek 1166m2
13,7 MFt
-Gödöllőn 637 m2 belterületi építési telek
11,4 MFt
-Hegy utca tetején 730m2 belterületi
közművesített telek 109m2 ház építhető rá.
Ősfás környezetben 35m2 faházzal 18,2 MFt
-Isaszeg Öreghegyen 985m2 telek víz villany közművekkel 3,6 MFt.
-Alvég területén nívós 239m2 családi ház
782m2 telken 45MFt.
-Keresünk megvételre lakást az Egyetem
téren vagy környékén.

* Eladó kétgenerációnak is alkalmas családi ház a
Harasztban 170 nm ,4 szoba+2 nappali + 2 fürdő, igényes
burkolatok. Iár 39,5 MFt 20-7722429
Gq ÚJ ÉPÍTÉSŰ igényes kialakítású CSALÁDI HÁZ
Kartalon ELADÓ! Nagy nappali + 2 félszoba, terasz,
garázs, kombicirkós fűtés, nappaliban padlófűtés, kandalló kiépíthető. Iár 17,5 MFt. 20 7722428
* KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT,
LAKÁSOKAT, TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az OTP mellett –
SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
* Isaszeg központjában, főútvonalon eladó 88m2-es, földszintes ház 800 m2-es ápolt gyümölcsös kerttel, vállalkozásra is alkalmas. Iár: 12 M. Tel: 20/417-1443,
28/494-369
* Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek eladó.
Iá: 11 M. Tel: 28/404-124, 30/2766-526
* Eladó Gödöllőn, az egyetemi lakótelepen, téglaépítésű
társasház földszintjén 52 m2-es, 2 szobás, erkélyes,
gázkonvektoros felújításra szoruló lakás. Érd: 20/4237672 este
* Gödöllőn, városközpont csendes részén eladó egy erkélyes, részben felújított 2,5 szobás, 64 m2-es, 3. emeleti
lakás. Azonnal beköltözhető. Iá: 12,9 M. Érd: 70/2586572
* 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
* 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
* KARTALON a központhoz közel 552 m2-es telken 90
m2-es hosszú komfort nélküli parasztház eladó. Tel:
20/213-7054

* Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 2 szint, 170m2,
4 szoba + nappali, szép telek. Iár 27,5MFt. 20-772-2429

* 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 kertes ház Gödöllőn a kertvárosban! 4 szoba + 2
nappali, Duplagarázs, Szuterén tágas terek, finn szauna,
egyedi fa nyílászárók,, fenyőfa zsalugáterek Iár 57,5
MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429

* 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
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* Gödöllőn Tesco mellett eladó 240 m2-es családi ház sok
extrával. Uitt 1200 m2-es telken 110 m2-es családi ház
eladó. Tel: 30/946-7702
* Gödöllő központjában négyemeletes ház 2. emeletén 64
m2-es, 2 szobás, kis rezsijű, jó állapotú lakás eladó. Iár:
13,5 M. Tel: 06-1/410-3790, 30/225-3371

Hirdetés
* Gödöllő-Kertváros (Kiss J. u.) 600 m2 telken 157 m2
alapterületű, 3 szobás, nappali, étkező, új ház igény szerinti befejezéssel jelenleg szerkezetkész állapotban 31 Mért, kulcsrakészen 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

* 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

* Gödöllőn, János utcában fsz.-i, gázfűtéses, egyszobás
lakás eladó. Iár: 10,2 M Ft. Tel: munkaidőben: 28/4133095, mobil: 30/241-8159

* 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

* SÜRGŐSEN ELADÓ a Remsey krt. 3. sz. alatti 65 m2-es
1+2 fél szobás 3. emeleti lakás. Iár: 15,5 M. Tel: 70/2217502, 70/581-3736

* Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás
2350 m2-es megosztható építési telek 80 m2-es
felújítható házzal eladó. Tel: 28/421-619

* Gödöllőn 2 és félszobás kertkapcsolatos felújított lakás
eladó. Iár: 16 M Ft További infó:
www.eladoingatlan.5mp.eu Érd: 30/361-2299

* Turán eladó 3 szobás ház: előszoba, fürdőszoba, konyha, spejz, kamra; gázkonvektor, telefon, csatorna, víz;
melléképület, garázs 1144 m2-es telken. Érd: 20/5538624

* 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

* Kossuth L. utcában 2 szobás 3. em. felújított, erkélyes
lakás eladó. Tömörfenyő beépített konyhabútorral,
csendes helyen, Erzsébet park mellett+ tárolóval. T:
30/626-9199

* Sürgősen eladó Aszódon egy 57 nm-es 1 + 2 félszobás
szép állapotú nagy lakás saját tárolóval és garázzsal. Iár:
12,5 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665

* Eladó Antalhegyen egyszintes 130 m2 összkomf. családi ház 687m2 telekkel, gázfűtéssel, melléképülettel,
garázzsal. Ugyanitt eladó 687 m2 saroktelek, közmű az
utcában. 20/592-8665
* Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, kétszobás, parkettás, konvektoros, 2. em. téglaházi lakás
saját tárolóval eladó (erkély nincs). Iár: 11,3 M. Tel:
30/350-4346
* Salgótarján zöldövezetében panorámás 47 m2-es 1,5
szobás összkomfortos 1. em. jó állapotú öröklakás 5,5 Mért eladó. Érd: 30/476-4782
* 49 m2-es első emeleti lakás az Ambrus közben eladó.
Irányár: 12,6 M Ft. Tel: 70/200-4046
* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN FÖLDSZINTI 56m2
ERKÉLYES, FELÚJÍTOTT LAKÁS TULAJDONOSTÓL
ELADÓ. Tel: 20/9779-597

* Sürgősen eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy
IV.emeleti 62 nm-es 1 + 2 félszobás lakás. Iár: 12,99 M
Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
* Eladnám, vagy központi 1,5-2 szobás, erkélyes lakásra
cserélném Gödöllő Kertvárosban 706 m2 telken lévő 86
m2-es 2,5 szobás családi házamat parkosított kerttel,
kerti tóval, 2 autó részére fedett beállóval. Iár: 23 M Ft.
Érd: 20/545-5182
* Gödöllőn, téglaházban 2 szobás, gázkonvektoros 2. emi lakás 12,5 MFt - Palotakerti parkra néző 2 szobás lakás
10,8 MFt – Gödöllőn 2300 m2-es összközműves telek
régi házzal 22 MFt – Szilasligeten 3 szobás + nappalis
felújított ház 22,5 MFt – Valkón 3 szobás + étkezős
gázfűtéses ház 14,2 MFt – Gödöllőn 2 Ha földterület 20
MFt-ért eladó. Tel: 28/430-890, 20/435-7387 HÁZ és
VÁR BT
* 65 m2-es lakás eladó Gödöllőn zöldövezeti kertes társasházban + garázs. Tel: 20/3494-316

* Eladó kastélyparkhoz közeli klasszikus családi ház modern felszerelésekkel (klíma, riasztó) 3szoba, 2fél-, dolgozó, 2 fürdőszoba, 1000 m2 telken, rendezett, szép kerttel. Iá: 35,9 M. Érd: 30/471-2614, este28/417-986

* Gödöllő Palotakerten 4. emeleten teljesen felújított
lakás (egyedi faajtókkal, új burkolatokkal) eladó. Iár: 12,5
MFt. Érd: 20/432-3689 (este)

* János u. 14. 1. emeleti, 54 m2-es, felújított, 2 szobás
lakás eladó. Azonnal költözhető. Iá: 12,5 M. Ft. Tel:
30/4917-301

* Gödöllőn a Szt. János utcában, téglaépületben 1 szobás
36 m2-es, magasföldszinti, egyedi fűtésű lakás azonnal
beköltözhetően ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 20/9810-795

* Eladó János utcán 2 szoba összkomfortos 3. em. konvektoros lakás. Iá: 11 M. Ft. Tel: 20/388-3292

* Gödöllőn kisebb lakást vennék 10 M Ft alatt,
készpénzzel. Érd: 20/361-1968
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* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és különkülön 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
* 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 eladó Erzsébet kir. krt-on 3. em-i 55 m2-es 2
szobás lakás 12 MFt + felújítás. Tel: 30/490-8516
* SZADÁN panorámás 120 m2-es szuterénos családi ház
SÜRGŐSEN eladó. Tel: 06-30-318-1728
* Eladó lakás Gödöllőn, Szőlő utcában. 69 m2-es. 1+2 félszobás, étkezős, tárolós, parkra néző, csendes, erkélyes,
világos, egyedi fűtéses, alacsony rezsijű magánszemélytől! Tel: 30/475-0807
* Palotakerten parkra néző, felújított, jó állapotú 2
szobás lakás SÜRGŐSEN eladó (kábel TV, NET, telefon
van). Érd: 70/366-8026
* Gödöllőn az Erzsébet körúton eladó egy jó állapotú két
szobás 56 nm- es lakás. Iár: 10,9 M. Ft. Érd. 30/384-2190
* Gödöllőn a kastélykert szomszédságában eladó 2 szoba
plusz nappalis fszt-i. egyedi fűtésű, alacsony rezsis társasházi lakás. Iár: 11,8 M. Ft. Érd. 30/384-21-90
* CSANAKI RÉSZEN EGYEDI AJÁNLAT, SÜRGŐSEN ÁR
ALATT! Csendes környezetben 1163 nm telken eladó egy
igényes kivitelezésű 6 éve épült 178 nm családi ház,
garázzsal, sok extrával. Iár: 32 M. Ft. Érd. 30/384-21-90

FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*VERESEGYHÁZON
panorámás
domboldalban 966 nm-es, bekerített építési telek eladó. Beépíthetőség: 30%. Iár: 13mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 53
nm-es, két szobás, első emeleti,
téglaépítésű,
konvektoros
lakás
SÜRGŐSEN eladó, 11 mFt fixáron.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nmes telken most épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi lakások szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 31,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nmes telken most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4 szobás, garázsos ikerházi lakások szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 33 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.

*A Fenyvesben 670 nm-es telken nappali + 3 szobás 140 nm-es új építésű
családi ház eladó. Irányár: 38 mFt.
*A Királytelepen, 700 nm-es telken,
nappali+4 szobás, 150 nm-es, 3 szintes
családi ház eladó. Irányár: 36 mFt
*Királytelepen, 994 nm-es saroktelken,
2 szobás, 80 nm-es téglaház eladó. Iá:
18,5 mFt.
*A Királytelepen 1167 nm-es parkosított
telken két lakóház eladó: egy 100 nm-es,
3 szobás és egy 50 nm-es, 1 szobás (melléképületekkel, garázzsal). Iár: 29 mFt.
* Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nappali
+ 4 szobás családi ház eladó. Iár: 35 mFt.
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998ban épült, kétszintes, 160 nm-es, nappali+ 3 szobás klimatizált családi ház
(parkosított telek, medence, dupla
garázs, pince, öntöző rendszer) eladó.
Irányár: 43 mFt.
*A Nagyfenyvesben 620 nm-es parkosított telken, 220 nm lakóterületű, háromszintes, garázsos családi ház eladó
(úszómedence, automatalocsoló berendezés, szauna, kandalló). Iár: 46 mFt.
*A Csanakban 2002-ben épült nappali
+4 szobás, dupla garázsos családi ház
1120 nm-es telken SÜRGŐSEN eladó.
Irányár: 32 mFt.
LAKÁSOK:
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű, konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,3 mFt .
*A központban 72 nm-es, nappali+ 2
szobás, 2003-ban épült, első emeleti,
erkélyes lakás saját parkolóval eladó.
Irányár: 25,5 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti 2 éve felújított
lakás eladó. Iá: 12,7 mFt
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
4. emeleti, jó állapotú lakás eladó.
Irányár:10,9 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti szépen felújított lakás
eladó. Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 13,5 mFt
*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, felújított
lakás,
egyedileg
szabályozható
távfűtéssel eladó. Irányár: 13 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, lakás eladó. Irányár: 13,8 mFt.
*A központban 100 nm-es, első emeleti,
5 szobás, erkélyes lakás egyedi,
beépített bútorokkal, hatalmas, fedett
terasszal eladó. Irányár: 29,5 mFt
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
4. emeleti, jó állapotú lakás eladó.
Irányár:10,9 mFt.
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* Eladó Szilágyi E. u. 2 szoba összkomfortos családi ház
iá: 18,5 M-ért, János u. 1,5 szobás konvektoros földszinti téglalakás iá: 11 M-ért. Tel: 70/948-2271
* 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 0620/9194870
* 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 az Erzsébet-park közelében 36 nm-es, 1
szobás lakás eladó. Iá: 9,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

Hirdetési inform@ciós sz@m: 06~70~381~76~94

* 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

2008. február 21.
* 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,
színvonalas kialakítású, 80 nm-es (2 + 2 x fél szoba,
étkező, spejz, fürdőszoba, 2 wc) erkélyes lakás, új
beépített konyhabútorral, zárható pincerésszel. Iá: 20,9
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen, 1000 nm-es (33m-es
utcafronti szélesség) panorámás, belterületi üdülő övezeti
telek – 15 %-os beépíthetőséggel – eladó. Víz, villany a
telken. Iá: 10,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 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 nmes 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 konyhabútor, medence, 54 nm-es fedett terasz, 3 beállásos
garázs) luxus kivitelezésű földszintes családi ház 1305 nmes öntözőrendszerrel ellátott, parkosított telekkel. Iá: 45
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

2008. február 21.
ALBÉRLET

Hirdetés
KIADÓ

* 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: 0620/9194-870
* Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort, teljesen felújítva, új bútorral kiadó. 50 E +kaució. Tel:
30/9446-816
* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó legfeljebb 2
személynek! Tel: 70/250-3276
* Szőlő utcában szoba kiadó fürdőszoba, konyha
használattal. Tel: 20/530-0109 esti ó.
* 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

* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó.
Érd.: 0630/9509-396
* 80 négyzetméteres helyiség kiadó a vasútállomás mellett, az Állomás téren. Üzletnek, irodának, raktárnak is
kíválóan megfelelő. Forgalmas helyen. Sikeresen működő
vállalkozások mellett található. A 80nm2 igény szerint
további 40nm2-vel bővíthető. Saját wc, vizes blokk,
riasztó. Korrekt áron, korrekt tulajdonostól. Tel:
20/9349013

* Lakótársat keresek Gödöllő, Kazinczy krt.-i 2
szobás, egyedi gázfűtésű lakásba. 25 E/hó + rezsi +
25 E Ft kaució szükséges. Tel: 70/255-8331

* 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

* János utcában 45 m2-es 1,5 szobás lakás kiadó. 45
E Ft + rezsi. Tel. 30/390-1505

* KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel: 06-70/2247137

* Egyetemtől 300 m-re 3 szobás lakás kiadó.
Gázkonvektoros fűtésű. Érd: 30/250-4696

* 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

* Kerepesen, főútvonal mentén, frekventált helyen
kiadó egy 53 m2-es, összkomfortos ingatlan (főleg
iroda céljára). Érd: 70/298-9402, 70/284-1029
* Gödöllő Szt. János u. 23/c alatti jó állapotú, földszinti, konvektoros, 2 szobás, erkélyes lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 20/333-7833
* Sürgősen KIADÓ egy 44 nm-es másfél szobás VII.
emeleti lakás, bútorozatlanul a Dózsa György úton.
Iár: 50.000.- Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
* Központban lévő 2 szobás, 55 m2-es, bútorozott,
cirkófűtéses, 1. emeleti lakás kiadó. Bérleti díj:
50.000 +rezsi +1 havi kaució. Tel: 20/422-2998

* 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
* Garázs kiadó a Kossuth Lajos utcában a Plus áruházhoz
közel. Tel: 30/490-8516
SZOLGÁLTATÁS

* Gödöllő, Kossuth L. utcában irodának és lakásnak is
alkalmas új építésű ingatlan kiadó! Tel: 30/241-4323
* Gödöllőn a Kör utcában magasföldszinti 1 szoba
összkomfortos lakás, gázfűtéses kiadó. Tel: 28/412471
* Gödöllő központjában hosszútávra kiadó 2,5 szobás
2. emeleti teljesen felújított gázkonvektoros lakás
bútorozatlanul(v. bútor megoldható) 65 E Ft/hó. 100 E
Ft kaució. 30/9491-498
* Gödöllőn városközpontban csendes helyen, részben
bútorozott 2 szobás konvektoros, vízórás, redőnyös, jó
állapotú lakás hosszabb távra kiadó. Tel: 28/421-619
* Gödöllő központjában igényes 85 m2-es bútorozott,
amerikai konyhás, parkolós, valamint 75 m2-es földszinti nappali + 2 szobás lakás kiadó. Tel: 30/9617621.
* Gödöllő Kertvárosban, csendes környezetben felújított 120 m2-es családi ház nagy udvarral hosszútávra
kiadó. Tel: 20/9372-828
* Szadán panorámás helyen összkomfortos bútorozott kertes ház kiadó. 60 ezer + rezsi. Tel: 70/4098820
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Városközpontban különbejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 571-7621.

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.::
30/851-8763.
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-555
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. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.:
70/241-8999.

* Gödöllőn a Szent János utcában hosszú távra kiadó
55 nm-es, felújított, konvektoros, egyedi fűtésű, 1+2
félszobás lakás, külön tárolóval 55 E Ft + rezsi + 1
havi kaució. Érd.: 70/568-5120
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi
fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.:
(20) 479-4650
* Palotakerten, csendes, 1 szobás, parkra néző,
légkondicionált, kábeltévés, internetes, teljesen
berendezett (mosógép, mosogatógép stb.) lakás kiadó.
50 EFt/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/485-7649
* Társbérletként lakótársa(ka)t keresek 44 m2-es
bútorozott, kábeltévés, Internetes, Gödöllő központjában lévő lakás nagyszobájába (1 v.2 bérlőt). Bérleti
díj 48 E +rezsi. T: 20/825-4664
* Gödöllőn kiadó családi háznál külön álló 50 m2-es
kis ház rezsivel: 50 E/hó, 1 havi kaució. Tel: 20/4262983, 20/271-8902
* Kétszobás lakás kiadó Gödöllőn, János utcában. Tel:
20/966-5773

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.: 70/6135662.
* Gödöllői szépségszalonba okleveles gyógy masszőr
várja kedves régi és új vendégeit. Frissítő-relaxáló
masszázs; SPA méregtelenítés-állapotjavítás; talpreflexológia, zsírégető-cellulit masszázs. T: Molnár Tímea:
30/313-6124
* Egészségmegőrző, gyógyulást segítő, gyógy-, svéd-,
frissítőmasszázs. Kedvező árakkal várom vendégeimet a
Palotakert 4. sz. alatti kozmetikában. Bátyi Zoltán szakképzett gyógymasszőr. Tel: 70/369-7213
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* Ingatlan értékesítési tanácsadás, ha venne, vagy eladna. Pál 30/9528-228

OKTATÁS
* TÜCSÖK Hírlap – Dohány – Ajándék. Megújult árukészlettel várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat H-P 4:30tól 16:30-ig Sz-V 4:30-tól 11:00-ig! Gd. Dózsa Gy. u. 35.
(Temető mellett, zöld házakkal szemben)
* LÉPCSŐK – KONYHÁK – ASZTALOSMUNKÁK. Tel:
06(20)419-0426
* Megbízható brigád vállal festést, mázolást, tapétázást,
hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, dryvitolást,
lakásfelújítást garanciával, referenciával, ingyenes
felméréssel. Tel: 20/491-3521, 30/266-8730
* 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
* HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük
bizalmát!
* TAVASZI KERTTAKARÍTÁS, fakivágás, egyéb kerti
munkák. Tel: 30/528-7777
* PILATES-TORNA kezdő csoport indul Gödöllőn az
Isaszegi úton. Tel: 06-70-41-41-629
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új
egyedi kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu
Tel: 28/486-029, 70/384-8711
* Kőműves mester vállalja családi házak teljes körű
kivitelezését, felújításokat műszaki vezetéssel. Dryvitolás,
ácsmunkák. Tel: 20/925-8912
* 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.

* LADA Samara 1300-as bordó színű, friss műszaki vizsgával 28.000 km-rel garázsban tartott kitűnő állapotban
első tulajdonostól igényesnek eladó! Tel: 20/396-6461

* TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak
folyamatos csatlakozási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021
Bálint Krisztina

* Párhetes kiskutyák ajándékba elvihetők. Vizslamamától
keverék kutyusok. Tel: 70/219-3046, 70/5358-115

* 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: 28-423744, 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Ha nincs ideje arra, hogy ellenőrizze gyermeke tanulmányait, mi megtesszük Ön helyett, sőt korrepetálást is kaphat matematika, fizika, kémia tantárgyakból, s megtanítjuk a helyes tanulási módszerek
elsajátítására is 5-10 osztályos fiát és lányát. Érd: 28423-744, 30-908-4130.

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.:
28/407-122.

* JÓ ÁLLAPOTÚ használt BÚTOR költözés miatt azonnal
eladó. Francia méretű sezlon, kinyitható kétszemélyes
rekamié, székek, asztal, kredenc. Tel: 30/433-2353

* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861

* ELADÓ EGY JÓ ÁLLAPOTÚ FÉG 12-es KAZÁN. Tel:
30/9698-698

* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely, szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
*
FUVAROZÁST,
KISEBB
KÖLTÖZTETÉST,
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel: 30/6767-966
* TERVEZÉST, kivitelezést, felelős műszaki vezetést vállal építészmérnök referenciával. Tel: 06/30/634-6573
* Vállaljuk udvarok teljes körű takarítását sitt, szemét
elszállításával; házak bontását, teljes tereprendezését,
fák kivágását. Hívjon bizalommal, ár megegyezés szerint.
Tel: 30/481-4005

* Betéti társaság eladó. Érd: (20) 350-8592

* ARAB és ANGOL nyelvoktatás Gödöllő szívében,
Palotakerten. TAPASZTALT NYELVTANÁR, egyéni órák,
rugalmas óradíj, ingyenes tananyag. Érd: 30/433-2353,
armastus@freemail.hu

* JÁTÉK-AJÁNDÉK ÁRUKÉSZLET BESZERZÉSI ÁR ALATT
ELADÓ. Tel: 30/315-1897

* Vállaljuk már meglévő kapuk automatizálását, valamint
távvezérlésű garázskapuk beépítését. Érd: 20/985-7771

* 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

* Némettanár nagy tanítási gyakorlattal vállalja diákok
vizsgára való felkészítését és korrepetálást. Tel: 28/418560 Bereczky

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.: 20/9133-165

* Vállalom fából garázsajtók, teraszok, korlátok, kis- és
nagykapuk
készítését,
továbbá
mindenféle
lakatosmunkát, zárcserét, stb. olcsón és gyorsan. Érd:
20/985-7771

EGYÉB

* ANGOL OKTATÁS kezdőtől felsőfokig. Általános és üzleti
angol kiscsoportban vagy egyénileg. Jelentkezés:
28/414-297, 30/9909-346

ADÁS~VÉTEL

* 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

* FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes kisbusz) friss vizsgával eladó. TRABANT Kombi alkatrésznek,
10000Km-es gyári motorral, sok új alkatrésszel olcsón
eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész
eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3345.

* 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

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok
rövid határidőn belül. Tel.: 70-944-2377

* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.

2008. február 21.

* 3+2+1 jó állapotú bársony bevonatú ülőgarnitúra eladó.
Fix ár: 35 E Ft. Tel: 20/965-5417
* FALIKAZÁNT VENNÉK vagy autómmal elcserélném.
20/3620-900
* MOSÓGÉP, Whirlpool FL5085 típusú eladó. Ára: 30.000
Ft. Érd: 30/9641-437
* Szőnyeg, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583
* Eladók: 70 x 70 cm-es fiókos-polcos szekrény (5 ezer
Ft), 30 x 60 cm-es faliszekrény (3 ezer Ft), szobai taposó
kondigép (4 ezer Ft), új, bőr diplomatatáskák (8 és 10
ezer Ft), új sztereó sétáló walkman (2 ezer Ft), original
Beck-késkészlet, bárddal, grillollóval (20 ezer Ft), 80 x 30
x 45 cm-es kétrészes, műanyag szennyesruhatartó (2
ezer Ft), 2 db új, 2,5 x 40 x 40 cm-es, zöld hokedlitető (1
ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladók: S méretű, új, világos bőrkosztüm (20 ezer Ft),
38-as világosbarna, ľ-es női átmeneti kabát (15 ezer Ft),
új, fekete, L méretű női bőrdzseki (12 ezer Ft), új, fekete,
42-es hosszú, női bőralj (10 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Jó állapotban lévő, 1993-as évjáratú, Fiat Fiorino felújított motorral, érvényes műszakival, áron alul, 200 ezer
Ft-ért eladó. Tel.: (20) 212-6315.

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig

2008. február 21.

Futsal NB I. – Öt gól ajándékba

Dekoncentrált fiatalok
Némi változás történt a bajnoki menetrendben, így a Megatherm-GSK február 18-án játszotta le, az eredetileg
március 3-ára kiírt meccsét az Euro
Mobil Trans Győr ellen. A vendégszereplés remekül indult, de nem végződött túl jól, így újabb vereségbe szaladt
bele városunk csapata (8–2).
Két meghatározó játékosa nélkül
(Smeló Dávid, Farkas Ádám) utazott
Győrbe a csapat, ennek ellenére az első játékrészben meglepték a mieink a
rutinos hazaiakat (3–2) és ebben a 20
percben egyenlő partnerei voltunk az
EMT Győr gárdájának. A második félidőben ismét bebizonyosodott, hogy
fiatal csapatunk nem képes végigkoncentrálni egy teljes meccset. Gyermeteg hibákat követtek el a játékosok,
amit könyörtelenül kihasználtak a
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győriek, így nagyarányú, 8–2-es vereséget szenvedett csapatunk.
Tóth Károly: „Megleptük a hazaiakat
és a kontráink is rendre veszélyt jelentettek, ez meg is látszott a félidei eredményen. A folytatás már nem sikerült.
A nyolc hazai találatból legalább ötször mi hoztuk kihagyhatatlan helyzetbe a győrieket.“
A következő, 18. fordulóra március 7én kerül majd sor, amin a GSK a Szeged együttesét fogadja.
Futsal NB I., 17. forduló
Euro Mobil Trans Győr – Megatherm-GSK 8–2 (3–2)
Gólszerzők: Száraz Szabolcs, Harnisch Ákos
Élmezőny: 1. Mezei Vill FC 41 p.; 2.
Goldball RFC CSömör 34 p.; 3. EMT
Győr 33 p.;...7. Megatherm GSK 26 p.

Válogatott – U21-es döntetlen
Gödöllőn
Az elmúlt szerdán és csütörtökön
U21-es teremladarúgó válogatottunk
fogadta Lengyelország korsztályos
futsal együttesét előbb Gödöllőn, majd
Gyöngyösön. A két formálódó csapat
meccseinek gödöllői fellépésén igazságos döntetlen született (2-2, míg
Gyöngyösön a jobb erőben lévő lengyelek örülhettek (4-2).
Tóth Károly edző keretében négy gödöllői játékos (Smeló Dávid, Harnisch
Ákos, Póta Balázs, Száraz Szabolcs) is
helyet kapott.
U21-es válogatott felkészülési mérkőzés, Gödöllő
Magyarország – Lengyelország 2-2
(2-1) Gólszerzők: Dróth Zoltán, Smeló Dávid.
U21-es válogatott felkészülési mérkőzés, Gyöngyös
Magyarország – Lengyelország 2-4
(0-1) Gólszerzők: Dróth Zoltán (2). -ll-

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó
szakosztálya az idén is számít az Önök segítségére. Támogassa Ön is adója egy százalékával a sportolni szerető gödöllői gyerekeket! Köszönjük!

Atlétika – Fedettpályás összetett ob és egyéni verseny

Nyolc GEAC-os érem a hétvégén
Február 16-17-én a budapesti SYMA
csarnokban rendezték az országos fedettpályás összetett bajnokságot és
egyéni versenyt, amelyen a GEAC atlétái is részt vettek, valamint több külföldi versenyző is rajthoz állt a különböző versenyszámokban. A gödöllőiek
közül a hölgyek szerepeltek a jobban,
akik kettő első, egy 2., és egy 3. helyet
szereztek, míg a férfiak kettő második és
kettő 3. helynek örülhettek. A legpechesebbnek talán Fajoyomi Dávid vallhatja
magát, aki a magasugrók mezőnyében
ért el ezüstérmet és mindössze 5 centi-

méterrel maradt le az első helyezettől,
míg Szörényi Zoltán 10 cm-rel maradt le
a győztes ugrástól rúdugrásban.
Eredmények:
Férfiak: 200 m junior időfutam: 3.
Csikós Gergő, 5. Kovács László, 18. Urbán Jakab; 400 m junior időf.:11. Urbán Jakab; 800 m felnőtt időf.: 4. Kolesza Gergő; Magasugrás felnőtt: 2.
Fajoyomi Dávid (205 cm); Rúdugrás
felnőtt: 2. Szörényi Levente (510 cm),
6. Jaeger Ákos (450 cm); Hatpróba junior időf.: 3. Fajoyomi Viktor, 5. Kovács László, 6. Horváth Vince.

Nők: 60 m sík junior: 1. Szlatárovics
Orsolya, 6. Balogh Boglárka, 8. Nádas
Kinga; 60 m sík felnőtt: 5. Komiszár
Kriszta; 200 m felnőtt időf.: 3. Komiszár Kriszta, 8. Dajka Zita, 11. Németh
Anna; 400 m junior időf.: 2. Lóczi Eszter; 400 m felnőtt időf.: 5. Dajka Zita, 6.
Németh Anna; 4x200 m junior váltó
időf.: 1. GEAC felnőtt (Bobcsek Emese, Dajka Zita, Komiszár Kriszta, Pölöskei Zsófia); Magasugrás felnőtt: 5.
Kovács Kinga; Rúdugrás felnőtt: 4.
Jilly Krisztina, 7. Palánkai Bea.
-tt-

Röplabda – Már a magyar porondra készülve Vasas

Hazai búcsú vereséggel
Február 16-án hazai pályán fogadta ellenfelét a TEVA-GRC
együttese a Közép-európai Liga 17. fordulójában. A gödöllői
csapat az idei kiírás utolsó hazai mérkőzésén, a Bajnokok Ligájából nyeretlenül búcsúzó
horvát ZOK Rijeka alakulatát
látta vendégül. A horvátok a nagyobb tudást érvényesítve sima, 3:0-s győzelmet arattak a
gödöllőiek felett.
A találkozón nem történt meglepetés,
nem tudtunk visszavágni a rijekai vereségért, így a lényegesen nagyobb
játékerőt képviselő horvátok magabiztosan nyerték a találkozót. A
TEVA lányoknak kettő szettre volt
szükségük ahhoz, hogy kiismerjék a
vendégek sebezhető pontjait, de ez
már késő volt. A mieink már fordulókkal ezelőtt elveszítették abbéli reményüket, hogy a másik magyar
résztvevő, a Nyíregyháza előtt végezzenek, ezzel a szabályok értelmében a hazai bajnokság rájátszását a
második helyről várják majd, míg a
Nyírségiek az elsőről, így a hátralévő
nemzetközi meccseket már a magyar
bajnokságra való felkészülés jegyében vívják Gudmann Csilláék. Ez történt a ZOK ellen is, de a kellő koncentráció hiányára némi magyarázat lehet,
hogy igen kemény edzésekkel (ezt
tették a mérkőzés előtti este is) próbálnak meg felkészülni Hollósy László tanítványai a hazai pontvadászatra,
hiszen kimondott cél, hogy az idén
megnyerje a csapat a magyar bajnokságot. A Közép-európai Liga alapszakaszából kettő mérkőzése van még
hátra a TEVA-GRC-nek, mindkettő
Szlovéniában. A hölgyek 20-án kel-

nek útra és előbb február 21-én, csütörtökön Nova Goricában lépnek pályára, majd két nappal később, február 23-án a Novo Mesto vár Hollósy
László lányaira.
Közép-európai Liga 17. forduló
TEVA-Gödöllői RC – ZOK Rijeka
(horvát) 0:3 (-15, -16, -22)
Magyar Kupa – Sima gödöllői
győzelem
Február 13-án játszotta a TEVA-GRC
a Békéscsabai RSE ellen az idei Magyar Kupa negyeddöntőjének első
mérkőzését, hazai pályán. Nehezen

Opus-Via Óbuda és a BSEFCSM kerül majd a négy közé.
Magyar Kupa, negyeddöntő 1.
mérkőzés:
TEVA-GRC – Békéscsabai RSE 3:1
(-22, 18, 12, 10)
További eredmények: Betonút-NRK
Nyíregyháza – MÁV Előre SC-Vesta
3–0; BSE-FCSM – BITT Kaposvári
NRC 3–0. (A Vasas Opus-Via Óbuda
– Jászberényi RK párharcot később
rendezik.)

Utánpótlás – Lencsés Rezső
Torna
A TEVA-GRC és Lencsés Csaba idén
is megrendezik a Lencsés Rezső Röplabda tornát serdülő lány korosztályban, Lencsés Rezső testnevelő tanárnak, a gödöllői röplabda sport meg-
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SPORTDÍJÁTADÓ GÁLA

A GÖDÖLLŐI SPORT KLUB

Év sportolóinak, edzőinek
és reménységeinek február
22-én, pénteken 16 órakor a
Városházán adják át a 2007es év sportdíjait.

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓSZAKOSZTÁLYA SZERETETTEL
VÁRJA A FOCIZNI VÁGYÓ,
ÓVODÁS KORÚ 2001-2003-AS
SZÜLETÉSŰ GYEREKEK
JELENTKEZÉSÉT
KOROSZTÁLYOS CSAPATAIBA.
Jelentkezni az egyesület e-mail
címén, a gbulls@gbulls.hu
címen lehet. További
információt megtudhatnak az
egyesületről a www.gbulls.hu
weboldalra kattintva!

A tavalyi évben kimagasló eredményt elérő, gödöllői színekben szereplő díjazottak között lesz meglepetés bőven, de a neveket a szervezők kérésére az átadásig bizalmasan kell, hogy kezeljük. Aki tehát kíváncsi arra, hogy ki lett Gödöllőn az
Év Sportolója, Edzője és kik lettek
az Év Reménységei, azok látogassanak el a Díjátadó Gálára.

Vívás – Nemzetközi siker francia földön

Benkó Réka ezüstérmes
Remek eredményeket értek el
a GEAC vívói az elmúlt hétvégén. Benkó Réka szenzációs vívással ért el második helyezést
a Franciaországban megrendezett kard junior világkupa viadalon, míg Steiner Dániel a Tőr
Európa körverseny utolsó állomásán, Pozsonyban, az ötödik
helyet szerezte meg.
A február 16-17-i hétvégén, a GEAC
vívói két nemzetközi versenyen vettek részt. A junior válogatott kardozók a Párizs melletti Dourdanban léptek pástra egy világkupa viadalon,
míg a kadet tőrözők Pozsonyban, az
Európa körverseny utolsó állomásán
vívtak. Gödöllőről Benkó Réka bizonyult a legeredményesebbnek, aki 91
fő közül, a 12 nemzetet felsorakoztató

junior világkupán a második helyet
szerezte meg. A GEAC vívója a legjobb négyért a spanyol Navarrot verte, aki a nemrég Spanyolországba
költözött Navarrete József tanítványa.
A döntőbe jutásért a francia Lembachot búcsúztatta a fiatal gödöllői versenyző. Az első helyért folyó küzdelemben azonban alulmaradt a 19 éves
francia Jamessal szemben. Edzői:
Subert László és Bokor Gergely. A
férfiaknál Gáll Csaba a 10. helyen
végzett. Edzője: Gerevich György.
A pozsonyi tőrversenyen 109 versenyző vívott 13 országot képviselve.
Steiner Dániel, Fekete Gábor tanítványa, az ötödik helyen végzett. Városunk tőrözője a pontjai alapján jelenleg a magyar kadet ranglista 2.
helyén áll.
Zsőzső

Sakk – dr. Tallós maratoni csatában győzött

Sikeres fordulók
Egy nagyarányú és egy nagy csatát hozó
győzelmet aratott a Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete a Pest megyei bajnokságban. Az I. osztályban szereplő GSBE
II. rangadón iskolázta le a Szob csapatát,
míg a megyei I./A osztályban vitézkedő
GSBE III. az újonc Szigetbecsét verte
nagy csatában. Ezen a találkozón dr. Tallós Emil az első táblán hatalmas küzdelem után győzte le mesterjelölt ellenfelét
5 órás csatában.
Pest megye I. osztály, Hoschek László
csoport:
GSBE II- Szobi SC: 9,5-0,5

Győzött: Nagyajtai G.; Reznák A.;
Kőszegi L.; Botka J.; dr Tallós E.;
Deák E.; Károly T.; Cseh P.; Deák B.
Döntetlen: Csizmás M.
Pest megye I/A osztály, Herczeg Oszkár csoport:
GSBE III-Szigetbecse 3-2
Győzött: Dr Tallós E.; Molnár L.
Döntetlen: Fehér M.; Posztobányi P.
Vesztett: Horváth J.
Következő mérkőzések:
február 24. Pest megye I. osztály
GSBE II- Gödi SE
-tv-

„Margita 344,2“ túrasorozat

Rekord számú induló
Téli teljesítménytúrát és Terepmaratont rendezett a „Margita
344,2” Turisztikai és Sport Egyesület február 9-én Gödöllőn. A 20
és 40 km gyalogos túratávok a
Margita Kupa 2008 túrasorozat,
a terepmaraton pedig az Országos Terepfutó Bajnokság 2008
részét képezték.

melegedtek be a mieink, és el is veszítették az első szettet, de szettről szettre
lendültek játékba Bajáriné Pesti Anikóék és végül könnyedén hozták a kötelező győzelmet viharsarki ellenfelükkel szemben (3–1). A visszavágót
február 27-én rendezik majd Békéscsabán. Ha minden a papírformának
megfelelően alakul, akkor a tavalyi
évhez hasonlóan az idén is a TEVAGRC, Betonút-NRK Nyíregyháza,

alapítójának emléket állítva.
A torna február 23-án, szombaton
9.30-kor kezdődik a Török Ignác
Gimnázium tornatermében. Idén négy
csapat vesz részt a versenyen. A házigazdák mellett a Közgazdasági Egyetem SC, a szlovákiai Léva és a Miskolci VSC korosztályos csapatai mérik össze tudásukat. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
-tl-

A Margita 20-as és 40-es teljesítménytúrákon 427-en, illetve 205-en indultak,
közülük 53 túrázó a Margita Kupa megszerzéséért folyó versengés keretében.
A 20 km távra kiírt 7 órás szintidő kedvezett a fiatalabb generációk részvételének, így a családi kirándulásnak is.
Jöttek iskolás csoportok, kedvtelésből
együtt kiránduló fiatal baráti társaságok,
és szülők a legfiatalabbakkal a hátukon.
A 40 km távjának 10 órás szintidejét viszont a tapasztaltabb túrázóknak szánták, amit a fiatal felnőttek részvétele jellemzett. Sok amatőr futó is indult ezeken a távokon, bár itt a teljesítés gyorsasága nem számított. Akik nem rohantak
annyira, azok megpihentek az ellenőrzőpontokon. A túra végén mindenkinek,

Pálffy Tibor küzd

aki a szintidőn belül célbaért, a zsíroskenyér és egy újabb adag tea mellett a
teljesítést tanúsító oklevél és kitűző volt
a jutalma.
A Margita maraton 112 indulója között
még külföldiek is voltak, Ausztriából,
Szlovákiából és Romániából jöttek. A
Margita tagok közül öten indultak és négyen célba is értek, míg egyikük sérülés
miatt feladni kényszerült ezt a futamot.
Wittner Csilla 5:44:08, Gazdag Tamás
4:03:45, Pálffy Tibor 4:06:20 és Sali
Gábor 5:44:08 alatt teljesítette a 40-es
teljesítménytúráéval azonos útvonalat,
így kategóriájukban 19., 10., 4. és 70.
helyezést értek el.

2008. február 21.
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Beküldési határidő:
2008. február 28.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Balogh Antalné,
Kör u. 2., Bajczi Krisztián,
Kazinczy krt. 8.
A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: Pálinkás Gábor, Erzsébet királyné krt. 27.,
Lapu Tamás, Palotakert 1.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Pásztor
Károlyné, Bethlen Gábor u.
26., Csaja László, Sőtér Kálmán u. 22.

