
A Szent István Egyetem gödöl-
lői és jászberényi kampuszán
felújított kollégiumi épületeket
adtak át március 5-én, szerdán.

A gödöllői A és B kollégiumi épüle-
tek, továbbá a jászberényi diákottho-
nok PPP-konstrukcióban történő fel-
újítását 1,5 milliárd forintos bekerü-
lési áron a Strabag Zrt. nyerte el. Gö-
döllőn 645, Jászberényben 250 férő-
helyet korszerűsítettek. Az épülete-
ket Solti László rektor, dr. Gémesi
György polgármester és Vígh Gergő
kollégiumi titkárhelyettes vette át.

Hiller István beszédében elmondta,
hogy az elmúlt négy évben összesen
65 ezer négyzetméter kollégiumi te-
rületet újítottak fel az országban és a
következő időszakban ugyanennyire
kerül sor. 2004 óta ötezer új kollégiu-
mi férőhely létesült, és a tárca tervei
szerint ugyanennyit adnak át 2010-ig.

(folytatás a 2. oldalon)

Mindhárom kérdésben eredmé-
nyes lett a népszavazás: az igen
szavazatok száma mindhárom
szavazásra feltett kérdésben
már a szavazatok 75 százaléká-
nak feldolgozásánál meghaladta
az eredményességi küszöböt, az
összes választópolgárra vetített
25 százalék + 1 szavazatot!

A népszavazási döntés végrehajtásá-
ról, a vizitdíj, kórházi napidíj és tandíj
eltörléséről szóló törvényjavaslat már
vasárnap este megjelent Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök internetes hon-
lapján. A kormány – a megjelölt 2009.
január 1-jei időponttól eltérően – azt
javasolja, hogy „a technikailag kivite-
lezhető legkorábbi időpontban, 2008.
április 1-jétől” szűnjön meg a vizitdíj
és a kórházi napidíj fizetésének köte-
lezettsége. Horváth Ágnes egészség-
ügyi miniszter azt mondta: az egész-
ségügyi reform folytatódik, mert a re-
form elsősorban nem a vizitdíjról és a
kórházi napidíjról szól. A tárcavezető
szerint nagyon nehéz év elé néz az
egészségügy és nehéz helyzetbe kerül-
nek a háziorvosok, a szakrendelők és a
kórházak azzal, hogy az „igen” voksok
győztek a népszavazáson. Hozzátette:
az idén 22 milliárd forintnyi többlet-
bevétel esik ki, emellett a vizitdíj és a

kórházi napidíj bevezetéséből
számazó megtakarítás is. Azt is
elmondta, hogy nem fogják
kompenzálni a kieső bevétele-
ket. „A vizitdíj kommunikáció-
jára nagyon keveset költöttünk“
– jelentette ki Horváth Ágnes. A
miniszter szerint sokan nem
tudták pontosan, hogy miről
szavaznak a vizitdíj és a kórházi
napidíj kapcsán, a tárca pedig
mindent meg fog tenni azért,
hogy ez ne ismétlődhessen meg
a pénztártörvénnyel – ezért a jö-
vőben többet fognak költeni az
egészségügyi reform kommuni-
kációjára.

Hiller István oktatási mi-
niszter szerint nagyjából 2 mil-
liárd forinttal kevesebb pénz
lesz így jövőre a felsőoktatásra.
„Azt a pénzt, ami a tandíj eltör-
lésével kiesik, nem pótoljuk“ –
mondta. Arra a kérdésre, lesz-
nek-e személyi konzekvenciái a nép-
szavazás eredményének, a szocialista
politikus, az MSZP volt elnöke azt
válaszolta: neki a modernizáció a fon-
tos, jóllehet, vasárnap hatszázezerrel
többen szavaztak a szocialista párt
ellen, mint amennyien az MSZP-re
voksoltak a 2006-os országgyűlési
választásokon.

A Fidesz törvényjavaslatot nyújtott
be annak érdekében, hogy a vizitdíj, a
kórházi napidíj és a tandíj eltörlése mi-
att kieső bevételeket pótolni lehessen.
A javaslat első része rendelkezik a vi-
zitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj el-
törléséről, a második rész pedig a
2008-as költségvetés módosításával
arra tett indítványt, hogy az emiatt ki-

eső bevételeket idén több minisztéri-
um kommunikációs és marketing for-
rásaiból fedezzék. Emellett azt is java-
solták, hogy a Szerencsejáték Zrt. évi
41 milliárdos adójának negyedét
2009-től a felsőoktatásra, három-
negyedét egészségügyi intézményekre
költsék.

(folytatás a 2. oldalon)

Nem lesz vizitdíj, kórházi napidíj és tandíj

Eredményes volt a népszavazás
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Gödöllőn megnyitotta legújabb üzletét a
Spar Magyarország Kft. csütörtökön.
Az ünnepélyes átadóra – több hónapos
huza-vona után – március 5-én került
sor az újfenyvesi városrészben. A válla-
lat folytatja üzletpolitikáját, amelynek
jegyében az idén 15 új áruházat nyit.

Az új szupermarket a város első Spar
egysége, egyben a Spar-konszern 207.
üzlete Magyarországon. Az új gödöllői
Spar szupermarket 940 négyzetméteres
eladóterével a szupermarket hálózat leg-
korszerűbb tagja, s egy régi vágyát való-
sítja meg a környéken élőknek: végre

nem kell hosszasan utazniuk, ha be
szeretnének vásárolni, nem kell a Köz-
társaság úti sorompónál vesztegelni.

A gödöllői Spar szupermarket vá-
lasztékában mintegy 6000 féle árucikk
található meg, amelyek közül azonban
kiemelkedik az úgynevezett frissáru
kínálat: zöldség-gyümölcs, tejtermé-
kek, húsáruk, pékáruk, stb. A 30 főt
foglalkoztató üzlet mellett 220 férőhe-
lyes parkolót építettek ki. Az áruházzal
közös épületben helyet kapott még egy
gyógyszertár, egy drogéria, egy lak-
berendezési üzlet és egy cipőbolt is.
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A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége állásfoglalása a HÉV ter-
vezett járatritkításáról:

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
– példa nélkülinek és elfogadhatatlan-
nak tartja azt, hogy a BKV az év elején
jelentős díjemelést hajtott végre, ennek
ellenére közlekedési szolgáltatások
drasztikus csökkentését tervezi.
– megállapítja, hogy a HÉV, mint elő-
városi közforgalmú vasút a 90-es évek
elején a BKV részeként, vagyonátadással
került a főváros tulajdonába, azaz a fővá-
ros felvállalta a budapesti helyi közleke-
déssel együtt, a HÉV által biztosított
helyközi közlekedési szolgáltatásokat is.
A helyi közlekedésről az önkormányzati
törvény rendelkezik, amely szerint az a
települési önkormányzat feladata. A
helyközi közlekedés biztosítása állami
feladat. A kötött pályás közlekedés bizto-
sításáról a vasúti közlekedésről szóló tör-
vény rendelkezik, mely szerint a vasutak,
így a HÉV működtetéséért a gazdasági és
közlekedési miniszter a felelős. Feladatát
közszolgáltatási szerződés keretében el-
végeztetheti a vasút tulajdonosával, ese-
tünkben a HÉV tulajdonosával. A fővá-
ros, a bevétellel nem fedezett költségei-
nek a központi költségvetésből történő
megtérítésre jogosult.
– megállapítja, e tárgyban a 16 érintett
települési önkormányzatnak a HÉV mű-
ködtetésében nincs feladata, az az állam
és a tulajdonos főváros kötelessége. A
jogszabály szerint a főváros kötelezett-
sége a HÉV-et működtetni, ennek fejé-
ben költségvetési támogatásra jogosult.
– megállapítja továbbá, hogy a főváros
a helyi közlekedés támogatására, mely-
nek a jogszabály szerint a HÉV is része,
2004-ben közel 6, 2005-ben közel 12,
2006-ban és 2007-ben valamivel több
mint 32 milliárd forint kiemelt támoga-
tást kapott, 2008-ra az előirányzat nem
kevesebb, mint az előző évben.
– megállapítja, hogy a teljesítménycsök-
kenés nemcsak az agglomerációból Bu-

dapestre, hanem a fővárosból az agglo-
merációba utazókat is sújtják.
– aggodalmát fejezi ki, hogy az intézke-
dés a leszakadó, nem terhelhető réteget
sújtja, a nyugdíjasokat, akik valamilyen
okból rendszeresen utaznak az agglome-
rációs település és a főváros között, sújtja
továbbá azokat a szülőket, akiknek gyer-
meke nem lakóhelyén, hanem Budapes-
ten vagy az agglomerációban tanul.
– aggodalmát fejezi ki, hogy az előter-
jesztők nem számoltak a következmé-
nyekkel, a növekvő gépkocsi-forgalom-
mal, a környezet és az utak fokozottabb
igénybevételével, a balesetek számának
növekedésével. A javaslat kidolgozásá-
nál nem vették figyelembe az igényeket
és nem készült környezetvédelmi hatás-
tanulmány, nincs egységes bérletre vo-
natkozó elképzelés, arra viszont jelentős
pénzeszközöket fordítottak, hogy hogyan
lehet ráerőszakolni az érintettekre.
– ellentétesnek tartja az uniós elvárá-
sokkal, a kohéziós politikában megfogal-
mazott elvekkel, az elérhetőség és a mo-
bilitás javításának irányelveivel („A köz-
lekedés megtervezésekor figyelembe
kell venni azokat az embereket, akiknek
nincs autójuk, vagy nem tudnak vezet-
ni.”), ez viszont veszélyezteti a főváros és
a Közép Magyarországi Régió közleke-
dést érintő pályázatainak elbírálását is.
– felszólítja az állam és a főváros képvi-
selőit, hogy az egymásra mutogatás he-
lyett tisztázzák, és szerződésben rögzít-
sék a törvényben is megfogalmazott kö-
telezettségeiket, továbbá az uniós elvárá-
soknak is megfelelően üzemeltessék a
HÉV-et, keressenek megoldást és tegye-
nek hathatós intézkedéseket az igények-
hez kielégítő szolgáltatás biztosítására.

(folytatás az 1. oldalról)
A választás eredményét a pártok ter-

mészetesen eltérően értékelték. Gyur-
csány Ferenc miniszterelnök szerint a
papírforma győzött, az emberek a pénz-
tárcájukra hallgattak. Arról is beszélt
ugyanakkor, hogy megbukott az ellen-
zék eredeti célja, hogy elkergesse a kor-
mányt. Szerinte a 3 millió igen azt jelen-
ti, hogy az emberek
nem értették meg: a
közszolgáltatásokat
valakinek ki kell fizet-
nie, ha nem a szolgál-
tatást igénybe vevők-
nek, akkor adók for-
májában mindenki-
nek. Gyurcsány Fe-
renc többször is han-
goztatta, hogy a kor-
mánynak nem áll szán-
dékában pótolni a ki-
eső összegeket az
egészségügyben és a
felsőoktatásban. Sőt,
szerinte káros az or-
szágnak, ha lényegében költségvetési
kérdésekről lehet szavazni. A minisz-
terelnök hétfői, napirend előtti felszóla-
lásában kifejtette: a láthatatlan alkot-
mány elmélete szerint – amelyet az Al-
kotmánybíróság első vezetője, Sólyom
László jelenlegi köztársasági elnök dol-
gozott ki – nem szabad olyan kérdést
feltenni, hogy „szeretnél-e kevesebbet
fizetni a közszolgáltatásért”. A minisz-
terelnök szerint az Ab döntése ebben a
tekintetben hiba volt. Szerinte az Alkot-
mánybíróság és Sólyom László mellett
a szavazók is hibásak abban, hogy a ma-
gyarok leszavazták a „reformjait”. A
kormánypárti politikusok közül Kóka

János, az SZDSZ elnöke azt emelte ki –
és nevezte a liberális politika sikerének
–, hogy a vártnál több volt a „nemmel“
szavazók száma.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azt
mondta, a rendszerváltás óta nem volt
ilyen összefogás az országban, a refe-
rendum eredményével majd mindenki
nyert, csak a kormánypártok vesztettek.

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke azoknak
is köszönetet mondott, akik imádkoztak
az igenek győzelméért. Dávid Ibolya
MDF-elnök arról beszélt, hogy válság-
tanácskozás kellene az egészségügy
égető problémáinak megoldására.

Sólyom László rövid beszédet mon-
dott a szavazatok több mint 95 százalé-
kos feldolgozottságánál. Ebben egyér-
telműnek nevezte a referendum ered-
ményét. Az államfő arról is beszélt,
hogy a népszavazási eredmény ismere-
tében az Országgyűlésnek meg kell ten-
nie a szükséges jogi lépéseket és a poli-
tikusoknak le kell vonniuk a következ-
tetéseket.

(folytatás az 1. oldalról)
Bujáki Gábor kollégiumi főigazgató-

tól megtudtuk, hogy a szobák felújítása
mellett Gödöllőn megújultak a közössé-
gi helyiségek is, így a Stúdiónak, a Fotó-
körnek, a GATE Zöld Klubnak, a Vi-
dékfejlesztési Szakkollégiumnak, a Va-
dász Szakkollégiumnak és a Népi Ipar-
művészeti Körnek otthont adó termek.
Négy új, 40 fő befogadására alkalmas
előadóterem készült el. A kollégisták
szabadidejükben a Wellness Központ-

ban frissülhetnek fel, ahol szauna,
fitnesz- és kondicionáló termek
fogadják őket. Rendelkezésükre
áll papírbolt, Katedra nyelvstú-
dió, újságolvasási lehetőség, fod-

rászat, és bowlingpálya. Az ünnepségen
Hiller István és Solti László Pro Negotio
Universitatis elismeréseket adott át töb-
bek között Mészáros János tervezőnek
(Profil Tervezői Iroda) és Berencz Ibo-
lyának, Gödöllő város főépítészének.
Kocsis Krisztián, az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat elnöke elmondta: a ki-
kapcsolódási lehetőségek előkelő helyre
sorolják a gödöllői kollégiumot a fel-
sőoktatási intézmények országos össze-
hasonlításában. (l.t.)

Gödöllő külső területein már dolgozik
az a háromfunkciós Multicar felépít-
mény, amit tavaly vásárolt a VÜSZI.
Miután a külterületeken már jól vizsgá-
zott, a közeljövőben egyes belvárosi út-
szakaszokon és tereken dolgoznak majd
a berendezéssel.

Míg télen hótoló-sószóró, nyáron pe-
dig kátyúzó, addig a tavasszal és ősszel
söprő funkciót lát el a gép, amivel a kül-
város parkoló gépjárművektől mentes
területein már elvégezték az útpadkák
takarítását. Az egység különlegessége,
hogy a takarítás során nem csupán félre-
sodorja, hanem fel is szippantja a port, a
faleveleket és az esetleges apróbb hulla-
dékot. Az önfelszedőt használat után a
VÜSZI telepén ürítik.

A berendezés márciusban és április-
ban takarítja a belvárosi területeket, a
tervek szerint hetente egy napot jelölnek
ki erre a munkára. A munkavégzés két-
három órát vesz majd igénybe, fontos
azonban, hogy ez idő alatt az érintett út-
szakaszokon ne legyenek parkoló gép-
járművek, mivel ezek lehetetlenné te-
szik a padkák tisztítását. Ezért a meg-
adott területeken időszakos várakozási
tilalmat rendelnek majd el, így erre az
időre a gépkocsi tulajdonosoknak kell
majd gondoskodniuk arról, hogy elszál-
lítsák innen autóikat. A pontos dátumról
és időpontokról a lakossággal egyeztet-
ve döntenek majd, arról az érintettek
írásban is tájékoztatást kapnak.

(k.j.)

Néhány órára víz nélkül maradt Gödöllő belvárosának
és az egyetem környékének egy része múlt hét pénte-
ken. A problémát az okozta, hogy a Petőfi utca végé-
ben, a HÉV-sínek közelében eltört egy 200 mm-es be-
toncső. A közelben folyó építkezés miatt kiváltás előtt
álló vezeték sérülését a DMRV gyorsan kijavította.

Képviselő-testületi döntések
Kalória: fókuszban az ÁFA-törvény
A Kalória Kht. dolgozóinak alapbére 5 %-kal emelkedik. Ennek a fe-
lét a költségek csökkentésével és eredménye terhére igyekszik
megkeresni a társaság, a másik felét az önkormányzat fedezi. Az
üzleti terv feszes és bizonytalan, mondta az előterjesztő Hatolkai
Szaniszló ügyvezető igazgató. Bizonytalanságot okoz a gazdálko-
dásban a január 1-jén hatályba lépett ÁFA-törvény, amely máris mó-
dosítás alatt áll. Mindenesetre az előírások szerint a gyermekét-
keztetés ÁFA-mentes szolgáltatássá vált, emiatt a beszerzésekben
felszámított ÁFÁ-t csak arányosítással lehet visszaigényelni. Az ön-
kormányzati támogatást igénylő, vissza nem téríthető adó összege
várhatóan 9,3 millió forint lesz.

Keresett a művelődési központ
Az év eddig eltelt időszakában szinte telt házzal üzemelt a művelő-
dési központ, jelenthette Kovács Balázs, a Petőfi Sándor Művelődési
Központ Kht. ügyvezető igazgatója üzleti tervük előterjesztésekor.
Az önkormányzati támogatás 2,5 %-os béremelésre ad lehetőséget.
A 152 millió forintra tervezett bevételhez a város 97 millió forint tá-
mogatást ad, amiből 83 millió forint a Nyitott Ház funkció zavarta-
lan teljesítését szolgálja. A ház színes, gazdag produkcióit emelte ki
Gémesi György polgármester is, hozzátéve: örvendetes, hogy egyre
több műsort adnak a gödöllői közönségnek a város művészeti cso-
portja, együttesei.
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Tisztítják a belváros útjait

Tavaszi nagytakarítás

A szavazókörök 99,99 %-át tartalmazó adatok
szerint mindhárom kérdésben eredményes a nép-
szavazás. Az összesen 4,6 millió fő, azaz a válasz-
tópolgárok 50,49 %-a által leadott szavazatok
több mint 99 %-a érvényes, az igenek aránya 82 %
fölötti a vizitdíj és a tandíj, 84 %-ot meghaladó a
kórházi napidíj esetében. (A legmagasabb, 90 %-ot
közelítő volt az igenek aránya Szabolcs-Szatmár,
Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyében, a legala-
csonyabb, 80 % körüli Komárom-Esztergomban, és
Budapesten. A fővárosban az igenek aránya a napi-
díj esetében 75,29, a vizitdíjnál 73,20, a tandíjnál
72,19 % volt.)

Havi 2 milliós kiesés
A népszavazás eredményeképpen a gödöllői Tor-
may Károly Egészségügyi Központnak havonta leg-
alább 2 millió forint bevételkiesése lesz, hiszen a
vizitdíjat – várhatóan április 1-jétől – nem kell be-
szedniük. A vizitdíjakból befolyt összeg pedig teljes
egészében az intézmény számlájára lett befizetve.
Dr. Szabadfalvi András igazgató-főorvos érdeklő-
désünkre elmondta, hogy a szakrendelőt érzéke-
nyen érinti az elvonás, melyet a kormánynak nem
áll szándékában pótolni.
Az egészségügyi központ szerencséjére, amikor
bevezették a vizitdíjat, sok más hasonló intéz-
ménnyel ellentétben, nálunk nem helyeztek üzem-
be vizitdíj-automatákat. Ez most sok milliós ki-
adástól óvta meg az intézményt. Az ügyfélirányító
rendszer viszont nem változik: betegeknek eztán is
regisztrálniuk kell a bejáratnál, időpontot kérni pe-
dig személyesen és telefonon is lehet. Ennek kö-
szönhetően pedig jeletősen lecsökkent a fölösleges
várakozási idő.
„Egy biztos, a népszavazás kimondta, hogy az
egészségügy reformját nem az eddigi irányban kell
megvalósítani” – mondta az igazgató-főorvos.

Nem lesz vizitdíj, kórházi napidíj és tandíj

Eredményes volt a népszavazás

Új üzletközpontot kapott Gödöllő

Nyitás az Újfenyvesben

IGENIGEN NEMNEM

Vizitdíj 10.437 db 2569 db

80,25 % 19,75 %

Kórházi napidíj 10.768 db 2232 db

82,83 % 17,17 %

Tandíj 10.419 db 2582 db

80,14 % 19,86 %

Így szavaztak a gödöllőiek
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Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc kitörésének  évforduló-
jára készülve kíváncsiak voltunk: –
Ön szerint kellő mértékben ismeri
nemzetünk történelmét korunk ifjú-
sága? 

„ Azt hiszem, a pedagógustól is  függ,
hogy egy diák érdeklődik-e, szereti-e a
történelmet. Szerencsére az én gyerme-
keimnek nagyon jó tanárai vannak, így
ők is és az osztálytársaik is elég érdek-
lődőek ezen a téren, és szerencsére elég
jó alaptudást kapnak a tanáraiktól.”    

A. Károly

„Ez a kérdés régebben fel sem merül-
hetett volna. Gyermekkoromban ter-
mészetes volt, hogy a tényeket megta-
nultuk az iskolában, az események hát-
terét pedig megismertük a kötelező és
ajánlott olvasmányokból, a történelmi
témájú filmekből. Ma már az internet-
ről szerzik be információikat a diákok.
Én azt tapasztaltam, hogy a világhálón
szívesen kutakodnak történelmi témák-
ban is…” 

Vasas László

„…Azt hiszem, egyre inkább elkülö-
nülnek azok a gyermekek, akiktől a
környezetük elvárja, hogy tanuljanak,
ismerjék nemzetük történelmét is, és

azok, akik csak a számítógépes játé-
kokban jeleskednek. A kettő közötti ré-
teg egyre kisebb. Mivel az oktatás szín-
vonala egyre romlik – kivéve, ha a ta-
nár saját igénye szerint meglehetősen
sok többletet tesz a kötelező tan-
anyaghoz – a szülőkre hárul az a fela-
dat, hogy megismertessék a fiatalokkal
történelmünket.” 

Kiss Mária

„..Szerencsére egyre több olyan civil
szervezet van, ahol többek között azzal
is foglalkoznak, hogy a magyar törté-
nelmet jobban megismerjék és megért-
sék a fiatalok. Nagy szükség van rájuk,
mert sokan még a szüleiktől sem kap-
nak megfelelő hátteret, ismereteket.
Más városokban sokszor tapasztalom,
hogy a mai kamaszok nagy része szá-
mára történelmi múltunk teljesen ér-
dektelen, egyáltalán nem foglalkoztat-
ja őket. Nagyon fontos, hogy meg tud-
ják szólítani ezt a korosztályt. Itt Gö-
döllőn szerencsés helyzetben vagyunk,
mert valamennyi gimnáziumban nagy
hangsúlyt helyeznek arra, hogy ne
csak a tanterv szerint elvárt anyagot
sajátítsák el a tanulók…” 

S. B.

A hét kérdése: 

– Ön szerint hogyan változott az
elmúlt években az emberek vi-
szonya a hithez, az egyházhoz? 

A hét kérdése

Március 7-én és 8-án nagy sikerrel mutatták be a Lokálpatrió-
ta Klub által szervezett Tavaszi Ajándékkosár, elsősorban höl-
gyeknek című produkciót a Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a szerve-
zők az idén már hat előadást tartottak.
A vidám, zenés, szórakoztató műsorban a város különböző in-
tézményeinek vezetői, az önkormányzat első emberei és
munkatársai vettek részt, akik a hagyományoknak megfele-
lően ez alkalomból olyan oldalukról mutatkoztak be, mellyel
a dolgos hétköznapokon nem igen találkozhatunk.

Tavaszi Ajándékkosár, elsősorban hölgyeknek – 2008

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

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

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 telefonszámán, 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 munkatársainknak jelezni, hogy a koszorúzás rendjét időben és méltó módon előkészítsük.
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Tisztelt szerkesztőség!

„Korábbi lapszámukban azt kérdez-
ték az olvasóktól, mit látnának szíve-
sen Gödöllő főterén. 
Én inkább arról szeretnék írni, mit
nem látok ott szívesen: az áruházat,
a II-es számú rendelőintézetet és a
Rézgombos épületét. Ha ezeket le-
bontanák, gyönyörű parkot lehetne
ott kialakítani. Az idei naptárban a
régi képek között van egy fotó, amin
jól látható, milyen volt ez a város-
rész abban az időben, amikor még a
Ferenc József tér nevet viselte.  
Szerintem csak a gépkocsik kizárása
kevés ahhoz, hogy hangulatossá te-
gyék, ettől még nem lesz szép a főtér.
Ha ezek az épületek eltűnnének, ak-
kor létrehozhatnának ott egy olyan

teret, ahová kitehetnének padokat,
ahol sétálhatnának az emberek. Ha
ez megvalósítható, akkor már tény-
leg van értelme, hogy kitiltsák a ko-
csikat.” 
dr. Makra Csaba

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Az, hogy elkészült a Húszas épü-
lete, mindenkinek öröm. Más kérdés,
hogy kinek tetszik, kinek nem, ez
ízlés dolga. Az azonban már nem,
hogy így nyolcvan millióval többe
került. Én nem vagyok építész szak-
ember, de az egyik barátom az. Ami-
kor kiderült, hogy műemlékké nyil-
vánítják az épületet, megkérdeztem
tőle, mivel jár ez, miért jó ez nekünk.
Úgy nézett rám, mintha megőrültem
volna. Elmondta, hogy ettől kezdve

jószerével egy kilincset sem lehet
majd kicserélni a műemlékesek en-
gedélye nélkül. 
Saját tapasztalatai alapján számolt
be arról, hogyan húzódik sokszor
szükséges felújítás, mert várni kell a
műemlékesek döntésére, s e miatt vé-
gül sokszorosára rúgnak a költségek.
Körösfői László évek óta tagja a
képviselő-testületnek, s országgyű-
lési képviselő is volt. Szomorú, ha ezt
ő nem tudta, s ráadásul még utána
sem nézett. Az pedig még szomo-
rúbb, ha tisztában volt a következ-
ményekkel! 
Ennek a nyolcvan millió forintnak
nagyon sok helye lenne itt Gödöllőn.
Ha jól emlékszem, – csak az összeha-
sonlítás végett –, ennyibe került az a
röntgengép is, amit tavaly vásárolt
az egészségügyi központ.“ 
(Név és cím a szerkesztőségben)

Olvasóink írták

Továbbra is várjuk kérdé-
seiket, észrevteleiket, esetle-
ges témajavaslataikat a szol-
galat@libori.hu, illetve a Joga
van hozzá Gödöllő, Pf. 112. cí-
mekre! 

A személyi jövedelemadó helyes
megállapítása érdekében nem árt átte-
kinteni a törvény vagyonátruházásra
vonatkozó szabályait. A magánsze-
mélyeket nem csak abban az esetben
terheli adókötelezettség, ha ingatlant
értékesítenek, hanem abban az eset-
ben is, ha ingóságot – ebbe a körbe
tartozik többek között a gépkocsi, a
feleslegessé váló használati tárgyak
is, akár bútor akár játék, de gondolni
lehet a műtárgyakra, ékszerekre is.
Az értékesítéssel összefüggésben egy
dolgot kell szem előtt tartani, neveze-
tesen azt, hogy csak a jövedelmet ter-
heli adókötelezettség. Érvényes tehát
az a szabály, hogy az átruházás során
kapott bevétellel szemben költsége-
ket lehet elszámolni, és csak akkor
kell adót fizetni, ha a kapott ellenér-
ték meghaladja a korábban felmerült
kiadások összegét. Az adó alapjának a
meghatározását úgy kell elvégezni,
hogy a kapott bevételből  le kell vonni
az adott ingósággal összefüggésben
felmerült költségeket. A költségek fi-
gyelembe vételénél fontos, hogy azok
valódiságát számlával kell igazolni.
Mik azok a kiadások, amelyekkel szá-
molni lehet? Mindenekelőtt a beszer-
zésre fordított összeg, illetve az ezzel
összefüggő más kiadás (például eset-
leges illetékek a gépjárműnél), de el-
számolhatóak az értéknövelő (nem ál-
lagmegóvó!) kiadások, illetőleg az át-
ruházással összefüggésben felmerült
összegek is. Amennyiben az értékesí-

tésre kerülő ingóság csere útján került
tulajdonba, akkor beszerzési érték-
ként a csereszerződésben meghatáro-
zott összeget lehet figyelembe venni.
A külföldről behozott ingóság esetén
– ha történt – a vámkiszabás alapjául
szolgáló érték, vagy a forintra átszá-
mított érték vehető figyelembe.
Amennyiben az adott dolog örökség
vagy ajándékozás címén került a tulaj-
donunkba, akkor is lehet bekerülési
értékkel számolni. Öröklés esetén a
hagyatéki eljárás során megállapított
értéket, ingyenes szerzés esetén az il-
letékkiszabás alapjául szolgáló érté-
ket lehet figyelembe venni. Ha ille-
tékkiszabás nem történt – mert pél-
dául az egyedi értéke az ajándéknak
150000 forint alatt volt – akkor a
megszerzéskori szokásos piaci érték
számolható el költségként.
Ha pedig mindezek alapján nem lehet
a dolog bekerülési költségét meghatá-
rozni, akkor a bevétel 25 százalékát
kell jövedelemnek tekinteni, és ez
után kell az adót megállapítani. 
Az ingóság értékesítéséből származó
jövedelmet nem kell hozzászámítani
a többi összevonás alá eső jövede-
lemhez, hanem 25 százalékos adóval
kell számolni a megállapított összeg
után.
Amennyiben az adott évben az érté-
kesített ingóságokból adóköteles jö-
vedelem származott, de az adó ösz-
szege nem haladja meg az ötvenezer
forintot, úgy nem kell adót fizetni
ezen a jogcímen, amennyiben pedig
az adó összege ezt meghaladja, úgy
csak az ötvenezer forint feletti részt
kell megfizetni.
Egy dolgot azonban fontos tisztázni:
ezek a szabályok nem alkalmazható-
ak abban az esetben, ha az értékesí-
tések üzletszerűen történnek, mivel
ebben az esetben az önálló tevékeny-
ségre vonatkozó szabályokat kell al-
kalmazni az adómegállapítás során.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Az év elején indította útjára a
Gödöllői Értékvédő Közhasz-
nú Egyesület azt a a felhívást,
amelyben az Ivánka kripta
megmentése érdekében szó-
lította fel összefogásra váro-
sunk lakóit. 

A felhívás nem csak Gödöllőn vál-
tott ki nagy visszhangot, az ország
több pontjáról is érkeztek felajánlá-
sok magánszemélyektől és civil 
szervezetektől, valamint  az  Európa
különböző pontjain élő Ivánka roko-
nok is megkeresték az egyesületet. 
A gödöllői civil szervezet azt sze-
retné, ha szeptember 29-re, a pákoz-
di csata évfordulójára méltó állapot-
ba kerülne az egykori győztes hon-
véd ezredes végső nyughelye. En-
nek érdekében hozták létre az Iván-
ka emlékbizottságot, amelynek gon-
dozásában elkészült az Ivánka Imre
életét és munkásságát ismertető,
archív ábrázolásokkal, dokumentu-
mokkal és színes fotókkal illusztrált
kiadványt.
A Szabó Margit összeállítását tartal-
mazó kötet nem csak a szabadság-
harc hősét mutatja be, hanem bepil-
lantást nyújt az 1848/49-es for-

radalom és szabadságharc esemé-
nyeibe is, emléket állítva többek
között a gödöllői járás áldozatainak.
Ma már sajnos kevesen tudják, ki is
volt Ivánka Imre, pedig a XIX. szá-
zad második felének kiemelkedő
egyéniségének rendkívül sokat kö-
szönhet Gödöllő. Az ő szervezé-

sében alakult meg a Gödöllői
Borászati Egyesület, de nagy
szerepe volt abban is, hogy az
egykori Grassalkovich, majd
Sina birtok  a királyi család
használatába került. 
Mint az a kiadványból ki-
derül, az egykori honvédtiszt
nagy tisztelője volt Erzsébet
királynénak, és nagyra érté-
kelte, hogy  Ferenc József a
magyaroktól a szokásos ko-
ronázási ajándékként kapott
100.000 forintot a honvédek
segélyezésére ajánlotta fel. A
tisztelet kölcsönös volt, s ez
nem csak a kitüntetésekben
nyilvánult meg, hanem  sze-
mélyes kapcsolatukban is. 
A Gödöllői Értékvédők Köz-
hasznú Egyesülete által az
Aquincum kiadó és az Őfel-
sége Bt. gondozásában meg-

jelentetett, kiadványhoz első alka-
lommal nemzeti ünnepünk városi
megemlékezésén juthatnak hozzá az
érdeklődők. 
A kiadványt azok kaphatják meg,
akik minimálisan 1000 forintos ado-
mánnyal támogatják az Ivánka-krip-
ta felújítását. -kj- 

Elkészült a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kiadványa

Az Ivánka- kripta megmentéséért

Március 7-én és 8-án a Kutató Di-
ákok Országos Szövetsége és a
Kutató Diákokért Alapítvány által
nyolcadik alkalommal megszer-
vezett Középiskolai Tudományos
Diákkörök Országos Konferen-
ciájának (TUDOK) idén a gödöllői
Török Ignác Gimnázium adott 
otthont. Az esemény kapcsán Fá-
bián Bertalan igazgatóval beszél-
gettünk.

– Kik vehetnek részt ezen a megmé-
rettetésen?

– Tulajdonképpen bárki, aki kellő
késztetést érez ahhoz, hogy a tudomá-
nyos kutatómunkában jobban elmélyed-
jen. A dolog persze azért nem ilyen egy-
szerű, hiszen az a 133 diák, aki végül is
jogot szerzett a részvételre, korábban
egy igen komoly „selejtezőn” esett át.

– Minden évben Gödöllőn tartják a
rendezvényt?

Nem, évről-évre más város és közép-
iskola ad otthont a TUDOK-nak. Ab-
ban, hogy az idén Gödöllő lehetett a há-
zigazda, oroszlánrészt vállalt Guba La-
josné kolléganőm, aki közel egy évig
munkálkodott azon, hogy az esemény
sikeres legyen.

– Nemzetközi versenyről van szó?
– Igen, de ez elsősorban nem verseny,

inkább a tanulók tudásának szélesebb
körben való bemutatása. Viszont az
előbb említett regionális fordulóval el-

lentétben azonban itt már nem csak a di-
csőségért folyt a „küzdelem”, hanem ér-
tékes díjakért, publikációs lehetősége-
kért, nyári kutatótábori részvételért, fel-
vételi pluszpontokért, sőt, a legjobbak

részt vehetnek majd egy válogatón,
melynek nyertese elutazhat a stockhol-
mi Nobel-díjkiosztásra is.

– Milyen témakörökkel nevezhet-
tek a diákok?

– Nem volt megkötés, teljesen rájuk
volt bízva, hogy az élet mely területének
egy szegletével próbálnak minél beha-
tóbban foglalkozni. A tanulók 15 külön-
böző szekció – például zoológia; bioké-
mia és mikrobiológia; fizika-matemati-
ka; helytörténet és életpálya-kutatás; in-
formatika és elektronika;  környezetvé-
delem; szociológia és társadalomtudo-
mány – keretén belül tartottak előadást,

melyet aztán egy egyetemi ta-
nárokból álló zsűri értékelt.
Fontos megemlíteni, hogy a díj-
azott előadások készítői lehe-
tőséget kapnak majd arra, hogy

összemérhessék tudásukat a felsőok-
tatási hallgatókkal jövőre, az OTDT ál-
tal rendezett egyetemi- főiskolai Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferenci-
án, és meghívást kapnak a 2008. július

7-12. között sorra kerü-
lő egyhetes káptalanfü-
redi kutatótáborba. A
nagydíjasok továbbá
számos hazai és nem-
zetközi tehetséggondo-
zó programba kerülhet-
nek be. A versenyszel-
lem mellett azonban
mindennél fontosabb-
nak tartjuk azt a lelke-
sedést és kreatív mun-
kát, amivel a konferen-
cia résztvevői a magyar
tudományos élet kivá-

lóságaival együtt dolgozva egy életre
szóló élményt szereztek a tudomány vi-
lágában.

– Milyen gödöllői eredmények szü-
lettek?

– Nagydíjas lett a Premontrei gimná-
ziumból Babarczy Kristóf és Jászberé-
nyi Balázs, akik a „Kétéltűek élőhely vá-
lasztása a Galga mentén” című előadás-
sal hívták fel magukra a figyelmet. Ezen
kívül I. díjban részesült a Török Ignác
Gimnázium tanulóinak, Lamberg-Lisz-
kay Fanninak és Nagy Eszternek a „A
romák helyzete a gödöllői közoktatás-
ban” című munkája.

Kutató diákok konferenciája

TUDOK – gödöllői sikerek

2006. november 16-án megnyílt
Gödöllőn egy makettüzlet, ahol
rövid idő alatt kialakult egy be-
szélgetős csapat a makett épí-
tőkből, akik 2007. május 19-én
egyesületet alapítottak, Pelikán
Makett Klub néven.

– Milyen célból hozták létre az egye-
sületet?

– Egyrészt hiánypótlásból, mert a vá-
rosban szervezett keretek között még
nem működött hasonló klub, másrészt
pedig a makettezés szeretete hozta meg
ezt a döntést. A klubalakítás célja a fo-
lyamatos tapasztalatcsere, idősebb ma-
kettezők segítsége a járatlanabbak ré-
szére, baráti légkör kialakítása, fiatalok
bevezetése ebbe a  világba, történelmi
tudásuk fejlesztése. Ez egy nagyon
hasznos szabadidős tevékenység, amit
minél szélesebb körben szeretnénk el-
terjeszteni.

– Miért pont Pelikán Makett Klub
lett az egyesület elnevezése?

– Mert Gödöllő címerállata a pelikán,
így egyértelmű volt, hogy ezt a nevet
fogjuk használni.

– Milyen életkorú makettezők al-
kotják a klubot?

– Legifjabb tagunk 10 éves, a legidő-
sebb pedig 52, vagyis elég nagy a szó-
ródás. De ez így helyes, hiszen az idő-
sebb tagjaink rengeteg tapasztalatot tud-
nak megosztani a fiatalabb korosz-
tállyal.

– Általában milyen maketteket
készítenek?

– Ezt a tagjaink érdeklődési köre ha-
tározza meg. Készítünk például I. és a II.
világháborús járműveket; történelmi vi-
torlás hajókat, de palettánkon megtalál-
hatóak napjaink autói vagy híres épüle-
tei is.

– Hol és mikor tartják az összejö-
veteleket?

– Foglalkozásainkat minden szomba-
ton a Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban tartjuk, 9-12 óráig. Ezeken ki-
értékeljük a maketteket, esetenként kül-
ső előadókat is meghívunk. Emellett
egyesületen belüli versenyeket szerve-
zünk, valamint minden, a makettezéssel
kapcsolatosan felmerülő kérdést megvi-
tatunk, elemzünk.

– Milyen terveik vannak a jövőre
nézve?

– A 2008-as év eseménydús lesz az
egyesület életében. Februárban bemu-
tatkozunk az Isaszegi Általános Iskola
5-8.osztályaiban, ahol különböző elő-
adásokat tartunk majd, mindezt megtá-
mogatva a látványmakettezéssel. Ugyan-
csak februárban a Hévízgyörki Általános
Iskolába is ellátogatunk. Szeretnénk ezt
a tevékenységünket a gödöllői oktatási
intézményekre is kiterjeszteni, de ez
egyelőre még szervezés alatt áll. Jövőre
viszont szeretnénk egy versennyel egy-
bekötött kiállítást is szervezni Gödöllőn. 

– Ha valaki csatlakozni szeretne, az
hogyan teheti ezt meg?

– A 06/70-7019-399-es számon bárki
érdeklődhet, vagy írhat e-mailt a peli-
kanklub@gmail.com címre, de a web-
oldalunkon (pelikanklub.fw.hu) is ren-
geteg hasznos információval találkoz-
hatnak a téma iránt érdeklődők.

Pelikán Makett Klub

A részletek varázsa
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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!

Premontrei gimnázium Gödöllőn (1.)
A Premontrei Rend Magyarországra II. István király idején érkezett. Első
monostorukat Nagyvárad közelében építették föl. Majd a XII-XIII. század-
ban terjedtek el széles körben az országban. A premontreiek legfontosabb
feladata a lelkipásztorkodás volt. A XIX. század elején I. Ferenc király – aki
visszaállítatta a II. József által feloszlatott szerzetesrendeket – rendelte el,
hogy a rend a birtokainak jövedelméből középiskolát tartson fenn, a tagjai
pedig tanítsanak.
A Premontrei Rendnek voltak iskolái Kassán, Rozsnyón és Nagyváradon.
1920-ban a trianoni békeszerződés után a rend határon túlra kerülő – erdélyi

és felvidéki – iskolái és birtokai mind elvesztek. Az isko-
lákat megszűntették, a tanárokat pedig kiutasították az el-
csatolt területekről. A magasan képzett paptanárok az
anyaországba települtek át. Dr. Takács Menyhért jászó-
vári prépost próbált otthont és iskolát találni a rend szá-
mára. Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi
miniszter (aki később is figyelemmel kísérte az intéz-
mény működését) és Kállay Tibor pénzügyminiszter vol-
tak a segítségére. Elhatározást nyert az az ötlet, hogy a
rend új otthona és gimnáziuma Gödöllőn épüljön fel.
Több magyarországi város is ajánlkozott, de a választás
mégis Gödöllőre esett. Jó vasúti és helyi érdekű vasúti
közlekedéssel rendelkezett, kitűnő természeti adottságai,
jó levegője alkalmassá tette egy ilyen intézmény befoga-
dására. Horthy Miklós pártfogásával a premontreiek te-
rületet kaptak a gödöllői koronauradalomtól. A Jászóvári
Prépostságnak az uradalom, egy 88 kat. hold nagyságú
területet adott használatra, a „Fácános” erdőből, iskola és
rendház építés céljából. A terület végül 1925-ben került a
premontreiek tulajdonába. Dr. Takács Menyhért a rend
megmaradt birtokaira vett fel jelzálogkölcsönt, melyből
az építkezést finanszírozták. A kölcsönt az 1940-es évek
elejére törlesztették.

A zárt négyszögű, belső udvaros épülettömb déli oldalán a gimnázium, nyugati oldalán a rendház, keleti oldalán az
internátus, az északi szárnyban az üzemi helységek (konyha, kazánház, raktárak, mosókonyhák, stb.), kaptak helyet.
Az építkezést a gimnázium szárnyával kezdték meg.
1923. szeptember 25-én volt az iskola alapkövének elhe-
lyezése. Az alapkőletétel Horthy Miklós kormányzó és
felesége, gr. Klebelsberg Kunó, Kállay Tibor és más vilá-
gi és egyházi méltóságok jelenlétében történt. Az intéz-
mény tervezője Kertész K. Róbert és Sváb Gyula építész-
mérnök volt. Az építési munkákat Berey Lajos építész
vezette. Egy évvel az alapkőletétel után, már be is feje-
ződtek a gimnázium építési munkálatai. 1924. szeptem-
ber 24-én áldotta meg dr. Takács Menyhért az új épületet.
Másnap pedig megkezdődött az oktatás két-két párhuza-
mos I. és II. osztályban. A gimnázium épületét maximá-
lisan 600 tanuló befogadására tervezték.
1925 szeptemberére készült el az épületegyüttes konvik-
tusi része. Eddig a bentlakó tanulók és a tanárok a gim-
názium épületében laktak. Az épülettömb keleti és részben északi szárnyába tervezték a bentlakó növendékek szállás
(tartózkodó), és az ellátásukat szolgáló helységeket. A bentlakásos tanulók számát maximálisan 300 főben állapítot-
ták meg, és ehhez mérten történt az épület kialakítása is.

A rend szerzetestanárai és papnövendékei részére, kü-
lön épületszárny épült az épülettömb nyugati oldalán,
90 méter hosszúságban, háromtraktusos rendszerben.
A rendház előtt díszparkot alakítottak ki. 1928-ban ké-
szült el a rendház épülete, mely az épületkomplexum
legimpozánsabb része lett. Ezzel a szárnnyal szinte
teljesen megvalósult a tervezett épületnégyszög. Csak
a leendő templom helye maradt üresen. Az épülettömb
homlokzatképzése az 1920-ban középületeknél általá-
nosan használt neobarokk stílusú volt. Az épület-
együttest 1928-ra fejezték be.
Az ünnepélyes avatásra 1928. december 8-án került
sor.

(folytatjuk)

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

„Felette örvendezzél, Sion le-
ánya; ujjongj, Jeruzsálem le-
ánya: íme, bevonul hozzád ki-
rályod, igaz ő és megszabadít;
szegény ő és szamáron ül,
szamárkanca fiatal vemhén.”

A béke királya cím alatt írja az ószö-
vetségi Zakariás próféta fenti versét.
Ezért is, hogy beteljenek a próféta
szavai, Jézus az evangéliumok tanú-
sága szerint vemhes szamárkanca
hátán vonul be Jeruzsálembe, hogy ő

is, mint mások, megünnepelje a hús-
vétot, a pászka ünnepet az Egyip-
tomból való szabadulás emlékére.

Nem harcolni érkezik, nem harci
ménre pattant, hogy a római meg-
szállókat elűzni szándékozók élére
álljon, mint ahogy pedig el is várták
volna tőle nem kevesen.

Az ő országa nem e világból való.
Ki emlékezne már rá, ha karddal tá-
mad kard ellen? Csak egy lenne a
sok harcos sorában.

Tudja, sorsa betelt. Amit ő tett ad-
dig, s amit még tenni készül, nem
szolgál tetszésére azoknak, akiknek
hatalma van. Nem, akiknek földi hat-
alom adatott, akik azzal kérkedhet-
nek, akik azzal élhetnek és visszaél-
hetnek. „Nem tudod, hogy hatalmam
van arra, hogy keresztre feszítselek,
és hatalmam van arra, hogy elbo-
csássalak téged?” – kérdezi tőle Pilá-
tus, a római helytartó, miután már el-
fogták és elébe vitték.

Pilátus régen elporladt. Nevét
csak az tartotta fenn, hogy találko-
zott egyszer Jézussal, és hogy végze-
tes lett az a találkozás. Véget ért va-

lami, és született vala-
mi. Véget ért a hosszú
várakozás, a Megváltó-
ra, az Üdvözítőre, a
Messiásra, a Krisztusra,

és létrejött az örök élet lehetősége
mindenki számára.

Még csak vasárnap van a Jeruzsá-
lembe érkezés napján. És az elkövet-
kező hét, a Nagyhét napjaiban vég-
bemegy mindaz, ami megváltoztatta
a világot. Ami új életet hozott az
egész világnak, és feltámadást ho-
zott, és mindenkori reményt hozott.

Napfényben fürdik Jeruzsálem. S
az úton közelít valaki. Sokan ismerik
már, sokan hallgatták szavait, tanúi
voltak csodáinak. Mások csak hírét

hallották. Most tódulnak, hogy
végre színről-színre láthassák
ők is az Eljövendőt. Az út po-
rába terítik köntöseiket, hogy
azokon léptessen. Pálmaágakat
lengetnek és fennszóval kiált-
ják: „Áldott legyen a király, ki
az Úr nevében jön!”

A menny leszállt a földre.
„Isten országa közel, már itt is
van…” – mondta az az Ember.
Hisznek benne mind, akik fo-
gadják. Hogyne hinnének: el-
hagyatottak voltak addig. Sze-
gények voltak, szomorúak, ra-
bok és megvetettek voltak.
Mindezt pedig most már elfe-
lejthetik. Elindulhatnak egy új

úton, ahol béke van és szeretet. Ki-ki
maga döntheti el, hogy ezt az utat vá-
lasztja-e, a béke útját, a szeretet út-
ját, vagy megmarad a porban, a gyű-
lölködés és acsarkodás porában. 

Virágvasárnap az előttünk álló va-
sárnap. Az érkezés napja. Az örömé.
Mikor pálmaágakkal, barkával, virá-
gokkal várjuk, köszöntjük azt, aki ér-
tünk, a mi megváltásunkért jön.

N. A.

Premontrei szent Norbert szobra

Alapító okirat

Alapkőletétel

Az építkezés

Korabeli látványrajz

Húsvét előtt

Virágvasárnap
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Van egy mondás, valahogy úgy,
hogy: akit a mozdony füstje
megcsapott, nem szabadulhat
többé, nem szűnik meg a von-
zódása a vasúthoz. 

Nem is olyan régen még természetes
volt, hogy ha megkérdeztek valakit:
mi akarsz lenni, kisfiam? –, az illető
kisfiú lelkesen, ragyogó arccal rávág-
ta: mozdonyvezető!

Én vasutas faluban töltöttem a gy-
erekkorom jó részét, olyanban, ahol a
férfiak legtöbbje a vasútnál dolgozott,
a Magyar Államvasutaknál, ami na-
gyon jó munkahely volt, biztos fize-
tést, munkaruhát, ingyen utazást
nyújtott, és még mi több, nyugdíjat is. 

Megszokott látvány volt számom-
ra, ahogy a faluból az állomáshoz veze-
tő utat időről-időre ellepték a sötétkék
egyenruhás vasutasok: mentek a vonat-
hoz, ami a „szolgálatba” vitte őket, Vá-
mosgyörkre, Hatvanba, Pestre.

S  bizony, amikor a közelmúltban
elmentem Pesten a Vasúttörténeti
Parkba, már nem fiatal létemre is
egymás után másztam fel az ott kiállí-
tott ódon és gyönyörű gőzmozdo-

nyokra. Megálltam a mozdonyvezető
helyén, és elképzeltem, hogy mind-
járt indulunk: si-hu-hu-hu…

Az eleven vasútért is lelkesedem
máig, ha vonatra szállhatok, ami el-
visz valahová, mindig nagy öröm szá-
momra, az se baj, ha már nem gőzt
pöfög ki magából a mozdony, nem
füstöt húz hosszasan maga után, ha-
nem villany vontatja. 

Le merném fogadni, hogy a mai
gyerekek sem közömbösek a vasút
iránt. Villanyvasút. Az nem akármi-
lyen játék: terepasztalon száguld a kis
vonat, zöldellő tájon, át hidakon, ala-
gutakon, különböző épületeket maga
mögött hagyva. Konfliktusforrás le-
het papák és gyerekek között, hogy ki
is játsszon a villanyvasúttal. 

A mozdonynak emberarca van. Az
ám. Erről el is feledkeztem. Most a
Thomas mágneses könyve, azaz
Utazz te is velünk! című könyv ábrái
idézték fel bennem a hajdani gőz-
mozdonyok emberarcát. Itt a könyv-
ben meg is rajzolták ezeket a mosoly-
gós arcokat, és nevet kapott minden
mosolygós mozdony. De még a sze-
mélyszállító vagonnak is lett arca. Az

nőnemű, mint a neve is bizonyítja,
Annie, és kacér, csodálkozó szemeket
mereszt a külvilágra. A tehervagon
meg morcos, sanda. 

Na most, a hátlapjukon mágnese-
sek a kis kartonok, melyekre a moz-
donyok és egyebek rajzoltattak. A
már tenni-venni vágyó kisgyermekek
beilleszthetik az ábrákat a mágnes-
talpuk által a könyv tájképeinek a
megfelelő helyeire.  Az egész már majd-
nem olyan jó, mint a terepasztal a vil-
lanyvasúttal. Csak sokkal olcsóbb.
(Thomas mágneses könyve – Utazz te
is velünk!) -nád- 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A mozdony füstje

Az elmúlt években hagyomány-
nyá vált, hogy a Gödöllői Tavaszi
Napok keretében a Budapesti
Tavaszi Fesztivál programjához
kapcsolódva, a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar is koncertet ad,
örömére a városunkban élő ko-
molyzenei rajongóknak. Az idei
esztendőben sem lesz ez más-
képp, amikor is a Petőfi Sándor
Művelődési Központ színházter-
mében csendülnek majd fel
Brahms, Sztravinszkij és Ravel
művei.

– A Tavaszi Fesztivál során mindig
igyekszünk az átlagosnál nagyobb sza-
bású eseményt létrehozni – mondta el
lapunknak Lázár Attila, a zenekar ügy-
vezetője. Így van ez az idén is. Nagy
öröm számunkra, hogy ez alkalommal
Gál Tamás vezényletével lépünk szín-
padra, akivel már tizenöt éve dolgozunk
együtt, de ez lesz az első alkalom, hogy
ő dirigálja a tavaszi koncertet. Tavaly
sajnos nélkülözni kellett őt a gödöllői
közönségnek, mert más koncertek nem
tették lehetővé, hogy együtt dolgoz-
zunk, de a tervek szerint az idén több
közös fellépésünk is lesz.
– Milyen műveket hallhatunk majd?

– Izgalmas, és talán kicsit végletes is az
az összeállítás, ami március 16-án meg-
szólal. Brahms D-dúr hegedűversenye
Banda Ádám előadásában hangzik
majd el. Ő volt a tavaly Budapesten
megrendezett Szigeti – Hubay Hegedű-

verseny 1. helyezettje. A Filharmónia
Budapest Kht. és a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ közösen keresett meg
bennünket, és kérték, ajánljunk fel egy
szereplési lehetőséget a verseny legsi-
keresebb résztvevőjének. Ez a mű a ve-
le történt egyeztetés során került a prog-
ramunkba. E mellé választott Gál
Tamás két olyan darabot, amelyek a
művelődési központ színpadán, ebben a
sajátos akusztikában kellő hatással szó-
lalnak meg. Az egyik Stravinsky: A ka-

tona története, amelyet mindössze hét
ember ad elő, Juniki Spartakus hege-
dűn, Kovács Zoltán bőgőn, Bartek Zsolt
klarinéton, Jankó Attila fagotton, Nagy
Csaba trombitán, Erdei Csaba harso-
nán, Zombor Levente pedig ütőhang-
szereken működik közre. A másik vég-
let Ravel Bolero című műve, amiben
viszont hetvenöt zenész dolgozik
együtt. Ebben a Talamba Ütőegyüttes is
részt vesz.

– Említette, hogy a
tervek szerint több
alkalommal is egy-
ütt dolgoznak
majd Gál Tamás-
sal. Mit tudhatunk
ezekről az elképze-
lésekről?
– Májusban ismét
hallhat bennünket a
közönség, amikor a
zeneiskola ifjú te-
hetségei mutatkoz-

nak majd be. Várhatóan ezt a koncertet
is ő fogja vezényelni. Sokan várják a
hagyományos, őszi egyetemi koncer-
tünket is. Idén a Halottak napján Mozart
Requiemje azonban nem itt szólal majd
meg, mivel az egyetemi aula felújításá-
nak tervei bizonytalanná teszik ezt. Így
az idén új helyszínen, a Szentháromság
templomban tartjuk majd meg a koncer-
tet, szintén Gál Tamás, a városunkban
élő Liszt-díjas művész vezényletével.

-la-

Polgár Rózsa Kossuth-díjas
kárpitművész munkáiból nyílt
kiállítás  kedden a Gödöllői Ki-
rályi Kastélyban. A tárlat, ami
nyitvatartási időben ingyene-
sen tekinthető meg, április 13-
ig látogatható. 

A Kossuth- és Munkácsy-díjas mű-
vésznő 1867-ben végzett a Magyar
Iparművészeti Főiskola, szövött kár-
pit és gobelin sza-
kán. 1968-1970 kö-
zött tanulmányúton
járt Svájcban, Fran-
ciaországban és Né-
metországban. 1981-
1987 között Genfben
élt. 1973-ban a Milá-
nói Triennálén ezüst-
éremmel ismerték el
munkáját, 1980-ban,
majd 1986-ban Szom-
bathelyen a  Fal- és
Tértextil Biennálé dí-
jazottja, 1991-ben
megkapta a Ferenczy-centenárium I.
díját.   1992-től a Széchenyi Irodal-
mi és Művészeti Akadémia tagja.
Pályája elején selyemfestéssel fog-
lalkozott. A színházi munka, jelme-
zek, kelékek tervezése nemcsak
technikai tapasztalatokkal gazdagí-
totta, de formai, témabeli tanulsá-
gokat is hozott. A 70-es évek végén
visszatért a szövéshez, a gobelinhez.
Téma, technika és koncepció az első
munkáktól fogva mindig szorosan
összefüggő elemek: majd minden al-
kotása személyes érzelmekkel felru-
házott hétköznapi tárgy átemelése a
gobelin luxus-műfajába. 
A rendszerint hagyományos anyago-
kat felhasználó, a klasszikus gobe-
linszövés technikáját alkalmazó, de
a mű tárgyát és előadásmódját, a

textil falikép alkotói szemléletét, ke-
reteit, formáját gyökeresen újjáfor-
máló, a mű jelentésvilágát különös-
ségekké avató, mély érzelmekkel át-
hatott, mondandóját nemegyszer az
éteri költőiségek, a metaforák szfé-
rájába emelő alkotásokat higgadtan
jellemezve fogalmazta meg a mű-
vész: „Környezetükből kiemelt textil-
tárgyakat szövök leginkább, gyakran
elhagyva a négyzetes kompozíciót. A

kiválasztott tárgyat mozgása egy-egy
fontos pillanatában rögzítem.” 
A személyes sorsot és az egyetemes
érvényű üzeneteket egyszerre sűrítő
Polgár Rózsa tárgykárpitok és fensé-
ges alakos kompozíciók – mint a Ka-
tonatakaró (1980), az Esernyő (1984),
az Anyaság (1986), a Himnusz (1996)
vagy a Szabadság (1999), valamint a
szakrális munkák: a balatonfüredi
evangélikus templom Triptichonja
(2000) és a budapest-rákoshegyi
evangélikus templom Oltárkép-e
(2004) – nemcsak a hallatlan követ-
kezetességgel felépített oeuvre, ha-
nem a huszadik század utolsó harma-
dában és az ezredforduló éveiben
megszülető-kiteljesedő modern ma-
gyar művészet kiemelkedő jelentősé-
gű, korszakjelző alkotásai is.

Budapesti újságírók és fővárosi múzeumok munkatársai lepték el a
múlt hétfőn Gödöllőt, a városi múzeumot és a kastélyt. A múzeumi
sajtókávéház vendégei először a kastélybeli, újjárendezett Erzsébet
királyné-kiállítással és a Rudolf-év tervezett programjaival ismer-
kedtek, majd a rendezvény fő helyszínére, a városi közgyűjte-
ménybe siettek. Keserü Katalin, a Toroczkai Wigand Ede életmű-ki-
állítás kurátora tárlatvezetésén részletesen bemutatta a több mint
félszáz érdeklődőnek a 4 országból, 22 helyszínről összegyűjtött
anyagot. A látogatók szívesen időztek még a kiállítások termeiben, a
társmúzeumok program- és kiállítás-ajánlóját követően még volt
bennük kíváncsiság a fogadó intézmény elmúlt éveinek munkáiról, a
szakmai tapasztalatokról szóló beszámolóra is.

T. Cs 

Polgár Rózsa Textilművész kiállítása 

Gobelinek a kastélyban

Gödöllői Szimfonikus Zenekar

Tavaszi koncert

Sajtó és kávéház a Városi Múzeumban

A Toroczkai kiállítás 
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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 13., csütörtök, 17
óra:
Kicsinyek hangversenye – A
vonós tanszak rendezvénye
Március 18., kedd, 15 óra:
„Utazás a hangszerek biro-
dalmába” – Hangszerbemu-
tató hangverseny kisiskolá-
soknak
Március 19., szerda, 17.30
Fodor László növendékeinek
hangversenye (klarinét)

A tavaszi szünet
zeneiskolánkban március

20. csütörtöktől március 26.
szerdáig tart.

Március 27. csütörtök 14-
től 17.30-ig:
Felvételi meghallgatások a
2008/2009-es tanévre

A tanítás március 28-án,
pénteken kezdődik.

A MAGYAR 
BALETTSZÍNHÁZ 

GÖDÖLLŐ
tánctanfolyamainak

órarendje az ünnepek miatt
(március 15, 22) az 

alábbiak szerint változik:

Március 15.: 
a délutáni elő-adás miatt az

utolsó óra (Fitt Dance) 
18:30-kor kezdődik!

Március 22.:
a húsvéti ünnepek miatt az

órák elmaradnak! A
résztvevőkkel egyeztetett

későbbi időpontban lesznek
megtartva az elmaradt órák!

Március 29.:
a régi rend szerint 

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 Városi Múzeum Gödöllői Művésztelep
Alapítványa, melyet a XX. század eleji sze-
cessziós művésztelep tárgyi- és dokumentum-
anyagának gyűjtésére és gondozására, a mű-
vészteleppel kapcsolatos tudományos és köz-
művelődési tevékenység támogatására ho-
zott létre a múzeum 1991-ben, kéri, hogy
adójának 1 százalékával 2008-ban is támo-
gassa az alapítvány célkitűzéseit.
A Gödöllői Művésztelep Alapítvány adó-
száma:19179148-2-13



A lombhullató fák – de különö-
sen a gyümölcsfák – jóllehet a
lombhullás óta nyugalmi álla-
potban vannak, egyáltalán
nem érzéketlenek az időjárás
szélsőségeivel szemben. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy
a téli zimankós hideg csak ak-
kor tesz kárt a termőrügyek-
ben, ha a hőmérséklet -15°C
alá csökken. Egyébként ebben
az időszakban csak az ónos
eső okozta jégpáncél veszé-
lyezteti a termőrügyek épsé-
gét.

A mélynyugalmi állapot január vé-
gén, február elején ér véget. A népi
hagyomány pálfordulásnak (január
25.) nevezte ezt a kritikusnak vélt na-
pot és a gazdaemberek azt tartották,
hogy ha a télire eltett élelem és takar-
mány fele még megvan, akkor nincs
baj: a család és az állatállomány kite-
lel. Pálnak fordulása, fél tél elmúlása
– szólt a bölcs mondás.

Február elejétől előbb a csonthéja-
sok, később az almástermésű fák kez-
denek ébredezni. Megindul a gyökér-
tevékenységük, vizet vesznek fel a
talajból, a sejtjeik megduzzadnak, ál-
lományuk hígabb lesz, aminek követ-
keztében könnyebben megfagy.
Ilyenkor egy átmeneti meleg időszak
utáni fagyhullám katasztrofális lehet,
a kajszi, az őszibarack, a mandulafák
termőrügyeinek a szövetállománya
elbarnul, ezekből már nem lesz virág
és abból gyümölcs. A kertészek aggo-
dalmasan nézték most is a tavaszi
napsütést és azt kívánták, hogy tart-
son még egy kicsit ki a tél és akkor
érkezzék el a tavasz, amikor a tél

visszatéré-
sére már
nem kell
s z á m í t a -
nunk.

De azért
nem kell
rögtön ret-
tegnünk, ha
é j szaká ra
0°C alá
menne a hőmérséklet, mert sok gyü-
mölcsfa kibírja a mínusz egy-két fo-
kot. A mandula teljes virágzásban is
mínusz 5 fokig fagytűrő. Az ősziba-

rackok bimbós álla-
potban mínusz 7 fo-
kig nem pusztulnak
el. A szőlő mély-
nyugalmi állapota
általában január
elejéig tart, de a +10
fok fölötti hőmér-
séklet meghosszab-
bítja ezt az idősza-
kot, ezért feltéte-
lezhető, hogy még
nem ért véget. A faj-
tára jellemző fagy-
tűrés a meghatáro-
zó. Nedvkeringése
akkor indul meg,
amikor a levegő hő-
mérséklete tartósan
10 fok fölött van, és
a talaj hőmérséklete
is eléri a 8-10 fokot
30 cm-es mélység-
ben.

A következő idő-
szakban tehát a mínusz 5-7 fokos fa-
gyokig lehet reménykedni. Ha ennél
hidegebb jön, akkor is kérdéses, mi-
lyen tartós lesz a lehűlés, és az is szá-
mít, hogy milyen vastag a hideg lég-
párna, persze csak akkor, ha nem
szállított fagyról van szó. Gyakori
eset, hogy az őszibarack termőrügyei
2 méter magasságig elfagynak, de a
magasabban lévők megmaradnak. Az
ilyen fák met-
szésekor nagy
a kísértés,
hogy meg-
hagyjuk fönti
részt. De amit
m e g n y e r h e -
tünk a fagyos
évben, azt el-
veszíthetjük a
következő év-
ben, mert visz-
sza kell szorí-
tani a felmaga-
sodott fákat a
normális szint-
re. 

Az előrelátó kertész már beszerez-
te a tavaszi vetéshez szükséges mag-
vakat és gondol a zöldségfélék és a
virágok palántázására is.

Palántázni azokat a hosszabb te-
nyészidejű zöldségféléket érdemes,
amelyek közvetlenül az állandó he-
lyükre vetve csak későn érlelik be a
termésüket vagy egyáltalán nem ér-
nek be. Ha viszont a 6-8 hét alatt
növényházban vagy fóliasátorban
felnevelt palántákat a fagyveszély
elmúltával ültetjük ki a szabad föld-
be, akkor ezzel meghosszabbítjuk a
vegetációs idejüket, több és jobb
termést takaríthatunk be róluk. Pa-
lántázással termeljük a káposztafé-
léket, a karalábét, az uborkát, a
dinnyét, a cukkínit, a paprikát, a
paradicsomot.

Néhány éve még a legtöbben ott-
hon maga nevelte erőteljes, egészsé-
ges palántáit, most azonban már a
kereskedelem nagy választékban kí-
nál palántákat, tehát csak annak ér-
demes a palántanevelés, akinek ez a
munka nem fáradság, hanem alkotó
szórakozás. Arra azonban ügyelni
kell, hogy zömök, sötétzöld levelű,
fehér gyökérzetű, lehetőleg edény-
ben előnevelt palántát ültessenek,
mert ezek jobban átvészelik a kör-
nyezetváltozás (az átültetés) stresz-
szét.

Tehát nem kell rettegni ha egy két
napra 0 fok alá megy a hőmérséklet,
de azért nem árt reménykedni sem,
hogy az a kis mínusz nem tesz kárt
gyümölcsöseinkben.

Régebben a háziállat státuszt a ku-
tya és macska töltötte be, mostaná-
ban azonban egyre gyakrabban ta-
lálkozunk egzotikusabb, kevésbé sző-
rös kedvencekkel: kaméleonokkal,
gekkókkal, kígyókkal.

Talán nem az „ölelnivaló“ az első jelző
ami az eszünkbe jut, ha leguánra, szak-
állas agámára, teknősre, kaméleonra,
vagy kígyóra gondolunk.

De attól még lehetnek ők is szeretni-
valóak és házikedvencek. Annál is in-
kább, mert manapság kutya vagy macs-
ka helyett egyre több gyerek áhítozik
valamilyen trendi egzotikus állat után.

A hüllőbarátok már attól izgalomba
jönnek, ha belegondolnak, hogy a hül-
lők törzsén belül több mint 7900 külön-
böző fajt írtak le, és ki tudja mennyi vár
még felfedezésre. Színesek, érdekesek,
szokatlanok és néha meghökkentők,
nem csoda hát, hogy ennyi embert bű-
völnek meg csupán a létezésükkel!

A hüllők nagyon is különböznek a
kutyától, vagy macskától. Nem töre-
kednek arra, hogy minél bensőségesebb
kapcsolatot építsenek ki a gazdával,
jobb szeretik a három lépés távolságot
és a nyugalmat. A baráti simogatást és
dögönyözést roppantul utálják, zakla-
tásként értékelik a testi kontaktust min-
den formáját. Erre akár agresszióval és
bujkálással is reagálhatnak. Rosszul tű-
rik a stresszt, szélsőséges esetben akár
el is pusztulhatnak. Ha nem szimpatikus
ez a tulajdonságuk, akkor inkább ma-
radjunk a hagyományos, szőrös házi-
kedvenceknél! Természetes élőhelyü-
kön is magányosan tengetik életüket:
nem fajtársakkal, hanem egyedül va-
dásznak, esznek, alszanak vagy játsza-
nak. Csak a párzási időszakban keresik
egymás társaságát. Nem mondható,
hogy családcentrikusak lennének. Hül-
lőszelídítéskor már az is értékelendő

pedagógiai eredmény, ha az állat nem
rémül halálra vagy nem támad a gazdi-
ra, ha közeledik hozzá.

Persze a hüllőtársadalomban is van-
nak kivételek: a szakállas, vagy a vízi
agáma jól viseli társai közelségét, sőt, az
ember barátkozási szándékát is szíve-
sebben veszi.

Bár nem ölelgethetjük kedvencün-
ket, azért mégis örömünket lelhetjük
benne, ha tudjuk, hogyan közeledjünk
felé.

Mielőtt megvennénk a kiszemelt hi-
degvérűt, nem árt tájékozódnunk az
életmódjukról.

A hüllők érzékeny állatok, luxusigé-
nyeik vannak optimális környezetet és a
minőségi táplálékot illetően. Ezek hiá-
nyában könnyen megbetegedhetnek.
Gyakoriak náluk a hiánybetegségek.

Vannak olyan fajtáik, amelyek akár
több méteresre is megnőhetnek és egy
idő után kinövik a lakást. Sajnos
ilyenkor jön a gond, hogy hogyan sza-
baduljanak meg tőlük. Éppen ezért
jobb, ha előre utánajárunk, mekkorára is
nő a kiszemelt új kedvenc.

Ha már kellőképpen felkészültünk
hüllőtanból, elmehetünk állatunkért. Ne
vegyünk vadon befogott állatot, az a
legjobb, ha olyan állat mellett döntünk,
amely már fogságban született. Fontos,
hogy a tenyésztőtől, vagy a kereskedő-

től mindig kérjük el a hivatalos doku-
mentumokat. A legtöbb hüllő védett,
így esetleg tudtunk kívül bűncselek-
ményt követünk el, ha egy illegálisan
behozott állatot vásárolunk meg otthon-
ra.

A hüllők hidegvérű állatok, és nem
várhatunk tőlük otthon meleg fogadta-
tást, de az biztos, hogy ha különleges
házikedvencet szeretne valaki otthonra,
akkor ők a legjobb választás.
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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...

A fagyok

Állati dolgok

Hüllőt házikedvencnek?

Március 15-16.:

dr. Koleszár István
Tel.: 30/535-5523

Gödöllő, Árpád u 32.

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 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

Kullancsveszélyre figyelmeztetnek a
szakemberek a szokatlanul enyhe idő-
ben. A veszélyes vérszívók – hetekkel
korábban a vártnál – máris támadnak, és
súlyos betegségeket terjesztenek. Ma-
gyarországon van olyan terület, ahol
minden második kullancs fertőzött.

Az apró vérszívók számos betegséget
hordozhatnak és terjeszthetnek, ezek
közül kettő kimondottan veszélyes az
emberre: a vírusos agyvelő-agyhártya-
gyulladás és a Lyme-kór. Magyarország
kullancstérképe a Kullancs Szövetség
honlapján látható. A legveszélyesebb
Zala, ahol minden második csípés be-
tegséget okozhat, veszélyes a helyzet
Pest megye egyes részein és Budapesten
is. A statisztika szerint évről évre emel-
kedik a Lyme-kóros betegek száma, ami
ellen ma még védőoltás sincs.

A Lyme-kór első tünete, hogy a csí-
pés helyén piros folt jelenik meg, amely
napról napra terjed, a folt széle pedig li-

lás színű. Később izületi, szív-, illetve
idegrendszeri panaszok jelentkezhet-
nek, de ezeket már csak kórházban lehet
kezelni.

Ugyanakkor a kullancs okozta víru-
sos agyvelő-agyhártyagyulladás – más
néven a kullancsencephalitis – könnye-
dén megelőzhető. A fertőzés akár halált
is okozhat, de három oltással évekre
szóló védettséget lehet szerezni ellene.
A védőoltás háziorvosi receptre, több
gyártótól, néhány ezer forintért bárme-
lyik patikában beszerezhető.

Támadnak a kullancsok!
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18-08 óra között és hétvégén. 
Tel.: 28/430-655.

Március 10-17-ig: Egyetemi,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Március 17-24-ig: Medicína,
Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.  

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI 
KASTÉLY KHT. 

MŰSZAKI 
ADMINISZTRÁTOR 

MUNKATÁRSAT KERES 

azonnali belépéssel!

Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal a kastély titkárságán, 

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

Tel:28-420-331

AREC SÓTERÁPIA 
GÖDÖLLŐN

Évről évre nő hazánkban azoknak a be-
tegeknek a száma, akik valamilyen lég-
úti betegségtől szenvednek, mint példá-
ul az asztma, a légúti allergia vagy a lég-
csőhurut. Most már Gödöllőn is elérhe-
tő a száraz sóterápia, mely a fent emlí-
tett betegségek hosszabb ideig tartó ja-
vulása mellett a pikkelysömör és az ek-
zema rendkívül kellemetlen tüneteit is
csökkentheti. 
A módszerről és annak hatékonyságáról
Kuripla Anita ügyvezető igazgatót
kérdeztük.

– Az Arec sóterápia komplex eljárást
biztosít a tüdő tisztítására, egyes bőr-
problémák enyhítésére. A természetben
előforduló sóbarlangok mesterségesen
létrehozott, ám koncentrált mikroklí-
máját használjuk fel gyógyításra, azaz a
természetes bányasó száraz aeroszolját
állítjuk elő. 
– Miben más ez az eljárás, mint az
eddig ismert sóterápiák?
– A legfontosabb különbség az, hogy a
Magyarországon eddig elterjedt mód-
szereknél a só vízhez van kötve, vízben
oldott és azt párologtatva inhalálnak a
betegek. Az Arec terápia során a sót egy

malomban aprítjuk, finomabbra, mint a
cigarettafüst, és így juttatjuk a légtérbe.
Így garantáltan lejut a tüdő valamennyi
hörgőjébe. Az ionizáció pedig tovább
növeli az eljárás hatásfokát. 
– Gyerekek is részt vehetnek a terá-
pián?
– Természetesen, jelentős, akár 95-98
százalékos javulás tapasztalható az aszt-
más, allergiás, légcsőhuruttól szenvedő
gyerekeknél is, sőt egy elhúzódó meg-
fázásos betegségnél, fül-orr-gégészeti
problémánál is ajánljuk a terápia alkal-
mazását, mely már középtávon olcsóbb,
mint egy gyógyszeres kezelés, nem be-
szélve arról, hogy a terápiának nincs

semmilyen mellékhatása.
– Felnőtteknél a parlagfű és
egyéb pollenallergia ellen is
hatékony? Mire jó még az el-
járás?
– Igen, mindenképpen, 80-90
százalékos javulás érhető el már
az első kúra után pollenallergiá-
nál, de regenerálódik a dohányo-
sok légúti védekező rendszere is,
bőrproblémáknál gyulladás-

csökkentő hatású, kiemelkedő eredmé-
nyeket lehet elérni pikkelysömörnél és
ekcémánál, emellett a száraz sóaeroszol
regeneráló, tisztító és fiatalító hatással
van a bőrre és a hajra.
– Hány alkalmat jelent egy kúra? 
– Húsz alkalmat, ami 10 nap alatt is le-
tölthető. 
– Mit csinálnak a betegek a terápia
során?
– Kényelmesen helyet foglalnak, re-
laxálnak, olvasgatnak, zenét hallgat-
nak, a gyerekeknek pedig kialakítot-
tunk egy játszósarkot, ahol rajzolhat-
nak, házi feladatot írhatnak…így

mindenki összekötheti a kellemeset a
hasznossal…
– Hol keressük Önöket?
– A Gábor Áron utca 1. szám alatt, az
udvarban, az emeleten várunk szeretet-
tel mindenkit, aki gyógyszerek nélkül
szeretne megszabadulni a fent említett
betegségek tüneteitől.
Tel.: 20/494-2950

Pest Megyei Önkormányzat Mar-
gita Idősek Otthona (2111 Szada,
Kisfaludy u. 4.) pályázatot hirdet
gazdasági vezető munkakör betöl-
tésére. Feladata az intézmény pénz-
ügyi, számviteli, gazdasági feladatai-
nak ellátása, költségvetési előirány-
zatok célszerű és takarékos felhasz-
nálása. A gazdasági részleg irányí-
tása, ellenőrzése.

Pályázati feltételek: felsőfokú pénz-
ügyi, számviteli végzettség; költség-
vetési területen szerzett szakmai gya-
korlat (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 Me-
gye Önkormányzatának rendelete
alapján.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2008. március 25. 
A pályázat benyújtásának helye:
Margita Idősek Otthona Igazgatója,
2111 Szada, Kisfaludy u. 4.
A pályázatok elbírálásának határ-
ideje: 2008. március 31. 
Az állás betöltésének időpontja:
2008. április 1.

További információkat a Margita
Idősek Otthona Igazgatójától kérhet-
nek a pályázók. Tel: 28/503-360.

IDŐSEK KLUBJA BLAHA 
nyílt napot rendez 

2008. március 19-én 8-16 óra között
Cím: Gödöllő, Blaháné u. 45 sz. Tel: 28/430-123.
Következő programokkal várunk minden kedves
érdeklődőt a nyílt napon:
– Délelőtt folyamán a klub szolgáltatásainak be-
mutatása, vérnyomásmérés, torna, masszírozás
– Délután 14-kor Dr. Szabadfalvi András igazgató
főorvos színvonalas előadást tart az egészséges
táplálkozásról, szív érrendszeri problémákról,
cukorbetegségről, depresszióról.
– A klub tagjai és dolgozói egy rövid előadással,
táncmulatsággal várják az érdeklődőket.

Móricz Sándorné klubvezető

A DOMONYVÖLGYI LÁZÁR 
LOVASPARK

(Gödöllőtől 5 km-re), szakkép-
zett szakácsot, felszolgálót, vala-
mint konyhai kisegítőt keres.

Érdeklődni lehet: 30/396-8002 
e-mail:

lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik ez év február 15-én
KISS ISTVÁN temetésén részt
vettek és fájdalmunkban osztoz-
tak.                      A gyászoló család



ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk.
Érd.:  30/913-8769.
*Gödöllői kerékpár szervizbe szerelőt keresünk, nem idénymunkára, hanem
hosszútávra. Középiskolai végzetség és műszaki tapasztalat szükséges. Érdek-
lődni: 20-352 7445, 28-419 319.
*ANGOL NYELVTANÁRNŐT keresünk 2-8 éves korú gyermekek játékos nyelv-
tanítására, kb.heti 5x1 órában, kizárólag hosszútávra.Tel: 70 527 16 37
*Gyakorlott VIRÁGKÖTŐT alkalmazna rész vagy teljes munkaidőben gödöllői
virágüzlet. Tel: 70/457-5217, 70/453-3699
*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
*Megújult gödöllői szépségszalonba gyakorlattal rendelkező KOZMETIKUST,
FODRÁSZT KERESÜNK márciusi kezdéssel. Érd: 30/435-7048
*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
*Háztartása vezetésébe besegítek. Gyermek ill. id. szülő felügyeletét rendszer-
ességgel és esetenként is vállalom. Tel: 20/476-0648

*Cégünk keres vastaganyag hegesztésében jártas CO2 hegesztőket. Minősítés
előny! Gödöllői munkahelyre. Kiemelt bérezés, szállás biztosított! Tel: 20/492-
3044
*Gödöllői söröző és játékterembe megbízható és leinformálható játékgépkezelőt
felveszünk. Érd: 70/311-5254
*FODRÁSZT KERESEK az IBOLYA utcába, ÁGI SZÉPSÉGSZALONBA. Nagy
vendégkör átadásával, kedvező feltételekkel. Tel: Zabó Ágnes (30) 2682-084
*Férfi és női takarítókat keresünk folyamatos munkára. Érd: 70/409-7651
*Gyermekszerető, víg kedélyű, gyakorlattal rendelkező nyugdíjas nő gyermek-
felügyeletet vállal. Érd: 20/364-0056
*Gödöllői Kft. felvételre keres ELEKTROMŰSZERÉSZ v. ELEKTROTECHNIKUS
végzettséggel rendelkező szakembert hegesztőgépek karbantartására és
javítására. Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jutassa el önéletra-
jzát az alábbi címre: POLYWELD Kft. 2100 Gödöllő, Fenyvesi főút 11. Tel:
28/422-236, Fax: 28/421-615, e-mail: polyweld@polyweld.hu 
*Némedi Autómosó Autókozmetika munkatársat keres felvételre gépjár-
műápolói munkakör betöltésére. Gödöllő, Magtár köz 2. Tel: 28/417-314
*Pénzügyi tevékenységet folytató Kft. keres munkatársakat pénzügyi tanác-
sadásra, hitelügyintézésre. Versenyképes jövedelem. Tel: 70/318-4760
*KATEDRA NYELVISKOLA Gödöllő angol, spanyol és olasz nyelvtanárokat keres.
Tel: 20/984-5070, www.katedra.hu, godollo@katedra.hu 

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. Laká-
sok saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek.
Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
*Irtványos legszebb részén egy 1012m2-es üdülőtelek eladó. Tel: 20/423-
3086
*TELEK eladó a Boncsok-dűlőben. Ugyanitt KIS KUTYAHÁZAK is eladók. Tel:
30/2850-144
*Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek eladó. Iá: 11 M. Tel: 28/404-
124, 30/2766-526
*Gödöllőn, Blahafürdőn eladó közös tulajdonú, panorámás telek fele. 110 nöl,
faházzal. Iár: 4,2 M Ft. Érd: 20/911-7344
*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
*ÉRTÉKBECSLÉS, épülettervezés, épületvillamossági tervezés, falfűtés, vil-
lámvédelem, műszaki ellenőrzés, felelős műszakivezetői szolgáltatás, villanysz-
erelés, tanya, farmvillamosítás. MULTITERV MÉRNÖKI IRODA. Gödöllő. Tel:
28/421-459, 20/944-8267, www.multitervkft.hu 
*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
*Gödöllőn a János u. 21. sz. alatt GARÁZS ELADÓ. Érd: 20/886-1365
*Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350 m2-es megosztható
építési telek 80 m2-es felújítható házzal eladó. Tel: 28/421-619
*GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK lakható kis téglaházzal, jó környéken ELADÓ Iár
13,8 MFt 20-772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT www.godolloihaz.hu
*GÖDÖLLŐN 2200 nm-es osztható építési 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
*ELADÓ 1+2 félszobás erkélyes panorámás jó állapotú lakás Gödöllőn központ-
ban! Iár 10,3 MFt 20 772-2428

*SZADÁN GYÖNYÖRŰ PANORÁMÁS ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Iár 8,9MFt  20-
772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT  SZADA és GÖDÖLLŐ legnagyobb
telekválasztéka irodánkban! www.godolloihaz.hu
*GYÖNYÖRŰEN FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ KERTVÁROSBAN ELADÓ! Extra
konyhabútor új-tető térkő-burkolat dryvit szigetelés 3szoba+nappali ÉRDEMES
MEGNÉZNI! Iár 27.5 MFt 20-7722428
*VERESEGYHÁZON parkosított kertben 2006-ban teljesen felújított tégla
építésű családi ház ELADÓ Nappali + 2 félszoba beépített terasz fedett 2 állá-
sos kocsibeálló ásott kút. Központban, de csendes, kultúrált helyen, aszfaltos
utcában. Iár 17,8 MFt 20 772-2428 
*ELADÓ 765m2-es déli fekvésű építési telek Veresegyházon zöldövezetben.
Közmű beállások befizetve. Jó szomszédok, sík, rendezett, bekerített terület. 
Iár 10,9 MFt 20 772-2428  www.godolloihaz.hu
*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
*GÖDÖLLŐN 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 két generációnak is alkalmas  családi ház a Harasztban 170 nm ,4
szoba+2 nappali + 2 fürdő, igényes burkolatok. Iár 39,5 MFt 20-7722429
*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az
OTP mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
*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, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal,
12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel
eladó. Érd: 70/534-7803
*Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában egy 71 nm-es, 3. emeleti,
3 szobás, erkélyes, (nem panel) lakás. A fürdőszoba, wc, konyha és az előszo-
ba szépen felújított. Parkettás szobák, új radiátorok, egyéni vízórák, és
csendes, otthonos környezet jellemzi a lakást. Iá.: 14, 3 MFt. Tel.: 20/414-
2024.
*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
*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
*Gödöllőn, a Rákos pataktól 2 percre Határjáró utcában eladó 1066 m2-es,
üdülőövezeti 3%-ban beépíthető telek, kerítés, kút, villany van, fiatal gyümölcs-
fákkal beültetve. Ára: 4,5 M. Tel: 30/9545-917 
*Gödöllőn, a Szent János utcában 50m2-es, 2 szobás, erkélyes, jó állapotú,
téglaépítésű, konvektoros, világos, csendes lakás magánszemélytől eladó. IÁ:
13mFt. Tel..: 70/372-2258

*Szadán eladó 270 m2-es ház 2890 m2-es telken. 5 szoba, 2 fürdőszo-
ba. 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
*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, erké-
lyes, 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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
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 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk: péntek 12 óra.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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-Keresünk megvételre: 
• Gödöllőn lévő családi házakat 20MFt-

tól 30MFt értékig
• Építési telket amely közművesített

Gödöllőn ill. környezetében
• Kiadó ingatlant lakás céljára
• Egyedi vagy egyediesített fűtésű 1.-

2.em lakásokat 

Kínálunk:
-Királytelep-Kertváros 2005-ben épült
170m2 önálló családi ház, 514 m2
telekkel akár két generáció vagy nagy-
obb család számára 37,5 MFt.
-Alvégen kétgenerációs vagy több gyer-
mekes család számára 239m2 családi
ház 782m2 telken 45MFt.



*KIRÁLYTELEPEN 150 m2 lakóterületű + 110 m2 szuterén, műhely jó állapotú
családi ház sürgősen eladó! Ár: 33,5MFt. Tel: 20/771-4921
*PALOTAKERTEN 2. em.-i 64 m2-es liftes felújított lakás eladó zárt folyosóval,
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 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 felújí-
tott 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, szabály-
ozott fűtési rendszerű, jó állapotú lakás eladó. Tel: 28/421-619
*Azonnal beköltözhető 62 m2-es lakás eladó Palotakerten, 4. emeleti, lift
nélkül házban. Iár: 10,9 M Ft. Tel: 20/381-6226
*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
*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
magasföldszinti lakás. Tel: 28/414-572
*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
*Gödöllő centrumához közel, csendes környezetben lévő téglaházban egyedi
fűtésű, 2 szobás 1. emeleti lakás eladó. Iár: 11,5 M Ft. tel: 30/555-4528
*Gödöllőn 2 és félszobás kertkapcsolatos felújított lakás eladó. Iár: 15 M Ft
További infó: www.eladoingatlan.5mp.eu Érd: 30/361-2299
*Gödöllőn, belvárosban, a Városmajor utcában 170 m2-es tetőteres
családi ház eladó. Tel: 20/3550-008
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában részben felújított 2 szoba összkomfortos
4. emeleti loggiás lakás eladó. Iár: 12,5 M Ft. Tel: 20/9704-328
*Sürgősen eladó Gödöllőn egy új építésű 178 nm-es, 5 szobás családi
ház, amerikai konyhával, szerelőaknás garázzsal. Iár: 27MFt Tel: Tóth
Andrea 30/415-7665 toth.andrea@dh.hu
*Sürgősen eladó Gödöllőn a Palota-kerten egy VII. emeleti 57 nm-es 2
szobás felújított lakás. Iár: 13,1 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
email: toth.andrea@dh.hu
*Vállalkozók figyelem! Sürgősen eladó Gödöllőn, a Szabadság úton egy
20 éve működő 64 nm-es üzlethelyiség teljes berendezéssel és árukés-
zlettel vagy anélkül. IÁ.: 18MFt. Érd.: 30-415-3997
*Eladó Gödöllőn, a Fenyvesben, rendkívül frekventált helyen, egy jelenleg
is működő, 200nm-es élelmiszerbolt teljes berendezéssel, riasztórendsz-
errel. IÁ.: 31,5MFt. Érd.:30-415-3997
*Eladó Gödöllőn, a Szent János utcában egy 40nm-es, magasföldszinti,
erkélyes, téglaépítésű, felújított, azonnal költözhető, konvektoros fűtésű
lakás, saját tárolóval. IÁ.: 11,7MFt. Érd.: 30-415-3997
*Gödöllőn János utcában eladó tégla házban egy 54 nm-es, felújítandó 2
szobás, NAGY ERKÉLYES, IV. emeleti lakás SAJÁT TÁROLÓVAL! Tel.:
30/228-1060 I.Ár. 11.2M Ft.
*NAGY LAKÁS! Gödöllőn 83 nm-es 2+ 2 fél szobás tágas 3. emeleti
cirkófűtéses lakás eladó. Kb. 30 nm tetőtér megvárásolható hozzá. Zárt,
sorompós parkoló! Tel.: 30/228-1060 I.Ár. 19.8 M Ft.
*Gödöllő belvárosában 110 m2-es családi ház melléképülettel, garázzsal 700
m2-es telken eladó. Iár: 20,5 M Ft. Tel: 70/219-7875
*Eladó Isaszegen Március 15. u. 11sz. alatti 2 szoba + am. konyhás összkom-
fortos családi ház 300nöl kővel burkolt, parkosított kerttel, klímával, elektro-
mos kapu + garázsajtóval. Tetőtér beépíthető. Iár: 23 M Ft. Tel. 30/316-5335
*Palotakerti 4. emeleti 2 szobás, 64 m2-es, erkélyes, felújított lakás
eladó. Iár: 12,5 M Ft. Tel: 20/4912-567
*Gödöllő Palotakerten 4. emeletes házban teljesen felújított lakás
(fenyőajtókkal, új burkolatokkal) eladó. Egyedi fűtés folyamatban. Iár:
12,5 M Ft. Érd: 20/432-3689
*Gödöllő központjában 69 nm-es, 1+2 félszobás, konvektoros fűtésű,
erkélyes, parkra néző lakás eladó. Bodó Ida 0630/8265-155
*Vácszenlászlón Fő úthoz közel, csendes utcában eladó egy 86 nm-es 3 szobás
családi ház, 937 nm telekkel. Irányár: 9,5 M Bodó Ida 0630/8265-155
*Szép természeti környezetben Gödöllőtől 14 km-re 3 szobás családi ház
eladó. A családi házhoz 4380 m2-es telek tartozik. A községben halastó,
uszoda működik. Csere is érdekel. Érd: 30/345-0871
*Gödöllő, Kertváros Rózsa utcában összkomfortos 3 szobás földszintes
családi ház, vállalkozásra alkalmas ipari műhellyel 737 m2 telken 180 m2
beépítettséggel eladó. Érd: 20/999-3028
*ISASZEG központjában, főútvonalon eladó 88m2-es, földszintes ház
888 m2-es ápolt gyümölcsös kerttel, vállalkozásra is alkalmas. Iár: 12 M.
Tel: 20/417-1443, 28/494-369
*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 mel-
léképülettel, 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

*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
*Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generáció-
nak 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 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

*MÁTRA LÁBÁNÁL eladó felújított szintes családi ház lakó-pihenő
övezetben, parkosított udvarral, 2 autó számára garázzsal. Iár: 12,5
M Ft. Tel: 30/269-6038
*ELADÓ GÖDÖLLŐN VERES PÉTER UTCÁBAN 364m2 CSALÁDI HÁZ
46M-ért, UITT TELEK IS ELADÓ 19 M Ft 50m×22m-es UTCAFRONT-
TAL. Érd: PÁL INGATLAN-FUTÁR 30/9528-228
*1,5 szobás, amerikai konyha-nappalis, 50 m2-es, 4. emeleti, fiatalos, jó
állapotú lakás a Szent János utcában eladó. Iár. 12,3 M Ft. érd: 30/966-1375
*Gödöllőn a Kertvárosban 1050 nm-es telken (26 m-es utcafronti
szélesség) eladó 120 nm alapterületű, 3 szobás családi ház. Iá: 23,8
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870 
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA,
FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGY-
ON ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN 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.
*GÖDÖLLŐN, a Szabadság téren 25 nm-
es üzlet berendezéssel együtt hosszútáv-
ra bérbeadó.  Bérleti díj: 120e Ft/ hó+ rezsi.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz.
alatt, (a Magyartölgy Ingatlaniroda
mellett) földszinti irodahelyiség (mel-
lékhelyiségekkel) hosszútávra bér-
beadó.  Bérleti díj: 50 e. Ft/hó+rezsi
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.
*Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nappali
+ 4 szobás családi ház eladó. Iár: 35 mFt.

*A Királytelepen 1167 nm-es parkosí-
tott telken két lakóház eladó: egy 100
nm-es, 3 szobás és egy 50 nm-es, 1
szobás (melléképületekkel, garázzsal).
Irányár: 29 mFt.
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998-
ban épült, kétszintes, 160 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás klimatizált családi ház
(parkosított telek, medence, dupla
garázs, pince, öntöző rendszer) eladó.
Irányár: 43 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű, konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,3 mFt .
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, kon-
vektoros lakás (tágas szobákkal, alac-
sony rezsivel) eladó. Irányár: 12,5mFt.
*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.
TELKEK:
*GÖDÖLLŐN a Berente István utcában
637 nm-es közművesített építési telek
eladó beépíthetőség: 30 %. Iá: 11,4 mFt.
GÖDÖLLŐN az Erdőszél utcában 840

nm-es közművesített telek 45 nm-es
szuterénnal, építési engedéllyel eladó.
15% -os beépíthetőség. Iá: 9,6 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN 1000 nm-es épí-
tési telkek eladók. A telek határon patak
folyik. Beépíthetőség: 30 %. Iá: 5,8 mFt.
*IKLADON, 1300 nm-es, építési telek,
teljes közművel, érvényes építési
engedéllyel, erdő szélén, csendes
környezetben eladó. Iá: 5,8 mFt. 
*ASZÓDON, déli domboldalon 900 nm-
es, összközműves, örök panorámás
építési telek eladó.  Irányár: 7 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 1400
nm-es közművesített, panorámás
építési telek eladó. Iá: 8,2 mFt.
*GYOMAENDRŐDÖN a hármas Körös
partján, idilli környezetben 30000 nm-
es (engedély halastó létesítésére)
zártkert eladó.  Irányár: 6,6 mFt.



*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, raktár,
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, konyha) lakrésszel,
500 nm-es telekkel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm
hasznos lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás
lakások, 572 nm-es saját telekrésszel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felve-
hető. Iá: 31 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870 
*Gödöllőn zöld övezetben, a központtól néhány percnyi sétával elérhető, 8
lakásos újépítésű társasházban eladó I. emeleti, 64 nm-es, minimál stílus-
ban, lakberendező által tervezett, klímával felszerelt, egyedi cirkó fűtéses
lakás beépített bútorokkal, minőségi mediterrán burkolatokkal, zárt, belső
udvari gk. beállóval. Azonnal beköltözhető! Iá: 24,9 mFt. 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
*Gödöllőn a központban, csendes környezetben eladó 58 nm-es, 2 + fél
szobás, magasföldszinti téglaépítésű, egyedi fűtéses, jó állapotban lévő
lakás. Iá: 14,7 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, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Domonyvölgyben, üdülő övezetben eladó 810 nm-es saroktelek, rajta egy 37
nm alapterületű (konyha, 2 hálószoba, fürdőszoba), tetőteres téliesített faházzal
(víz, villany bevezetve; fűtés cserépkályhával). Iá: 6,7 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, 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, tervra-
jzzal). Iá: 7,9 mFt. Érd.: 20/9194-870
*Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel
beültetett panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó 35 nm
alapterületű (nappali, konyha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba), hangu-
latos kialakítású nyaraló, tágas fedett terasszal, borospincével, kerti
grillezővel. Iá: 16,9 mFt. Telefon: 20/9194-870
*GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és  1,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KIRÁLYTELEPI TELEK ELADÓ 755 m2-es, 20m-es utcafrontú, összközműves,
műút melletti. Ár: 13,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér, iroda,
áruátvevő, öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Dózsa Gy. úton 40 m2-es eladó. Ár:350.000,-Ft/m2+Áfa
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-teraszos,
egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár:18,8MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*2. EMELETI LAKÁS! Kossuth L. utcában 56 m2-es nappali, 1 szobás. Ár: 10,9
MFt. INGATLANBANK 06 70 456 2103
*AZONNAL KÖLTÖZHETŐ LAKÁS! Központban 4. emeleti 62 m2-es 2 szobás.
Ár: 11,3 MFt. INGATLANBANK 06 70 456 2103
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 54 m2-es, nappali, 2hálószobás, kocsi-
beállós, előkerttel, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ lakás a Harasztban. 57m2-es, 1.emeleti, nappali, 2hálószobás,
kocsibeállós, erkélyes, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*CSALÁDOSOKNAK SORHÁZ Remsey körúton, 90m2-es, nappali+3szobás,
teraszos. Ár:24,4MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*FELÚJÍTOTT 3 SZOBÁS! Kossuth utcai 72m2-es, 2.emeleti, teraszos,
világos, új burkolatokkal, új nyílászárókkal. Ár:16,8MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban 1.emeleti, 82m2-es, nappali, 2szo-
ba +2 félszobás, teraszos, tárolós. Ár: 19,8MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
*VÁROS SZÍVÉBEN, 105m2-es, csendes, téglaépítésű, nappali,
2+1/2szobás, 2fürdőszobás, felújított, légkondicionált, saját kocsibeállós
lakás. Ár:27MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali,
3hálószobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár:24,7M Ft INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉS Szada Gödöllő felőli részén. 1050m2-es telekrésszel, 150m2-es
nappali, 3hálószobás, gardróbos, teraszos, garázsos ikerházak. Ár:22,5MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*CSALÁDI HÁZ Gödöllő frekventált részén felújítandó, 4szobás, terasszal,
garázzsal, 743m2-es rendezett telken. Ár: 19,8 MFt. INGATLANBANK 06
70 456 2103
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ a Fenyvesben. Nappali kandallóval, 5szoba, 30m2-
es terasz, garázs. Ár: 27,5 MFt. INGATLANBANK 06 70 456 2103
*KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDIHÁZ- Gödöllő-Haraszt legszebb részén, teljesen
felújított, 170nm, 2nappali, 4hálószoba, 2fürdőszoba, 594nm parkosított telek.
Ár: 39,5MFt. INGATLANBANK 70-456-2101
*TÓPARTI LAKÁS - Veresegyházon, társasházban 130nm-es , nappali+3szoba,
garázs, parkosított-kert, tóparti panoráma. Emeltszintű szerkezetkészen.
Szocpol. felvehető. Ár:23MFt. INGATLANBANK 70-456-2101
*ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ - Gödöllő-Blahai dombon felépült, hangulatos utcában,
nappali+3szoba, gardrób, 15nm terasz, garázs. Ár: 27,5 MFt. INGATLANBANK
70-456-2101
*CSALÁDI HÁZ-Gödöllő-Blaha, 2005-ben épült, nappali+4szoba, 2fürdőszoba
gardrób, kandalló. Napfényes, egyedi belső kialakítások, 830nm telek Ár:
34MFt. INGATLANBANK 70-456-2101
*CSALÁDI HÁZ- Gödöllő-Királytelep, 2003-ban épült nappali+3szobás minőségi
kivitetelézésű családi ház, garázs, fűthető medence 864nm telek. Ár. 36 MFt.
INGATLANBANK 70-456-2101
*TELEK- Gödöllő-Királytelep , 750 nm összközműves telek, 20m utcafronttal.
Ár: 13 MFt. INGATLANBANK 70-456-2101
*LAKÁS- Gödöllő –Központban 63nm nappali+2szobás 2.emeleti, déli fekvésű
erkélyes lakás. Ár: 14MFt. INGATLANBANK 70-456-2101
*CSALÁDI HÁZ- Gödöllő-Kertáros legszebb részén kertvárosi villa, nap-
pali+3hálószoba, 2fürdőszoba,70nm terasz, parkosított telek, jacuzzi,
kemence,borospince 80nm garázs. Ár: 58MFt. Ingatlanbank 70-456-2101
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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: 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.: 28/411-086
*Palotakerten 1 szobás lakás 4 hónapra akciósan kiadó. Tel: 28/410-641(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
*Kiadó lakás Gödöllőn az egyetemtől 2 percre. Két különbejáratú szoba,
alacsony rezsi. Tel: 20/470-5584
*Gödöllő Alvégen, csendes utcában bútorozott, alacsony rezsijű házrész (más-
fél 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
*Gödöllő központjában igényes 85 m2-es bútorozott, amerikai konyhás,
parkolós, valamint 75 m2-es földszinti nappali + 2 szobás lakás kiadó. Tel:
30/9617-621.
*Gödöllő Blahai részén kiadó színvonalas családi ház, telek használattal, garázs
van. Bérleti díj + 2 havi kaució. Tel: 28/416-305
*Kiadó! Alvégen, csendes helyen, központhoz közel, 3 lakásos házban, teljesen
felújított (új részekkel) 2 szobás, kertkapcsolatos, bútorozott lakás. Ár: 55 E +2
havi kaució. Tel: 20/915-4263
*Gödöllő Palotakerten földszinti 1 szobás, vízórás, mért fűtési rendszerű,
redőnyös, jó állapotú lakás kiadó. Tel: 28/421-619
*Gödöllő központjában, Kossuth utcában, 62m2-es, 2 szobás bútorozott lakás
hosszútávra kiadó márciustól. Albérleti díj +rezsi +1havi kaució. Tel: 30/6276-133
*Gödöllőn kertes övezetben földszinti, 2 szoba összkomfortos lakás nem
dohányzók részére kiadó. Tel: 70/3305-121
*Gödöllőn Szt. János u. elején csendes, bútorozott 1 szobás földszinti, konvek-
toros, vízórás, redőnyös, jó állapotú lakás hosszútávra kiadó. Tel: 30/828-5854
*67 m2-es bútorozott kertes ház kiadó. Érd: 70/226-1737
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Gödöllő központjában 1 szobás kiadó. Tel.: 20/9455-583
*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
*Gödöllői zárt lakóparki társasházban 68 m2 + erkélyes lakás igényes bérlőnek
hosszútávra kiadó (amerikai konyhás nappali + háló). 70 E Ft /hó +rezsi. Érd:
20/413-1031
*Gödöllői családi ház emeletén 2 szoba kiadó, azonnal beköltözhető. Érd: 18.00
után 28/413-830
*KÜLÖNÁLLÓ CSALÁDI HÁZ (45m2) KIADÓ. Egy szoba – hal, bútorozatlan. Havi
díj: 50 E Ft +rezsi +kaució. Érd: 28/418-049 este

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. 
*Gödöllőn, Sony mellett, zárt 2500 m2-es telken 2 db 25 m2-es épület bér-
beadó! Tel: 30/946-7702
*2 db25 m2-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gödöllő, Kőrösfői u. 14. sz. alatt. Uitt
100 m2-es helyiség LAKÁSNAK v. IRODÁNAK kiadó. Tel: 30/209-0517
*Üzlethelyiség kiadó Vácszentlászlón a butik soron. Tel: 20/585-4083
*400 m2-es ÜZLETHÁZ KIADÓ egyben vagy üzletenként Veresegyház
dinamikusan fejlődő részén lakópark bejáratánál. Parkoló biztosítva. Tel:
30/9668-670
*Tágas (42 m2) garázs fele a Szőlő utcában hosszútávra egy megbízható autó-
tulajdonosnak márc. 15.-től kiadó. Érd: 28/412-068, 20/3682-240
*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
*KIADÓ 200m2-es raktárhelység nagyon jó helyen, Gödöllői vasútállomás mel-
lett. Tel:06-20-312-9833

*Gödöllő belvárosában Gábor Áron u. 1. sz. alatt 55 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Tel: 20/456-2944, 28/489-975
*Kiadó a Kastély mellett 30 m2-es különbejáratú rész kiépített parkoló-
val, irodának. Tel: 30/307-7314
*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
*Gödöllő Kossuth L.- Remsey sarkán 18 m2-es üzlethelyiség bérbeadó.
Tel: 20/9547-249

SZOLGÁLTATÁS

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok
gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
*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, csalá-
di 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.
*Gyógyulni vágyó emberek és lelkek tanácsadója és regenerálója. Tel: 30/635-
5449
*VÉGELSZÁMOLÁS, CSŐD, FELSZÁMOLÁSI TANÁCSADÁS SZAKEMBERTŐL.
TEL: 28/ 410-713, 20/9537-213

*DIPLOMÁS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ. Allergiás, depressziós, kimerült, reumás,
asztmás, szenvedélybeteg, keringési, emésztőszervi, szexuális panasza, bőr-
betegsége v. más megoldatlan problémáival keressen fel bizalommal. Tel:
20/345-1603, 28/430-329
*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 magánren-
delő udvarán.
*TERMO-AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZS a Gödöllői Művelődési Házból
átköltözött a Szabadság út 13. sz. üzletsorra. Tel: 20/423-2282
*Otthonomban vasalást vállalok. Alsósok korrepetálását – angol kiegészítő kor-
repetálással vállalom. Jelige: megegyezünk. Uitt háromnegyedes rókabunda
eladó. Tel: 28/417-533
*TAVASZI KERTTAKARÍTÁS, fakivágás, egyéb kerti munkák. Tel: 30/528-7777
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50 
*PILATES-TORNA kezdő csoport indul Gödöllőn az Isaszegi úton. Tel: 06-70-41-
41-629
*Tetőjavítást, felújítást, bádogozást vállalok rövid határidőre. Tel: 70/949-7007
*Gödöllőn alakuló EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ KLUB KERES ÉRDEKLŐDŐKET.
Méregtelenítés testre szabottan. Időpont egyeztetés: 20/559-8797
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
*KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁSOK (metszések és öntözőrendszer is) és
ehhez kapcsolódó mindennemű építőipari munkák kivitelezését vállaljuk. Tel:
70/252-1688
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*HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK
ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
*KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS RENDELÉSE. TERMŐFÖLD, HOMOK, SÓDER
SZÁLLÍTÁSA. Tel: 30/339-3280
*Megbízható hölgy vállalja lakások és családi házak takarítását. Tel: 30/843-
4971
*REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET, KÉPREGÉNYT, DVD
FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-5888.
*Szobafestés-mázolást, tapétázást, burkolást, laminált padló lerakását vál-
laljuk. Tel: 70/338-3639.
*TERVEZÉST, kivitelezést, felelős műszaki vezetést vállal építészmérnök refer-
enciával. Tel: 06/30/634-6573
*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
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli munkát vál-
lal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás,
festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás.
Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
*LAMBÉRIÁZÁS, LAMINÁLTPADLÓ LERAKÁS REFERENCIÁVAL. Hívjon biza-
lommal! Tel: 30/9668-670
*ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötnék egyedülálló nénivel v. bácsival. Szilasligeti,
középkorú, egészségügyi dolgozó asszony vagyok. Tel: 20/9896-900
*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

OKTATÁS
*TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos csatlakozási
lehetőséggel. Érd: 20/544-8021 Bálint Krisztina
*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő
központjában. Tel: 30/274-1797, 28/542-275
*LOVAS OKTATÁS kezdőknek és haladóknak, ugyanitt bértartás, bokszok,
karám, körkarám. Repülőtéri út, Both tanya, Szellő Lovasiskola. Tel: 30/607-
3871
*Angol és német nyelvtanítás kezdőtől haladóig egész nap, gyakorlott tanárnál.
Tel: 30/486-4447
*KATEDRA NYELVISKOLA-nál angol, német, olasz, spanyol, francia nyelvtan-
folyamok folyamatosan indulnak. Cím: Gödöllő, Páter Károly u. 1.
www.katedra.hu, godollo@katedra.hu 
*SZAXOFON- ÉS KLARINÉTOKTATÁST VÁLLALOK. 20/2500-674

ADÁS~VÉTEL
*Holland, olasz, angol EXTRA MINŐSÉGŰ RUHAVÁSÁR Gödöllőn! Garantáltan
„első helyen” árusítva! Vállfás minőség kilós áron! 2800Ft/kg. Minden
csütörtökön 16:00-19:30. Cím: Gödöllő, IPOSZ Székház, Dózsa Gy. út. 25.
Minden alkalommal teljesen „új” árukészlet! SVR-H HASZNÁLTRUHA
KERESKEDÉS
*Március 18-án NYÍLIK Gödöllő Kossuth L. u. 9. sz. alatt a ZEBRA GYERMEK-
BUTIK. Kibővült áruválasztékkal, első héten 10% KEDVEZMÉNNYEL várunk min-
den kedves vásárlót. 
*Bolt felszámolásból származó felszerelések eladók: Salgópolc, 3 db üvegajtós
hűtő, zöldséges kosarak, kenyérpolc, pultos asztal, 2 db mérleg, fali polc, mély-
hűtőláda, elektromos szeletelő, kávéfőző gép. Tel: 20/3679-474
*Műanyag PRÉS GÉP 380 V működtetéssel, 10 fokos alig használt spaletlétra
50%-os áron eladó. Tel: 70/223-7154
*KÁVÉZÓ ÉS TEÁZÓBÓL MEGMARADT FELSZERELÉSEK ELADÓK. Tel:
30/9668-670
*Billerbech ágyneműtartós ágy selyemhuzattal kitűnő állapotban eladó. Érd:
30/3652-039

*Eladó jó állapotú kombinált szekrénysor, 160 l-es hűtő, Simens porszívó,
keverőtárcsás új állapotú mosógép. Érd: 28/422-067
*Egy éves, alig használt elektromos bicikli 60 E Ft-ért eladó. Tel:
20/926-4407
*Szőnyeg, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583
*Eladók: 70x70 cm-es fiókos-polcos szekrény (5E), 30x60 cm-es fal-
iszekrény (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
*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
*KOLONIÁL BÚTOROK ELADÓK A NAGYFENYVESBEN. Érd: 30/202-
7849
*Eladó gyári szalagfűrész 150eFT, fóliahegesztő és vágógép 100eFt, 3
db új farost tele-ajtó és 1 db üveges ablak 25eFt. Érd.: 30-338-8811
*Eladó 2 db használt, jó állapotban lévő női kerékpár. Tel.: 20/-9811-027.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes kisbusz) friss vizsgá-
val eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész eladó. Tel.:
1/409-0875, 30/941-3345.
*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.
*Sürgősen eladó egy SCHAEFF SKB 800-as típusú kotró-rakodó föld-
munkagép. Iár: 2,7 M Ft. Érd: 30/699-4352

TÁRSKERESŐ
*„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. Minden csütörtökön 16:00-19:30. Cím: Gödöllő, IPOSZ
Székház, Dózsa Gy. út. 25. Minden alkalommal teljesen „új” árukészlet!
SVR-H HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg + üveg. Napraforgó, repceméz
860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
*Fajtatiszta WESTIE kiskutyák eladók, törzskönyv nélkül, féregtelenítve,
oltva. Tel: 20/430-6474
*Holland, olasz, angol EXTRA MINŐSÉGŰ RUHAVÁSÁR Gödöllőn!
Garantáltan „első helyen” árusítva! Vállfás minőség kilós áron!
2800Ft/kg. Minden csütörtökön 16:00-19:30. Cím: Gödöllő, IPOSZ
Székház, Dózsa Gy. út. 25. Minden alkalommal teljesen „új” árukészlet!
SVR-H HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
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Utazni jó!
Izland a Gejzírek

országa

Izland Keflavik repülőterére érkezve tágra

nyílt szemekkel néztük a „holdbéli” tájat.

Megdöbbentő sivárság fogadott minket.

De aztán a következő néhány napban

feltárultak előttünk a természet legkülön-

legesebb jelenségei, gejzírek, vízesések,

gleccserek…

A napot Reykjavikban, a világ legészakibb
fővárosában egy rövid városnézéssel
kezdtük. Majd a Reykjanes-félsziget felé vet-
tük az irányt, ahol a híres Kék Lagúnában
mártóztunk meg. Évente egyre többen láto-
gatják meg ezt a termálvizű tavat, ahol
szabadtéri fürdőzés alatt bőrünk feltöltőd-
hetett a vulkanikus földből kioldódó ásványi
anyagokkal, ami csodálatosan puhává varáz-
solta azt. A felüdítő program után megis-
merkedtünk a szomszédos Grindavik halász-
faluban a halászok mindennapjaival. 
Az úgynevezett „Arany körút” az ország

legszebb természeti látnivalóit gyűjti egy
csokorba. Ellátogattunk a gejzírek birodalmá-
ba, ahol földbe gyökerezett lábbal figyeltük a
magasba lövellő forró vizet, aztán
gyönyörködtünk Gulfoss vízesésben, amit az
izlandi vízesések királynőjének neveznek.
Rövid megálló során megtekintettük a már
kihunyt Kerid krátert, majd a Pingvellir
Nemzeti Parkba látogattunk, ahol az ország
ősi parlamentje található, az Althing.

Valamint szemtanúi lehettünk egy újabb
különleges geológiai jelenségnek, itt látható
ugyanis, ahogyan az európai és az amerikai
kontinens lemezei egymástól távolodnak, a
Föld állandó belső mozgásának ered-
ményeképpen.
Aki szeretné Izland kincseit felfedezni, az
hajóra szállva kis szerencsével megpillanthat-
ja az itt „nyaraló” számos bálnafaj egyikét.
Májusban közvetlen járattal, elérhető áron
lehetőség nyílik Budapestről Keflavikba
repülni, így közelebb kerül hozzánk ez a 4,5
órás repülőútra lévő természeti csoda. (GT)
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Az elmúlt pénteken az Első Be-
ton Szegedet fogadta a Mega-
therm-Gödöllői SK futsal együt-
tese a 18. fordulóban. A nagy
csatát hozó mérkőzésen a lehe-
tőségeit jobban kihasználó Sze-
ged örülhetett (1–3) és győzel-
mével meglógott a forduló előtt
még a mieinkkel azonos pont-
számmal  – a hatodik helyen – ál-
ló Csongrád megyei együttes a
tabellán.

Jól kezdődött a találkozó a mieink szá-
mára. Jól védekezett a GSK, míg táma-
dásai rendre veszélyt jelentettek a sze-
gedi kapu előtt. Ennek eredményeként
Keszthelyi László szép találattal szerzett
vezetést. Jobban játszottak a gödöllői-
ek, de a Beton egy szerencsés góllal
egyenlíteni tudott, így nem sikerült

előnnyel zárni az első 20 percet. A szü-
net után megváltozott a játék képe. A
vendégek játéka feljavult, ennek elle-
nére továbbra is jól zárt a hazai véde-
lem, és több veszélyes lehetőséget is
kialakítottunk a látogatók kapuja előtt,
de ezeket sajnos rendre elhibáztuk. A
Szeged viszont két valamirevaló hely-

zetéből gólt tudott lőni,
ezzel megnyerte a talál-
kozót (1–3), folytatva
tavaszi remek sorozatát
(hét forduló óta veret-
len az együttes).
Tóth Károly: „Egy re-
mek ellenfél ellen, ha
egy kicsit rutinosabbak
vagyunk, akár a győzel-
met is megszerezhettük
volna, de a döntetlenre
szerintem rászolgáltunk.
Csak a rutintalaságunk-
nak köszönhetjük, hogy
nem szereztünk pontot
vagy pontokat.“ 

Futsal NB I., 18. forduló
Megatherm-GSK – Első Beton Szeged
1–3 (1–1). Gólszerző: Keszthelyi
László.
Következik: Március 17., hétfő: Al-
lianz-FTC – Megatherm-GSK.
A bajnokság állása a www.gbulls.hu
honlapon megtekinthető. -ll-

Március 9-én, vasárnap játszotta
első tavaszi mérkőzését a Gödöl-
lői SK labdarúgó csapata a Pest
megyei I. osztályú bajnokságban.
Nagy Dániel együttese a Felsőpa-
kony gárdáját fogadta és a 92.
percben, egy tévesen megítélt
büntetőt követően szenvedett ve-
reséget (1–2).

Az első játékrész a Gödöllőé, míg a má-
sodik a Felsőpakonyé volt. A találkozó
25. percében  – Pádár László révén –
büntetőből szerzett vezetést a GSK és
bár a vendégek is veszélyeztettek az első
félidőben, nem változott az eredmény. A
folytatásban veszélyesebben játszott a
Felsőpakony, és az 50. percben egy
szöglet utáni lepattanóból egyenlíteni
is tudott. Innentől kezdve átvette a játék
irányítását a dobogó 3. fokán álló ven-
dég együttes. Már-már mindenki el-
könyvelte a döntetlent, de a találkozó
utolsó három perce azután maga volt a
rémálom a GSK számára. Egy remek
kontra végén Müller Péter vezethette

egy egész térfélen keresztül az ellenfél
kapusára a labdát a 89. percben, de a be-
fejezés pocsékul sikerült, így elpuskáz-
tuk a meccslabdát.
A 92. percben egy jogtalan büntetőt ítélt
a Felsőpakony javára a találkozón in-
diszponáltan bíráskodó játékvezető,
amit értékesített is az ellenfél (a remekül
védő Tóth Gyula majdnem hárította a
11-est), így végül a három helyett egy
pontot sem sikerült szerezni a Gödöl-
lőnek (1–2).

Az ifjúsági csapat magabiztos győ-
zelmet aratott, ezzel továbbra is vezeti a
bajnoki tabellát, míg a felnőttek jelenleg
a 12. helyet foglalják el.
Pest megyei I. osztály, 16. forduló
Gödöllői SK – Felsőpakony 1–2 (1–0)
Gólszerző: Pádár László (11-esből)
Ifi: Gödöllői SK – Felsőpakony 6–2
(1–1). Gólszerzők: Száraz Szabolcs (2),
Kajzinger Gábor, Kiglics Gábor, Apfel
Dávid (2).
Következik: Március 16., vasárnap 15
óra (ifi: 13 óra): Bag – Gödöllői SK

-lt-
Március 2-án és 3-án Szlovákiá-
ban vett részt a TEVA-GRC junior
együttese a VIE-Centrope junior
Kupán és ért el bravúrosnak
mondható második helyezést az
együttes.

A körmérkőzéses junior tornán a mi-
eink egy Pozsony melletti településen,
Myjaván mérhették össze erejüket a ta-
valyi szezonban hazájában aranyérmes
osztrák Post Schwechat, a cseh KP Brno
és a szlovák Bilikova Bratislava korosz-
tályos csapatai ellen és kettő győzelmet,
valamint egy vereséget elérve Kötél Dó-
ráék a második helyen végeztek. Az
ezüstérmes TEVA-GRC keretét a Szivós
Mária, Kránitz Lívia, Széles Petra, Kö-
tél Dóra, Csengeri Petra, Hajdú Bian-
ka, Tóth Zsuzsanna, Hajdu Sára, Zsákai
Judit, Tompa Tímea, Tusán Eszter és
Polyák Patrícia alkották.
VIE-Centrope junior Kupa
TEVA-GRC - SVS Post Schwechat 3–1;
TEVA-GRC – SSK Bilikova Bratislava
3–2; TEVA-GRC – KP Brno 3–1. 

A torna végeredménye: 1. KP Brno
(cseh), 2. TEVA-GRC, 3. SVS Post
Schwehat (osztrák), 4. SSK Bilikova
Bratislava

Junior bajnokság – 7. helyen zár-
tak a juniorok

A 2006/2007-es junior bajnokságot
veretlenül nyerő TEVA-GRC az idén
csak a 7. helyen  zárta a kiírást. Az 5-8.
helyért zajló négyes tornán Tatabá-
nyán a Vasas ellen simán kikaptak
(0–3) a mieink és bár a folytatásban
előbb a tavalyi ezüstérmes Kaposvárt
múltuk felül nagy csatában (3–2),
majd a házigazda Tatabányát is verték
simán a fiatalok (3–0), a körbeverések-
ből a mieink jöttek ki a legrosszabbul,
így a 7. helyen zárta az évet a TEVA-
GRC junior együttese.
Junior bajnokság helyosztók, 5-8.
helyért:
TEVA-GRC – Vasas 0–3; TEVA-GRC
– Kaposvár 3–2; TEVA-GRC – Tata-
bánya 3–0.

A bajnoki címet a Nyíregyháza sze-
rezte meg, megelőzve a Békéscsaba és
a BSE csapatát.

Felnőtt – Barátságos kinai verés

Március 2-án barátságos mérkőzésen
fogadta kínai ellenfelét, a Tianjin
Guang Xiang együttesét a TEVA-GRC
felnőtt csapata. A Magyar Kupa né-
gyes döntőjére készülő (március 13-
14., Nyíregyháza) Hollósy László-Sza-
lay Attila edzőpáros által dirigált mi-
eink, amelyen a gödöllői csapatnál ké-
szülő kubai légiós, Yenisley Noralvis
Aguilera Ferguson is játéklehetőséget
kapott könnyedén diadalmaskodtak.
TEVA-Gödöllői RC – Tianjin
Guang Xiang 3-0 (14, 9, 13)
Következik: Március 13-14.: Magyar
Kupa négyes döntő, Nyíregyháza:
Március 13., csütörtök, elődöntők:
15.30: TEVA-GRC – Vasa-Opus Via
Óbuda; 18 óra: Nyíregyháza – BSE
Március 14., péntek, helyosztók: az
elődöntők vesztesei a bronzért (15
órakor), a győztesek a kupagyő-
zelemért mérkőznek majd (18 óra-
kor).

-ll-

TESTÜLETI  HÍREKTESTÜLETI  HÍREK
FELOSZTOTTÁK A SPORTKERETETFELOSZTOTTÁK A SPORTKERETET

Az önkormányzati sportkoncepcióban meghatáro-
zott elvek alapján a következők szerint osztotta fel
az idei városi költségvetésben biztosított 45 millió
forintos sportkeretet a képviselő-testület.
I. keret: A kiemelt egyéni és csapat sporte-
gyesületek, szakosztályok alaptámogatása – 8 mil-
lió Ft
II. keret: A kiemelt egyéni és csapat sportegyesü-
letek, szakosztályok működési és eredményességi
támogatása pontrendszer alapján
II./a keret: Egyéni sportegyesületek, szakosztályok
(GEAC atlétika és vívó szakosztály) – 7,7 millió Ft
II./b keret: Csapatsport egyesületek és szakosztá-
lyok (TEVA GRC, Gödöllői Sport Klub, Gödöllői Kézi-
labda Club) – 9,3 millió Ft
III. keret: A városi sport alapítványok támogatása –
4 millió Ft
IV. keret: A városi Diák Sport Bizottság támogatása
– 1 millió Ft
V. keret: Az önkormányzati oktatási intézmények
pályázati úton történő motivációs támogatása pon-
trendszer alapján – 5 millió Ft
VI. keret: A kiemelt támogatásban nem részesülő
sportszervezetek pályázati úton történő támoga-
tása, pontrendszer alapján – 7 millió Ft
VII. keret: A Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sportirodája, sportfeladatainak ellá-
tására szolgáló keret – 2 millió Ft
VIII. keret: Országos és nemzetközi jelentőségű
sportrendezvények Gödöllőn való megrendezésének
támogatása – 1 millió Ft
Az I., II., V., VI. keretek további felosztása a 

Sportkoncepcióban rögzített alap- és eredményes-
ségi támogatási rendszer alapján történik. A VIII-as
keretet pályázat alapján osztják szét. 

***
A kiemelt egyéni- és csapatsportágak sportegye-
sületeinek, szakosztályainak működési és eredmé-
nyességi támogatásáról és a városi sport alapítvá-
nyok támogatásáról már döntöttek is. A kiemelt tá-
mogatásban részesülő gödöllői sportágak az atléti-
ka, a vívás, a röplabda, a kézilabda, a labdarúgás és
futsal. A Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Műve-
lődési és Sportirodája által a kiemelt támogatásban
részesülő egyesületek, szakosztályok részére kiírt
pályázatra 6 egyesület adta le igé-nyét.
Az I. keretből a taglétszámok alapján, a következő
értékű alaptámogatás illeti meg a sportágakat:
GEAC Atlétikai szakosztály 1,475 millió Ft
GEAC Vívó szakosztály 1,846 millió Ft
Gödöllői Góliát DSE 1,307 millió Ft
Gödöllői Kézilabda Club 573 ezer Ft
Gödöllői Röplabda Club 953 ezer Ft
Gödöllői Sport Klub 1,846 ezer Ft.
Az eredményességi pontszámok alapján az egye-
sületek támogatása a következőképpen alakul:
II/a keret
GEAC Atlétikai szakosztály 4,303 millió Ft
GEAC Vívó szakosztály 3,397 millió Ft
II/b keret
Gödöllői Kézilabda Club 1,036 millió Ft
Gödöllői Röplabda Club 4,836 millió Ft
Gödöllői Sport Klub 3,428 millió Ft
A gödöllői sportalapítványok támogatására szolgáló
4 millió forintot fele-fele arányban a Gödöllői Sport
Közalapítvány és a FUT Alapítvány kapja.

Sakk – Mattoltak a sakkozók
E lső  he lyen  a  sakkcsapat
A Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének második csapata a Pest
megyei sakk csapatbajnokságon ismét győzelmeket aratott, és
tartja vezető helyét a táblázat élén. A megyei bajnokságban a Göd
SE volt az ellenfél, akik már 4-2-re is vezetett, de igazi csapatmun-
káról tanubizonyságot téve sikerült fordítani a GSBE II-nek (Dr.
Tallós Emil ismét szép győzelmet aratott, aki ellenfele királyát ker-
gette mattig) és tudott nyerni. Az elmúlt hétvégén két fronton is
sikerrel vették az akadályt a GSBE játékosai. Előbb a Pest megyei
I./A csoportjában nyert a tavalyi bajnok Kóka ellen idegenben a
GSBE III., majd az NB II, Erkel csoportjában szereplő GSBE I. ért el
nagyarányú győzelmet Gödön. Az NB II-es csapat jelenleg a 8.
helyen áll.
Pest megye I. osztály Hoschek László csoport
GSBE II. – Gödi SE 5,5–4,5
Pest megye I/A osztály Herczegh Oszkár csoport: 
Kóka- GSBE III. 1,5–3,5
NB II. Erkel csoport:
Gödi SC-GSBE 4–8
Következő mérkőzések:
NB II. Erkel csoport: március 16. GSBE-BEAC II
Pest megye I/A osztály Herczegh Oszkár csoport: március 16.:
GSBE III- Budakalász      -vb-

A Gödöllői KC női együttese már-
cius 8-án az NB II. déli csoportjá-
nak listavezetőjét, a Bugyi SE
együttesét látta vendégül. A mi-
eink nem bírtak a vendégekkel,
így a papírformának megfelelő-
en a bajnoki tabella első helyén
álló BSE örülhetett. A gödöllői
hölgyek jelenleg 8 ponttal a 10.
helyen állnak a tabellán.

A fiatalok viszont magabiztos játékkal,

megérdemelt győzelmet arattak ellenfe-
lük fölött és továbbra is remekül állnak a
bajnoki tabellán. Farkas Balázs együt-
tese jeleneg a 4. helyet foglalja el 19
ponttal.
A GKC férfi kézilabdázói hosszú téli
szünetet követően március 15-én kezdik
a tavaszi szezont. A Pest megyei  – 9
csapatos – Szupercsoportban élen álló
GKC a Tápiószelét fogadja majd a Ha-
jós iskola tornatermében. A 18 órakor
kezdődő mérkőzés előtt a tavaszi folyta-

tást az 5. helyről váró ifisták lépnek pá-
lyára 16 órakor.
NB II. Déli csoport, 14. forduló
Gödöllői KC – Bugyi SE 16–26 (8–12)
Ifi: Gödöllői KC – Bugyi SE 28–14
(18–4). Az előző számunkban tévesen
jelent meg a GKC női csapatának bajno-
ki mérkőzés időpontja, amiért elnézést
kérünk az érintettektől.
Következik: NB II. Déli csoport, nők:
március 16: Kistarcsai KC – Gödöllői
KC
Szupercsoport, férfiak: március 15, 18
óra (ifi: 16 óra) Hajós Isk. tornaterme:
Gödöllői KC – Tápiómetál-Tápiószele
SE. -tt-

Futsal NB I. – Csapatépítés félsikerekkel

Lépéshátrányban a Gödöllő

Röplabda – Felemás junior eredmények

Junior ezüst Szlovákiában

Labdarúgás – Vereség a 92. percben
Jogtalan büntető a GSK ellen

Kézilabda NB II. – Jobb volt a Bugyi

Nem bírtunk a litavezetővel

Február 29. és március 2. között Nagy-
kanizsán rendezték az immáron XV. al-
kalmommal kiírt Magyar Nemzetközi
Sportakrobatika versenyt, amelyen öt
ország (több egységgel), köztük a
Grassalkovich SE is képviseltette ma-
gát, idén először két egységgel.

A GSE sportolói női páros és férfi négyes
versenyszámban indultak. A női páros
(Lochte Vanessza, Papp Kinga) először in-
dult a Serdülő I.-nek megfelelő korosztály-
ban és ez volt első nemzetközi versenyük is.
Nagyon jó versenyzőknek bizonyultak és
nagyszerűen szerepeltek és az angolok mö-
gött a harmadik helyet szerezték meg, meg-
előzve az olasz, a holland, és több magyar
egységet. A több nemzetközi versenyt meg-
járt, így már rutinosnak mondható férfi né-
gyes (Bangó Dávid, Janocha Márk, Kőrösi
Krisztián, Szamosi Attila) sajnos egy sérülés
miatt vissza kellett, hogy lépjen, így helye-

zés nélkül maradt. A remekül bemutatott di-
namikus gyakorlatot követően, egy egyéni
akrobatikus ugrás után Bangó Dávid sze-
rencsétlenül érkezett a talajra és megsérült
a bokája (azóta már begipszelték), ezért a
négyes visszalépett.
Köhler Ákos: – Nagy szakmai lehetőség volt
ez a honi akrobatikus torna képviselőinek.
Egyrészt láthattuk, hogy a nemzetközi él-
vonalat képviselő angolok, akiknél tizenöt
éve orosz és bulgár edzők, koreográfusok
dolgoznak milyen szinten vannak, másrész-
ről jó volt látni, hogy a többi országgal fel-
vették a mieink a versenyt. Akik kedvet
éreznek magukban (6-14 éves kor között),
hogy evvel a nagyon látványos sportággal
kerüljenek közelebbi kapcsolatba, azokat
nagy szeretettel várja a Grassalkovits SE a
Damjanich János Általános Iskola tornater-
mében kedden és pénteken 16-17 óra
között, vagy telefonon is lehet érdeklődni a
06/209-511-072 számon.  -tt-

Akrobatikus torna

GSE bronz női párosban

Március 1-jén és 2-án Budapesten ren-
dezték a Téli fedett pályás junior és ifi
országos bajnokságot, amelyen a GEAC
atlétái remekül szerepeltek és hét első,
valamint 13 dobogós helyet elérve a leg-
eredményesebben szerepeltek az Ob-n.
Komiszár Kriszta országos csúcsbeállí-
tással, 7,60 másodperces idővel nyert 60
méteren, míg a tőle megszokott módon
Végvári Dóra is termelte az aranyakat.
Magasugrásaban és 60 méteren, vala-
mint a 4x200 méter váltó tagjaként is az
első helyen végzett. A felnőtt szinten is
már bizonyító Deák Nagy Marcell 200
méteren verte a mezőnyt majd 1 másod-
perccel, valamint a 4x200-as váltó tag-
jaként is aranynak örülhetett. Kiemel-
kedőt nyújtott még a magasugró Fajo-
yomi Dávid (210 cm-rel nyert a junio-
roknál) és testvére, a 16 éves Viktor (2.
lett az ifiknél), de a többi gödöllői atléta
is remek eredményeket ért el, ennek kö-
szönhetően a GEAC az országos pont-
táblázat élén végezhet a téli versenyidő-
szakot követően. Ehhez annyi kell, hogy
az atlétikai szövetség hitelesítse Komi-
szár Kriszta és a nemrég egy felnőtt
nemzetközi versenyen csúcsot futó De-
ák Nagy Marcell eredményét.

A fedett pályás junior és ifi OB jobb
eredményei: Juniorok: 1. hely: Fajo-
yomi Dávid (magas: 210 cm); Végvári
Dóra (távol: 604 cm és 60 m: 7,74 mp.);
4x200 m női váltó (Székely N., Végvári
D., Nádas K., Szlatárovics O.); 2. hely:
Székely Nóra (rúd: 340 cm); 3. hely:
Herdovics Bálint (rúd); Kisgergely Ba-
lázs (rúd); Szlatárovics Orsolya (60 m);
4. hely: Csikós Gergő (200 m); Szlatá-
rovics Orsolya (200 m); 5. hely: 4x200
m fiú váltó (Kovács László, Cindrity At-
tila, Fajoyomi Dávid, Csikós Gergő); 6.
hely: Nádas Kinga (60m). Ifi: 1. hely:
Komiszár Kriszta (60 m: 7,60 mp orszá-
gos csúcsbeállítás); Deák Nagy Marcell
(200 m: 22.35 mp); 4x200 m fiú váltó
(Horváth V., Deák N. M., Urbán Jakab);
2. hely:  Komiszár K. (200 m: 25,32
mp.); Deák Nagy M. (60 m: 7,09 mp.);
Horváth Vince (400 m: 51,47 mp.); Fa-
joyomi Viktor (magas: 197 cm); Jilly
Krisza (rúd: 330 cm); Gajdácsi András
(rúd: 400 cm); 3. hely: Kovács László
(távol és 200 m); Palánkai Bea (rúd); 4.
hely: 4x200 m női váltó (Lóczi Eszter,
Jilly K., Komiszár K., Kovács K.); Ko-
vács L. (60 m gát); Csillag Zsófi (rúd);

Atlétika – Komiszár Kriszta Ob csúccsal lett első

Remeklő GEAC atléták

Fotó: Biszkup Miklós
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Beküldési határidő: március 20.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerték: Bihari József, Kossuth Lajos u. 41., Oláh Jánosné,
Alkotmány u. 21/A.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Steinbinder Norbert,
Knézich u. 32., Pálinkás Laura, 2111 Szada, Béke u. 12.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Kassai Lajosné, Repülőtéri út 14.,
Kovács Zoltné, Vasvári Pál u. 6.


