
A tavaly kiemelkedően teljesítő
versenyzőket díjazott, illetve
sportvezetők, támogatók mun-
káját ismerte el a Magyar Vívó-
szövetség gála keretében múlt
héten szerdán, a Gödöllői Királyi
Kastélyban.

A legjobb női és férfi versenyző – ahogy
azt már korábban közzétette a szövetség
– a szentpétervári világbajnokságon
harmadik helyzést elért tőröző, Moha-
med Aida (MTK), valamint az egyéni-
ben aranyérmes párbajtőröző, Kulcsár
Krisztián (Honvéd-Humán Rent) lett.
Az utánpótlás korúak közül a felnőtt
vb-n a kardcsapattal győztes Szilágyi
Áront (Vasas SC) jutalmazták, aki a kor-
osztályos versenyeken is rendkívül
eredményesen szerepelt. Az év szakosz-
tályvezetője – az egyébként aktív tőröző
– Knapek Edina (Honvéd-Humán
Rent), az év versenybírója pedig Mé-
száros József.

Gémesi György MVSZ-elnök kö-
szönte meg a sportolók, az edzők és a tá-
mogatók munkáját. Beszédében el-
mondta, hogy akik itt ünnepelhettek,
azok kemény, izzadságos munkával ké-
szülnek, hogy megszerezzék az olimpiai
indulás jogát. Közülük többen már nyu-
godtan készülhetnek a következő hó-
napokban, de mindannyian szeretnének

az olimpiai játékokon méltóan képvi-
selni a sportágat és a nemzetet. Géme-
si György külön köszönetet mondott a
sportág támogatóinak, akik nagyban
segítettek a sportolók olimpia kvalifi-
kációs versenyeken való részvételé-
ben.

A szövetség a sportág kiemelkedő
támogatói mellett méltatta az Olimpici
elnevezésű párbajtőr utánpótlás ver-
senyrendszer létrehozásáért, illetve
eredményes működtetéséért tényke-
dőket, illetve a tőr szakág fejlesztésé-
ért végzett munkájáért Bernát Zoltán
szakági szövetségi kapitányt. A szö-
vetség elnöksége aranygyűrűvel jutal-
mazta 70. születésnapja alkalmából
Bakonyi Péter tiszteletbeli elnököt,
korábbi kardvívó világbajnokot. Az
ünnepségen külön köszöntötték a 94
éves Nedeczky Lászlót, a hazai vívó-
sport doyenjét.

Az ünnepi műsort Benedek Kriszti-
na tanítványai, a Kalapos Együttes,
valamint a Talamba ütőegyüttes adta.

Versenyzők és sportvezetők munkáját ismerték el

A legjobb hazai vívók Gödöllőn
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Védett város

Vihar után
Igazán szerencsésnek mond-
hatja magát városunk a hétvégi
óriási vihar után, hiszen amíg
más településeken több tízmil-
liós károkat okozott az orkán
erejű szél, addig Gödöllőn csak
néhány helyen adódtak problé-
mák. A faállományban is in-
kább a város külterületén ke-
letkeztek károk.

Gödöllő körzetében a hét végén negy-
venöt esetben kellett kivonulni a tűz-
oltóknak a vihar miatt. Szerencsére,
ebből mindössze három alkalommal
szólt Gödöllőre a riasztás, a Palota-
kerten, a, Hétház utcában és a Köz-
társaság úton kellett műszaki bevat-
kozást végezniük fakidőlés miatt.
Épületkárról lapzártánkig sem a tűz-
oltósághoz, sem a polgári védelem-
hez nem érkezett jelzés.

(folytatás a 3. oldalon)

Legjobb női vívó: Mohamed Aida (tőr egyéni vb
bronzérmes, csapat Európa-bajnok)
Legjobb férfi vívó: Kulcsár Krisztián (párbajtőr egyéni vb-
aranyérmes)
Legjobb csapat: férfi kardválogatott (Nemcsik Zsolt, Lon-
tai Balázs, Decsi Tamás, Szilágyi Áron, világbajnokok)

Legjobb junior vívó: Szilágyi Áron (kardcsapat-vb 1.)
Legjobb kadet vívó: Antal Edina (párbajtőr, korosztályos
vb-, Eb-érmes)
Legjobb kerekesszékes vívó: Juhász Veronika (párbajtőr
egyéni Európa-bajnok, tőr- és párbajtőrcsapatban Eb-1.)
Legjobb szövetségi kapitány: Nébald György (férfi kard)

Legjobb edző: Kulcsár Győző (párbajtőr)
Legjobb junior edző: Gerevich György (kard)
Legjobb szakosztály: Honvéd-Humán Rent
Legjobb szakosztály-igazgató: Knapek Edina (Honvéd-
Humán Rent)
Az év versenybírója: Mészáros József
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Legördült a függöny, véget ért egy kor-
társ „dráma” a képviselő-testület február
29-i ülésén. Az önkormányzatnak 80
millió forintjába kerül, hogy Körösfői
László szocialista képviselő a testület
megkerülésével műemlékké nyilvánít-
tatta a volt Községházát, miután már ki-
adták az építési engedélyt az épület fel-
újítására. A katarzis elmaradt, mert a
képviselő – miközben a költségemelke-
dés miatt módosítani kellett a szerződé-
seket –, csak örömködött, hogy egy mű-
emlékké minősítéssel gazdagodott Gö-
döllő. Ha pedig a megvalósulást össze-
vetjük a tervekkel, még az is kitűnik,
hogy Körösfői László közbenjárásával
szerényebb lett az Erzsébet királyné
Szállodát is magába foglaló épület meg-
jelenése.

Az 1990-ben „anyakönyveztetett”
önkormányzat „felcseperedését” mint-
egy árnyékként kísérte végig a város-
központ arculatát meghatározó épület
hanyatlása. Lapunk rendszeresen tudó-
sított az önkormányzat elszánt törekvé-
séről, hogy a „Húszast” fokozatosan ki-
ürítse a jövőbeli méltó hasznosítás érde-
kében. Az illetékeseknek az aládúcolás
miatti kritikát is tűrniük kellett, végül
pedig azt, ha a gödöllőiek szemükre
vetették: kihalt lett a valamikor oly
nyüzsgő életet élő ház.

Ilyen előhang után úgy kezdődött a
„darab”, hogy az önkormányzat 2005-
ben szerződéseket kötött az Öresund
Holding Kft-vel a volt Községháza re-
konstrukciójára és hasznosítására, olyan
módon, hogy az újjászülető épület a vá-
ros tulajdonában marad.

Az ajánlat elfogadásakor egyik fél
sem számolhatott azzal, hogy egyszer
csak eljárás indul az épület műemléki
védettség alá helyezésére. Az építési en-
gedélyt 2005. december 20-án adták ki
Vácon. Két hónappal később értesítette
a polgármesteri hivatalt a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) a mű-
emléki védetté nyilvánítási eljárás meg-
indításáról, amit Körösfői László kezde-
ményezett alapítványa révén. A KÖH
2006. március 20-án értesítette a beru-
házó képviselőjét arról, hogy milyen
kikötésekkel járul hozzá a korábbi, nem
műemléki építéshatósági engedély sze-

rinti munkák megkezdéséhez. A módo-
sított építési engedélyt az időközben
műemléki védettség alá helyezett épüle-
tre 2006. szeptember 26-án adta meg a
KÖH.

Komlós János, az Öresund képvise-
lője 2007 augusztusában tájékoztatta az
önkormányzatot arról, hogy a kivitele-
zés határideje két hónappal meghosz-
szabbodik és többlet ráfordítások szük-
ségesek. Hiszen később vehették birtok-
ba a munkaterületet, módosítani kellett
az engedélyezési tervet, amely több
mint 13 hónappal a szerződéskötés után
emelkedett jogerőre. A műemléki épí-
téshatóság olyan munkákat írt elő, ame-
lyek költségével a szerződések megkö-
tésekor nem számolhattak, az eltolódó
munkakezdés és kényszerűen lassúbb
előrehaladás miatt a technológiát is meg
kellett változtatni.

A képviselő-testület 14 igen szava-
zattal, 8 tartózkodással elfogadta a
szerződések módosítását, a többletkölt-
ségeket 70-30 százalékos arányban osz-
tották meg az önkormányzat és az Öre-

sund között. Vita Kö-
rösfői László kezde-
ményezésének meg-
ítéléséről alakult ki,
amit ő indított el a
hozzászólásával:

– Jól sikerült, szép
lett, méltó a város-
központhoz a műem-
léki szempontok sze-
rinti felújítás. Örülök,
és büszke vagyok ar-
ra, hogy egy műem-
léképülettel gazda-
godott a város. A be-
ruházás így többe ke-
rült, a kivitelezés né-
hány hónapot csú-
szott, de a többlet-
költségnél sokkal töb-
bet ér, hogy műemlék-
ké nyilvánították az
épületet.

A Lokálpatrióta
Klub képviselői mást
vártak tőle.

Gémesi György
polgármester el-

mondta: ha abból az aggodalomból kiin-
dulva kezdeményezte a műemlékké
nyilvánítást a szocialista városatya,
hogy a tervek nem voltak méltók az
épülethez, akkor tévedett. Az Öresund
az eredeti, 1911-es rajzok alapján fogott
volna a felújításhoz és a város közvé-
leménye által is megismert tervek a ro-
mos épületet Gödöllő büszkeségévé va-
rázsolták volna.

– A képviselő akciója nem kevés kárt
okozott a városnak – szögezte le a pol-
gármester. – A műemlékvédelmi előírá-
sok miatt festették szürkére az ablako-
kat, mint egy kaszárnyában és az épület
tetejét is másképp kellett kialakítani.
Nem helytálló tehát az a vélekedés, hogy
szebb lett az épület és ennek terheit kell
állnia a városnak. A beruházással fog-
lalkozó üléseinken Körösfői László
egyetlen szóval sem említette, hogy mű-
emlékké kellene nyilváníttatni az épüle-
tet. Véleményem szerint az a politikai
cél vezérelte, hogy megakadályozza a
főhomlokzat elkészítését az ígért határ-
időre, 2006. augusztus 20-ra, megelőzve

az önkormányzati választásokat. Sike-
rült elhúzniuk az időt és most nekem kell
magyarázkodnom, hogy miért lett ilyen
az épület és nem olyan, amilyennek be-
mutattuk a terveken a város közönsé-
gének. Nagyon szeretném, hogy ha kép-
viselőtársam levonná az ügy erkölcsi
következtetéseit. Nem védekezni kell, ha-
nem azt mondani a városnak a 80 millió
forintos pluszköltséget okozó lépéséről,
hogy tévedett, elnézést kér. Ez így lenne
korrekt.

– Fáj, amikor azt kérdezik tőlem a gö-
döllőiek, hogy miért lett annyira más a
volt Községháza, mint amilyennek a pla-
kátokon hirdettük – szólt hozzá Szűcs
Józsefné, feltéve az immár költői kér-
dést: – Ki fizeti meg az időveszteséget és
az esztétikai veszteséget?

Kollárné Jilly Sára kijelentette, ak-
kor is elítélné a történteket, ha csak an-
nyi kára lett volna belőle a városnak,
hogy sokaknak nem tetszik az épület.
Pelyhe József méltatlannak nevezte,
hogy ha valaki a város ellen cselekszik,
különösen, ha az illető képviselő. Hoz-
zátette: Körösfői László egyetlen egy
pályázati lehetőséget sem mutatott be –
hiába hivatkozott rá akkoriban –, amivel
pénzt nyerhetett volna Gödöllő a műem-
lékké nyilvánított ház felújításához.
Varga András szerint a szocialista vá-
rosatyának ki kellett volna kérnie a tes-
tület véleményét és elnyernie a támoga-
tását, mielőtt kezdeményezésével a
KÖH-höz fordult. Ezek után nem tudni,
vélekedett, hogy melyik következő dön-
tésüket torpedózza majd meg valaki a
város érdekét hangoztatva, s a végén
mégis a város lesz a vesztes.

Válaszában Körösfői László annyit
tett hozzá az által korábban mondottak-

hoz, hogy azért lett ilyen az épület, mert
műemlék lett. Van, akinek tetszik, van,
akinek nem.

Kovács Barnabás (MSZP) szerint a
képviselő joga, hogy ha másképp véle-
kedik egy döntésről, mint a többség, ak-
kor aláírást gyűjtsön, a közigazgatási hi-
vatalhoz forduljon, cikket írjon és így
tovább. Azt viszont elfogadta, amit Var-
ga András ezután mondott: a műemlék-
ké nyilvánítási kezdeményezés akkora
horderejű lépés volt, hogy a képviselő-
testület elé kellett volna hozni.

Végül Gémesi György összegzett, el-
mondva, első dolga lett volna Körösfői
Lászlónak megbeszélni a polgármester-
rel, a képviselő-testülettel, egyáltalán a
befektetővel, hogy a műemlékké nyilvá-
nítással előbbre jut-e a város. Nem tette
Körösfői László és ez 80 millióba került
a városnak!

A Hamvay-kúria melletti üzletházat
háromszor terveztette át a műemlékvé-
delmi hatóság, pusztán azért, mert mű-
emlékkel határos. Jó lenne persze, ha a
műemlékvédelem is egyforma mércével
mérne, mert a volt Községházát az ak-
kor Varga Kálmán által vezetett KÖH-
hetek alatt védetté nyilvánította, miköz-
ben átellenben a Testőrlaktanya évek óta
omladozik. A várost terhelő 80 millió
forint majdnem azonos a művelődési
központ egyéves önkormányzati támo-
gatásával. Ráadásul az épület jövőbeli
felújításai esetén engedélyek sokaságát
kell majd beszerezni, és minden munka
többe is kerül majd egy műemléken.

Körösfői László erre nem szólt sem-
mit. Úgy ment tehát le a függöny, hogy a
tőle várt mondat elmaradt.

ks

GÖDÖLLŐ VÁROS ÜNNEPI PROGRAMJAI
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

MÁRCIUS 13., 14 óra
Petőfi-versek képekben – városi rajzverseny eredményhirdetése,

kiállítás-megnyitó a Petőfi Sándor Általános Iskolában

MÁRCIUS 14., 14 óra
Petőfi Sándor vers- és prózamondó verseny a Petőfi Sándor Általános Iskolában

MÁRCIUS 14., 16 óra
Danis János Vándorkamera című fotókiállításának megnyitója a Városházán

MÁRCIUS 14., 18 óra
A gödöllői ifjúság fáklyás felvonulása (Petőfi szobor - Dózsa György úti temető

1848/49-es emlékműve), tiszteletadás, koszorúzás az isaszegi csata emlékművénél

MÁRCIUS 15., 10 óra
Városi ünnepi megemlékezés „A remény márciusa“ címmel,

városháza előtti tér

Ünnepi köszöntőt mond: Gémesi György polgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek:

Gödöllői Városi Fúvószenekar, Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész,
Lázár Balázs és Oberfrank Pál, a Vígszínház színművészei, Magyar

Mozdulatművészeti Társulat, vezető koreográfus: Pálosi István
Rendező: Turucz István József Attila-díjas író, dramaturg

Koszorúzás a Petőfi-szobornál
A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület és
a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága lovas felvonulása

MÁRCIUS 15., 17 óra
A Gödöllő Városért Díj ünnepélyes átadása, ünnepi műsor

a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében

MÁRCIUS 16., 19 óra
Budapesti Tavaszi Fesztivál Gödöllői Tavaszi Napok Gödöllői Szimfonikus

Zenekar hangversenye a Petőfi Sándor Művelődési Központ
színháztermében, vezényel: Gál Tamás

Kérjük, hogy az intézmények, rendvédelmi szervek, pártok, civilszervezetek, egyesületek, ünneplő
vendégeink koszorúzási szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2008. március 12-én 16.00 óráig

jelezni, H-P 9.00-17.00 óráig a Petőfi Sándor Művelődési Központ 28/514-130-as titkársági telefon-
számán, Tábikné Surman Szilviánál, hogy a koszorúzás ünnephez méltó rendjét időben és pontosan
ki tudjuk alakítani. Egyben kérjük, hogy a Petőfi-szobor ünnepi előkészületei segítése érdekében

szíveskedjenek a koszurúkat legkésőbb 9.30 óráig a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatár-
sainknak jelezni, hogy a koszorúzás rendjét időben és méltó módon előkészítsük.

Körösfői László nem bánja a többletköltségeket

Plusz 80 millió a „Húszasért”

Szakorvosi óraszámok
Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy a Tor-
may Károly Egészségügyi Központ átmenetileg szü-
neteltessen olyan szakorvosi órákat, amelyeket
többszöri próbálkozás ellenére sem tudott megfelelő
szakemberrel betölteni. A foglalkozás egészségügyi
II. fokú, a bőr- és nemibeteg-gyógyászati valamint a
nőgyógyászati MMSZ rendeléseken a betöltött óra-
számok várhatóan elegendőnek bizonyulnak a lakos-
sági igény ellátásához. Mint Szabadfalvi András igaz-
gató-főorvos a február 29-ei ülésen elmondta, az on-
kológia és az onkológiai gondozás szakrendeléseken
sok más intézményben is vannak betöltetlen óra-
számok. Az egészségügyi központ ezeket részállású
munkatársakkal igyekszik pótolni. Az intézmény a
meglévő kapacitását nem kívánja csökkenteni, a
járóbeteg-szakellátás fejlesztésére törekszik. Képvi-
selői kérdésre válaszolva a központ vezetője elmond-
ta, bőrgyógyászatra, sebészetre, belgyógyászatra
aznap be lehet jutni. Várólista a város által nemrégen
létrehozott egészen speciális szakmák, mint a gyer-
mekortopédia, -pulmonológia és -pszichiátria rende-
lésein van. Ezeket a részmunkaidőben működő ren-
deléseket azért is meg kívánják óvni a Tormayban,
mert ha megszűnnének, akkor nagyon messzire kel-
lene utazni a lakosoknak az ellátásért.
A testület egy másik gondot is orvosolt. Ez abból az
egyébként örvendetes tényből fakadt, hogy az egyik
gyermekfogászati praxisorvosa jelenleg GYED-en
van, így csak a másik dolgozik. A megoldás: a jelen-
leg nem működő praxist átmenetileg szüneteltetik,
az iskolaifjúsági fogászati praxist pedig gyermekfo-
gászati praxissá alakítják át. Így biztosítható a több
mint 6800 gödöllői gyerek megfelelő fogászati ellá-
tása.

Nem emel díjat a VÜSZI
A testület elfogadta valamennyi gazdasági társasá-
gának az üzleti tervét. Elsőként a VÜSZI Kht-t, me-
lyet Bokor Árpád igazgató terjesztett elő. Mint
mondta, szeretnék a múlt évihez hasonló szinten
üzemeltetni a várost. A 2007. évihez hasonló mérté-
kű útjavításra készülnek. A közbeszerzési eljárás je-
lenlegi állása alapján várhatóan júliusban kezdik meg
az aszfaltozást. Díjemelést nem terveztek, a hulla-
dékszolgáltatás árait sem változtatták. Felkészültek
arra, hogy a törvényi előírás miatti társasági forma
változás nyugodtan, rendben megtörténjen.
Guba Lajos örömmel számolt be arról a tapasztala-
táról, hogy közmunkások szedik le az engedély nél-
kül elhelyezett hirdetéseket; a város köztisztaságá-
ra ilyen módon is ügyel a VÜSZI. Azt is üdvözölte,
hogy igyekeznek bevonni a csapadékvíz-elvezető ár-
kok tisztán tartásába a lakosságot. A gondosabb gö-
döllőiek erre készek is, ugyanakkor az árkokból kike-
rült hordalékot időben el kell szállítani. Elismerően
szólt arról is, hogy a terv előirányozta a Kazinczy és
Szőlő utcai Rákos-patak ág kotrását, annál is inkább,
mert az ott lakók évek óta küszködnek a kiárad pa-
takkal egy-egy nagyobb eső alkalmával.
– Évek óta fejlődik a VÜSZI tevékenysége, és jobb a
munka ellenőrzése is – mondta Gémesi György pol-
gármester. – A VÜSZI munkáját is segíti, hogy hét-
ről-hétre megbeszéljük a teendőket. A társaság át-
alakítása a következő félév feladata. Ennek során ér-
demes figyelembe venni, hogy a kht. magas színvo-
nalú útépítési tevékenységével a környező települé-
sek építési piacán is megjelenhet. Csak idő kérdése,
hogy a hulladékkezelési ágazat mikor integrálódik a
térségi programba. A repülőtér- és a futballpálya-
fenntartás előbb-utóbb leválik a VÜSZI-ről, de meg-

marad például a profiljába jól illeszkedő parkolóüze-
meltetés. Az idén megszűnt a hulladékkezelés 20
milliós önkormányzati támogatása, ebből tudjuk fe-
dezni a béremelést és az energiaárak emelkedésé-
ből keletkező többletöltségeket. A VÜSZI úgy őrizheti
meg működési színvonalát, hogy a múlt évihez ké-
pest nem kap többlettámogatást a várostól.

Távhő Kft.: gáz a szabadpiacról
A távfűtésről nehéz kedvező híreket közölni, hiszen
amikor minden drágul, a fogyasztónak nem lehet ol-
csó a távhőszámla sem. Tény viszont, hogy a Gödöllői
Távhő Kft-t – ahogyan Tóth István ügyvezető igaz-
gató fogalmazott – hidegen hagyja, hogy mennyit
emelkedik a gáz közüzemi díja és ez némi előnyt je-
lent a szolgáltatásukban. Ők ugyanis a szabadpiacról
szerzik be a földgázt, és a jövő nyárig érvényes szer-
ződésük van nettó 79,50 Ft/m3 egységárral. Az idei
üzleti terv a nettó 2750 Ft/GJ hődíj egységárral
számol. A Távhő Kft. a lehető legtakarékosabban
működik, tette hozzá Gémesi György polgármester.
A szolgáltatás ára országos összevetésben az alsó
harmadba tartozik. Bár az elmúlt években tetemes
értékű beruházásokkal korszerűsítették a fűtőmű-
veket és a hőközpontokat, egy nagy felújítás, a föld
alatti csövek kicserélése még hátra van. A több
ütemben történő munkának is tetemes a költség-
igénye, forrás erre csak pályázati úton nyerhető.
Tóth István megköszönte Kollárné Jilly Sára, Pelyhe
József és Varga András képviselők segítségét ab-
ban, hogy igyekeztek megismertetni a távfűtött la-
kásokban élőkkel a fűtési rendszert takarékosabbá
tévő korszerűsítés lehetőségeit. Ilyen módon épü-
letenként 20 százalék költséget lehet megtakarí-
tani.

A terv...

...és a valóság
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– Ön mit látna szívesen Gödöllő
főterén?

„...Jó lenne, ha az egész egy nagy köz-
park lehetne játszótérrel, sok fával és
virággal. Kár, hogy a tér méretét nem
lehet megnövelni, de azért így is szépen
meg lehetne csinálni. Ha a parkolás
megszűnik és nem lesz forgalom, egész
mások lesznek a lehetőségek…”  S. M.

„Ha le lesz zárva ez a terület, akkor a
nyári időszakban lehetne kirakni pa-
dokat, és kitelepülhetne a szálloda ká-
vézója is, úgy, mint a cukrászda. Na-
gyon hangulatos lenne. Az ember nyá-
ron szívesen üldögél egy fagylalt vagy
egy kávé mellett a szabadban.“ V. T.

„Szükség lenne egy információs iro-
dára, ami eligazítást nyújtana az ide
látogatóknak, ahol megtudhatja az ér-
deklődő, mit és hol talál, nyitva van-e
például egy kiállítás, de ha akar, vásá-
rolhat gödöllői képeslapokat is. Kicsit

olyan helyre gondolok, mint a múzeu-
mi bolt, de információs szolgáltatás-
sal” L. Károly

„Nekem egyetlen dolog hiányzik a bel-
városból: egy szép szökőkút. Ami a tíz-
emeletesek mellett van, az sokszor nem
működik, és sajnos az egyetemit sem
láttam működni már évek óta. Gödöllő
belvárosa nagyon szép, különösen
nyáron, amikor minden tele van virág-
gal. Szerintem ha felújítják a főteret,
érdemes lenne egy ott elhelyezni, nagy-
on széppé és hangulatossá tenné.” 

Lovasné

„Városunk nagyon sokat köszönhet
Grassalkovich Antalnak, mégis ő az,
akiről a legkevésbé szoktunk megemlé-
kezni. Még a kastély sem az ő nevét vi-
seli. Méltó helyre kerülhetne a főtéren
egy őt ábrázoló szobor.“ Fekete J.
A hét kérdése:
– Ön szerint kellő mértékben is-
meri nemzetünk történelmét
korunk ifjúsága? 

A hét kérdése

Március 20-ra ismét összehívta
a Konzultatív Tanács tagjait a
Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége, hogy folytassák a ta-
valy a színesfémlopások visz-
szaszorítása érdekében meg-
kezdett egyeztetést. A 2007
november 16-án elindult tár-
gyalásokon a MÖSZ mellett  a
parlamenti pártok, a rendőr-
ség, az igazságügyi-, a környe-
zetvédelmi tárca, valamint a
miniszterelnöki hivatal képvi-
selői vettek részt, s a megbe-
szélés a közös nyilatkozat elfo-
gadásával zárult. 

A múlt év decemberének elején elfo-
gadott közös állásfoglalás szerint a ta-
nácskozás résztvevői elkötelezték
magukat, hogy még az év végéig ille-
tékességi területükön a Miniszterel-
nöki Hivatal koordinálásával kidolgoz-
nak egy intézkedési csomagot a színes-
fémlopások megakadályozásának és
visszaszorításának érdekében. Az
ígért tervezet azonban máig sem ké-
szült el, s így nincs lehetőség arra,
hogy a szakértők által elkészített ja-

vaslat a parlament elé kerüljön. Így
továbbra is nyitottak a lehetőségek a
színesfémtolvajok előtt, akik e miatt
nem csak jelentős illegális jövedelem-
re tesznek szert, hanem súlyos káro-
kat is okoznak. 
Legutóbb a múlt hét elején  Kispesten

történt jelentős károkozás, amikor
kábellopás miatt  harminchat távköz-
lési törzskábelt rongáltak meg. A vá-
rosrész nagy részén sem telefon, sem
internet szolgáltatás nem volt, de a lo-
pás miatt a banki szolgáltatások is
akadoztak. A teljes helyreállítás az
előzetes számítások szerint két hetet
is igénybe vehet. Az eset kapcsán a
MÖSZ nyilatkozatot adott ki, amely-
ben sürgeti az ígért jogszabályi háttér
módosítás megalkotását.

Folytatódik az egyeztetés 

Kár van, törvény nincs
(folytatás az 1. oldalról)

Elsősorban a letört
ágak összeszedése
adott munkát a
VÜSZI munkatár-
sainak a vihar
után. Bár az Alsó-
parkban a zeneis-
kola épülete mel-
lett és a 3-as úton a
kastélypark mel-
lett két nagyobb
fát kitépett a föld-
ből a szél, szeren-
csére nagyobb kár
nem keletkezett, s
a városi parkok faállományát is meg-
kímélte az orkán. Ez nagymértékben
annak is köszönhető, hogy az elmúlt
hónapokban a VÜSZI nagy erőkkel
dolgozott azon, hogy megtisztítsa Gö-
döllő közterületét a korhadt, kiszáradt
és balesetveszélyessé vált fáktól. Ez
azonban nem jelenti az állomány rit-
kulását, helyükre az idei esztendőben
újakat telepítenek. Erre a célra az
önkormányzat külön forrást biztosít. 
A térség többi települése nem mond-

hatja magát ilyen szerencsésnek. A
gödöllői tűzoltók a hétvégén szinte
folyamatosan vonultak Csömörre,
Isaszegre, Kerepesre, Kistarcsára,
Mogyoródra, Szadára, Szilasligetre,
Valkóra és Veresegyházára, ahol több
helyen a kidőlt fák vezetékeket ron-

gáltak meg, s több esetben csak az
áramtalaítás után lehetett megkezdeni
a műszaki munkálatokat, volt, ahol
csak hétfőn tudták azokat befejezni.
Környékünkön a legjelentősebb kárt
feltehetően a szadai Székely Bertalan
Általános Iskola szenvedte el. Az in-
tézmény tetőszerkezetének egyötödét
tépte le s repítette csaknem száz méter
távolságra  a szél, ami még a szarufá-
kat is meglazította.

Kép és szöveg: -kj- 

Védett város

Vihar után

A Szent István Egyetemen a
Növénytani és Ökofiziológiai
Intézet szervezésében február
29-től március 2-ig rendezték
meg a nyolcadik Aktuális Flóra-
és Vegetációkutatás a Kárpát-
medencében című konferen-
ciát. Az eseményre több mint
250-en jelentkeztek. A hazai
előadók mellett Szlovéniából,
Szlovákiából, Ukrajnából, Cseh-
országból, Romániából és Tö-
rökországból is érkeztek részt-
vevők. 

Immár hagyományosnak tekinthető,
hogy a Kárpát-medence növényzetkuta-
tással foglalkozó szakemberei rendsze-
resen beszámolnak kutatási eredmé-
nyeikről, amit az is indokol, hogy ez a
tudományterület a 90-es években hirte-
len újjáéledt, és azóta is nagy mennyi-
ségű adatot, ismeretet szolgáltat hazánk
flórájáról, vegetációjáról, s ezek válto-
zásairól. Mindez szervesen illeszkedik a
gödöllői botanikai iskola hagyományai-
hoz is. 
A konferencia jelentőségét erősítette,

hogy nemrég fejeződtek be a magyar-
országi flóra- és élőhely-térképezés te-
repmunkálatai. 

Örvendetes az is, hogy a konferenciá-
ra jelentkezők száma folyamatos emel-
kedést mutat. Idén 51 szekció-előadást
és 120 posztert regisztráltak. A környező
országok botanikusai is szép számmal
képviseltették magukat, és nemcsak ma-
gyar anyanyelvűek kapcsolódtak az ösz-
szejövetelhez.

A plenáris előadások melletti szek-
cióülések fő témái a következők voltak:
növényföldrajz és vegetációkutatás, nö-
vényökológia és természetvédelem, fló-
rakutatás valamint taxonómia és nö-
vényismeret.

A konferencia megnyitóján – melyen
Krassay László alpolgármester is részt
vett –, köszöntötték a 90 éves Tóth Sán-
dor mikológust, aki mind a mai napig
cselekvő részese az egyetemi Botanikus
kertben zajló munkának. 

A fórumon megemlékeztek az intézet
elődjének tekintett Növénytani és Nö-
vényélettani Tanszék két kiemelkedő
kutatójáról, Jeanplong Józsefről (1919-
2006) és Koltay Albertről (1926-2005). 

Folytatják a BKV Zrt. paraméter-
könyvének előkészítését, s már-
cius 20-ra el kell készülniük a ter-
veknek. Ezt Demszky Gábor, Bu-
dapest főpolgármestere jelentet-
te be, aki Gyurcsány Ferencnél és
Kákosy Csabánál szeretné elérni,
hogy a kormány a jelenleginél na-
gyobb összeggel támogassa a
BKV-t. 

A főpolgármester szerint ha a közleke-
dési vállalat külső forrásból nem jut hoz-
zá a jelenlegi teljesítmény fenntartásá-
hoz szükséges milliárdokhoz, marad az
időközben botrányossá vált járatritkítás,
amit a tervek szerint április elsején aláír-
hatnak. Demszky Gábor szerint az álla-
mi szerepvállalás többféle módon tör-
ténhet: vagy a normatív támogatás nö-
velésével, vagy azzal, hogy az egyéb-
ként elővárosi vasúti funkciót ellátó
HÉV üzemeltetését az állami tulajdonú
MÁV átveszi, ez azonban értelemsze-
rűen – és a főpolgármester szerint is –
nem megy egyik napról a másikra. A

másik lehetőség a főváros szerint, hogy
az agglomerációs önkormányzatok is
beszállnak a finanszírozásba, mivel a
BKV számos járata nem áll meg a város
határánál. Erre az elmúlt években több
kísérlet is történt, de az érintett önkor-
mányzatok ezt visszautasították, mivel a
HÉV működtetése állami feladat, amit
törvényi kötelezettség ír elő. Demszky
szerint hitelfelvétel és a tarifák emelése
nem jöhet szóba. Előbbi oka, hogy a
BKV több mint 80 milliárd forintos
adósságállománya miatt jelenleg gyakor-
latilag hitelképtelen, a januári tarifaeme-
lés után pedig nem lehet ismét díjat

emelni. Nem is lenne érdemes,
mert egy újabb tarifaemelés az
utasok elpártolását okozná, ami
bevételkiesést jelent.  
Bár  a főváros szempontjából
megoldást jelenthet ha a HÉV-et
a jövőben a MÁV üzemelteti,
kérdés azonban, mit jelent ez az
utasok szempontjából. Elég ha
az elmúlt hetekre gondolunk,
amikor a MÁV-os szakszerveze-

tek sztrájkjai miatt ez az utazási lehető-
ség maradt sokaknak, akik Gödöllőről a
fővárosba, vagy onnan ide igyekeztek.
Joggal vetődik fel a kérdés: Mi lesz, ha
MÁV-os lesz a HÉV? Egy ilyen esetben
Gödöllő teljes tömegközlekedését a Vo-
lánbusznak kellene lebonyolítani, vagy
marad a nem mindenki számára megva-
lósítható gépkocsi közlekedés elképzel-
hetetlen méretű forgalmi dugóval.

Jelenleg úgy tűnik, mivel a főváros
nem tud mit kezdeni a problémával, a
legegyszerűbb megoldást választva, le-
passzolná azt, mit sem törődve az uta-
sokkal. -bj- 

Dolgoznak a Klapka utca burkolatán a
héten a Penta szakemberei. Mivel a
Klapka ABC és a buszforduló között
ismét akna és nyomvonal süllyedés tör-
tént. Az önkormányzat a hibák kijavítá-
sára szólította fel a kivitelezőt, akire
még vonatkoznak a garanciális kötele-
zettségek. A munkálatokat március 3-
án kezdték meg és várhatóan másfél-
két hétig tartanak. 

Március el-
sejével a Ma-
gyar Nemze-
ti Bank ki-
vonta a forga-
lomból az
egy- és kétfo-
rintos pénzér-
méket. Az in-
tézkedést el-
sősorban az-
zal indokolták, hogy az aprópénzek
előállítási költsége öt-hatszorosa
volt a névértéknek. A kétféle pénzt a
jövőben már csak a postán és a ke-
reskedelmi bankokban válthatják
be. Ezeken a helyeken március 1-je
után még fél évig, az MNB pedig
2013. március 1-jéig fogadják az
összegyűlt érméket. A szakértők sze-
rint a kereskedelemben nem okoz
majd problémát a kivonás, a vásár-
lóktól azonban fokozott odafigye-
lést követel, mivel  az egyes tétele-
ket nem, csak a számla végösszegét
kell kerekíteni a pénztárnál. Mivel a
legkisebb névértékű aprópénzünk az
5 forintos, ezért a kerekítés után
minden készpénzes vásárlás összege
0-ra vagy 5-re végződik majd.

Hosszú várakozás után végre megnyílik Gödöllő új bevásárlóközpontja,
ami hiánypótlásnak is tekinthető, hiszen az újfenyvesi városrész lakói-
nak ezentúl nem kell bejárniuk a városközpontba. Az új üzletházban
néhány kereskedés már korábban megkezdte a „próbaüzemet”, de a ny-
itás hivatalosan március 6-án, csütörtökön lesz.

MÖSZ-közlemény

A Magyar Önkormányzatok Szövet-
sége megdöbbenéssel értesült az
újabb 50 milliós anyagi és felmér-
hetetlen erkölcsi kárt okozó Kispes-
ten történt kábellopásról.
Sajnálattal állapítja meg, hogy az el-
múlt fél év alatt sem sikerült megal-
kotni azt a jogszabály változtatási ja-
vaslatot, aminek eredményeként a
színesfémlopások megszűntek vol-
na. 
A MÖSZ kezdeményezésére tavaly
ősszel megalakult a négy érintett tár-
ca és a parlamenti frakciók részvé-
telével az a Konzultatív Tanács,
melynek tagjai írásban is megerősí-
tették elkötelezettségüket a színes-
fémlopások felszámolásában.
A 2007. december 7-ei Tanács ülésen

a Miniszterelnöki Hivatal képviselő-
je ígéretet tett arra, hogy a MÖSZ ál-
tal elkészített megoldási javaslat
alapján 2007. év végéig elkészítik
azt a jogszabály módosítási csoma-
got, ami véglegesen felszámolhatóvá
tenné az egyre jobban elszaporodó és
egyre nagyobb kárt okozó színes-
fémlopásokat. 
A MÖSZ sajnálattal állapítja meg,
hogy nem készült el az ígéret el-
lenére a megoldást jelentő jogszabá-
ly módosítási javaslat.
Ezért a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége március 20-ra meghívta
a Konzultatív Tanács tagjait, hogy a
közösen aláírt nyilatkozat értelmé-
ben mit tudnak tenni a színesfém lo-
pások végleges felszámolásáért.

2008. február 27.

Botanikusok randevúja az egyetemen

Népszerű növénykutatás

Átadná a HÉV-et a MÁV-nak a főváros

Demszky leadná a feladatot
Tavaszi nyitás

Garanciális munkák az útburkolaton

Javítják a Klapka utcát

Megszűnt az egy-
és kétforintos
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Tisztelt szerkesztőség!

Élő testvérvárosi kapcsolat – diák-
jaink révén

„Iskolánk, a gödöllői Premontrei
Gimnázium évek óta részt vesz a GA-
TE Zöld Klub Egyesület által szer-
vezett természet- és környezetisme-
reti, illetve védelmi programokban.
Ezek lényege, hogy gödöllői diák-
csoportok wageningeni testvércsa-
patot kapnak. Minden testvércsapat
a saját környezetében ugyanazt a te-
repi megfigyelő, illetve kutató fela-
datot kapja. A gyerekek folyamatos
e-mail kapcsolatban vannak egy-
mással. A program végén beszámol-
nak egymásnak eredményeikről, és
azt összehasonlítják. Például a ta-
vasz folyamán a növény- és madár-
világ alakulását, az iskolai hulladék
összetételét, vagy legutóbb a két vá-
ros természeti történetét. 
Minden ősszel, amikor meghirdetem
az 5-6-os korosztálynak ezeket a prog-
ramokat, a holland gyerekekkel való

együttműködés és találkozás lehető-
sége nagyon felvillanyozza őket.
Azon túl, hogy a játékos szabadtéri
munka eleve vonzó számukra.
Csendben megjegyzem, hogy sokszor
eredményesebb is, mint a tantermi. 
Néha alkalom nyílt személyesen is
beszámolniuk egymásnak eredmé-
nyeikről. Két éve négy diákunk – 
nyolc Erkeles tanulóval együtt – kiu-
tazhatott Wageningenbe. 
2007. őszén ők látogattak meg min-
ket. Október elején a felnőtt delegá-
cióval együtt érkeztek. Mivel a gye-
rekek az előző hetekben már kapcso-
latba léptek egymással, ismerősként
üdvözölték egymást. A néhány közö-
sen eltöltött nap végére pedig már
úgy tűnt, mintha osztálytársak lenné-
nek. A korábban Wageningenben
járt diákjaink közül – aki tehette –
szállásadóként vett részt az idei prog-
ramban, hogy viszonozhassa azt a
vendégszeretetet, amit Hollandiában
kapott. 
Az én feladatom elsősorban az volt,
hogy irányítsam, bátorítsam és ki-
tartásra buzdítsam őket. Hiszen a
kezdeti lelkesedés könnyen megcsap-
pan, amikor rendszeres munkára ke-

rül sor, vagy ha kiderül, hogy sok
ember előtt kell angolul megszólal-
niuk. Meggyőződésem, hogy az ide-
gen nyelven megtartott előadás, a
közös ismerkedési és természetis-
mereti játékok (még a wageningeni
polgármester is beállt a gyerekek kö-
zé játszani), az íjászkodás, a hollókői
és jákotpusztai kirándulás és a bú-
csúparti élményei nem csupán a to-
vábbi tanulmányaikra hat ösztön-
zően, hanem egész személyiségüket
fejleszti. 
Mindez nem jöhetett volna létre a
Zöld Klubosok lelkes munkája nél-
kül. Malatinszky Ákos és egyetemista
csapata időt és fáradtságot nem saj-
nálva szervezte és vezette a progra-
mokat, mindenben segítettek a 
gyerekeknek és rengeteget játszottak
velük. Diákjaink környezeti nevelé-
sében a Zöld Klub neve számomra
garanciát jelent. További terveik
megvalósításához – például testvér-
városi cserelátogatáshoz – minden
erkölcsi és anyagi támogatást meg-
érdemelnek.“

Bobok Endréné tanár
Premontrei Gimnázium

Olvasóink írták

Tavaszi ajándékkosár Tavaszi ajándékkosár 
nemcsak hölgyekneknemcsak hölgyeknek

Nőnapi műsor 2008Nőnapi műsor 2008
Helyszín: 

Petőfi Sándor Művelődési Központ

Az előadások  időpontja: 
Március 7., péntek, 16, 18 és 20 óra

Március 8., szombat, 16, 18 és 20 óra

Belépőjegy: 100 Ft.

Jegyeket a művelődési központban lehet megvásárolni.

A befolyt összeget a szervezők jótékonysági célra fordítják!

Köszöntőt mond: 

Pintér Zoltán alpolgármester és Dr. Szabadfalvi András, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgatója

A műsort rendezte: 

Pécsi Ildikó, Bucsyné Prém Katalin, Pánker László 
valamint Vajda Gyöngyvér koreográfus

Fellépnek: 

Bárdy Péter, Bucsyné Prém Katalin, Bokor Árpád, Fábián Bertalan, Falk László, Farkas
Balázs, Gambárné Szántai Ildikó, Gémesi György, Gombosné Suba Julianna, Hatolkai 

Szaniszló, Kolozs Istvánné, Ipacs Piroska, Kósa István, Kolozs Istvánné, Kovács Balázs, 
Kuffensteinné Pál Katalin, Láncziné Kovács Ibolya, Lőrincz József, Nánási Éva, Pánker 

László, Pásztor Ferencné, Pécsi Ildikó, Rétfalvi Antalné, Soós Lászlóné, Szerdi Ildikó, Szűcs
Józsefné, Tamás Márta, Tengelits István, Tiborczné Garai Katalin, Tóth István, Tóth Tibor,

Varga András, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia, A Magyar BalettSzínház Gödöllő művészei, 
TALAMBA Ütőegyüttes, A Frédéric Chopin Zeneiskola tanári seprős tánckara, a SöpredÉk, 

a Szent János utcai óvoda dolgozói

Heti cikkünkben azokat a leg-
fontosabb munkajogi változá-
sokat ismertetjük, melyek
2008. január 1-jén léptek ha-
tályba, és a munkavállalók szé-
les körét érinthetik. Továbbra
is várjuk kérdéseiket, észrevé-
teleiket, esetleges témajavas-
lataikat a szolgalat@libori.hu,
illetve a Joga van hozzá Gödöl-
lő, Pf. 112. címekre! 

Sokat lehetett már hallani a szabad-
ságok kiadásának rendjét érintő
változásokról. A 2006. évet érintő 
szabadsággal kapcsolatban 2007-ben
még elég volt azt nyilatkozni, hogy
sok volt a munka, ezért azokat nem
tudták kiadni. A törvényváltozás kö-
vetkeztében azonban ez az indok már
nem állja meg a helyét a 2007-ről
2008-ra átvitt szabadságok esetében.
Fő szabály, hogy a munkavállaló ré-
szére a szabadságot az esedékesség
évében kell kiadni. A következő évre
csak akkor lehet átvinni a dolgozó 
szabadságának egynegyedét, ha a
munkavállaló megbetegedett, és a kö-
vetkező évig nem is áll munkába,
vagy táppénzen, esetleg fizetés nél-
küli szabadságon van, a gyermek
gondozása miatt van távol, vagy bale-
setet szenvedett. A cég szempontjából
„mentő” körülmény lehet még, ha ele-
mi csapás vagy súlyos kár következett
be. Mentesül a cég a szabadság köte-
lező kiadása alól akkor is, ha az életet,
egészséget, testi épséget fenyegető
közvetlen és súlyos veszély megelő-
zésére, illetőleg elhárítására kerül sor.
Fontos tisztában lenni azzal is, hogy a
munkavállaló az alapszabadság egy-
negyedével rendelkezik szabadon –
azaz a munkáltató a dolgozó kérésé-

nek megfelelő időpontban köteles azt
kiadni részére. A dolgozó a szabadság
kiadására vonatkozó igényét legalább
a szabadság kezdete előtt 15 nappal
kell, hogy bejelentse. Ez alól abban
az esetben mentesül, ha személyi il-
letve családi körülményei miatt nem
tudja a munkáját ellátni, ez esetben
haladéktalanul értesítenie kell a mun-
káltatóját. Erre azonban évente leg-
feljebb három alkalommal, összesen
három nap szabadság erejéig lehet hi-
vatkozni.

Változott 2008. január 1-től a köte-
lező legkisebb minimálbér összege is.
Havibér alkalmazása esetén ez 69.000
forintot jelent. Ettől eltérően azonban a
legalábbb középfokú iskolai végzettsé-
get, illetőleg szakképzettséget igénylő
munkakörökben foglalkoztatott munka-
vállaló részére a megállapított bérmini-
mum összege havi 82.800 forint a két
évnél kevesebb gyakorlati idővel ren-
delkezők számára, illetőleg 86.300 fo-
rint a  legalább két év gyakorlati idővel
rendelkezők esetében.

A megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásával össze-
függésben garanciális szabályok ke-
rültek beépítésre. Abban az esetben,
ha a munkavállaló rehabilitációs jára-
dékban részesül, és nem keresőképte-
len, a munkaviszonyát a munkáltatója
csak különösen indokolt esetben
szüntetheti meg rendes felmondással.
Tiltja a törvény, hogy az ilyen jellegű
járadékban részesülő személy mun-
kaviszonyát a keresőképtelenség tel-
jes időtartama alatt rendes felmondás-
sal megszüntessék. A felmondási vé-
delem leteltét követően rendes fel-
mondással, egészségügyi alkalmat-
lanság miatt pedig csak akkor szünte-
theti meg, ha nem tud részére meg-
felelő másik munkakört biztosítani,
illetve ha a munkavállaló a másik
munkakörben való alkalmazáshoz
nem járul hozzá.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

„Én, az Úr, vagyok a te Istened, arra taníta-

lak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek,

amelyen járnod kell.“ /Ézsaiás 48,17/

MEGHÍVÓ
Istennel könnyebb…

Hitünket erősítő esti alkalmak:
Március 10-14., hétfőtől péntekig

18 órakor a református
gyülekezeti teremben 

(Gödöllő, Szabadság tér) 
Szolgál: Sebestyén Győző 

fóti lelkipásztor

Program:
Hétfő: Istennel könnyebb

Kedd: A hit útján
Szerda: A nagy buktató

Csütörtök: Teljesedjetek be a
Szentlélekkel

Péntek: Isten ígérete
Mindenkit szeretettel várunk!

Naponta köszöntöttük így, ami-
kor a munkahelyen találkoz-
tunk VELE, több mint 27 éven
át. Ki tudja, hogy miért, NEKI ez
kijárt, ebben a köszöntésben
mindig benne volt a megkülön-
böztető tisztelet.

Tisztelet, mert a kétkezi munkát vég-
ző csendes, szerény asszonyra mi, a
munkatársai valami különös kíváncsi-
sággal, tisztelettel tekintettünk. 

Velünk dolgozott 27 éven át, itt ke-
reste meg a kenyérre és vászonra va-
lót, és nemcsak napi munkája volt
tiszteletreméltó, hanem vászonra ál-
modott látomásai is, melyekkel az ál-
tala szeretett Világ történeteit mesélte
el. 

Bada Mártika – a mi Mártikánk –
így becézett alakban. A VÜSZI-nél
senkinek nem jutott eszébe másképp
szólítani. Törékeny alkatához hozzá-
tartozott keresztnevének becézett ki-
mondása a szeretet jeleként.
Számtalanszor elmondtuk ismerő-

seinknek, mikor arról kaptunk hírt,
hogy a világ mely országában állítot-

ták ki képeit, hogy: tudjátok-e hogy ő
nálunk dolgozik?

Ő a mi munkatársunk – hiszen jó
volt büszkének lenni RÁ. 

Több mint negyven, munkában

töltött évéből huszonhét évet velünk,
közöttünk dolgozott. MÁRTIKA
2008. február 25-én nyugdíjba vonult.

Reméljük, hogy még nagyon sok
művészi élményben részesít minket, a
munkát, az alkotást nem hagyja abba.

Mártika! Kívánjuk, hogy boldog-

ságban, örömben teljenek nyugdíjas
évei!
Köszöntésül csak annyit: Kezeit
csókoljuk Mártika!

Jeney László, VÜSZI Kht

Kezeit csókolom Mártika!

Bada Márta köszöntése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata – az elmúlt évekhez ha-
sonlóan – 2008-ban is pályázatot hirdet a város közéleti,
kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közössé-
gei, egyéb civil szervezetei támogatására. 

Pályázati adatlap és a Kulturális, Oktatási, és Ifjúsági Bizottság tájékoztatója
2008. február 27-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszol-
gálati Irodáján vagy letölthető a honlapról (www.godollo.hu).

A kitöltött pályázati adatlapokat 2008. március 14. (péntek) 14 óráig kell
eljuttatni – postai úton vagy személyesen – a Polgármesteri Hivatal Közok-
tatási, Művelődési és Sport Irodájára (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

Guba Lajos képviselő, bizottsági elnök

RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK
Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság az idén is meghirdette a „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel“ 

elnevezésű felmenő rendszerű rajzpályázatot, amely lehetőséget biztosít a gyermekeknek, hogy a rajzokon keresztül
bemutassák, hogyan látják ők a közlekedés biztonságát és a balesetmegelőzési tevékenységet.

Pályázni 3 kategóriában lehet: óvodás (3 - 6 éves), alsó tagozatos (7 - 10 éves), felső tagozatos (11 - 14 éves) korosztály.
A továbbítandó rajzok hátoldalán a pályázók tüntessék fel a készítő nevét, életkorát, lakcímét vagy az óvoda/iskola pontos
címét.
A pályázati kiírásbanA/4-es vagy A/3-as méretű rajzok szerepelhetnek.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.
A pályamunkákat 2008. április 10 - ig kell eljuttatni a Pest Megyei Baleset - megelőzési Bizottsághoz ( Budapest, XIII.,
Teve u. 4-6.) Gödöllői Rendőrkapitányság
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni. Köszönjük!

Községháza (2.)
Az 1910-es kiegészítő tervek szerint az épület pincéje a Váci utcai kapubejárótól a Ferenc József téri nagykapuig tar-
tott. Szinte minden üzlethelységhez tartozott pince. Emellett az alagsorban kapott helyet a községi fa- és szénpince,
de ide került a lomtár is. A földszinten a két kocsibejáró mellett a Váci utca felől 11, a Ferenc József tér felől 4 üzlet-
helyiséget alakítottak ki. A tér és az utca sarkán egy nagyobb méretű üzletet terveztek, melyhez raktárhelység is kap-
csolódott. A tér felől megközelíthető kocsibejáró jobb oldaláról nyílt a rendőrség számára kialakított rész, ahol az
irodai helységek mellett a zárkák is helyet kaptak. A kapubejáró jobb oldalán volt a lépcsőház, ami az emeletre veze-
tett. Az udvarban kb. 20 bolthelységet alakítottak ki, de itt kapott helyet az illemhelyiség, a házmesteri lakás és az ud-
var hátsó részén az emeleti lakásokhoz vezető lépcsőház is. Az emeletet az épületnek csak az utcafront felé eső ré-
szén tervezek. A Váci utcai oldalon, az udvari lépcsőházon keresztül vezetett az út az emeleten kialakított polgári la-
kások felé. Az egyik 5 szobás, a másik pedig 3 szobás lakás volt. Mindkettőhöz tartozott előszoba, fürdőszoba, kony-
ha, kamra és cselédszoba. A tér és az utca sarkán, az emeleten alakították ki a nagyméretű gyűléstermet. Ez más ren-

dezvények lebonyolítására is kiválóan alkalmas
volt. A Ferenc József tér felöli oldalon kapott he-
lyet egy tanácsterem, a bírói- és a főjegyzői iro-
da. Az emeleten a rendőrség fölött, hivatali helyi-
ségek voltak. Az épülethez külön artézi kutat is
fúrtak. Ebből a vizet egy nagy űrtartalmú meden-
cébe szivattyúzták át.
Ahogy haladt az építkezés, úgy egyre többen ér-
deklődtek az épületben kialakított üzlethelyi-
ségek iránt. A fogyasztási szövetkezet a sarok-
házban 10 éves szerződéssel 3 üzlethelységet
kért bérbe. Az emeleten kialakított lakásokra is
voltak már jelentkezők. A közgyűlés ekkor még
nem hozott határozatot, hanem egy bizottságot
küldött ki a helyszínre a bérek megállapítása vé-
gett. 1911 őszén egy budapesti filmszínház válla-
lat is ajánlatot tett, hogy az épület váci utcai
frontján 8 üzlethelységet bérelne ki 10 évre. Itt

egy állandó mozgóképszínházat rendeznének be. Az új községháza üzleteinek bérleti jogát 1912 januárjában árve-
résre bocsátották. Sok ajánlat érkezett, melyeknek jelentős része nem gödöllői volt. Úgy tervezték, hogy az üzletek
akár márciusban meg is nyílhatnának. Gödöllő község képviselőtestülete 1912. február 5-én tartott testületi ülésen
foglalkozott az építés alatt álló sarokházban lévő üzletek bérleti jogával. A testület a mozi céljára lefoglalt 8 üzlet
4000 koronás bérletét, a gödöllői fogyasztási szövetkezet által igényelt 3 üzlethelység 3000 koronás bérleti díját és
még két magánvállalkozó árajánlatát fogadta el. A többi ajánlatot visszautasította, az üzletek értékesítésével pedig az
elöljáróságot bízta meg a testület. Ahogy haladt az építkezés, úgy adták át az üzlethelységeket a bérlőknek. 1912
szeptemberében már sok üzletet berendezek a tulajdonosok. Az egyik helységben nyílt meg szeptember 2-án Ma-
dame Grette „kalapdivatterme”, melyet a korabeli sajtó a legmodernebbnek, budapesti mércével mérve is előkelő üz-
letnek tartott. Ősz végére szinte minden üzlet megnyi-
tott az új községházában. Ekkor merült föl a kérdés,
hogy mi az épület házszáma, mivel a saroképületnek
van kapuja a Váci utca felé, de ugyanígy a Ferenc Jó-
zsef tér felé is. Számot azonban egyik oldalról sem ka-
pott, ami leginkább a bolttulajdonosokat zavarta. Októ-
berben megnyílt a fogyasztási szövetkezet által bérelt,
Ferenc József tér és Váci utca sarkán létesített élelmi-
szerbolt is. A sajtóban külön cikk foglalkozott a boltban
kapható élelmiszerek változatosságáról. Az üzletek bér-
leti díja 250 és 500 korona közt mozgott, attól függően,
hogy azok mekkorák voltak és, hogy hol helyezkedtek
el az épületen belül. Az üzlethelységek éves bérleti dí-
jából befolyó összeg szinte megegyezett az építkezésre
felvett kölcsön törlesztő részletével. Ez igen gazdasá-
gos volt a település költségvetése számára.
A közgyűlés 1912 augusztusában felhatalmazást kívánt
adni az elöljáróságnak, hogy az új épülethez szükséges bútorokat minél előbb beszerezhesse. A vásárlásra 3000 ko-
ronát szántak. Azonban a képviselők egy része megfellebbezte a döntést azzal a kifogással, hogy előbb várják meg az
új épületbe költözést, majd ezután határozzák meg, hogy milyen bútorokra van szükség. Az ügy, a vármegyei köz-
gyűlés elé került, ahol a fellebbezést elutasították. Így elhárult az akadály a bútorvásárlás elől. A község képviselő
tagjai 1912 novemberében járták be az épület 12 hivatali helységét, hogy megállapítsák, milyen bútorokra lesz szük-
ség. 1912 szeptemberében – még a régi bútorok közt – tartotta a közgyűlés az első ülését az új községháza nagyter-
mében. Ádám Ferencz községi bíró, elnök kérte a tagokat, hogy az új helyen új szokások is lépjenek életbe. Eszerint
a felszólalók ne vágjanak egymás szavába, hanem előre jelentkezzenek szólásra és indítványaikat a gyűlés végén te-
gyék meg. Az épület felülvizsgálatát 1912. szeptember 9-én kezdte el Pischinger Gyula műszaki tanácsos és Gesz-
tessy Mihály főmérnök. A felülvizsgálat eredményét 1913 áprilisában nyújtották a községi közgyűlés elé, melyben
megállapították, hogy a szemmel látható munkálatok rendben vannak. Kisebb hiányok voltak, de ezek kijavítására a
vállalkotó június végéig tett ígéretet. Az elvégzett munkákra egy év jótállást vállaltak, az építésben részt vevő cégek.
Az 1913-as báli szezon jelentős részét, már az új községháza nagytermében rendezték. Február első három napján
három, egyaránt nagysikerű mulatság zajlott az új épületben. Az első a nőegyleti bál volt február 1-jén. Ezt követte a
Polgári bál február 2-án. Majd végül a Gazda-bál zárta a sort február 3-án. Az új hely kiválóan alkalmas volt az ilyen

rendezvények lebonyolítására. Problémát csak
a Polgári bál jelentett, mert erre a rendezvényre
akkora volt az érdeklődés, hogy a résztvevők
alig fértek el a táncteremmé átalakított nagyte-
remben. Azonban nem mindenki volt olyan sze-
rencsés, hogy itt rendezhessen társas összejö-
vetelt. 1913 márciusában a „Gödöllői III. Par-
czellai Jótékony Czélú Asztaltársaság” kívánt
táncmulatságot rendezni a községi tanácsterem-
ben. A terem használatára engedélyt kaptak, de
ezt később a terem plafonjának közveszélyessé-
gére hivatkozva visszavonták. A mulattságot
végül Dinnyár János vendéglőjében tartották
meg.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

A múlt héttől új színfolttal lett
gazdagabb a Gödöllői Városi Mú-
zeum állandó kiállítása. Az eme-
leti részben külön sarkot alakítot-
tak ki, ahol ezentúl az Ambrus
Zoltán hagyatékból a múzeumba
került tárgyakat tekinthetik meg
az érdeklődők.

Az író unokájának, dr. Fallenbüchl Zol-
tán halálát követően 2007-ben özvegye,
Fallenbüchlné Czáránd Mariann az író
egykori házában lévő és tulajdonát ké-
pező ingóságokat a városi múzeumnak
adományozta. Ennek az anyagnak egy
részét már láthatták az intézmény új
szerzeményeit bemutató
tárlaton, s egy része most
már az állandó kiállítá-
son belül kap helyet. A
múzeum tulajdonába ke-
rült többek között az író
pénztárcája, amit még a
múlt század elején hasz-
nált, utazótáskája, hege-
dűje, és otthonának több
berendezési tárgya.

Ambrus Zoltán apai
ágon székely származá-
sú, édesapja részt vett
1849-ben az isaszegi csatában, ahol ko-
moly sérülést szerzett. 1879-től jogot
hallgatott Budapesten, de doktori vizs-
gát nem tett. 1882-ben a Földhitelintézet
tisztviselője lett, ahol főnöke Arany
László volt, aki segítette írói pályakez-
dését. 1885-86-ban irodalmi tanulmá-
nyokat folytatott Párizsban kilenc hó-
napig. Első felesége, Tormássy Gizella
lányuk születésekor halt meg. 1894-ben
újra nősült, Benkő Etelka operaénekes-
nőt vette el. A Hét című lap vezető mun-
katársa volt, szerkesztette az Új Magyar
Szemlét, tagja volt a Petőfi- és Kisfa-
ludy Társaságnak. 1903-ban elindította
a Klasszikus Regénytár sorozatot. 1910-
től fokozatosan kiszorult az irodalmi
élet középpontjából, nem tartozott a
Nyugat köréhez. 1917 és 1922 között a
Nemzeti Színház igazgatói tisztét töl-
tötte be. Utolsó éveiben a Pesti Napló
publicistájaként tevékenykedett, és visz-
szavonultan élt.

A századforduló előtt megjelent nov-
ellái (Ninive pusztulása, Hajótöröttek,
Pókháló kisasszony) – gondolatiságuk-
kal, ember- és világlátásukkal, hangvé-
telükkel – a magyar elbeszélő művészet
újítói között jelölik ki a helyét. Regényei

(Midas király, Giroflé és Girofla, Solus
eris) napi- és hetilapokban jelentek meg
részletekben, nélkülözik az egységes át-
formáltságot.

Az 1880-as évektől kezdve rendsze-
resen Gödöllőn nyaralt az Ambrus csa-
lád az édesapa betegsége miatt. Kezdet-
ben különböző helyeken béreltek háza-
kat egy-egy nyaralás alkalmával. Majd
az édesapa halála után Ambrus Józsefné
vásárolt egy házat 1897-ben a Tégla ut-
cában (később Lovarda utca 2., ma Lo-
varda utca 6. szám). A gödöllői ház tor-
nácos, háromszobás, hosszú épület volt,
kis konyhával, éléskamrával, pincével.
Az édesanya tavasztól őszig ebben a

házban tartózkodott az unokájával, Am-
brus Zoltán lányával, Gizellával, akit az
édesanya korai halála után a nagymama
nevelt. Az író számára is a gödöllői tar-
tózkodás jelentette a kikapcsolódást, fel-
üdülést a fárasztó munka után. Igazi tus-
culanum volt számára ez a hely. Az au-
gusztus hónapot mindig Gödöllőn töl-
tötte, itt írta rendszeresen a vasárnapi
Pesti Naplóba a cikkeit. Szeretett a vas-
úti restiben üldögélni estefelé egy pohár
szódás bor mellett. Szívesen nézte a vo-
natokat, amik gyermekkorára és vasutas
édesapjára emlékeztették. Gödöllőn
született Mihály Dénes, a televízió fel-
találója, Ambrus Zoltán Mária nevű
lánytestvérének a fia. A sógor Mihály
József tanár, író, műfordító, orvos. A gö-
döllői temetőben nyugszanak Ambrus
Zoltán szülei és Vilma nevű húga. 

Az író halála után lánya és veje át-
építette a nyaralót. Az unoka, dr. Fallen-
büchl Zoltán, maga is neves történész,
1985-ben felállíttatta Ambrus Zoltán
mellszobrát a ház kertjében, Buza Barna
alkotását. 1990-ben pedig emlékszobát
rendezett be a házban az író Pestről ho-
zott bútoraival, tárgyaival, megmentett
kézirataival.

Része lett az állandó kiállításnak

Ambrus Zoltán

Az 1950-es években

A felújítás előtt
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A legyek ura. Az 1911-ben szü-
letett William Golding Nobel-
díjas angol író ezzel az 1954-
ben angolul, majd 1963-ban
magyarul is megjelent művével
érte el a legnagyobb sikerét. A
legyek ura olyan döbbenetet
kelt abban, aki elolvassa, hogy
a hatását alig lehet felülmúlni. 

Aki korábban a Verne regények nagy-
szerű, ügyes, nemes lelkű gyermekei-
nek kalandjait követhette csak, azt,
hogyan rendezkednek be, hogyan ta-
lálják fel magukat mindig és minden-
ben, ha netán egy csapatnyian közü-
lük lakatlan szigetre vetődnek, és ott
felnőttek segítsége nélkül kell boldo-
gulniuk, akár el is szörnyedhetett: hát
ilyen ösztönök csíráznak az ember-
ben már kora ifjúságában is?

A civilizációból és a társadalomból
kiszakadt csoportok nem kerülhetik
el az elvadulást? 

Egy zárt, elszigetelt közösség min-
dennapjait ábrázolja Golding most
megjelent Beavatás című regényében
is. Ezzel a művével 1980-ban ismer-
kedhetett meg az angol közönség, s
1983-ban elkészült a magyar fordítás
is, Göncz Árpád – aki akkor még nem
sejthette, mit hoz a jövő – munkája-
ként. 
Egy utasszállítóvá átalakított hadiha-

jón vagyunk. Golding számára, tekint-
ve, hogy a II. világháborúban a hadi-
tengerészetnél szolgált, nem okozha-
tott nehézséget egy hadihajó terének,
működésének a leírása, még akkor
sem, ha a maga korából századokkal
megy vissza, a napóleoni háborúk
idejébe. 

Nelson admirális nem olyan régen
fényes győzelmet aratott a francia ha-
diflotta fölött, ami ugyan az életébe
került, de végül is lényeg, hogy az an-
gol világuralom rendíthetetlen, a föld-
golyóbis legkülönbözőbb tájain létre-
jött angol gyarmatok virágoznak.

Semmi akadálya, hogy kivándor-
lók özöne szálljon a vízre, hogy óceá-
nokat átszelve, több hónapig tartó
utazás megkoronázásaként valame-
lyik szép új világban lépjen partra,
ahol minden bizonnyal ki-ki megcsi-
nálja majd a szerencséjét.

Egy fiatalember, bizonyos Mr. Tal-
bot számol be a kivándorlókkal zsú-
folt hajdani hadihajó mindennapjai-
ról, saját sorsának alakulásáról e min-
dennapok során, leírja, hogyan viszo-
nyul utastársaihoz, a tengerészekhez,
a tisztekhez, s viszont azok hozzá.
Tulajdonképpen naplót ír, de azzal a
céllal, hogy egyszer majd nagybátyjá-
nak, akit csak Lordságodnak szólít,
eljuttathassa.
Naiv, jó szándékú ifiúr Mr. Talbot.

Sokáig nem is akar hinni a szemének.
Nem látja meg, hogy a gonoszság, a
fanatizmus egyre nagyobb teret nyer
ott, ahol – mások jól tudják – a bűnt
nem követheti bűnhődés. Ahol az em-
beri tetteknek nincs már értékük és
nincs következményük sem. Egy ha-
láleset döbbenti rá, hogy egy ilyen
közegben nem kell gyilkos fegyver az
emberöléshez. A félénkebbeket már
mindössze a mások haragja is halálra
sebzi. Az érzékenyek belepusztulnak
olyasmibe, amire a durvalelkűek
vagy akár csak a nemtörődömök rá se
rántanának. 
A részvétlenség gyilkolt, mondja ki.
És a hajó megy tovább.  
(William Golding: Beavatás) 

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szűk körben

Március 9-én, vasárnap nyílik
meg Fuszenecker Ferec fotómű-
vész Korképek című kiállítása a
Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont Gödöllő Galériájában. A
Balogh Rudolf-díjas és Gödöllő
Kultúrájáért-díjjal kitűntetett mű-
vésszel beszélgettünk a tulajdon-
képpen életmű-bemutatónak is
beillő kiállításról.

A Gödöllői Tavaszi Napok rendez-
vénysorozat keretén belül állítjuk ki
azokat a számomra legkedvesebb fény-
képeket, amelyeket a
több mint 40 éves pá-
lyafutásom alatt készí-
tettem. A szelektálás vi-
szont egyáltalán nem
könnyű feladat, hiszen
az évek során számta-
lan olyan alkotás szü-
letett, amit helyhiány
miatt sajnos nem tu-
dunk bemutatni. Ennek
ellenére körülbelül két-
száz olyan fotót tárunk
a közönség elé, amik
nagyjából végigkövetik
fotóművész pályafutásomat – meséli
Fuczenecker Ferenc.

– Milyen fényképekkel találkoz-
hatnak az érdeklődők?

– Főként szociográfiai témájúakkal,
ugyanis elsősorban szocifotósnak tar-
tom magam. Már pályám kezdetén is
az emberek mindennapi életének, egy
mozdulatnak, egy arcnak a lencsevégre
kapása foglalkoztatott. Így például meg-
örökítettem annak idején a Grassalko-
vich kastélyban működött szociális ott-
hon életét, vagy lefotóztam a Dráva-
szögben élő magyarság pusztuló falvait
és templomait is. Ezek természetesen
nem a legvidámabb témák, de az élet ár-
nyékosabb oldalát is vállalnunk kell.

– Ezért részesíti előnyben a fekete-
fehér technikát?

– Igen, ugyanis ez adja vissza a leg-
hatékonyabban és legintenzívebben
ezeket az érzékeny témákat. Színes-
ben teljesen elveszne a képek ereje.
Ide fekete-fehér gondolkodásmód szük-
ségeltetik.

– A fényképezés mellett az utóbbi
időben a mozgóképes világ is rabul
ejtette. Az évek során számtalan fil-
met készített. Ezekkel is találkozha-
tunk a kiállításon?

– Természetesen. A filmkészítést hi-

hetetlenül izgalmasnak találom, ugyan-
is a fényképezéstől eltérően más, de
ugyanolyan intenzív módon lehet em-
beri sorsokat, mozzanatokat megörö-
kíteni vele. A kiállítás ideje alatt egyéb-
ként négy különböző filmemet vetítjük
majd folyamatosan. Érdekesség, hogy
a megnyitón mutatjuk be első alkalom-
mal a Gödöllői dombság című alkotá-
somat. Ezt egy szűk kör kivételével
még senki sem látta; remélhetőleg e
csodás táj filmes feldolgozása mások
tetszését is elnyeri.

– Az alkotások meddig láthatóak?
– A kiállítás április 27-ig várja az ér-

deklődőket, hétfő kivételével a tárlat
minden nap nyitva áll.

Korképek – Fuszenecker  Ferenc kiállítás

Több, mint 40 év munkája

Negyedik alkalommal rendezi
meg a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ a „Fa
ága rügyével“ című  fesztivált,
amin a  Kárpát-medencei magyar
népmesemondók, népzenészek
és népi mesterségek őrzői mu-
tatkozhatnak be. 

A rendezvényre korábban a népmese-
mondókat invitálták a történelmi Ma-
gyarország területéről, de az elmúlt évek
tapasztalatai alapján az idén bővítik a
meghívottak körét, s egy háromnapos
rendezvénysorozat keretében igyekez-
nek minél szélesebb területét bemutatni
népi kultúránknak.

A találkozó alapgondolata az érték-
megőrzés – tudtuk meg Gloserné Szabó
Györgyitől, a városi könyvtár igazgató-
jától, aki elmondta, erről a legtöbb em-
bernek a tárgyi értékek jutnak az eszébe,
pedig szellemi értékeink, hagyomá-
nyaink megőrzése legalább olyan fon-
tos. E célból hívták életre a „Fa ága rü-
gyével” fesztivált, amin nem a tanult,
írott mesék, hanem a szájhagyomány út-
ján terjedt, apáról-fiúra, nagymamáról

unokára szálló történetek jelennek meg.
Az idei esztendőben az eddigieknél na-
gyobb szabású rendezvényt terveznek.
Nem csak azért, mert a mesemondók
mellett népzenészek és kézművesek is
bekapcsolódnak a programba, hanem,
mert a június 27-29-én megrendezendő
fesztivál mintegy előprogramja a Ma-
gyar Szabadság Napjának, amit az idén
június 28-án ünnepelünk, s szellemisé-
gében kapcsolódik a június 29-30-án
megrendezendő Magyar Polgármeste-

rek VII. Világtalálkozójához. Az igazga-
tó asszony leszögezte, a találkozó nem
verseny, hanem fesztivál, amelynek a ré-
gi szép hagyomány bemutatása és átörö-
kítése a célja, ahol együtt mutatkozhat-

nak be Győri
Nagy Sándor
szavaival szól-
va: „a termetes
fákként tisztelt
nagyszülők, az
ágakat megtes-
tesítő édes szü-
lék, és a gyer-
mekekben ki-
pattant rügyek”. 
A fellépőkkel
nem csak egy
alkalommal ta-
lálkozhat majd
a gödöllői kö-

zönség, mivel a legkiemelkedőbb tel-
jesítményt nyújtókat decemberben visz-
szavárják, ők adják ugyanis a Nemzeti
Együvé Tartozás Napjának ünnepi
műsorát. 

A rendezvényt a városi könyvtár a
Petőfi Sándor Művelődési Központtal
és a Magyar Ökoszociális Fórum Eu-
rópai Kommunikációs Intézetével kö-
zösen szervezi, helyszíne pedig a vá-
rosi könyvtár épülete és a művelődési
központ környéke lesz. -jk-

Háromnapos fesztivál a könyvtárban

Fa ága rügyével

POLGÁR RÓZSA KOSSUTH-DÍJAS KÁRPITMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 

2008. március 11-én, kedden 18 órakor 
a Gödöllői Királyi Kastély földszinti kiállító termeiben. 

Köszöntőt mond: 
dr. Gémesi György polgármester és dr. Révész T. Mihály ügyvezető igazgató. 

Közreműködik: 
Ella Péter csembalóművész és Ella Beatrix fuvolaművész. 

A kiállítást megnyitja: 
Fitz Péter művészettörténész. 

A kiállítás látogatási időben ingyenesen  megtekinthető 2008. április 13-ig.
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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.
Tel: 28/410-124, 28/420-588, 

informacio@kiralyikastely.hu   www.kiralyikastely.hu

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.

GIM-Ház, 

Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

telefon: 28-419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Március 7., péntek, 18 óra
Dr. Farkas Iván előadás-soro-
zatának 10 éves jubileumi al-
kalma
Március 8., szombat, 10.30
Láng Gabriella növendékei-
nek hangversenye (zongora)
Március 13., csütörtök, 17
óra
Kicsinyek hangversenye – A
vonós tanszak rendezvénye
Március 19., szerda, 17.30
Fodor László növendékeinek
hangversenye (klarinét)

További programajánlatunk:
Március 16., vasárnap, 19
óra:
A Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar hangversenye
Brahms, Stravinsky és Ravel
művei.
Vezényel: Gál Tamás
Helyszín: Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ

A MAGYAR
BALETTSZÍNHÁZ

GÖDÖLLŐ 

tánctanfolyamainak
órarendje az ünnepek miatt

(március 8, 15, 22) az 
alábbiak szerint változik:

Március 8.: kezdő balett
10:30-kor megtartva, utána a
délutáni órák (Művészi Kor-
társ Balett, Klasszikus Balett,
Fitt Dance) elmaradnak
Március 15.: a délutáni elő-
adás miatt az utolsó óra (Fitt
Dance) 18:30-kor kezdődik!
Március 22.: a húsvéti ünne-
pek miatt az órák elmaradnak!
A résztvevőkkel egyeztetett
későbbi időpontban lesznek
megtartva az elmaradt órák!
Március 29.: a régi rend sze-
rint folytatódnak az órák!

Tisztelettel meghívjuk ÖntTisztelettel meghívjuk Önt

Danis JánosDanis János
VándorkameraVándorkamera

című fotókiállításának megnyitójára

Időpont: 

2008. március 14., 16 óra

Helyszín:

Gödöllői Városháza, földszinti  galéria

2008. ÁPRILIS 6., VASÁRNAP, 15 ÓRA 
Keserü Katalin kurátor tárlatvezetése a 
kiállításban
Mesesarok. Bútor a lakásban. 
Múzeumpedagógiai foglalkozás 
Jelentkezés Kerényi B. Eszternél 
Tel.: 28-419-068
Művészettörténeti óra a kiállításban 
Jelentkezés Őriné Nagy Cecíliánál, tel. 28-421-998

Gödöllői Városi Múzeum, 

Szabadság tér 5. 

Tel.: 422-003, 421-997. 

e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

www.museum.hu/godollo/varosi



A tavaszi virágokról mindenki-
nek a tulipán, nárcisz jut az eszé-
be. Pedig még sok kecses virág
van. Többségük kevésbé a mére-
tével, mint inkább tömegével
díszít. Sokuk mutatós szegély-
növény. Most velük ismerked-
hetünk meg.

Boglárkák (Ranunculus) 

A boglárkák a napos, félárnyékos he-
lyeket kedvelik. Gumóit márciusban ül-
tetjük sekélyen humuszos földbe, és
védve hajtatjuk. Ültetés előtt áztassuk
vízbe a gumókat. A növények a nedves,
üde talajokat kedvelik. Ágyásokban, vi-
rágládákban a legmutatósabbak. Ön-
megporzók, ezért a legkülönfélébb var-
iációk előfordulhatnak. Fiatal hajtásaik
mérgezőek!

Szellőrózsák (Anemone) 
A csinos szellőrózsának (Anemone

blanda) márciustól áprilisig díszlenek
fehér, rózsaszín és lila virágai. Nem igé-

nyes, minden jó vízgazdálkodású tala-
jon megél. A napot és a félárnyékot egy-
aránt jó tűri. Közepes vízigényű. Ha a
gumókat vízbe állítjuk egy napra, utána
már ültethetünk is. Az ősz a kiültetés
ideje. A virágzat csészelevelei adják a
virágfejeket. Önmagát veti, a magon-
cok a következő évben virágzanak.
Sziklakertek, évelő szegélyek, és fás
gyepszintek növénye.

Lombos fák alatt alkot fehér
szőnyeget a berki szellőrózsa
(Anemone nemorosa). A virág fe-
hér színe rózsaszín-
ben játszik. Robinso-
niana változat hal-
vány lila virágokat ne-
vel. Életképes, jól fej-
lett rizómái éveken át
jól fejlődő 15 cm ma-
gas állományt képez-
nek. Bokrok között
divatos takarónövény.

Kakasmandikó
(Erythronium)

Februártól májusig virágzik a
kakasmandinkó. Az európai ka-

kasmandinkó (Erythronium dens-canis)
fényes-foltos levelei ha-
rang alakú, bókoló virágai
miatt kedvelt. Magassága
15 cm. A virágok színe le-
het fehér, rózsaszín vagy
lila. Gumóit szeptember-
ben ültetjük el. Azonnal ki
kell ültetni! Jó termőhe-
lyen, félárnyékban, laza,

üde talajon szé-
pen fejlődik.
Ágyásszegély-
nek, konténerben,
sziklakertben mu-
tatós. 

Ciklámennel
együtt ültetve mutatós a hal-
vány kakasmandinkó (Eryth-
ronium revolutum). A nedves,
árnyékos helyeket kedveli.
Magról szépen elszaporodik.
Amikor a ciklámen elnyílik,

akkor virágzik a kakasmandinkó, és
amikor a szezon előrehaladtával elhal,
akkor bújnak elő a friss ciklámen lev-
elek. Bőrrel érintkezve a gumók kiütést

okozhatnak. 

Ciklámenek (Cycla-
men) 

A ciklámenről szinte min-
denkinek a szoba ciklámen
jut eszébe, pedig ezek a nö-
vények a kertben is gyönyö-
rűek. Márciustól áprilisig vi-
rágoznak a kerti ciklámenek.
Fontos megjegyezni, hogy a
növények mérgezőek! Na-

pos, félárnyékos helyen, semleges, eny-
hén meszes talajokon fejlődnek. Ter-
mészet közeli kialakítású kertekbe való
fák, bokrok szegélyeként. A Libanon-

ban őshonos Cyclamen libanoticum kb.
mínusz 12 °C-ig bírja a téli hideget. Sá-
padt rózsaszín, fehér virágainak illata az

ibolyáéra emlékeztetnek. A törpe növé-
sű Cyclamen coum szintén kedvelt tél-
állófajta. Virágai változatosak, néme-
lyek élén színűek.

Ha kutyánk jelenlétét már akkor
megérezzük, még mielőtt elvakkan-
totta volna magát vagy egyáltalán be-
jött volna a szobába, biztosak lehe-
tünk benne: eljött a fürdetés ideje.
Sok gazdi ugyanannyira várja ezt a
nagy eseményt, mint kedvence: se-
mennyire. Pedig nincs más választás,
az elkerülhetetlent nem érdemes so-
káig halogatni.

A kutyának is van egyfajta jellegzetes
szaga. Kölyök esetén ez lehet intenzí-
vebb is. Ez azonban nem ok arra, hogy
rendszeresen fürdessük, mert azzal a
bőrt védő faggyúréteget mossuk le az
állatról, ami miatt a bőr érzékenyebb
lesz, és a kutyaszag még így sem tüntet-
hető el. Természetesen vannak esetek,
amikor a kutya beszennyezi magát, és
bűzös, szagos lehet a bundája. Ilyenkor
minden további nélkül meg lehet (kell)
fürdetni, mert különben sokáig tart, mi-
re ez a kellemetlen szag „lekopik“ róla.

Nemegyszer kérdezik kutyások: mi-
lyen időközönként kell fürdetni a ku-
tyát? Nos, alapvetően nem kell. Nincs
„program“, aminek alapján a fürdetést
meg kell ejteni. Ha nem szennyezi be
magát, a rendszeres fésülés, kefélés bő-
ven elegendő. Ha pedig az elkoszolódás
kellő mértéket ölt, akkor annyiszor kell
fürdetni, ahányszor szükséges. Latya-
kos, lucskos, sáros időben gyakrabban
szükség lehet a lábak, hasi szőrzet le-
mosására. Nagyon fontos azonban,
hogy a fürdetés, lemosás után szárítsuk
meg az állat szőrzetét. Nem árt tudni,
hogy a frissen fürdetett állat érzéke-
nyebb a hidegre.

A kutya szőrét ápolni kell, de ez nem
feltétlenül jelent egyet a fürdetéssel. A
hosszú szőrű, lakásban tartott ebeket
gyakrabban kell ápolni, fürdetni is, nem
beszélve a kényes szőrzetű (pl. york-

shire terrier) fajtákról, me-
lyeket kiállítások előtt rend-
szeresen fürdetnek, olajoz-
nak, csavargatják a szőrüket.

Ma már számos kutya-
kozmetika segít a rendezetlen szőrű ku-
tyák tisztántartásában. Ha kutyánk sző-
rének állapota elhanyagolt, akkor feltét-
len szakemberhez forduljunk! Termé-
szetesen egy rendezett szőrű ebet mi
magunk is megfürdethetünk.

Még mielőtt sarokba szorítjuk és a
fürdőbe tereljük a kutyát, készítsünk elő
mindent, ami a fürdetéséhez szükséges.
Fontos megjegyezni, hogy a kutyák

szőre különbözik az ember hajától,
épp ezért ne használjunk emberi
sampont! Ma már számos kutya-
sampon áll rendelkezésre. Érdemes
a jobb minőséget megvenni, még ha
kicsit drágább is, de egy ilyen flakon
akár egy-két évre is elég lehet.

Hideg időben soha ne fürösszük a
kutyát a szabadban. Ez különösen
érvényes a kölyökkutyákra, ame-
lyek még nem tudják ugyanúgy sza-
bályozni testhőmérsékletüket, mint

a felnőtt állatok.
A fürdetés előtt fésüljük meg a kutyát

és bontsunk ki minden csomót, guban-
cot a szőréből. Másként a víz hatására a
gubancok filces csomókká állhatnak
össze, melyeket már csak ollóval tu-
dunk eltávolítani. Ha a kutya szőre fes-
téktől, kátránytól vagy más ragadós
anyagtól összeállt, vágjuk ki ezeket a
részeket. Ha a csomókkal sehogy se
boldogulunk, jobb, ha kutyakozmeti-
kushoz fordulunk.

Vannak gazdik, akik a kutya fülét a
víz ellen vattával dugaszolják be. Ha
vattát használunk, mindenképpen a ku-
tya fülének megfelelő nagyságú darabo-
kat használjunk. Ha túl kicsik, fennáll a
veszély, hogy a becsúsznak az állat hal-
lójáratába.

Fontos, hogy a kutyát mindaddig hu-
zatmentes helyen tartsuk, amíg a bundá-
ja teljesen meg nem szárad.

Sok kutya nem kedveli a számunkra
kellemes sampon illatot, és az első le-
endő alkalommal belehempereg valami
jó szagos dologba, hogy újra „normális”
kutyaszaga lehessen. Sajnos, ilyenkor a
gazdi nem tud mit tenni, kezdheti az
egészet elölről. De ami a legfontosabb,
meg kell tanítani kedvencünket, hogy
nem hempereghet mindenféle bűzös
dologba, mert az ő általa kedvelt „ku-
tyaparfümöt” az ember orra nehezen
viseli.
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HEROSZ

Vigyél haza!

2 éves keverék kan 2 hónapos keverék kan

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

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

2 hónapos puli keverékek

Nem csak kertészeknek...

Ritka tavaszi szépségek

Állati dolgok

A kutyaszagról

Március 8-9.:

dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2 hónapos keverék szuka

2 éves tacskó keverék szuka

Eboltás
Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának Lakos-
ságszolgálati Irodája értesíti a város lakosságát,
hogy Gödöllő városban az ebek 2008. évi veszett-
ség elleni védőoltásra az alábbi időpontokban kerül
sor 8 - 10 óráig:

március 8. (szombat) Szt. János utcai parkoló
március 29. (szombat) gr. Telek Pál tér
április 5. (szombat) Szabadság u. Besnyő u. sarok
április 12. (szombat) Présház
április 19. (szombat) Köztársaság út sorompó
május 3. (szombat) Kazinczy krt. rendelő
május 10. (szombat) Vásártér

Hazánk és Európa egyik legapróbb
madara. Neve is innen ered, akkora,
mint egy ökör szeme. Ez az apró ma-
dárka mindössze 9-10 centi. Gyakran
keresi fel a kerteket, de csak ritkán
kerül a szemünk elé, mivel a sűrű
bokrokban és az aljnövényzetben rej-
tőzködik, és ha meglát minket gyor-
san tovább is áll. Jól felismerhető me-
redeken feltartott rövid farkáról. A
hím ökörszem territóriumán több
fészket is épít fák, vagy falak réseibe.
Nem véletlen a sok fészek, ugyanis
táplálékbőség idején a hím két, három
tojóval is alapíthat családot, az üresen
maradt fészkekben pedig saját maga
éjszakázik. A fiókákkal szinte csak a
tojó foglalkozik, a hím keveset segít a
nevelésben. A fiókák kirepülése után
szinte azonnal megkezdődik az új
család alapítása és míg a tojó a friss
tojásokon ül a hím átveszi a kirepült

fiókák nevelését. Az ökörszem
apró rovarokat fogyaszt, kisebb
pókokat, hernyókat, férgeket,
amiket a fák és falak legkisebb
réseiből is könnyen megszerez

csipeszszerű csőrével. Kedveli a ned-
vesebb területeket, így a kerti tavak
környékén gyakran megfigyelhetjük.
Télen is hazánkban marad, és ilyen-
kor szívesen fogyaszt túrót, sajtot, ap-
róra vágott szalonnát.

Kertünk vendégei

Az ökörszem

11 hetes erdélyi kopó-vizsla
keverék szuka kiskutya aján-
dékba elvihető.

Tel.: 20/468-7516
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18-08 óra között és hétvégén. 
Tel.: 28/430-655.

Március 3-10-ig: Sanitas, (Tesco),
Thegze Lajos u. 2. Tel.: 545-585.

Március 10-17-ig: Egyetemi,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.  

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.,
Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375. 

PAX Temetkezési Iroda,
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel:
28/430-856, 30/634-3723.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

A domonyvölgyi Lázár 
Lovaspark 

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

független munkatársakat, csikós illetve
lovász feladatok ellátására.

Szakképzettséggel rendelkezők előnyben.
Szállás, étkezés helyben megoldott.

Jelentkezésüket Szegedi Gábor
telepvezető várja a 

30/229-5496-os telefonszámon.

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI 
KASTÉLY KHT. 

MŰSZAKI 
ADMINISZTRÁTOR

MUNKATÁRSAT KERES 

azonnali belépéssel!

Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal a kastély titkárságán, 

Vámosi Ritánál vagy e-mailen: 
vmosi.rita@kiralyikastely.hu 

Tel:28-420-331

A DOMONYVÖLGYI LÁZÁR LOVASPARK
(Gödöllőtől 5 km-re), szakképzett sza-
kácsot, felszolgálót, valamint konyhai

kisegítőt keres. Érdeklődni lehet:
30/396-8002 telefonszámon és a

lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu 
e-mail címen. 

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

2008. június 24-tól - augusztus 30-ig az önkormányzat 
Balatonlellei Gyermeküdülőjében korlátozott számban üdülési

lehetőséget ajánlunk fel gödöllői családok részére 
2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban. 

Üdülési díjak 8  napos turnusokra 
(szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:

Óvodás korú gyermek: 12.341 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló: 27.104 Ft/fő

Felnőtt: 43.316 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas: 36.659 Ft/fő

Nem gödöllői gyermek: 33.159 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt: 52.318 Ft/fő

Üdülési csekket is elfogadunk!
Részletes tájékoztatást kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Pol-

gármesteri Hivatal Közoktatási Irodáján (222-es szoba), vagy a 
529-139-es telefonszámon lehet.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Gödöllői Piac Kft. ( 296 hrsz. Gödöllő,
Szabadság út 3.) pályázatot hirdet piaci

csarnok galériáján lévő büfé – falatozó 10
éves időtartamra szóló bérleti és további 10

éves előbérleti  jogának megszerzésére
2008. ÁPRILIS 1-TŐL.

A pályázaton a könyha, raktár, mosdó,WC he-
lyiségeket is magába foglaló, mindösszesen
55,64m2 alapterületű helyiségcsoport bérleti
joga szerezhető meg, elsősorban büfé – falato-
zó működtetésére. Más jellegű tevékenység
igénye előzetes egyeztetés alapján. 
Bérleti díj: 60 000 Ft.+ áfa/ hó
Kaució: 2 havi bérleti díj
A bérlemény megtekinthető a piac nyitva-
tartási idejében  (7-18 óráig, szombaton 7-13
óráig)  a fenti cím alatt.
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a
piac ügyvezetője szolgál a helyszínen, illetve
a 06-30-503-0777 vagy a  06-28-422-019-es
telefonszámokon lehet érdeklődni.

A pályázat benyújtásának határideje:
2007. március 14. (péntek) 10 óra.

Bérelhetők továbbá: az emeleten kisebb üz-
letek és parkolóhely a mélygarázsban. 

A KLUB PROGRAMAJÁNLATA:
– Csoportos tevékenységek
(memóriát, kommunikációs
készséget, kreativitást fe-
jlesztik)
- Zenehallgatás, tánc, közös
éneklés
- Névnapok megünneplése
- Ajándékok készítése, varrás
- Kártyajátékok, sakk, dom-
inó, társasjáték
- Filmvetítés
- Torna

- Masszírozás
- Bográcsozás

Célunk, hogy hasznosan töltse
el szabadidejét, és érezze jól
magát családias légkörben.
Nyitvatartási idő: hétfőtől
péntekig 8h-16h-ig
Jelentkezni lehet az alábbi cí-
men: 2100 Gödöllő, Blaháné
út 45. Tel: 28/430-123
Részletes tájékoztatást ad:
Móricz Sándorné klubvezető

TÁJÉKOZTATÓ: AZ IDŐSEK NAPPALI IN-
TÉZMÉNYÉNEK TAGLÉTSZÁM BŐVÍTÉSÉT 

TERVEZZÜK GÖDÖLLŐN

Az Idősek Klubjába szeretettel  várjuk mindazon
nyugdíjasokat, akik egyedül élnek, társaságra vágy-
nak és szívesen töltik el szabadidejüket egy családi-
as környezetben. 
Célunk: A szabadidő hasznos eltöltése; Mindenki jól
érezze magát; Megőrizni az eltelt időszakban kiala-
kult jó hangulatot, családias légkört
Felvétel: Folyamatos; Önkéntes; Várakozási idő
nincs
Az ellátás igénybevételének feltételei: 18. életévü-
ket betöltött; egészségi állapotuk, idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szorulnak; első-
sorban a saját otthonukban elő, önmaguk ellátására
részben képes idősek
Az Intézmény szolgáltatásai: személyi tisztálkodás
biztosítása; napi egyszeri meleg étel biztosítása;
egészségügyi alapellátás és szakellátáshoz való

hozzáférés segítése; hivatalos ügyek intézése; men-
tális gondozás.
Előzetes egyeztetés alapján fodrász és pedikűrös
szolgáltatás igényelhető kedvezményes térítés elle-
nében. Ingyenes vérnyomás és vércukorszint mé-
rés.
Az idősek klubja foglalkoztatási programjai: Csopor-
tos tevékenységek, melyek a kommunikációt, gon-
dolkodást, mozgást, kreativitást és az érzékszervek
működését fejlesztik; névnapok megünnepelése;
filmvetítés; házi vetélkedők, irodalmi műsorok; sza-
lonnasütés, egyszerű sütemények elkészítése aján-
dékok készítése, varrás; zenehallgatással egybekö-
tött éneklés; kártyajátékok; egyéni készségfejlesz-
tés –betegségtől függően- a meglévő képességek
megtartása illetve javítása.
Nyitvatartási idő: Hétfőtől- Péntekig: 8-16 óráig
Jelentkezni az alábbi címen lehet: 2100 Gödöllő,
Ady Endre sétány 56. Telefon: 0628-512-375  121-
es mellék. Részletes tájékoztatást ad: Nagy Tiborné
klubvezető.

BLAHAI IDŐSEK KLUBJA: CSALÁDIAS KÖRNYEZET!

Szeretettel várjuk az idősek klubjába mindazokat a 
nyugdíjasokat, akik társaságra vágynak és szeretik a

közösséget, és szívesen töltik szabadidejüket családias
környezetben, egy jó program keretében.



ÁLLÁS
*Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk 4 órás munkába. Ugyanitt idény jel-
legű munkára áprilistól október 31-ig büfébe eladót felveszünk. Nyelvtudás
előny. Érd.: 30/223-98-01
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését vár-
juk. Érd.:  30/913-8769.
*Gyakorlott VIRÁGKÖTŐT alkalmazna rész vagy teljes munkaidőben gödöllői
virágüzlet. Tel: 70/457-5217, 70/453-3699
*KŐMŰVES és SEGÉDMUNKÁS FELVÉTEL, büntetlen előélettel. Bér mege-
gyezés szerint. Tel: 30/381-5533 -8 órától 18 óráig.
*Cégünk keres vastaganyag hegesztésében jártas CO2 hegesztőket.
Minősítés előny! Gödöllői munkahelyre. Kiemelt bérezés, szállás biztosított!
Tel: 20/492-3044
*Megújult gödöllői szépségszalonba gyakorlattal rendelkező KOZMETIKUST,
FODRÁSZT KERESÜNK márciusi kezdéssel. Érd: 30/435-7048
*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

*Gödöllői használtautó szalon és szerviz AUTÓSZERELŐ munkakörbe
munkatársat keres mestervizsgával vagy technikusi végzettséggel. Önéletraj-
zokat a következő e-mail címre kérjük: szilbenkft@invitel.hu Tel: 28/415-107
*Gödöllői 1. sz. székhelyre KÖZJEGYZŐHELYETTES munkatársat keresek.
De.: 28/512-265, 28/512-266. Du.: 30/9489-426
*Turai vállalkozás keres tapasztalt könyvelőt főkönyvelői pozícióra, főállás-
ban. Elvárások: mérlegképes regisztráció, vállalatirányítási rendszerben való
jártasság előnyt jelent, megfelelő számítógépes ismeret. Tel: 30/279-1004
*Gödöllői étterembe érettségizett fiatal felszolgálólányt és szakképzett fiatal
szakácsot felveszünk. Tel: 20/9148-885
*Gödöllői söröző és játékterembe megbízható és leinformálható játékgép-
kezelőt felveszünk. Érd: 70/311-5254
*Üzemanyagtöltő állomásra – NEMDOHÁNYZÓ – munkatársak jelentkezését
a 06 28 513 115 telefonszámon várjuk.
*Hírlap értékesítő munkatársat gödöllői és budapesti munkahelyre
felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával lehet a Gödöllő,
Szabadság tér 9. sz. alatti Inmedio Hírlapüzletben. 
*Pest Megyei Önkormányzat Margita Idősek Otthona (Szada, Kisfaludy u. 4.) pályáza-
tot 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. március 25. Helye: Margita Idősek
Otthona Igazgatója 2111. Szada, Kisfaludy u. 4. Tel: 28/503-360. A pályázatok
elbírálásának határideje: ’08. március 31. Az állás betöltésének időpontja: ’08. április 1.
*Bejárónő munkát vállal hétköznap pl házimunka, ügyintézés, gyerekvi-
gyázás, fuvarozás, kora reggeli és du órákban. Fizetés megegyezés szerint.
Tel: 30/236-7879

INGATLAN
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort.
Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal ren-
delkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft.
Érd:30-392-3635
*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 
*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
*Gödöllőn a REMSEY krt.-i TEREMGARÁZSBAN AUTÓBEÁLLÓ ELADÓ! Iár:
1,7MFt. Érd: 30/924-6979
*GARÁZS eladó a János utcai garázssoron. Elektromos áram, szerelőakna.
Iár: 1,75MFt. Érd: 30/924-6979
*GARÁZS! a Kossuth-Remsey mélygarázsban 22 m2-es garázs 3,3 M-ért, a
János utcában 22 m2-es garázs 3 M-ért eladó. Tel: 20/446-7727
*Pataktéri TÉGLA GARÁZS ELADÓ. Villannyal, szerelő aknával kb. 20 m2. Iár:
1,4 M Ft. Tel: 70/628-4360
*Gödöllőn a János u. 21. sz. alatt GARÁZS ELADÓ. Érd: 20/886-1365
*GÖDÖLLŐN 700 nm-es panorámás építési telek ELADÓ Iár 8,5 MFt 20-
7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT www.godolloihaz.hu
*GÖDÖLLŐN 2200 nm-es osztható telek ELADÓ. Iár 22 MFt 20-7722428
*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

*SZŐLŐ utcában 1,5 szobás kis rezsijű lakás ELADÓ Iár 10,5MFt. 20-
7722428 www.godolloihaz.hu
*Gyönyörűen felújított, magasföldszinti 1 szobás cirkófűtéses lakás kis rez-
sivel ELADÓ! Azonnal költözhető. Iár 11,3 MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
(20) 772-2428
*SZADÁN GYÖNYŐRŰ PANORÁMÁS ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Iár 8,9MFt  20-
772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT  SZADA és GÖDÖLLŐ legnagyobb
telekválasztéka irodánkban! www.godolloihaz.hu
*GYÖNYŐRŰEN FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ KERTVÁROSBAN ELADÓ! Extra
konyhabútor új-tető térkő-burkolat dryvit szigetelés 3szoba+nappali
ÉRDEMES MEGNÉZNI! Iár 27.5 MFt 20-7722428
*VERESEGYHÁZON 2 szoba+nappalis felújított CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Új
fűtésrendszer hőszigetelés, műanyag bejárati ajtó, modern burkolatok. Iár
16,3 MFt.  20-7722428
*ELADÓ  II emeleti lakás Palotakerten park felőli oldalon. Iár 8,5 MFt 20-
7722428
*Eladó tégla építésű, összkomfortos, cirkófűtés ház Szadán, Szőlőhegyi
részen! 682m2-es, panorámás telek, 1 szoba, fürdő, konyha, terasz. Iár 8MFt
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 
*ÁRZUHANÁS! GÖDÖLLŐN duplakomfortos 2+3 félszobás családi ház 1200
m2 telekkel ELADÓ. Szauna központi porszívó. Iár 32 MFt GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT  20-7722429 www.godolloihaz.hu
*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 10,9 MFt 20-
7722429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*GÖDÖLLÖN Kertvárosban 3 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 27,5MFt ÚJ
ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428
*Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 2 szint, 170m2, 4 szoba + nappali,
szép telek. Iár 27,5MFt. 20-772-2429
*Eladó kétgenerációnak is alkalmas  családi ház a Harasztban 170
nm ,4 szoba+2 nappali + 2 fürdő,igényes burkolatok. Iár 39,5 MFt
20-7722429
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ igényes kialakítású CSALÁDI HÁZ Kartalon ELADÓ! Nagy nap-
pali + 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
*GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal,
12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel
eladó. Érd: 70/534-7803

*Sürgősen eladó Gödöllőn, Kossuth L. utcában 2 szobás lakás, 55 m2, 4. em.,
Erzsébet park környékén, szabályozható fűtéssel, felújított tetővel. Ár: 9,95
MFt. T: 30/538-3249, 30/449-4739
*Gödöllőn keresek eladó, 1,5-2 szobás, max.:12MFt-Irányáron nem panel
lakást, vidéki, biztos vevőm részére. Tel.:30/828-6311
*Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, kétszobás, parkettás, konvek-
toros, 2. em. téglaházi lakás saját tárolóval eladó (erkély nincs). Iár: 11,3 M.
Tel: 30/350-4346
*SÜRGŐSEN ELADÓ a Remsey krt. 3. sz. alatti 65 m2-es 1+2 fél szobás 3.
emeleti lakás. Iár: 15,5 M. Tel: 70/221-7502, 70/581-3736
*ÉRTÉKBECSLÉS, épülettervezés, épületvillamossági tervezés, falfűtés, vil-
lámvédelem, műszaki ellenőrzés, felelős műszakivezetői szolgáltatás, vil-
lanyszerelés, tanya, farmvillamosítás. MULTITERV MÉRNÖKI IRODA. Gödöllő.
Tel: 28/421-459, 20/944-8267, www.multitervkft.hu 
*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
*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
*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
*65 m2-es lakás eladó Gödöllőn zöldövezeti kertes társasházban + garázs.
Tel: 20/3494-316

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

70/381-76-9470/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu,   internet:

www.ujsagok.vella.hu, Iroda: 20/525-53-66
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13-ig, K E D D EN
N I N C S Ü G Y F É L F O G A D Á S,  Szerda-

csütörtök: 8.30-15.30, Péntek: 8.30-12-ig
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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-Királytelep-Kertváros 2005-ben épült
170m2 önálló családi ház,514 m2 telekkel
akár két generáció vagy nagyobb család
számára 37,5 MFt.
-Alvégen kétgenerációs vagy több gyer-
mekes család számára 239m2 családi ház
782m2 telken 45MFt.
-Épülő projekt a Röges városrészen nap-
pali+3 szobás lakóház garázzsal  300m2
telekkel 28,8 MFt.
-Egyedi fűtésű felújított 44m2 lakás a
Palotakerten 9,8 MFt.
-Gödöllőn Rögesben belterületi építési
telek 1166m2 13,7 MFt
-Gödöllőn Alvégben 637 m2 belterületi
építési telek 11,2 MFt
-Királytelep 3 szobás 90m2-es családi ház
306m2 telekkel 17,5MFt.



*Gödöllőn a Szt. János utcában, téglaépületben 1 szobás 36 m2-es, magas-
földszinti, egyedi fűtésű lakás azonnal beköltözhetően ELADÓ vagy KIADÓ. Tel:
20/9810-795
*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
*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
*Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás
lakás részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
*Gödöllő központjától 5 percre, zöldövezetben, téglaépítésű ház 1. emeletén
egy 34 m2-es egyedi fűtésű, felújított öröklakás eladó, v. 1,5-2 szobásra
cserélhető értékegyeztetéssel. Tel: 30/381-4229
*NEM PANEL! 64,5 m2-es, 2,5 szobás, saját vízórás, cirkófűtéses, erkélyes,
3. em. lakás eladó! Szt. János u. Iár: 14,5 M Ft. Tel: 30/461-4308
*A Kazinczy körúton 1. emeleti, felújított 52 m2-es lakás sürgősen eladó! Iár:
12,2MFT. Tel: 20/771-4921
*KIRÁLYTELEPEN 150 m2 lakóterületű + 110 m2 szuterén, műhely jó
állapotú családi ház sürgősen eladó! Ár: 33,5MFt. Tel: 20/771-4921

*Gödöllőn vásárolnék 1 vagy 2 szobás központi fekvésű lakást 1. emeletig.
Tel: 20/361-1968
*Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350 m2-es
megosztható építési telek 80 m2-es felújítható házzal eladó. Tel:
28/421-619
*Jöjjön el, nézze meg Palotakerten 2 éve teljesen felújított 1+2 félszobás
lakást. Iár: 12,5MFt! Tel: 20/5696-081
*CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN ELADÓ. IÁ: 20MFt T: 30/256-0145
*Eladó Gödöllőn, Szabadka u. 1. em. 2 szobás 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
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es, jó
állapotú lakás. Ár: 13,5MFt. tel: 70/320-6985
*Egyedi szabályozható fűtéssel, 57 m2-es, 2 szobás, nagy erkélyes, jó
állapotú lakás eladó Gödöllőn, igény szerint bútorokkal. Iár: 10,9MFt (mege-
gyezés). Tel: 30/846-5-946
*PALOTAKERTEN 2. em.-i 64 m2-es liftes felújított lakás eladó zárt folyosó-
val, beépített bútorokkal. Új parketta, faajtó, faablak, konyhabútor gépekkel,
kőburkolat, radiátor, gardrób, szaniter. Ár: 13 MFt. Érd: 30/9461-807
*Gödöllőn az IRTVÁNYBAN 1000 m2-es , RÖGES utca végén a RÉT utcához
közel 960 m2-es telkek eladók. Tel: 30/975-9604

*Gödöllőn csúcspanorámás 200 m2-es családi ház, frekventált környéken,
200 nöl saroktelken sürgősen, áron alul eladó. Tel: 30/445-6159
*Eladó Gödöllő központjában egy II. emeleti 54 nm-es, 2 szobás, részben felújí-
tott lakás. Azonnal költözhető! Iár: 12,5 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665 
*Sürgősen eladó Aszód központjában egy 57 nm-es 1 + 2 félszobás
szép állapotú lakás, saját tárolóval és garázzsal. Iár: 12,5 M Ft Tel.:
Tóth Andrea 06-30-415-7665 
*Sürgősen eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy 4.emeleti 62 nm-es 1 +
2 félszobás jó állapotú lakás. Iár: 12,8 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665 
*Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon extra panorámás 1850 m2-es dupla
sortelken egy 450 m2-es, 3 szintes 4 éves családi ház. 80 m2-es amerikai
konyhás nappali, 50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, dupla garázzsal stb.
Érd: 30/9425-103
*Gödöllőn, téglaházban 2 szobás, gázkonvektoros 2. em-i 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
*Gödöllő Palotakerten 1 szobás földszinti, redőnyös, vízórás, szabályozott
fűtési rendszerű, jó állapotú lakás eladó. Tel: 28/421-619
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA,
FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ, DIJTA-

LAN HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*VERESEGYHÁZON panorámás dom-
boldalban 966 nm-es, bekerített építési
telek eladó. Irányár: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 53 nm-
es, két szobás, első emeleti,
téglaépítésű, konvektoros lakás
SÜRGŐSEN eladó, 11 mFt fixáron.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban 725 nm-es telken 70 nm-
es, 2 szobás családi ház eladó. Iá: 18,5 m Ft.
*A Blahán, 1270 nm-es parkosított telken
350 nm-es, háromszintes, nappali+ 5
szobás (garázs, pince, terasz) családi
ház eladó.  Irányár: 48 mFt.
*Az Antalhegyen 1187 nm-es telken 100
nm-es, 3 szobás családi ház eladó. A
telken egy lakható 2 szobás melléképület
is van.  Irányár: 19,8 mFt.
*A Kertvárosban 720 nm-es telken 150
nm-es, felújított 3 szobás, garázsos
családi ház eladó. Irányár: 24,5 mFt.
*A Harasztban 490 nm-es gondozott
telken 100 nm-es, felújított családi ház
(35 nm-es tároló, két autó r. kocsibeálló)
eladó. Irányár: 19,9 mFt

*A Lázár Vilmos utcában, panorámás
domboldalban, 1800 nm közművesített
telek, 80 nm–es, felújításra szoruló ház-
zal eladó. Irányár: 18 mFt. 
*A Királytelepen, 994 nm-es saroktelken,
2 szobás, 80 nm-es téglaház eladó. Iá:
19,5 mFt. 
*A Királytelepen 1167 nm-es parkosított
telken két lakóház eladó: egy 100 nm-es, 3
szobás és egy 50 nm-es, 1 szobás (mel-
léképületekkel, garázzsal). Irányár: 29 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű, konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,3 mFt .
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti szépen felújított lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 12,9 mFt
*A központban 72 nm-es, nappali+ 2
szobás, 2003-ban épült, első emeleti,
erkélyes lakás saját parkolóval eladó.
Irányár: 25,5 mFt.
*A Kertvárosban 70 nm-es, 3 szobás
sorházi lakás 650 nm-es gondozott kert-
tel, pincével, 40 nm-es melléképülettel
(vállalkozásra alkalmas) eladó. Irányár:
25 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti 2 éve felújított lakás
eladó.  Iá: 12,4 mFt
*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, felújított
lakás, egyedileg szabályozható távfűtés-
sel eladó.  Irányár: 13 mFt 
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-es,
harmadik emeleti, 2,5 szobás, erkélyes,

lakás eladó.  Irányár: 13,8 mFt. 

*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, felújított
lakás, egyedileg szabályozható
távfűtéssel eladó.  Irányár: 13 mFt 
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, kon-
vektoros lakás (tágas szobákkal, alac-
sony rezsivel) eladó. Irányár: 12,5 mFt.
*A Szent János utcában 64,3 nm-es,
2,5 szobás, 3. emeleti, jó elrendezésű,
erkélyes, konvektoros lakás eladó.
Irányár: 14,5 mFt .
ÚJ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 31,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 33  mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1268 nm-
es telken, új építésű 161 nm-es, nap-
pali +4 szobás garázsos ikerházi lakás
tavaszi átadással eladó.   Iá: 34,5 mFt.



*Azonnal beköltözhető 62 m2-es lakás eladó Palotakerten, 4. emeleti, lift
nélkül házban. Iár: 10,9 M Ft. Tel: 20/381-6226
*Pécelen, csendes zsákutcában eladó egy 140 m2-es, 4 szobás, tetőtér-
beépítéses családi ház. 2004-ben teljes körű felújítás. Parkosított kert, ját-
szótér. Iár: 31,5 M Ft. Érd: 20/317-6691, 20/827-2865
*Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű 3. em.
napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, konyha) műanyag
ablakokkal. Iár: 16M. T: 70/315-4111
*2 szobás, erkélyes, 56 m2-es 3.em. lakás eladó Gödöllőn, a Szt. István téren.
Iár: 10,5 M. Tel: 20/510-5063
*A Szent János utcában 2 szobás 3. emeleti, egyedi fűtéses lakás eladó. Ügy-
nökök kíméljenek! Tel: 30/515-1143
*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes
helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt
környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel,
kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-
816, 30/562-3475
*Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generációnak
alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal,
kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
*Eladó 1550m2-es telek Gödöllőn, Blahán családi okok miatt sürgősen, 30 m2
alapterületű téglaépítésű házzal, aminek a falai állnak, érv. ép. engedéllyel.
(Villany, gáz, kristálytiszta vizű fúrt kút a telken.) Iá: 9MFT. Érd: 30/202-5947
*Téglaépítésű, földszinti, 59 m2-es konvektoros, központi fekvésű lakás
eladó. Gödöllő, Mihály Dénes köz. Tel: 30/290-8534
*Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 2 szobás, 55 m2-es maga-
sföldszinti lakás. Tel: 28/414-572
*Palotakerten liftes házban, 2. emeleti, 2 szobás, 64 m2-es lakás eladó.
Teljes felújított: kőburkolat, parketta, beépített konyha mosogatógéppel,
kerámialapos tűzhellyel. Ára: 11,5 M Ft. Érd: 20/344-0499
*Gödöllő központjában (Kőrösfői K. A. u. 39.) 2 utcára nyitható, kertes
(693m2), 3 szoba összkomfortos családi ház eladó. Iár: 24 M Ft. Érd:
20/551-7194
*34 m2-es, 1. em., déli fekvésű lakás az Erzsébet krt.-on Kastély parkkal
szemben eladó. Ár: 8,8 M Ft. Tel: 28/422-067
*Gödöllőn a Kertvárosban 1050 nm-es telken (26 m-es utcafronti szélesség)
eladó 120 nm alapterületű, 3 szobás, jó állapotban lévő családi ház. Iá: 23,8
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870 
*Gödöllőn a Belvárosban 2002-ben épült, 76 nm hasznos területű, nappali + 2
és fél szobás kifogástalan állapotban lévő, téglaépítésű, egyedi fűtésű kétszintes
lakás, kocsibeállóval, terasszal, saját kertrésszel. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 729 nm-es telken eladó 150 nm alapterületű, 2 +
fél szobás családi ház, egy 66 nm alapterületű üzlethelyiséggel (eladótér, rak-
tár, fsz., öltöző). Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb részén eladó 100 nm
alapterületű, nappali + 2 szobás családi ház, egy külön bejáratú (szoba, kony-
ha) lakrésszel, 500 nm-es telekkel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm hasznos
lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás lakások, 572 nm-es
saját telekrésszel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: 31 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 

*Gödöllőn a Blahai részen 800 nm-es, déli fekvésű, panorámás telken 160 nm
lakóterű, 2 nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, pincével,
borospincével, fedett terasszal, melléképülettel. Iá: 40 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn eladó 62 nm-es, 2 + fél szobás, erkélyes lakás. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
*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 20/9194-870
*Gödöllőn (Palotakerten) parkra néző, 44 nm-es, 1 szobás lakás. Iá: 9,9 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
*Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, 2 szobás jó állapotban lévő,
Kastélyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Isaszegen ÁRON ALUL sürgősen eladó újszerű állapotban lévő, 150 nm-es, 2
nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház, melléképülettel,
borospincével, 1086 nm-es telekkel. Iá: 29 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*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 nm-es öntözőrendszerrel ellá-
tott, parkosított telekkel. Iá: 45 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel beül-
tetett panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó 35 nm alapterületű
(nappali, konyha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba), hangulatos kialakítású
nyaraló, tágas fedett terasszal, borospincével, kerti grillezővel. Iá: 16,9 mFt.
Telefon: 20/9194-870

ALBÉRLET
*Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű, nappali + 3 szobás,
színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél garázzsal (+
mosókonyha, gardrób, konyhai gépesítés, klíma, Internet), parkosított
telekkel, díszkerttel. Érd: 06-20/9194-870
*Gödöllőn a központhoz közel 60 nm alapterületű, 2 szobás családi ház, 430
nm-es saját telekrésszel kiadó június 01-től; (70.000,-+ rezsi bérleti díj). Tel:
20/9194-870; 28/411-086
*Gödöllőn 2 lakásos társasházban kiadó 120 nm-es, nappali + 2 szobás (+ 2
gardrobszoba) színvonalas kialakítású földszinti, kertkapcsolatos lakás, 120
nm-es teremgarázzsal. Tel.: 06-28/411-086
*Palotakerten 1 szobás lakás 4 hónapra akciósan kiadó. Tel:
28/410641(este)
*Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038
*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
*Gödöllő központjában hosszútávra kiadó 2,5 szobás 2. emeleti teljesen felújí-
tott gázkonvektoros lakás bútorozatlanul(v. bútor megoldható) 65 E Ft/hó.
100 E Ft kaució. 30/9491-498
*Gödöllőn 75 m2-es 2 szoba összkomfortos konvektoros különálló kertes
családi ház, ősfás környezetben hosszútávra kiadó. Tel: 30/9343-424
*Gödöllő, Palotakerten földszinti, 1 szobás, részben bútorozott lakás március
15.-től kiadó! 40EFt/hó + rezsi. 2 havi kaució. Tel: 30/222-5274
*Kiadó lakás Gödöllőn az egyetemtől 2 percre. Két különbejáratú szoba, alac-
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sony rezsi. Tel: 20/470-5584
*Gödöllőn, Mihály Dénes közben 60 m2-es 2,5 szobás, egyedi fűtéses lakás
hosszútávra kiadó. Érd: 20/424-3978
*Sürgősen KIADÓ egy 44 nm-es 1,5 szobás 7. emeleti lakás, bútorozatlanul a
Dózsa Gy. úton. 2 havi kaució szükséges. 50 E Ft/hó + rezsi Tel: Tóth Andrea
30/415-7665 
*Gödöllő Alvégen, csendes utcában bútorozott, alacsony rezsijű házrész (másfél
szoba, előszoba, konyha, étkező, kamra, fürdőszoba) hosszútávra fiatal, nem
dohányzó párnak kiadó. 55 E/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 30/911-7536
*Kiadó Palotakerten 62 m2-es lakás 4. emeleti, lift nélküli házban, részben
bútorozva. Havi: 45 E Ft + rezsi. Tel: 20/381-6226
*Gödöllőn, Kossuth L. utcában 44 m2-es, másfél szobás, amerikai konyhás,
teljesen felújított lakás bútorozottan kiadó. 60 E Ft + rezsi. Érd: 20/461-4020
*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
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 571-7621.
*Gödöllőn a Szent János utcában hosszú távra kiadó 55 nm-es, felújított, kon-
vektoros, 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
*Gödöllő központjában igényes 85 m2-es bútorozott, amerikai konyhás,
parkolós, valamint 75 m2-es földszinti nappali + 2 szobás lakás kiadó. Tel:
30/9617-621.

KIADÓ

*Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a  Szőlő utcában. Érdeklődni lehet a 20-9-
424-062 tf-számon. 
*80 négyzetméteres helyiség kiadó a vasútállomás mellett, az Állomás téren.
Üzletnek, irodának, raktárnak is kíválóan megfelelő. Forgalmas helyen. Sikere-
sen működő vállalkozások mellett található. A 80nm2 igény szerint további
40nm2-vel bővíthető. Saját wc, vizes blokk, riasztó. Korrekt áron, korrekt tula-
jdonostól. Tel: 20/9349013
*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
*Gödöllőn, főútvonal mellett lévő Üzletházban 3 irodahelyiségből álló 88m2-
es, különbejáratú, riasztóval ellátott, klímával felszerelt, jó parkolási
lehetőséggel rendelkező irodarész kiadó. Tel: 20/572-3807
*20 m2-es üzlethelyiség a Szt. János utca elején kiadó. Tel: 20/265-8070
*Gödöllőn, Sony mellett, zárt 2500 m2-es telken 2 db 25 m2-es épület bér-
beadó! Tel: 30/946-7702
*Üzlethelyiség kiadó Vácszentlászlón a butik soron. Tel: 20/585-4083
*Tágas (42 m2) garázs fele a Szőlő utcában hosszútávra egy megbízható
autótulajdonosnak márc. 15.-től kiadó. Érd: 28/412-068, 20/3682-240
*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
*KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ HOSSZÚTÁVRA. 10 E Ft/hó Érd:
20/333-7833
*Gödöllő központban 75 m2-es utcai bejáratú iroda, jó parkolással, valamint
a Kossuth L utcában 50 m2-es helyiség raktárnak kiadó. Tel: 30/9617-621

SZOLGÁLTATÁS

*A tévében többször bemutatott Kiss Sándor, Magyarország legerősebb
bioenergetikusa, csontkovácsa TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI rendelését már-
ciusban elkezdi a Máriabesnyői Lakóparkban (csütörtökönként 9-18h-ig). Jó
eredménnyel gyógyít! A fájdalmat azonnal megszünteti! Csontritkulás,
érszűkület, daganat, ciszta, gyulladás, gerincferdülés, ízület, megfázás,
hajhullás, rákos beteg erősítése, fáradékonyság, idegrendszer, vérnyomás,
ágybavizelés, depresszió, aranyér, fekély, klimax, cukor. Bejelentkezés: 06-30-
375-8146
*URULÓGIA Dr.Rózsahegyi József főorvos, orvostudomány kandidátusa
KEDD: 16.30-19.00 Előjegyzés: 350-0631, 20/972-5592 1132 Budapest,
Babér u. 32. I. em. (Göncöl és Babér u. sarok). Parkolás a Vitalorg szakorvosi
magánrendelő udvarán.
*Háztartása vezetésébe besegítek. Gyermek ill. id. szülő felügyeletét rendsz-
erességgel és esetenként is vállalom. Tel: 20/476-0648
*Megbízható hölgy vállalja lakások és családi házak takarítását. Tel: 30/843-
4971
*TERMO-AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZS a Gödöllői Művelődési Házból
átköltözött a Szabadság út 13. sz. üzletsorra. Tel: 20/423-2282
*LÉPCSŐK – KONYHÁK – ASZTALOSMUNKÁK. Tel: 06(20)419-0426

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit bec-
somagoljuk. 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.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
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*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!
*Gödöllői 3 emeletes társasház homlokzatának részleges, lépcsőházának teljes
(festés-mázolás, PVC-csere, lambériázás) felújítására korrekt, számlaképes
kivitelezőt keresünk. Tel: 20/542-9288 de. 10-12 óráig
*KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁSOK (metszések és öntözőrendszer is) és ehhez
kapcsolódó mindennemű építőipari munkák kivitelezését vállaljuk. Tel: 70/252-
1688
*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
*KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS RENDELÉSE. TERMŐFÖLD, HOMOK, SÓDER
SZÁLLÍTÁSA. Tel: 30/339-3280
*LOVAS oktatás kezdőknek és haladóknak, ugyanitt BÉRTARTÁS, bokszok,
karám, körkarám. Repülőtéri út, Both tanya, Szellő Lovasiskola. Tel: 30/607-3871
*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok
készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
*REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET, KÉPREGÉNYT, DVD
FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-5888.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.: 70-
944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes
adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
*UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka! Tel.:
70/505-1177.
*Kőműves mester vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, felújításokat
műszaki vezetéssel. Dryvitolás, ácsmunkák. Tel: 20/925-8912
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés.
Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves
munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely, szárítógép
stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
*ÁCS vállalja tetőszerkezet építését, felújítását, fedését. Könnyűszerkezetes
faházak, szanetlik, teraszok, előtetők készítését. Referenciával, ingyenes
felméréssel! Most lekötött munkákra 10% kedvezmény. Érd: 20/365-8779

*Szobafestés-mázolást, tapétázást, burkolást, laminált padló lerakását vállaljuk.
Tel: 70/338-3639.

OKTATÁS
*TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos csatlakozási
lehetőséggel. Érd: 20/544-8021 Bálint Krisztina
*ARAB és ANGOL nyelvoktatás Gödöllő szívében, Palotakerten. TAPASZTALT
NYELVTANÁR, egyéni órák, rugalmas óradíj, ingyenes tananyag. Érd: 30/433-
2353, armastus@freemail.hu
*TOP-TAN: Angol Upper Intermediate tanfolyam indul: szerda-péntek: 16.30-
18.00-ig, csatlakozási lehetőség már működő csoportokhoz, az első alkalom
ingyenes. További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Ha nincs ideje arra, hogy ellenőrizze gyermeke tanulmányait, mi
megtesszük Ön helyett, sőt korrepetálást is kaphat matematika, fizika, kémia tan-
tárgyakból, s megtanítjuk a helyes tanulási módszerek elsajátítására is 5-10 osztá-
lyos fiát és lányát. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.
*Angol és német nyelvtanítás kezdőtől haladóig egész nap, gyakorlott tanárnál.
Tel: 30/486-4447

ADÁS~VÉTEL
*Holland, olasz, angol EXTRA MINŐSÉGŰ RUHAVÁSÁR Gödöllőn! Garantáltan „első
helyen” árusítva! Vállfás minőség kilós áron! 2800Ft/kg. ELSŐ NYITÁS: március
6. (csütörtök) 16:00-19:30, továbbá minden csütörtökön 16:00-19:30. Cím:
Gödöllő, IPOSZ Székház, Dózsa Gy. út. 25. Minden alkalommal teljesen „új” árukés-
zlet! SVR-H HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: 28/412-
230
*Jó állapotban lévő zöld kárpitozású, 6 személyes fenyő sarok étkezőgarnitúra
kihúzható asztallal ill. barna színű angolplüss, ággyá nyitható kanapé eladó. T:
28/421-438, 20/418-0143
*Eladó akác és tölgy tüzifa. Érd: 20/9611-688
*Új kerekesszék eladó. Tel: 30/256-0145
*Műanyag PRÉS GÉP 380 V működtetéssel, 10 fokos alig használt spaletlétra
50%-os áron eladó. Tel: 70/223-7154
*Billerbech ágyneműtartós ágy selyemhuzattal kitűnő állapotban eladó. Érd:
30/3652-039
*Összecsukható camping bicikli és 28-as női kerékpár eladó összesen 25 E Ft-ért.
Tel: 28/418-187
*Eladó ÉP-GÉP HENGERES PARKETTACSISZOLÓ. Ár megegyezés szerint. Tel:
30/313-9635
*Eladó jó állapotú kombinált szekrénysor, 160 l-es hűtő, Simens porszívó, kev-
erőtárcsás új állapotú mosógép. Érd: 28/422-067
*Szőnyeg, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583
*Eladók: 70x70 cm-es fiókos-polcos szekrény (5E), 30x60 cm-es faliszekrény
(3E), szobai taposó kondigép (4E), új bőr diplomatatáskák (8 és 10E), új walkman
(2E), original Beck- kés készlet bárddal, grillollóval (20E), 80x30x45 cm-es 2
részes, műa. szennyes ruhatartó (2E), 2db új 2,5x40x40 cm-es zöld hokedlitető
(1E). Tel: (20) 358-5309
*KECSKETEJ, sajt, túró, húsvéti GIDA és szalma kapható Gödöllőn. Tel: 30/827-
4272
*Eladók: új világos bőrkosztüm S-s (20E), 38-as világosbarna, ľ-es női átmeneti
kabát (15E), új fekete L-s női bőrdzseki (12E), új fekete 42-es hosszú női bőralj
(10E). Tel: (20) 358-5309

*Holland, olasz, angol EXTRA MINŐSÉGŰ RUHAVÁSÁR Gödöllőn! Garantáltan „első
helyen” árusítva! Vállfás minőség kilós áron! 2800Ft/kg. ELSŐ NYITÁS: március
6. (csütörtök) 16:00-19:30, továbbá minden csütörtökön 16:00-19:30. Cím:
Gödöllő, IPOSZ Székház, Dózsa Gy. út. 25. Minden alkalommal teljesen „új” árukés-
zlet! SVR-H HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
*Eladó használt gumihenger útépítőgép SVG 17 típus. Iá.: 250 ezer Ft.
Megtekinthető a VÜSZI Kht. (Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.) telephelyén.
Érd.: Udvardi József, 28/410-988, 121-es mellék

ÁLLAT
*Fajtatiszta WESTIE kiskutyák eladók, törzskönyv nélkül, féregtelenítve, oltva. Tel:
20/430-6474
*Választási malacok, süldők, mangalica hízók, vágóborjú eladók Pécelen. Tel.:
20/939-0824
*Vizsla keverék szuka 2 hónapos, selymes, fényes bundájú ingyen elvihető
(féregtelenítve). Tel: 28/421-358 (este)

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó FIAT TEMPRA EXCLUSIVE megkímélt állapotban, sok extrával! Tel:
30/621-1195
*TOYOTA-HIACE 2000 év végi 2,4 diesel, hosszított eladó. Tel: 30/3125-697
*Jó állapotban lévő, 1993-as évjáratú, Fiat Fiorino felújított motorral, érvényes
műszakival, áron alul, 200 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (20) 212-6315.

TÁRSKERESŐ
*39 éves férfi keresi korban hozzá illő párját házias, családszerető hölgy szemé-
lyében. Tel: 20/471-7372
*„Éva” Társközvetítő! Tavaszi megújulás a párkeresésben is. Szeretettel várok
mindenkit, aki társra vágyik. Külső-belső értékeket figyelembe véve, bizalmas,
egyénre szabott közvetítés. 70/546-2484, 30/228-4096, 20/967-4009
*Keresek 40-50-60 éves filigrán hölgyeknek hasonló érdeklődésű urakat. - 67
éves mackós özvegy úrnak alacsonyabb hölgyet 60 éves korig. – 60 éves filigrán
özvegy hölgynek hasonló alkatú urat. 30/228-4096

EGYÉB
*Holland, olasz, angol EXTRA MINŐSÉGŰ RUHAVÁSÁR Gödöllőn! Garantáltan „első
helyen” árusítva! Vállfás minőség kilós áron! 2800Ft/kg. ELSŐ NYITÁS: március
6. (csütörtök) 16:00-19:30, továbbá minden csütörtökön 16:00-19:30. Cím:
Gödöllő, IPOSZ Székház, Dózsa Gy. út. 25. Minden alkalommal teljesen „új” árukés-
zlet! SVR-H HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
*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
*Betéti társaság eladó. Érd: (20) 350-8592
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A Gödöllői Sport Klub
utánpótlás labdarúgó

szakosztálya az idén is számít az Önök segítségére. Támogassa Ön is adó-
ja egy százalékával a sportolni szerető gödöllői gyerekeket! Köszönjük!

1százalék

A felnőtt csapat bajnoki szünetét
kihasználva, február 29-én, pén-
teken lejátszotta utolsó előtti baj-
noki mérkőzését a Szentes ellen
hazai pályán a Megatherm-GSK
U21-es csapata az NB I-es korosz-
tályos bajnokság alapszakaszá-
ból. A mérkőzést könnyedén 
nyerték Tokai Norbert tanítvá-
nyai (7–2), így már-már fél lábbal
a legjobb négy között érezhetik
magukat.

A találkozót a vendég szentesiek kezd-
ték jobban és a vezetést is megszerezték;
ekkor a Megatherm felnőtt keretében is
helyet kapó játékosokból álló U21-es
együttesünk nem találta a ritmust. Tíz
perc kellett, hogy játékba lendüljenek
Smeló Dávidék, és innentől nem volt
pardon. Még az első félidőben megfor-
dították az állást (2–1), míg a második
20 percben tovább növelve az előnyt,
magabiztos győzelmet arattak, többek
között Harnisch Ákos négy góljának kö-
szönhetően. A csapat egy fordulóval az
alapszakasz befejezése előtt a keleti cso-
port 3. helyen áll 17 ponttal, de a jelen-
leg továbbjutást jelentő pozícióban lévő
Cső-Montage (18 ponttal a 2., míg a lis-
tavezető Berettyóújfalu szintén 19 pon-
tos) együttesének már nincs több mér-
kőzése. A továbbjutáshoz le kell győzni
a csoport utolsó helyén álló Futsalsa
együttesét, akikkel március 14-én ját-
szanak majd a Tokai legények hazai pá-
lyán. 

A nyugati csoportot a jelenleg két mecs-
csel többet játszó Fortuna FT vezteti 24
ponttal a nyolc találkozó után a 22 pon-
tos Aramis előtt. Mindkét csoportból az
első kettő jut a rájátszásba, majd a nyu-
gati első a keleti 2., míg a keleti első a
nyugati 2. helyezett ellen játszik kettő
győzelemig tartó derbit, ahol eldől majd,
hogy ki játszhatja a bajknoki döntőt és ki
a bronzmeccset.

Futsal NB I. U21-es korosztály, keleti
csoport:
Megatherm-Gödöllői SK – Szentes 7–2
(2–1). Gólszerzők: Harnisch Ákos (4),
Nagy Roland, Tóth Péter, Müller Péter.

Felnőtt futsal – Folytatódik a baj-
nokság

A futsal válogatott sikerét követően akik
veretlenül, mindhárom mérkőzésüket
megnyerve jutottak tovább a gyöngyösi
világbaknoki-selejtező 4. csoportjából,
megelőzve a lengyel, a macedón és az
angol 4+1-es csapatot, folytatódik a ha-
zai elő osztályú bajnokság. Pénteken,
március 7-én, a 7. helyen álló Mega-
therm-GSK az egy pozícióval előtte
álló, remek tavaszt produkáló Első Be-
ton Szeged együttesét fogadja hazai pá-
lyán az egyetemi sportcsarnokban. A
mérkőzés 19 órakor kezdődik majd.
Következik: Futsal NB I.: Március 7.,
péntek, 19 óra, egyetemi sportcsarnok:
Megatherm-GSK – Első Beton Szeged

-lt-

Remekül sikerült a Gödöllői
Sport Klub labdarúgó csapata
számára a bajnoki főpróba, ugya-
nis a Pest megyei kupa 5. fordu-
lójában bekapcsolódó GSK a pa-
pírformának megfelelően simán
nyerte a Püspökhatvan elleni ide-
genbeli kupameccset 6–3-ra és
jutott tovább a következő körbe.

Jól mutatkozott be a Tóth László-Hege-
dűs Csaba edzőpáros a kispadon. Mi-
előtt még megijednének a gödöllői lab-
darúgás szerelmesei, nem arról van szó,
hogy Nagy Dániel helyett a sérülésük-
ből lábadozó játékosok vették volna át a
felnőtt csapat irányítását. Mindössze ar-
ról, hogy az edző távollétében a két já-
tékos helyettesített a kispadon. Az első
játékrészben még szoros volt a meccs
(2–1-re vezetett a Gödöllő a szünetben),
de a folytatásban szép gólokat elérve,

magabiztosan nyert a csapat, ezzel re-
mekül hangolt rá a téli szünet utáni első
bajnoki mérkőzésére, ami március 9-én
lesz hazai pályán a Felsőpakony ellen. A
meccs krónikájához tartozik, hogy
Koscsó Tamás kapust kiállították a 20.
percben (büntetőt érően szabálytalan-
kodott), így Paragi Péter személyében a
hátralévő 70 percet mezőnyjátékossal a
kapuban játszotta le a Gödöllői SK.
Pest megyei kupa, 5. forduló
Püspökhatvan – Gödöllői SK 3–6 (1–2)
A GSK gólszerzői: Holló Miklós (3),
Lauda Zoltán, Nyári András, Pádár
László.
Következik:
Március 9., vasárnap, 14.30 óra (ifi:
12.30), Pest megyei I. osztály 16. for-
duló: Gödöllői SK – Felsőpakony (A
mérkőzés a Táncsics Mihály utcai sport-
telepen rendezik meg!)

-ttl-

A Közép-európai Liga búcsút kö-
vetően sem állt le a TEVA-GRC és
a Magyar Kupa legjobb négy csa-
pata közé kerülésért lépett pá-
lyára Békéscsabán. 

A negyeddöntő második
meccse (az elsőn 3–1-re nyert
a Gödöllő) a vártnál simábbra
sikeredett és 3–0-ra nyertek
Széles Petráék, így kettős
győzelemmel, 6–1-es szett-
aránnyal jutottak a gödöllői
hölgyek a négyes döntőbe.
Már fél óra elteltével eldőlt a
továbbjutás (2–0-ra vezettek a
mieink), így Hollósy László
edző lehetőséget tudott adni
az eddig kevesebbet szereplő játéko-
soknak is. A harmadik szett ugyan szo-
rosabb volt, de ekkor sem fenyegette
semmilyen veszély a mieink győzel-
mét, és végül 3–0-ra nyerte a TEVA az
összecsapást.
Kettős győzelmének és természetesen a
továbbjutásnak köszönhetően, a tavalyi
kupaküzdelmekben bronzérmet szerző
Hollósy csapat az NRK-Betonút Nyír-

egyháza, a BSE-FCSM, valamint a Va-
sas Opus-Via Óbuda együttesével vív
majd minden bizonnyal nagy csatát a
kupagyőzelemért. 
A négyes döntőt Nyíregyházán ren-
dezik március 13-án és 14-én, ahol az

elődöntőben a Vasassal mérkőznek
meg majd a mieink a döntőbe jutásért,
míg a másik ágon a házigazda és
címvédő Nyíregyháza a BSE ellen
küzd a fináléért.

Magyar Kupa negyeddöntő 
2. mérkőzés:
Békéscsabai RSE – TEVA-GRC 0–3 
(-13, -15, -20)

Utánpótlás – Nem védheti meg
bajnoki címét a junior csapat

A TEVA-GRC junior együttese március
1-jén lépett pályára a Török Ignác Gim-
náziumban, ahol a Békéscsabai RSE és
a Kalocsa SE hasonló korosztályú csa-
pataival játszott bajnoki elődöntőt.
Csak a csoportelső jutott tovább, így
nagy jelentősége lett volna a jó rajtnak.
Nos, az első meccsen a Békéscsaba el-
len sehogyan sem találta az összeszo-
kottabb ellenfelével szemben a játék rit-
musát a Hollósy László-Szabados Ist-
ván edzőpáros utasításait követő TEVA
gárda, így sima, 3–1-es vereséget
szenvedett. Később hiába verték Széles
Petráék a Kalocsát 3–0-ra, mivel a vi-
harsarki együttes is simán átlépett a
KSE gárdáján, a Békéscsaba nyerte a
csoportot a bajnoki címvédő TEVA-
GRC-t megelőzve, így az idén érem
nélkül maradnak a gödöllőiek. A mi-
eink az 5–8. helyért játszhatnak majd.
Junior bajnoki elődöntő: 
TEVA-GRC – Békéscsabai RSE 1–3
(17, 24, -21, 13)
TEVA-GRC – Kalocsa SE 3–0 (17,
16, 15)
Békéscsabai RSE – Kalocsa SE 3–0
(18, 14, 14) -ll-

Remekül szerepeltek a GEAC at-
létái a február 23-24-én Buda-
pesten megrendezett fedettpá-
lyás felnőtt országos bajnoksá-
gon. Deák Nagy Marcell 16
évesen lett felnőtt bajnok 400
méteren, míg a szintén 16 éves
Komiszár Kriszta, a junior korú
Végvári Dóra és a hosszabb sérü-
lése után visszatérő Szörényi Zol-
tán is remekeltek.

Deák Nagy Marcell futását nagy vára-
kozás előzte meg, hiszen nem minden-
napi, hogy egy ilyen fiatal futó esélyes-
ként álljon rajthoz a felnőttek között.
Taktikus futással végül legnagyobb ri-
válisa (a fedettpályás Eb-n 8. helyet
elérő Takács Dávid) és az egész mezőny
előtt ért első helyen célba és lett felnőtt
magyar bajnok a gödöllői atléta, aki
mindössze 6 századdal maradt el az elő-
ző versenyen futott országos csúcsától.
A két futó közötti párharc megismétlő-
dött a 4x400-as váltóban is, ahol a le-
győzött Takácsot fűtötte a revans, de
Deák Nagy itt is jobbnak bizonyult és
jelezte, hogy jelenleg ő a legjobb ebben
a számban. Komiszár Kriszta zsenge ko-
ra ellenére remekül versenyzett 60 mé-
teren és ért 2. helyen a célba, megszorít-

va a felnőtt bajnokot, valamint 200 mé-
teren nem kis meglepetésre a szám két
magyar klasszisa mögött a 3. helyen
végzett. Beugróként a 4x400-as női vál-
tóban is helyt állt, akik a férfi váltóhoz

hasonlóan hozva a sok éves GEAC-os
hagyományokat, állhattak ezúttal a do-
bogó 3. fokára. A 2007-es eredményei
alapján a Gödöllőn és Pest megyében is
az év junior atlétájának megválasztott
Végvári Dóra a tőle megszokott 6 méter
fölötti eredményt hozta távolugrásban,
amivel a 2. helyen végzett. Szörényi Zol-
tán hosszú kihagyás után szerepelt ismét
komolyabb versenyen, és 510 centimé-
teres ugrásával a remeknek mondható 2.
helyet szerezte meg. Benkő Ákostól

megtudtuk: – Ezek az
atléták kiegé-szülve a
4x400-as váltókkal
kiemelke-dőt nyújtottak,

de minden versenyzőnk dícsé-retet
érdemel. Kiemelném még Kolesza Ger-
gőt, aki egy „kissé furcsa” futambeosz-
tás következtében (nem az erőviszo-
nyoknak megfelelő volt a beosztás, ami

miatt, többek között a
GEAC is kivizsgálást
kért) a 6. helyen
végzett. Véle-ményem
szerint korrektebb
beosztás ese-tén a
dobogó környéke
elérhető eredmény lett
volna a számára.
A GEAC versenyzők
eredményei az Orszá-
gos fedett pályás fel-
nőtt bajnokságon:
400 m férfiak: 1. De-

ák Nagy Marcell; 60 m nők: 2.
Komiszár Krisztina; 200 m nők: 3.
Komiszár Krisztina; Magasugrás férfi-
ak: 2. Szörényi Zol-tán; Távolugrás
nők: 2. Végvári Dóra; 4x400 m férfi
váltó: 3. GEAC (Horváth Vincze,
Kolesza Gergő, Csikós Gergő, Deák
Nagy Marcell); 4x400 m női vál-tó: 3.
GEAC (Komiszár Kriszta, Pék Andrea,
Dajka Zita, Pölöskei Zsófia); Magasug-
rás férfiak: 4. Fajoyomi Dá-vid, 8. Fa-
joyomi Viktor; 400 m nők: 8. Dajka

A 2007 novemberében Százhalombat-
tán megrendezett megyei úszó diák-
olimpián III-IV. korcsoportban értek el
remek eredményeket a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola tanulói. Városunk sport-
iskolájából négy egyéni és egy váltócsa-
pat ért el a megyei döntőn 1. helyezést,
amivel kivívták a jogot, hogy az orszá-
gos döntőben újra rajkőre állhassanak.
Erre az elmúlt hétvégén, február 23-án
került sor Hajdúszoboszlón. Az Orszá-
gos Diákolimpia döntőjén valamennyi
Hajósos tanuló sikeresen szerepelt,
mindannyian az első hat hely valame-
lyikén végeztek. A legjobb eredményt
Havjár Lilla érte el, aki a III. korcsoport-
ban 100 méteres hátúszásban lett orszá-
gos bajnok.
Országos Úszó Diákolimpiai ered-
mények: III. korcsoport: leány 100 m

hátúszás: 1. helyezett: Havjár Lilla;
fiú 100 m gyorsúszás: 4. helyezett:
Baranyó Szabolcs; fiú 50 m mell-
úszás: 5. helyezett: Baranyó Sza-
bolcs. IV. korcsoport: fiú 100 hát-
úszás: 6. helyezett: Tábik Adrián;
4x50 m gyorsváltó: 5. hely (csapatta-
gok: Tábik Adrián, Komáromi Gábor,
Fekszi Renátó, Li Bo).

-tt-

Futsal U21 – Fél lábbal a négy között

Nyertek a fiatalok

Labdarúgás – Pest megyei kupa

Továbbjutás a kupában

Röplabda – Magyar Kupa

Négy között a lányok

Február 24-én folytatódott a baj-
nokság a Gödöllői KC női együt-
tesénél az NB II-es bajnokság déli
csoportjában. A tavaszi első já-
téknapon, a 12. fordulóban hazai
pályán fogadták a mieink a fordu-
ló előtt még listavezető Taksony
gárdáját és értek el Czétényi Atti-
la tanítványai értékes döntetlent. 

Az első játékrészben még vezettek a gö-
döllői hölgyek, de a vendégek ledolgoz-
ták hátrányukat, így 24–24-es döntetlen-
nel ért véget a találkozó. Az ifisták is ik-
szeltek, ők 23–23-at játszottak a takso-
nyi fiatalok ellen. A második tavaszi já-
téknapon már nem sikerült megismétel-
ni a bravúrt és sima vereséget szenvedett
női együttesünk a 3. helyen álló Duna-
varsány otthonában. Az első félidőben
már eldőlt a meccs, és ugyan a második
játékrészben egy picit hatékonyabban
termelték a mieink a gólokat, de ez csak
a tisztes helytállásra volt elegendő. A 
fiatalok egy góllal kaptak ki nagy rivá-
lisuk ellen, így ideiglenesen át kellett en-

gedni Farkas Balázs edző ta-nítványai-
nak a dobogó 3. fokát. A felnőttek jelen-
leg a 10., míg a fiatalok a 4. helyen áll-
nak a tabellán.
Női NB II., 12. forduló
Gödöllői KC – Taksony SE 24–24
(16–13)
Ifi: Gödöllői KC – Taksony SE 23–23
(12–13)
Női NB II., 13. forduló
Dunavarsányi TE – Gödöllői KC 31–23
(15–9)
Ifi: Dunavarsányi TE – Gödöllői KC
24–23 (16–12)
Következik: NB II. Déli csoport, nők
Február 9., vasárnap, Hajós A. Ált. Isk.
14 óra (ifi: 12 óra): Gödöllői KC – Bu-
gyi SE

Utánpótlás országos bajnokság-
Továbbjutás több korosztályban

A Gödöllői SE kézilabda utánpótlás csa-
patai közül többen is sikeresen vették az
első akadályt és jutottak tovább a me-
gyei döntőkből. Az országos bajnokság-

ban szereplő korosztályos csapatok kö-
zül a fiúknál az 1996-os, az Ob címet
védő Tóth Attila vezette 1997-es (mind-
két csapat edzője Ádám Rita), valamint
a Bárdos Mónika irányította 1999-es 
korosztály Fóti Benedek és Varga Attila
vezérletével a területi döntőbe jutottak,
míg a Bárdos Mónika és Simics Judit
kezei alatt tanuló 1998-as korosztálynak
most ugyan nem sikerült a továbblépés,
de a csoportban elért 4 győzelem, egy
döntetlen és egy vereség bíztató a jövőre
nézve. A lányoknál is befejeződtek a
megyei döntők. A Hornyák Bernadett és
Stollár Fanni vezette 98-as lányok 100
százalékos mérleggel (hatból hat győ-
zelem) végeztek és magabiztosan jutot-
tak tovább. Ugyanilyen sikeres volt az
1997-es lány gárda is, akik szintén hi-
bátlan mérleggel léptek túl az első kö-
rön. Az 1999-es korosztályban még csak
egy körön vannak túl a mieink. Itt nem
sikerült túl jól a bemutatkozás (három
vereség), így nem lesz könnyű a továb-
blépés.
A területi döntőben Budapest első, Nóg-
rád, Heves és Borsod megye második
helyezettjeivel találkoznak majd a gö-
döllői csapatok.
Eremények: hanballnet.hu -tl-

Atlétika – Felnőtt Ob

Felnőtt bajnoki cím 16 évesen

Kézilabda – NB II.

Remek rajt után vereség

Diákolimpia – Remek Hajós eredmények 

Havjár Lilla országos bajnok
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Beküldési határidő:
2008. március 13.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Komáromi
Zsófi, Búzavirág u. 32., Ma-
gyar Nándor, Erzsébet király-
né krt. 21.

A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: Horváth Kitti,
Erzsébet királyné krt. 11.,
Csaja Lászlóné, Sőtér K. u. 22.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Tóth-
Máté Jánosné, Sió u. 6., Za-
chárné Lehoczki Anita, Kő-
rösi Cs. S. u. 17.


