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Méltónak lenni az 1848-as forradalmárokhoz

Nagy siker

„A haza bennünk van...“
A Városháza előtt és a Petőfiszobornál emlékeztek városunk lakói március 15-én a 160
esztendővel ezelőtt kitört forradalom és szabadságharc hőseire. Gémesi György polgármester ünnepi beszédét követően Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész, Lázár Balázs és Oberfrank Pál, a Vígszínház színművészei, valamint az Egri Fesztiválbalett, „ A
remény márciusa” című összeállítása elevenítette fel a 48-as
eseményeket.
A programot követően az ünneplők
elhelyezték a tisztelet virágait Petőfi
Sándor szobránál, majd a rendezvényt a Gödöllői Lovassport és Hagyományőrző Egyesület és a Magyar
Nemzeti Lobogó Társasága felvonulása zárta. Az ünnepi események a
délután folyamán a Petőfi Sándor
Művelődési Központban folytatódtak, ahol hagyományosan ezen a napon adták át a Gödöllő Városáért Díjakat. Az elismerést az idei esztendőben Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója,
Rétfalvi Antalné, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola igazgatója és a
GÉV-Huniber Építőipari Kft. kapta.

„Haza és szabadság, ez a
két szó, melyet
Először tanuljon dajkától
a gyermek,
És ha a csatában a halál
eléri,
Utószor e két szót mondja
ki a férfi!“
E szavakkal kezdte ünnepi beszédét Gémesi
György, aki úgy fogalmazott, ez az ünnep a világon
mindenütt ugyanazt jelenti a magyarok számára, a
szabadságot, az együvé
tartozást, a közös cselekvést és akaratot.
„160 évvel ezelőtt jó
lett volna ott lenni és kimenni az utcára, jó lett
volna vonulni a fiatalokkal és a magyarokkal. Jó
lett volna ott lenni a Nemzeti Múzeum előtt, hallgatni a Nemzeti Dalt, és a
12 pontot. De a 160 esztendő eltelt, és ma irodalmi alkotásokból, történelmi dokumentációkból, és felidézett filmeken keresztül
érezhetjük át azt az érzést, ami összetartotta akkor a nemzetet, és ami cselekvésre késztette, hogy fellázadjon a
zsarnokság, a diktatúra és az idegen

hatalom ellen, és, hogy elkezdje építeni önmagát. Büszkék lehetünk és
büszkék is vagyunk rájuk.” Beszédében Gödöllő polgármestere úgy fogalmazott, a mai generációknak el
kell dönteniük, hogy méltók akarnake lenni a 48-as hősökhöz, vagy tovább

Szimfonikus koncert

Nagy sikerű koncertet adott a
hét végén a Gödöllői Szimfonikus Zenekar a Petőfi Sándor
Művelődési Központban. A
zsúfolásig megtelt színházteremben Brahms, Sztravinszkij
és Ravel művei csendültek fel.

haladnak-e azon az úton, ami az országot gazdasági és morális mélypontra juttatta. Mint mondta, a nemzet felemelkedéséhez a család, az oktatás, a nevelés és a hitelesség adhat
alapot, s ezek megerősítésére van
(folytatás a 3. oldalon)
szükség.

Gál Tamás vezetésével álltak színpadra vasárnap este a gödöllői szimfonikusok akik ez alkalommal Johannes Brahms D-dúr hegedűversenyét,
Igor Sztravinszkij a katona története
című művét és Maurice Ravel Boleróját szólaltatták meg. A hangverseny
vendége volt Banda Ádám, a tavaly
megrendezett Szigeti-Hubay Hegedűverseny 1. helyezettje, aki Brahms
művének tolmácsolásával kápráztatta
el a közönséget, és a Talamba ütőegyüttes, akik a Bolero előadását tették teljessé.
(folytatás a 6. oldalon)
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Főtér gyermek szemmel

Megújuló városközpont
Gödöllő jövőbeni városfejlesztési elképzelései között kiemelt szerepet szán a főtér átalakításával a városközpont revitalizációjának. Fontos, hogy
az ezzel összefüggésben bekövetkező változások a városlakók elvárásaival is összhangban legyenek. Városunk vezetése ezért úgy gondolta, hogy
ötletpályázatot hirdet a Gödöllőn élő fiatalok körében. Évek
múltán ők fogják lakni és
„használni” a várost, és lehetőséget kívánnak nekik adni,
hogy elmondhassák, ők hogyan képzelik el Gödöllő főterét, változtatnának-e rajta valamit annak érdekében, hogy élhetőbb központja legyen a városnak?

A gyermekek, a diákság számára
meghirdetetett pályázatra számos ötlet, rajz és makett érkezett, melyet
egy kiállítás keretében mutatnak be
városunk lakóinak.
A diákok számára meghirdetett pályázattal párhuzamosan az Önkormányzat egy építészeti tervpályázatot
is meghirdetett a főtér revitalizációjára. A pályázatra olyan tervező irodákat hívtak meg, amelyek valamilyen

formában kötődnek városunkhoz, így
a problémafelvetésre adott tervjavaslatok sok hasznos ötletet hoztak felszínre. A pályázatra érkezett munká-

kat zsűri bírálta el, és a díjazott pályaművek ötleteinek felhasználásával
készülhet majd el a végleges terv.
Gödöllő városa pályázatot kíván benyújtani
a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Funkcióbővítő városrehabilitáció” című támogatási
források
elnyerése
céljából.
A Szabadság tér átalakítása keretében a főtéren parkoló autók
szint alá helyezésével,
a felszínen városi tér kialakításával és
a városháza épületének felújításával
szeretné az Önkormányzat megújítani
városunk főterét. A program negyedik
elemeként a művelődési központ
funkcionális és műszaki megújítását
tűzték ki célul, ami a költségek nagyságrendjét ismerve csak több lépésben képzelhető el.
A funkcióbővítő városrehabilitációval
párhuzamosan több más, nagy léptékű

Iszik vagy vezet?

Zéró tolerancia Gödöllőn
Január 20-tól érvényben van az
új igazságügyi miniszteri rendelet, amelynek értelmében a
minimális alkoholfogyasztás
után, a helyszínen be kell vonni
a vezető jogosítványát. A rendőr nem mérlegelhet. Az erről
szóló javaslatot még decemberben fogadta el a parlament.
A cél az, hogy csökkenjen Magyarországon a közúti balesetek száma, 2006-ban ugyanis
21 ezer személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset
történt. Ittas vezetés miatt
2300 baleset történt, és 154-en
haltak meg az utakon emiatt a
fenti időszakban.
Akinél a szonda elszíneződik, azt előállítják vérvételre, vagy hitelesített
eszközzel végzett légalkoholmérésnek vetik alá a rendőrkapitányságon,
utóbbiakat fogadja ugyanis el a bíróság bizonyítékként.
Ha valakit közúton találnak ittasnak, és nem tudja a vezetést átadni
másnak, akkor kénytelen lesz a helyszínen hagyni az autóját. Megmaradtak a korábban is alkalmazott határértékek, azaz 0,8 ezrelékes véralkoholszintig szabálysértés, e felett bűncselekmény az ittas vezetés. Korábban
0,2 ezrelék alatt nem büntettek, ez a
múlté. A további vizsgálatok döntik
el, hogy mennyi időre vonják be a
vétkes autós jogosítványát, ami attól
is függ, mennyi alkoholt fogyasztott.
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A rendőrség maximum három hónapra veszi el a jogosítványt, de a bíróság
hosszabb – akár egyéves – időszakra
is eltilthatja a sofőrt. Ugyancsak a
véralkoholszinttől függ a pénzbírság
mértéke is.
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékese az új rendelkezéssel kapcsolatban elmondta: a zéró tolerancia bevezetése óta az akció nélküli, szokásos

közúti ellenőrzés során a városban
hetente 2-3 olyan személyt kapnak el,
akik alkohol befolyása alatt ülnek a
volán mögé; ez a szám a hétvégi időszakban feljebb meg, volt olyan is,
hogy 5 darab jogosítványt vontak be
két nap alatt. A fokozott ellenőrzéssel
járó akcióknál – amiből hetente át-

fejlesztés előkészítésén is dolgoznak a
hivatal munkatársai.
A program fontos eleme a városképet
befolyásoló döntések társadalmasítása. Ezért lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a pályázó ifjúság és szakemberek mellett a város lakosainak
minél szélesebb köre megismerhesse
ezeket a terveket. A művelődési központban
2008.
március
25-től
két héten át tartó
kiállítás nyílik a
készülő tervekből, a beérkezett
pályaművekből
és a gyerekek alkotásaiból.
Ez idő alatt kérdőíves megkérdezés formájában
kérik ki a gödöllőiek véleményét
és észrevételeit, melyek nagy mértékben segítik majd a pályázati anyag végleges összeállítását.
A főtérre vonatkozó javaslataikat,
észrevételeiket április 8.-ig várjuk a
foter@godollo.hu e-mail címre.

MEGHÍVÓ
„Miénk itt a (fő)tér!“
címmel meghirdetett gyermek-ötletpályázatra, valamint a főtér revitalizációjára kiírt tervpályázatra
beérkezett munkákat bemutató kiállítás megnyitójára szeretettel
meghívjuk.
Időpont:
2008. március 25., 16 óra
Helyszín:
Petőfi Sándor Művelődési
Központ aulája
Megnyitja:
Gémesi György polgármester
A kiállítás megtekinthető
március 25-től április 8-ig
lagosan egyet vagy kettőt tartanak –
pedig minden esetben lebukott valaki
azért, mert alkoholos állapotban vezette a járművét. Vagyis úgy tűnik,
hogy a figyelmeztetések ellenére az
emberek egy része még mindig nem
veszi komolyan a bevezetett intézkedést.

Közlekedési akciók
A Gödöllői Rendőrkapitányság február 1-jén közlekedésrendészeti akciót tartott Gödöllő lakott területén
belül. Az akció célja elsősorban az ittas járművezetők kiszűrése volt,
de a gyorshajtás is az ellenőrzés
tárgyát képezte. Az akció eredményeként 4 személyt kellett
gyorshajtás miatt feljelenteni, 1
személy ittasan vezetett és 26
személy kisebb súlyú szabálysértés elkövetése miatt helyszíni
bírságot kapott.
Február 5-én ismét közlekedésrendészeti akciót tartottak a Gödöllői kapitányság illetékességi
területén. Járőrök és polgárőrök
vettek részt a fokozott közúti ellenőrzésben, összesen 3000 autót
ellenőriztek le a rendszámfelismerő rendszerrel; lopott járművet
nem találtak közöttük. A kisebb
súlyú szabálysértést elkövető járművezetőket helyszíni bírsággal
sújtották, összesen 9 személyt. Egy esetben kellett a forgalmi engedélyt bevonni, mivel az autó nem rendelkezett sem
érvényes műszaki vizsgával, sem érvényes környezetvédelmi igazoló lappal.
Egy ittas vezető is lebukott, akinél nem
volt vezetői engedély, de ettől függetlenül az okmány bevonása megtörténik.
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Agglomerációs egyeztetés

Közös érdek
A HÉV-vonalak által érintett települések nem kívánnak anyagi támogatást adni a BKV-nak a
vállalat költségvetési hiányának csökkentéséhez, de készek együttműködni a járatok
vonzóbbá tételében az utazóközönség megnyerésére – közölte a Pest megyei közgyűlés
elnöke egy sajtótájékoztatón.

MÁV-járatokkal, hogy az utazók gyorsabban érhessenek célba – utalt rá a tanácskozás tapasztalatait összegző elnök. Mindehhez azonban mindenek
előtt szükség van a jogi ellentmondások feloldására.
A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis
a helyi közösségi közlekedés az adott
önkormányzat, a helyközié pedig a
főváros feladata, ám a HÉV jogállása

Szűcs Lajos elmondta,
hogy 18 év után most
először ültek tárgyalóasztalhoz a BKV illetékesei azon Budapest környéki 16 település vezetőivel, ahol
a HÉV járatai haladnak. Közös álláspontjuk szerint a kocsipark
elavult, a 30 éves szerelvények nagy része
lepusztult és többi között emiatt a vonalak nincsenek kellőképpen kihasználva.
Naponta hozzávetőleg 60 ezer utast
szállítanak, ám ennél jóval többen
vennék igénybe a járatokat, ha a BKV
korszerűsíné a szerelvényeket és jobban figyelembe venné a közönség
igényeit. – tette hozzá. E törekvésben
Szentendre, Ráckeve és más érintett
település szívesen kivenné részét például a peronok komfortosabbá tételében, az állomásépületek felújításában,
P+R parkolók létesítésében. Ésszerű
lenne a menetrendet is összehangolni
a HÉV-hez kapcsolódó Volán- és

e tekintetben tisztázatlan, a bizonytalankodás levét viszont az utazóközönség issza meg. A sok kényelmetlenség, a drága jegyek miatt azok is inkább autóval járnak az agglomerációból Budapestre és vissza, akik jobb
feltételek biztosítása mellett szívesen
szállnának fel a HÉV-re – állítja az elnök. A versenyképesség közös növelése előtt jogi akadályként tornyosul
az is, hogy az érintett településeknek
nincs tulajdoni hányaduk a HÉV-ben
– e kérdésben is készek az önkormányzatok a BKV-vel egyezkedni –
hívta fel rá a figyelmet Szűcs Lajos.
(Forrás:MTI)

A hét kérdése
– Ön szerint hogyan változott az
elmúlt években az emberek viszonya a hithez, az egyházhoz? – tettük fel a kérdést kedves olvasóinknak, közeledve a keresztény egyházak legnagyobb ünnepéhez, a
húsvéthoz.
„ Azt hiszem, ez korosztálytól függ.
Én nem egyszer tapasztalom, hogy
az idősek mennyire másképp kezelik
ezt a kérdést. Míg nekik elsősorban
egyfajta önvizsgálat, befelé fordulás
a hit, addig a fiataloknak egyfajta
közösségteremtő erő, egy életút mutató. Ezt abban is látom, mennyire
más a fiatalok viszonya az egyházi
emberekhez.”
Cs. I.
„Nagyon sok olyan ismerősöm, barátom van, akik aktívan részt vesznek az egyházi életben. Ez ma egészen más, mint húsz, harminc évvel
ezelőtt. Nagyon sok rendezvény van,
ami kisebb közösségeket szólít meg,

és egyre nő azoknak a száma is, ami
a nagy tömegeknek szól, mint például a Budapestért zarándoklat.
Ezek sokat segítenek abban, hogy az
emberek visszataláljanak az egyházhoz…”
Kocsisné
„…A rendszerváltás óta nem csak a
viszony változott meg a hívek és az
egyház között. Ma már a hívő emberek nem csak a lelki életben való
vezetést várják el az egyházaktól,
hanem a mindennapok kérdéseiben
való állásfoglalást is…”
Nagy M.
„…Sokat változott az egyház is az
elmúlt években. Sokkal nyitottabb
lett. Már az sem lenne egyszerű, ha
összeszámolnánk, hány klub, civil
szervezet működik itt a városban,
ami egyházi szervezésű. Meggyőződésem, hogy ez a nyitás jót tett az
egyház és a hívek kapcsolatának,
hiszen egyre több fiatalt látni a miséken.”
Horváth János

Lakás sorsolás
A Gödöllő, Kazinczy krt. 9. IV/16. és Szt. János
utca 19. II/8. szám alatti, üres, költségelvű lakbérrel bérbe adható lakások öt éves bérleti jogának
meg-szerzésére irányuló pályázatok benyújtására
2008. január 30-ig volt lehetőség.
A pályázati eljárás lezárásaként
2008. MÁRCIUS 27-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN, 15 ÓRAKOR
a Városháza I. emelet 121. sz. tanácskozó termében a lakásbérlők
kiválasztására NYILVÁNOS SORSOLÁST TARTUNK.
A sorsoláson azok az érvényes pályázatot benyújtott pályázók vehetnek
részt, akiket a képviselő-testület 27/2008. (II. 28.) sz. önkormányzati
határozata 2. pontjával meghatározott.
A sorsoláson részt vevő valamennyi pályázó részére
postai úton névre szóló meghívót küldünk.
A sorsolás nyilvános, ezért az érdeklődőket tisztelettel várjuk.
Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke
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Méltónak lenni az 1848-as forradalmárokhoz

„A haza bennünk van...“
(folytatás az 1. oldalról)

„Talán itt, ebben a városban egy picivel előrébb vagyunk, mert tudunk
együtt ünnepelni és nem feltétlen egymásra mutogatunk. Nyilván vannak
különbségek, akár politikailag is, de
ugyanabban az üzletben vásárolunk,
ugyanabba az iskolába járnak a gyerekeink, ugyanazok az ünnepeink,
ugyanazok a kulturális műsoraink.
Talán mi tudunk modellt és példát adni
ennek az országnak... Bízom benne,
hogy 1848. március 15. emlékezésén
itt Gödöllőn és ebben az országban,
többen vagyunk azok, akik hiszünk abban, hogy lesz igazi és valódi felemelkedés. Akik hiszünk abban, hogy a haza bennünk van. Akik hiszünk abban,
hogy mi magunk vagyunk a morális
felemelkedés zálogai” – mondta ünnepi beszédében Gödöllő polgármestere.
Délután a Petőfi Sándor Művelődési Központban a Gödöllő Városáért Díj
átadásával folytatódott az ünnepi program. Városunkban hagyomány, hogy
ezen a napon adják át ezt az elismerést,
aminek odaítéléséről a képviselő-testület dönt. Az idén Gaálné dr. Merva Mária, Rétfalvy Antalné és a GÉV-Huniber Építőipari Kft. részesült az elismerésben. Ez utóbbi részéről Csaba Antal
ügyvezető igazgató vette át a díjat.
A díjátadó ünnepi műsorát városunk
balettegyüttese, a Magyar BalettSzínház Gödöllő adta.

Lázár Balázs
Oberfrank Pál
Huzella Péter

Egri Fesztiválbalett
Bogdán Petronela

Svidró Viktor és Linda Schneiderová

Fotók: Balázs Gusztáv, Korondi Judit, Tatár Attila

Fáklyás felvonulás

Gaálné dr. Merva Mária

A DÍJAZOTTAK
GAÁLNÉ DR. MERVA MÁRIA múzeumi tapasztala-

A több évtizedes hagyományoknak megfelelően idén is megtartották városunkban a gödöllői ifjúság számára a fáklyás felvonulást. A több száz fős tömeg a Petőfi-szobortól a Dózsa
György úti temető 48-as emlékművéhez vonult korabeli dalokat
énekelve. A részvevőket a zuhogó eső sem tántorította el.

Emléktábla Knézich Károlynak
Március 14-én, pénteken délután felavatták azt az emléktáblát, mely az
1848/49-es szabadságharc egyik tábornokának, Knézich Károlynak állít emléket Gödöllőn.
A horvát nemzetiségű aradi vértanú tiszteletére a Török Ignác Gimnázium
tanárai és diákjai állítottak emléktáblát az egykori tábornokról elnevezett utca sarkán. A táblán magyar (Knézich Károly) és horvát (Karol Knezić) helyesírás szerint is fel van tüntetve az aradi vértanú neve. A táblaállítás ötletét

mintegy 20 évvel ezelőtt Szente Péter egykori református lelkész vetette fel,
s most Heltai Bálint, a gimnázium tanára karolta fel ismét.
A rövid megemlékezés előtt Pintér Zoltán alpolgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd Szinyei Béla, Knézich Károly ükunokája mondott beszédet. Végül a koszorúzásokra került sor: lerótta tiszteletét Krassay László
alpolgármester, Kis Antal önkormányzati képviselő, valamint a Török Ignác
Gimnázium nevében Fábián Bertalan igazgató.

tait, gyakorlatát a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalomtörténész-muzeológusaként szerezte 1975 és
1993 között. 1993-tól lett a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója. Vezetése alatta a múzeum jelentősen gyarapodott, épületének 2000-ben történt felújítása után ő alakította ki az intézmény új, látogatóbarát arculatát és működési szerkezetét. 5 állandó kiállítás, valamint évente 2-3 időszaki kiállítás
várja a látogatókat. A múzeum 2000-ben a legrangosabb szakmai kitüntetést – „Az év múzeuma”
címet, 2002-ben a Gödöllő Városért Díjat nyerte el
működése alapján. Vezetése alatt jelentős tudományos-kulturális központja lett a városnak. Előadások, tudományos konferenciák, kerekasztal beszélgetések, irodalmi kávéház, karácsonyi vásár, múzeumok éjszakája, könyvbemutatók, irodalmi túra – a
felnőtteknek szánt programok kínálatával, a rendhagyó történelem óra, szakköri foglakozások, rajzpályázat, vetélkedők, játszóház, múzeumpedagógiai
foglalkozások pedig a gyermekek, fiatalok számára
szervezett múzeumi rendezvények gazdag jelenlétével bizonyítja a múzeum mozgalmas életét.
Gaálné dr. Merva Máriának szívügye a színvonalas
kiadványok megjelentetése is. 1995-ben a színes
négynyelvű Gödöllői kalauzt, 2000-ben a reprezentatív Gödöllő Albumot, 2007-ben a tudományos Gödöllő Monográfiát adta ki a múzeum. 1994-ben indították el a Gödöllői Múzeumi Füzetek sorozatot,
amelyben helytörténeti tanulmányokat, valamint a
múzeum által szervezett tudományos konferenciák
anyagát jelentették meg. Az évente megjelenő
nagykatalógusok közül kiemelkedő jelentőségű a
2001-es centenáriumhoz kapcsolódó Gödöllői művésztelep nagykatalógus.15 éves irodalomtörténetikultúrtörténeti kutatómunkájának eredményét egy
nagy sikerű könyvben foglalta össze, melyet 2007ben Írók és múzsák Gödöllőn címmel adott ki a városi múzeum.
Jelentős szerepe volt a szecessziós művésztelep
nemzetközi elismertetésében. A múzeum évek óta
tagja a művésztelepeket tömörítő EuroArt nemzetközi szervezetnek.

RÉTFALVI ANTALNÉ a gödöllői Szent Imre Katolikus
Általános iskola igazgatója. Főiskolai tanulmányait

Rétfalvi Antalné

Kecskeméten végezte, és itt nyert óvónői képesítést
1973-ban. Pedagógus pályáját így óvónőként kezdte az akkori Ganz Óvodában. Közben a Jászberényi
Tanítóképző Főiskolán tanult, majd 1976-ban tanítónői diplomát kapott. Ekkor a Damjanich János Általános Iskola tanítónője lett, és ott dolgozott 19
éven át. Máriabesnyőn, mely munkahelye és lakóhelye is egyben, szinte mindenki ismeri, tiszteli és szereti.
A Szent Imre katolikus iskola alakulásának második
évétől, 1994-től tagja lett a tantestületnek, sőt
meghatározó tagja, hiszen munkaközösség-vezető,
majd igazgatóhelyettes lett az iskolában. Nevelői
munkája értékközpontú: Isten-, ember- és hazaszeretet hatja át pedagógiai tevékenységét. Szociális
érzékenysége, a másik emberrel való empátiája nevelői munkájának, s egész életének meghatározó
jellemzője.
2001-től lett a Szent Imre katolikus iskola igazgatója, 2007-ben pedig az új intézményegységgel bővült Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
vezetőjévé nevezte ki dr. Beer Miklós váci püspök.
Az óvoda két csoportjában 50 gyermek számára
alakítottak ki igazi családias, meleg légkört.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola a város sokszínű oktatási rendszerének, spektrumának egyik
szép színe, része. Az iskola légköre, munkája miatt
vonzó a környékbeli településeken élő szülők, gyermekek számára is. Az intézmény tanulói sikeresen
szerepelnek a tanulmányi versenyeken és szép
eredményeket érnek el a sport területén is. Rétfalvi
Antalné igazgató asszony vezetői tevékenységét és
a pedagógusok munkáját dicséri, hogy a kiváló nevelési, oktatási eredményeiket folyamatos építkezés,
felújítás, korszerűsítés közben érték el. Többek között hat új tantermet, kápolnát építettek, kicserélték a régi ablakokat, sportudvart alakítottak ki, korszerűsítették a világítást, a vizesblokkokat, akadálymentesítették az épületet, a mozgássérültek
számára liftet építettek.
Rétfalvi Antalné a város közéletében is aktívan részt
vesz. Két cikluson keresztül, 1994-től 2002-ig önkormányzati képviselőként is dolgozott a lakókörzetéért, valamint a város oktatásügyéért, a város
kulturális életének fejlesztéséért.

A GÉV-HUNIBER ÉPÍTŐIPARI KFT. 16 évvel ezelőtt
alakult, és a kezdetek óta a minőségi munka fontos
célkitűzésük. A cég több mint 100 fővel dolgozik az

Csaba Antal

építőiparban. Az évek során igényes építőipari középvállalattá vált a szerkezetépítésben és a generálkivitelezésben egyaránt.
Rugalmasan alkalmazkodik az állandóan változó piaci környezethez, amelynek sikere a felsőfokon
képzett, nagy szakmai tapasztalattal és rutinnal
rendelkező szakembergárda és cégvezetés. A kft.
közel 600 lakás kivitelezésében működött közre eddig, de exkluzív munkákat is elnyert, például a filmgyártás területén. Részt vett iskolák, templomok,
tornacsarnokok, gyógyszeripari létesítmények,
szállodák, irodák, parkolóházak, műemlék jellegű
épületek felújításában is.
A cég piaci megrendeléseinek 70-80 százalékát versenytárgyalásokon kapta meg, 20-30 százalékát
pedig közbeszerzési eljárásokon nyerte el. A maguk
mögött tudott 1500 szerződés maradéktalan teljesítése, garanciális kötelezettségek betartása is bizonyítja a piaci tisztesség szem előtt tartását.
A minőség garantálása nem csupán törekvés, hiszen
1995-ben Építőipari Mesterdíjat nyertek el a Hallássérültek Tanintézetének szerkezetépítéséért,
2000-ben a Graphisoft Fejlesztőépület szerkezetépítésért, 2004-ban pedig Graphisoft ComGenex Iroda szerkezetépítéséért. 2001-ben Építőipari nívódíj
dicsérő oklevelet kaptak egy budapesti 20 lakásos
igényes társasház generál-kivitelezéséért, 2004ben pedig Építőipari nívódíj III. fokozatát nyerték el
a Gödöllőn épült 43 önkormányzati bérlakás generál-kivitelezéséért.
A cég sokfelé dolgozott Budapesten, szerte az országban és városunkban. Ők építették többek között a Szent István Egyetem főépülete szárnyrészének tetőterét, a oolgármesteri hivatal okmányirodáját, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
tornacsarnokát, a SZIE aulája előtt lépcsőt, a Deák
téri 43 önkormányzati bérlakást, a Dózsa György
úton a Platánházat, illetve a Tűztorony-házat.
A GÉV-Huniber más módon is aktívan vesz részt a
város életében. Jelentős mértékben támogatja a városi sportszakosztályokat és rendezvényeket, például a GEAC vívószakosztályát, a Gödöllői Futsal
Klubot, a TEVA Gödöllői Röplabda Klubot, a kultúra
területén pedig a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületét, jótékonysági koncertek szervezését, a Sörfesztivál megrendezését, valamint támogatták adományukkal a gödöllői Egyesített Szociális Intézménynek a Nefelecskék Napköziotthonát használó
halmozottan sérült fiataljait is.
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó csoportja

Rendhagyó énekóra a Református Líceumban

Széles körű segítségnyújtás

„Tanít” a Muzsikás

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Szervezetén belül a tavalyi évben megalakult
az egyesület Fogadó csoportja,
melynek munkatársai széles
körű szociális segítségnyújtással próbálják támogatni a városban élő hátrányos helyzetű
embereket. A csoport vezetőjével, dr. Kiss Katalinnal beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről.
– Mi volt az oka, hogy létrehozták a
Fogadó csoportot?
– Természetesen a segítségnyújtás.
Egy ekkora városban, mint amilyen
Gödöllő, elég nagy igény mutatkozik
a szociális jellegű problémák szervezett keretek közötti orvoslására. A
Máltai Szeretetszolgálattól eltérően
mi hivatásos dolgozókkal, szakemberekkel és szociális munkásokkal tevékenykedünk.
– Az élet mely területén tudnak
segíteni?
– Többfajta területet fogunk át. A
támogató szolgálatunk a fogyatékkal
élők mindennapi életének könnyebbé
tételét oldja meg. Szakembereink a
házi segítségnyújtás mellett a mozgáskorlátozottak – gyermekek és felnőttek egyaránt – ügyeinek intézését,
szállítását (például szakorvoshoz) bonyolítják; mindezt természetesen napi

rendszerességgel. A
másik igen
fontos terület, ahol
segítünk, az
a szenvedélybetegek ellátása.
Mindent
megteszünk azért, hogy ezek az emberek legyűrjék a függőségüket, és sikeresen illeszkedjenek vissza a társadalomba. A csoportos terápián való
részvétel nagyon sokat lendíthet az
ilyen gondokkal küszködők számára.
– Lelki segítségnyújtással nem
foglalkoznak?
– Természetesen azzal is, már a
kezdetektől fogva. A szorongással,
belső zavarokkal küszködők ezidáig
csak csoportos foglalkozásokon vehettek részt, nemrégiben azonban beindítottuk az egyéni terápiát is. Ehhez
kapcsolódik, hogy tervezzük – ugyanis igen nagy igény mutatkozik rá –
egy önsegítő csoport létrehozását.
Emellett egy olyan konstellációs
munkát is folytatunk, ahol a belső bizonytalansággal küzdő embereken
próbálunk segíteni, csoportos és
egyéni tanácsadás keretében.
– Ezzel azonban a Fogadó csoport segítségnyújtási palettája még
korátsem teljes…

– Igen, ugyanis a rászorulók részére jogi tanácsadást is nyújtunk, illetve
természetgyógyászati, akupunktúrás
kezelésekkel is várjuk az érdeklődőket.
– Anyagilag hogyan lehet ezt bírni?
– Sajnos, igen nehezen. A minimális működéshez szükséges keretet a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja számunkra. Ezen kívül időrőlidőre jóérzésű emberek ruhaneműkkel és különböző élelmiszerjuttatásokkal támogatnak minket. Természetesen bármifajta segítséget nagyon
szívesen veszünk.
– Milyen terveik vannak a jövőre
nézve?
– Az előbb elmondottakon kívül
nagyon szeretnénk a fiatalabb generációk felé is nyitni. Célunk, hogy létrehozzunk egy olyan prevenciós klubot,
illetve egy kortárs segítő közösséget,
amivel a szenvedélybetegség megelőzhető, vagy a már meglévő visszaszorítható. A jövő szempontjából mindenféleképpen a fiatalok káros irányba
haladó életszemléletének megváltoztatása a célunk.
– Ha valaki fel szeretné Önökkel
venni a kapcsolatot, hogyan teheti ezt
meg?
– Irodánk a Palotakert 2/a szám
alatt üzemel. Telefonon a 06/30-6475659-es és a 416-567-es telefonszámon tudunk információval szolgálni.

RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK
Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság az idén is meghirdette a „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel“
elnevezésű felmenő rendszerű rajzpályázatot, amely lehetőséget biztosít a gyermekeknek, hogy a rajzokon
keresztül bemutassák, hogyan látják ők a közlekedés biztonságát és a balesetmegelőzési tevékenységet.
Pályázni 3 kategóriában lehet:
óvodás (3 - 6 éves), alsó tagozatos (7 - 10 éves), felső tagozatos (11 - 14 éves) korosztály.
A továbbítandó rajzok hátoldalán a pályázók tüntessék fel a készítő nevét, életkorát,
lakcímét vagy az óvoda/iskola pontos címét.
A pályázati kiírásban A/4-es vagy A/3-as méretű rajzok szerepelhetnek.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.
A pályamunkákat 2008. április 10 - ig
kell eljuttatni a Pest Megyei Baleset - megelőzési Bizottsághoz ( Budapest, XIII., Teve u. 4-6.)

Március 13-án rendhagyó
énekórán vehettek részt a Református Líceum tanulói, amikor is egy tanítási óra erejéig a
Muzsikás együttes zenészei
adtak ízelítőt a magyar népzene széles palettájáról.
A zenekar rendkívül fontosnak tartja
a rendszeres zenei élmény biztosítását, ami a fegyelmet, a koncentráló
képességet és a
teljesítményt is
fokozza a diákoknál. A rendkívül
gazdag
Kárpát-medencei hagyományos népzene
egyszerre ősi és
modern,
ami
mindezeket
a
szerepeket képes betölteni.
Ezért a Muzsikás még 2004 decemberében úgy határozott, hogy minden évben felkeres
50 középiskolát az ország minden
pontján, és ott egy rendhagyó ének-

A Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
(Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.) tájékoztatja ügyfeleit, hogy az intézmény 2. számú épületében újra lehetőség van ingyenes ruhaválogatásra minden kedden 8-10 óráig.
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 818 óráig, péntek: zárva
Gazdasági ügyintézés, pénztár:
hétfő: 9-15 óráig, szerda: 9-15 óráig.
Dr. Horváth László, jogsegélyszolgálat: 2. számú épületben, kéthetente hétfőn 15-17 óráig, előjegyzés
nem szükséges. Legközelebbi időpontja: március 31.
Somorjai Dezső pszichológus: A 2.
számú épületben, minden páros hé-

Gödöllői Rendőrkapitányság

Olvasóink írták
Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
„Ezen levemmel szeretném felkérni
és egyben felszólítani Gödöllő város
vezetőségét, hogy a 30-as út buszpályaudvar és HÉV átkelő közötti
gyalogos átkelőjének biztonságát
szíveskedjenek belátható határidővel
javítani.
Úgy vélem, mindazon százak, akik
naponta használják ezt a zebrával
„védett“ gyalogosátkelőt minden alkalommal érezhetik a kiszolgáltatottság érzését, ahogy az átlag 70
km/órával érkező autósok a járdaszigeten való várakozásra kényszerítik hosszú percekre őket, vagy rosszabb
esetben kürttel és reflektorral zavarják
el az útjukból az éppen átkelni kívánó
gyalogosokat.
Tisztában vagyok vele, hogy ez a jelenség sajnos mára már általános a
magyar közlekedési morálban, de
úgy vélem, nem törődhetünk egyszerűen ebbe a ténybe bele. Az a kezdeményezés, mely révén a reggeli órákban rendőri jelenléttel próbálják rávenni a gépkocsivezetőket, hogy tekintsék szintén közlekedő félnek a
gyalogosokat, igen dicséretes, de
sajnos meglehetősen kevés.
A minap délután babakocsit tolva
próbáltam átkelni a zebrán, és itt a
hangsúly a próba szón van, mert
pontosan 15 autó hagyta figyelmen
kívül a tényt, hogy átkelési szándékkal állunk a zebra szélén.

Majd a 16. autó átengedett, de a
szemközti sávban érkező 2 autó sofőrje is lassítás nélkül hajtott át előttünk, míg mi a babakocsival a gyalogátkelő közepén várakoztunk...
Ez úton kérem a város illetékes vezetőit, hogy ha szükséges a Közútkezelő Kht-nál lobbizva, vagy saját hatáskörben járjanak el, hogy az említett átkelő forgalmi lámpával legyen
védve.
Bízva abban, hogy a helyzet javítására hamarosan találnak megoldást.“
Üdvözlettel: ZT
Kedves olvasónk !
Valóban, nagyon sokaknak okoz
problémát a gyalogos közlekedés,
aminek legfőbb oka a közlekedési
morál sajnálatos folyamatos romlása. Ez jól tükröződik az ön által leírtakból is. A fenti probléma nem ismeretlen az önkormányzat előtt, s az
elmúlt években folyamatosan dolgoztak azon, hogy lámpás átkelőt
alakítsanak ki az említett helyszínen.
Ennek a tervei már közel tíz esztendeje készen is vannak. Ám a megvalósítást a Közút Kht. már nem hajtotta végre.
Jó hír azonban, hogy a probléma várhatóan megoldódik azáltal, hogy a
buszpályaudvar helyén készülő beruházás részeként itt felüljárót alakítanak ki, ami természetesen akadálymentesítetten segíti majd a kerekesszékkel és a babakocsival közlekedők átkelését is. A közeljövőben

kezdődő beruházás közel másfél év
alatt valósul meg.
Tisztelt Szerkesztőség!
„Nagy szomorúsággal töltött el az
idei március 15. Mivel betegségem
miatt nehezen mozdulok ki otthonról,
így sajnos a városi ünnepségen már
évek óta nem tudok részt venni. Számomra az ünnepeket a televízió műsorok teszik teljessé. Az idén is alaposan
áttanulmányoztam a tv-műsorokat és
megdöbbenve tapasztaltam, hogy alig
van az 1848-as forradalomhoz kapcsolódó, sőt a két legnagyobb televíziós csatorna programjában egyáltalán
nem szerepel ilyen jellegű műsor. Először azt hittem, biztos lesz műsorváltozás, de nagy csalódást okozott a
szombati nap. Végül az m2-es csatornát néztem, mert ez volt az egyetlen,
ahol több olyan műsor is volt, ami
ezzel a témával foglalkozott. Felháborítónak tartom, hogy közel két évtizeddel a rendszerváltás után, nemzeti ünnepünkön a televíziókban Petőfi és
társai nem kaptak helyet. Pedig nagyon sok szép, ezzel a korral foglalkozó történelmi témájú film van, amit
biztos sokan szívesen megnéztek volna, azt már nem is említem, hogy egy
szép dokumentum műsort is lehetett
volna csinálni, mert sajnos az ma már
nem divat. Mindenesetre nagyon remélem, nem lesz általános gyakorlat,
hogy a televíziók ennyire nem foglalkoznak egy nemzeti ünnep történelmi
és irodalmi hátterével, mint most.“
Tisztelettel: Bánfalvy Béláné

Továbbra is várjuk kérdéseiket,
észrevteleiket, illetve esetleges témajavaslataikat a szolgalat@libori.hu, illetve a Joga van
hozzá Gödöllő, Pf. 112. címekre!
A nem vagyoni kár egy fogalmi ellentmondás, ugyanis a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint a
kár valamilyen vagyoni hátrányt jelent, így kijelenthető, hogy nem vagyoni vagyoni hátrány nem létezik.
Ugyanakkor a jog a nem vagyoni
kár alatt a személy testi, szellemi,
érzelmi, erkölcsi, személyiségi javainak a sérelmét érti. A személyiség meghatározott életminőséget jelent, azt hogy az ember szabadon rendelkezik maga felől, és megilletik az
emberhez méltó életfeltételek. Az
emberhez méltó életfeltételek az emberi test épségére, egészségére, valamint az ember testi és szellemi működéséhez szükséges további értékekre vonatkoznak. Ilyen a jog által is
védett nevesített értékek például az
emberi test épsége és egészséges működése, melynek hátrányos változása
kifejeződhet mozgáskorlátozottságban, csonkulásban, torzulásban, a test
szerveinek működési zavaraiban, bénulásban, nemzőképesség csökkenésében vagy elvesztésében, fogamzásképtelenségben, stb.
A kárfelelősség megállapításához
vizsgálni kell a magatartás nyomán
bekövetkezető állapotot, nevezetesen,

zenei oktatás keretén belül próbálja
népszerűsíteni a magyar népzenét a
fiatalok körében. Az iskoláknak
ilyen koncertek megrendezésére külön anyagi forrásuk rendszerint
nincs, így a Muzsikás együttes ezeket a fellépéssorozatokat ingyenesen
vállalja, amihez később sikerült
megnyerni a MOL Rt. támogatását
is. A zenekar visszatérő vendég városunkban, hiszen tavaly például a Pre-

montrei Szent Norbert Gimnáziumban „oktattak”, idén pedig a Református Líceumot látogatták meg.
Kép és szöveg: lc

ten szerdán 13-18 óráig, előjegyzés
szükséges.
Youth Club a Forrásban minden
héten hétfőn 16 órától
– angol nylevtudás, beszédkészség
fejlesztése kötetlen beszélgetés által
– zene hallgatás ( hozhatód kedvenc
zenédet)
– társasjátékok, csocsó, sakk
– szabadtéri játékok
– korrepetálás angol nyelvből, segítség a házi feladat elkészítésében
Szeretettel várunk minden olyan fiatalt 12-20 év között, akik szívesen
töltenék idejüket egy jó társaságban,
és szeretnék fejleszteni angol nyelvtudásukat.
Helye: Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2. épület.
hogy az emberi személyiség életminőségének csökkenése megállapítható-e, a jogsértés alkalmas volt-e olyan
testi vagy lelki trauma kiváltására,
ami a személyiség életminőségét rontotta.
A nem vagyoni kártérítés, tulajdonképpen olyan pénzfizetési kötelezettség, amely azokra a jogsértésekre
vonatkozik, melyek objektíve nem
mérhető hátrányokkal járnak, vagyis
a sérelem előidézte hátrány pénzbeli
egyenértéke nem határozható meg.
Kérdéses, hogy megvalósítható-e
egyáltalán a kártérítés fő célja, az
okozott kár lehetőség szerinti arányos
helyreállítása akkor, amikor nem csak
a sérelem súlyossága, de az is szubjektív, hogy a felajánlott, megítélt
kárpótlás a sérelmet szenvedett számára jelent-e tényleges reparációt és
mekkorát. Külön problémát jelent,
hogy a megítélt kárpótlási összegek
közötti különbség azt sugallhatja,
mintha az egyes emberek életminőség
csökkenésének „értéke” között különbség lenne.
Az új Polgári Törvénykönyv Koncepció az EU jogalkotásának befolyásolását és az elmúlt években bekövetkezett gazdasági és társadalmi változásokat figyelembe véve került kidolgozásra. A Koncepció a személyiségi jogok megsértése közvetett kompenzációjának és/vagy pénzbeli elégtételt jelentő büntetésére bevezeti a
sérelemdíjat, a nem vagyoni kártérítés szabályozásának elhagyása mellett. Ezek után, aki például személyi
sérüléssel – akár bénulással – járó
közúti balesetet szenved az ezzel járó
kompenzációs igényét sérelemdíj
jogcímén követelheti.
dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda
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Város–Kép

Húsvét

Máriabesnyői Passió

Az üres sír. A négy evangéliumban lényegében ugyanúgy számolnak be a feltámadásról. Miután Krisztus pénteken kínhalált szenvedett a keresztfán,
egy Arimateából származó ember, név szerint József, elkérte
a holttestét, hogy eltemethesse. Mivel előkelő tanácsos volt,
nem tagadták meg tőle, amit
kívánt.
Ő illendően és szokás szerint gyolcsokba göngyölte Krisztus testét, a
tulajdonában levő sziklába vájt sírba
helyezte, követ gördített a sír bejárata
elé, és eltávozott.
Harmadnapra eztán, hajnalban,
asszonyok mentek, hogy majd megkenjék illatszerekkel a holtat. Útközben azon tanakodtak: ki hengeríti el
nekik a követ a sír bejáratától? De a
kő már nem képezett akadályt. Már
elhengeríttetett. A sír pedig üres volt.
Angyal, fehér ruhába öltözött ifjú, ragyogó öltözetű férfiak közölték velük: nincs itt. Feltámadt. Miért keresitek az élőt a holtak közt?
Tehát magáról a feltámadásról meg
sem próbáltak beszámolni az evangélisták. Csak arról, ami emberi ésszel
még felfogható: egy üres sírról, egy
üres barlangról. Van, amelyikük még
arról is ír: ott hevert a gyolcs halotti
lepel, és még a kendő, mellyel a fejet
takarták be, külön-külön.
Csupa megtapasztalható dolog. Az
angyal, az ifjú, a férfiak csak közölnek egyszerűen egy tényt: feltámadt.
De magát a feltámadást nem láthatjuk. Az kívül esik azon, ami érzékeinkkel megtapasztalható.
Évtizedekkel az események után, a
kereszthalál, a feltámadás után keletkeztek az evangéliumok. Már csak azt
írták le a szerzőik, amit a tanúktól
hallottak. Ha nem ők, mások, akik továbbadták nekik a tanúk szavát. Ami
elterjedt már a Földközi-tenger melléki világban, három földrészen, ha
ezeknek a földrészeknek csak szalagnyi darabján is, a tengert övező tájakon, Ázsiában, Afrikában, Európában.
Az örömhír csak áradt: itt van. Jézus, a tanító, a csodatevő, a magát feláldozó Istenfia itt van köztük. Ez volt
a valóság – különben miért hittek volna benne oly sokan, és miért csatlakoztak volna egyre többen és többen a keresztények közösségéhez?

Mert élt bennük Krisztus, élt, amit
Krisztus mondott: „úgy szeressétek
egymást, ahogy én szerettelek titeket.
Arról ismerik meg, hogy a tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Miért gyűltek volna össze halált megvető bátorsággal újra és újra,
ha nem járta volna át őket Krisztus
ígérete: „ha ketten vagy hárman öszszegyűltök az én nevemben, ott vagyok közöttetek.”
Áhítoztak rá, hogy köztük legyen,
ezért találkoztak egymással: hogy találkozhassanak Vele. És szerették
egymást, mert visszhangzott bennük
Krisztus szava, és ismét és ismét hallották, és ki-ki hallotta közülük külön-külön, mintha egyenesen hozzá
intézte volna: „ahogy én… titeket…”
Ki lett volna az az eszeveszett, aki
boldogan feláldozza magát, ha nem
lehetett volna biztos benne, hogy a

feltámadt Krisztust követi ezzel? Számos keresztényt feszítettek keresztre,
hasonlóan ahhoz, akit követett, és
számos keresztényt kergettek a római
arénákban az oroszlánok elé. S akik
azért ültek az aréna lelátóján, hogy
szórakozzanak a látványon, egyre inkább ráébredtek: azok tudnak ott valamit, amit mi nem. Azok örök életre
mennek, egy olyan világba indulnak,
ami a mi szemünk előtt rejtve van, de
ők látják.
Élt az egyház, élt Krisztus titokzatos teste, mint Szent Pál elnevezte, és
nem lehetett legyőzni, és nem lehetett
megfélemlíteni.
Krisztus feltámadt, és akiket megvilágosít húsvét fénye, akik nap mint
nap átélik, nincsenek magukra hagyva, valami csodálatos erő járja át testüket-lelküket mindenkor, rábólintaN. A.
nak: valóban feltámadt.

A nagyhét programja a máriabesnyői kegytemplomban
Nagycsütörtök
7.00: Jeremiás siralmai, vezeklők
visszafogadása
10.00:
Krizma
szentelési mise
Vácott
18.00: Esti mise az
utolsó vacsora emlékére
19.30: Virrasztás a kegytemplomban
Mise után Agapé, búcsúbeszéd, éjszakai
keresztút

17.00: Keresztút
18.00: Az Úr szenvedésének ünneplése
(csonkamise)

Nagyszombat
9.00: Jeremiás siralmai
Egész nap Szentsír látogatás – őrzés.
20.00: A húsvéti vigília (húsvétéjjeli mise) szertartása

Húsvétvasárnap
A szentmisék rendje: 9.00, 10.30, 18.00

Nagypéntek

Húsvéthétfő

9.00: Jeremiás siralmai

A szentmisék rendje: 9.00, 10.30, 18.00

Pészach – a kivonulás napja
Miben különbözik ez az éjszaka minden más éjszakától? –
kérdezik a gyerekek a peszáchot, a zsidó húsvétot bevezető, családi körben megült széder-estén. A családfő pedig válaszol, mint az meghagyatott a
számára Mózes törvényében:
beszélje el fiainak mindazt,
ami akkor történt, mikor az Úr
megszabadította
népüket,
erős kézzel és kinyújtott karral
kivezette Egyiptomból, a szolgaság házából.
A peszách szó elkerülést jelent. Izrael
népének tagjai már századok óta (430
éve) rabszolgaként sínylődtek az
egyiptomi birodalomban. Jajkiáltásuk
az eget ostromolta. Az Úr pedig segítségükre sietett. Régi, még ősatyjukkal, Ábrahámmal kötött szövetségükre emlékezve meg kívánta menteni, s
újra elvezetni őket Kánaánba, az ígéret földjére.
Rettenetes csapásokkal sújtotta
Egyiptomot, mert az nem engedte el
rabszolgáit. A csapások csak az izraelitákat kerülték el. Az utolsó, a legrettenetesebb csapás is, az, hogy min-

den család elsőszülött
gyermeke meghalt. Egy
éjszakán ment ez végbe.
Előző este, a széder-este
a választottaknak ünnepélyesen el kellett fogyasztaniuk egy bárányt,
s kovásztalan kenyeret
készíteniük az útra. Mert
másnap
elindulhattak
végre.
Az elnevezés, a pészach vagy pászka átment az ételekre is. A
bárányt, a kovásztalan
kenyeret is ezzel a szóval illetik, emlékezve az
„elkerülésre”, ünnepelve a szabadulást.
Volt idő, amikor feledésbe merült
az Egyiptomból való menekülés
megünneplése, a zsidó törzsek királyságba tömörülése kezdetétől
mintegy négyszáz éven át. A Kr. e.
638-609-ig uralkodott Jozija király
elevenítette fel ismét. Az asszír és a
babiloni elnyomás közötti lélegzetvételnyi szünetben szabadságünnepet, nemzeti ünnepet hozott létre,
mely él máig.

Minden évben a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtöltekor, Niszán hónap 15-étől ünneplik a
pészachot, a húsvétot egy héten át.
Ekkor hajdan mindennap áldozatot
mutattak be. Asztalukhoz ültették a
jövevényeket is, a szolgákat is, mondván: mi is jövevények voltunk, mi is
szolgák voltunk Egyiptomban. Felolvassák az Énekek énekét, mint jelképét az örök szeretetnek, örök hűségnek, örök szövetségnek.
N. A.

Passióra gyűltek össze a hívek virágvasárnap a máriabesnyői
kegytemplom udvarán. A Zimányi Norbert által rendezett előadást a múlt évben mutatták be, s most ismét ezzel emlékeztek a
hívek Krisztus szenvedésére. A rendezvényről a Duna Televízió
felvételt készített, amit március 22-én, 12 óra 10 perces kezdettel
az Isten kezében című műsorban láthatnak majd a nézők.

Hagyományok napról-napra

Húsvéti népszokások
A húsvéti ünnepkörhöz számtalan népszokás kapcsolódik,
amelyek közül sok ma is él.
Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is
nevezik. Ezen a napon az étrendbe
valamilyen zöldet, parajt, salátát iktattak. Nagycsütörtök estéjén kezdődik a gyász, a harangok elhallgatnak,
a hagyomány szerint Rómába mennek. A harangok útjának célja, hogy
lássák a pápát. A feltámadásig a templomokban se
a csengettyűk se az orgona
nem szólalnak meg.
A nagypéntekhez tisztítási-tisztulási rituálé tartozik, melynek szokása igen
korai időkre vezethető
vissza. A szokások tájegységenként változtak a patakban történő fürdéstől
kezdve egészen a porta rituális felsepréséig amely mindig a házzal ellentétes irányban történt. Napfelkelte előtt
az asszonyok az ajtókat, ablakokat kinyitották, és az ágyneműt kiterítették,
hogy a nagypénteki szél átjárja. Úgy
tartották, így nem megy bele a moly.
A nagyszombatról vasárnapra virradó éjszaka különleges népi ájtatossága volt a Jézus-keresés vagy Szent
Sír-keresés. Nagyszombat éjszakáján,
éjfél előtt a templom bejáratánál gyülekeztek a hívek. Arra törekedtek,
hogy a falu apraja-nagyja ott legyen.
Az előimádkozó vezetésével az alka-

lomhoz illő különleges imádságokat
mondtak, majd körmenetben énekelve végigjárták a falubeli és a határban
lévő kereszteket. A legtávolabbinál
előzőleg valaki elrejtette a feltámadt
Krisztus szobrát. A körmenet ezt
megtalálta, majd valóságos diadalmenetben vitte vissza a templomba. A
hagyományos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával megkóstolják.
A húsvét vasárnap a lányok számára munkával telt, ekkor festették meg
ugyanis a tojásokat. A tojás eredeti
jelképe az új élet, úgy tartják, ahogy
Krisztus áttörte a sír bilincsét, úgy bújik elő a kiscsibe a tojásból. A húsvét
hétfőt Magyarország egyes vidékein

vízbevető hétfőnek is hívják, mert e
nap a locsolás napja. A lányokat régen
kivonszolták a kúthoz, s vödörből
vízzel öntözték, vagy a patakhoz vitték, s megfürdették. A locsolás, az ősi
termékenységvarázslás és a megtisztulás jelképe.
A húsvéti locsolkodás első írásos
emléke 1545 áprilisából származik,

mely szerint akkoriban még szó szerint megfürösztötték – és nem meglocsolták – a lányokat. A szokás folyamatosan szelídült. A XVIII. századi
erdélyi leírások már csak vedrekkel
való öntözésről tudósítanak. A tojásadás szokásának keletkezésére utaló
adat nem áll rendelkezésre, tény,
hogy a XVIII. században már nem
csak a locsolásért járt, hanem egyébként is ajándékozták. Hazánkban már
avar kori – tehát honfoglalás előtti –
sírban is találtak festett, karcolt díszű
tojást, melyet a szegedi Móra Ferenc
Múzeum őriz. A húsvéti tojásokon
látható ívelt, kettős vonalú, a kettős vonalat létraszerűen merőlegesekkel összekötő díszítmény
napjainkig ismert a hazánktól
északkeletre élő népek körében.
A középkorban a nagyhéten felállított Krisztus-sírba is helyeztek
díszített tojást. Nem hiányozhatott a húsvéti tojás a böjtben tilalmas ételek szentelésre vitt kosarából. A megszentelt tojást a családtagok együtt fogyasztották el a
húsvétvasárnapi étkezéskor. Egyes
magyarázatok szerint a leányok azért
ajándékoztak a legényeknek hímes
tojást, hogy ezzel váltsák meg magukat a túlzott locsolástól, illetve ezzel
viszonozták az egyébként kitüntető
figyelmességet kifejező gesztust.
A húsvéti népszokások sorát egy
fehérvasárnapi szokás (a húsvétot követő vasárnap) zárja. A lányok komatálat készítenek, és elküldik egymásnak. A kosárban lévő tálra húsvéti tojás, kalács, ital kerül. Ezzel a lányok
örök barátságot kötnek, s ettől kezdve
komának szólítják és magázzák egymást egész életükben.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Tusrajz Kínáról
Február virágai. Jó cím. Kíváncsiságot ébresztő cím. Hiszen
milyen virágok is nyílnának éppen februárban? Akkor, amikor már nagyon is hosszúnak
érezzük a telet, türelmetlenkedünk, hogy még mindig hideg van, már hónapok óta hideg van, már ahhoz sincs kedvünk, hogy valamiféle mesterségesen kezelt hagymát, vagy
bokorról, fáról letört gallyat kivirágzásra bírjunk bent a szobánkban.
Fan Wu kínai írónő Február virágai című regénye olyan, mint egy finom, sejtelmes kínai rajz. Nyilván hasonló technikával készült, mint más kínai regények, amelyek sajnos nyelvi nehézségek miatt nem juthatnak el hozzánk.
A Február virágai azonban angolul
íródott, szerzője Amerikában él, s így,
mivel angolból sokan fordítanak nálunk is, nem volt akadálya a magyar
kiadásnak.
Semmi pánik – a regény nem Amerikában játszódik. Fan Wu Kínában
töltött egyetemi éveiről számol be.
Kantonban járt egyetemre, olyan helyen, amely valóságos város a városban, különböző épületek emelkednek,
az előadótermeknek, a könyvtáraknak,
a kollégiumoknak helyt adók. Festői
parkok húzódnak közöttük, ott sétálnak a szerelmesek, ott sietnek az olyan
buzgó jó tanulók, mint a regény hős-

nője, az írónő alteregója, Csen Ming.
Csen Ming azonban, vesztére vagy
sem, ezt döntse el az olvasó, megismerkedik egy másik lánnyal, a nála
hét évvel idősebb, de még mindig az
egyetem padjait koptató Miao Jennel.
Miao Jen aztán jelentős mértékben
elvonja a könyveitől, a tanulástól, járják együtt a város szórakozóhelyeit,
bevásárlóközpontjait. Nem keveset tanulhat Jentől arról, mit jelent nőnek lenni, mi is a szex.
S közben bepillantást nyerünk a titokzatos Kínába. Értesülhetünk róla,
milyen nagy a különbség Kína különböző tartományai közt, milyen különböző élet zajlik bennük.
A diákok sokfelől érkeztek az
egyetemre, s ha majd végeznek, kötelesek lesznek szűkebb hazájukba viszszatérni. Noha már az 1990-es években
járunk. Messze már a „kulturális forradalom”, melynek Csen Ming családja
is áldozatul esett, kitelepítették őket.
Kanton Kína leggazdagabb tartományának a székvárosa. Érthetően
minden diák szeretne inkább ott maradni, mint viszontlátni nem egyszer
szegény származási helyét. A maradásnak két módja volna: állást kapni
Kantonban, vagy házasságot kötni
egy ottani illetőségű személlyel.
De még Kantonnál is vonzóbb egy
annak közelében levő város, Sencsen.
Oda mindenki, akár még a legkínaibb
kínai is csak külön vízummal léphet
be. Ez „az első Kiemelt Gazdasági

Övezet”. Megtudhatjuk, hogy a kínaiak nem kevés nemzetiséget tartanak
számon maguk közt. Például a miaókat. Miao Jen neve a nemzetiségére
utal, arra, ami miatt sokan lenézik.
A vidékükön élnek még jik, hujok,
pajok, pujik. Mind e népcsoportoknak saját nyelve és hagyománya van.
De a kínaiban is számos nyelvjárást beszélnek. Hivatalos nyelvvé tették a mandarint, s Csen Ming ennek
birtokában nem is tanul meg kantoniul. Nagyon nehéznek tartja. Kilencféleképpen hangsúlyozhatnak valamit, és mindig mást jelent.
De a nővé érés, a szerelem mindenütt ugyanolyan, tudjuk meg a regényből egy kínai, irodalmon, zenén
iskolázott lány minden belső rezdülését követve.
(Fan Wu: Február virágai)
- nád -

Szimfonikus koncert

Frédéric Chopin Zeneiskola

Remeklő muzsikusok
Az Országos Zathureczky Emlékverseny
ötévente
kerül
megrendezésre. Idén harmadik alkalommal mérettethették meg tudásukat e rangos
versenyen a legkisebb, alapfokon tanuló gyermekektől a közép-, és felsőfokon tanuló növendékekig a hegedűsök a budapesti XV. kerületi Hubay
Jenő Zeneiskolában. A négy
korcsoport négy nap alatt lezajló versenyének zsűrijében közép-, és főiskolai tanárok, illetve neves hegedűművészek ültek.

Nagy siker
(folytatás az 1. oldalról)
Nem csak hangszeren szólalt meg a katona
története, amelynek megelevenítéséhez
mindössze nyolc emberre volt szükség. Juniki Spartakus hegedűn, Kovács Zoltán bőgőn, Bartek Zsolt klarinéton, Jankó Attila
fagotton, Nagy Csaba trombitán, Erdei
Csaba harsonán, Zombor Levente pedig
ütőhangszereken működött közre az előadásban, amelynek során Gémesi György
mint narrátor segített megismertetni a közönséggel Sztravinszkij
művét. A polgármester az est végén
gratulált Gál Tamás karnagynak
abból az alkalomból, hogy március
15-én megkapta a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze kitüntetést. A Gödöllői Szimfonikus Zenekart legközelebb májusban hallhatja a hazai közönség, amikor is a
Frédéric Chopin Zeneiskola ifjú tehetségeit fogják majd kísérni.

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskolából három növendék indult, akik
átütő sikerrel szerepeltek: Langer Ágnes (III. korcsoportban) 1. helyezést
ért el és különdíjat is kapott Hubay:
Preghiera c. művének előadásáért, Albert Julianna (I. korcsoportban) 2.
helyezést ért el és ő is különdíjat kapott a kötelező darab (Sugár: Allegro)
előadásáért, Lázár Bíborka (I. korcsoportban) különdíjat kapott. A díját-

Megnyílt Danis János fotóművész kiállítása Gödöllőn

GÖMB-kiállítás

Vándorkamerával a kézben

Alkotó erő

Március 14-én nyílt meg Danis János fotóművész Vándorkamera
című kiállítása a Gödöllői Városháza földszinti galériájában.
Danis János villamosmérnök, jelenleg egy japán autóipari beszállító cég gyárát vezeti Ploieşti-en.
Kedvenc fotótémái a világ szépségei: tájképek, állatok, virágok
és nem utolsósorban az ember és
környezete.
Kép és szöveg: -bj-

A PROFILHÁZ-ban mutatkoznak be a héten A GÖMB (Gödöllői Művészbarátok) tagjai. A művészeti csoport alkotóinak munkáival már több alkalommal találkozhatott a
közönség. Balla Vera, Bíró János, Bércesi
Dienes Erika, Kovács Gabriella, Kőhalmi
Ákos, Lőrincz Ferenc, Márvány Miklós,
Papp Edina, Rehák Júli, Szentiványi Székely Enikő, Szinvai Pál és Varga Zoltán
Zsolt művei közül most a legújabbakat ismerhetik meg az érdeklődők.
Kép és szöveg: bj

adóra és gálakoncertre a Zeneakadémián került sor, melyen Albert Julianna és Langer Ágnes ismét ragyogóan
játszottak. Különdíjjal jutalmazták a
tanárokat is: Béres Ágota eredményes, szakmailag kimagasló tanári
munkájáért Halász Ferenc-díjban részesült, Soós Gabriella zongorakísérői különdíjat kapott.
Március elején zajlott a VI. Országos Továbbképzős verseny Szentendrén, melyről szintén kimagasló díjakkal tértek vissza a zeneiskola növendékei: kamarazene kategóriában a
verseny fődíjában részesült Kis
Dorottya (furulya) és Langer Ágnes
(hegedű), akik Kis Dorottya erre az
alkalomra komponált Tér-idő-hang
kontinuum c. művét adták elő, tanáraik Béres Ágota és Bali János. Kiemelt 1. díjat kapott Tóth Viktória
(zongora), tanára Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona; szintén kiemelt 1. díjat
kapott Sivadó Balázs (hegedű), tanára
Novák Gyuláné; és 2. díjat kapott
Szántó Kinga (fuvola) és Szajkovics
Ádám (zongora), tanáraik Deákné
Ella Beatrix és Törpényi Sándor.
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A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja
A tavaszi szünet március 20. csütörtöktől március 26. szerdáig tart. A tanítás március 28-án, pénteken kezdődik.
Április 2. szerda 18 óra: Reneszánsz
táncház a Saltarello Reneszánsz Együttes közreműködésével
Április 5. szombat 17 óra: Az Arpeggio Gitárzenekar alapítványi estje. Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Április 9. szerda 17.30: Bartek Zsolt
növendékeinek hangversenye (klarinét,
furulya)
Április 10. csütörtök 17 óra: Buka
Enikő növendékeinek hangversenye
(oboa, furulya)
A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA
FELVÉTELT HIRDET
A 2008/2009-ES TANÉVRE
A felvételi meghallgatást március 27-én
csütörtökön, a zeneiskola épületében tartjuk 14 órától 17.30-ig. Szolfézs előképző
osztályba a 6-7 éves gyermekek jelentkezését, hangszeres felvételire elsősorban
a szolfézs előképző osztályt végzett tanulókat várjuk. Kérjük, hogy minden fel-vételiző egy-két népdal vagy gyermekdal eléneklésével készüljön. Zenevárba jelentkezők számára játszóházat 16 órától és
16.30-ig tartunk. A felvételi meghallgatáshoz kapcsolódóan március 18-án, kedden 15 órától hangszerbemutató hangversenyt tartunk a zeneiskolában.

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
VALÓDI ÉS VIRTUÁLIS TEREK
Barabás Márton, Katona Szabó Erzsébet,
Orosz István kiállítása.
Budapesti Tavaszi Fesztivál
Megnyitó: 2008. Március 21-én (pénteken) 17 órakor,
a Pataky galériában.
Megtekinthető: 2008. Április 11-ig, kedd-től vasárnapig, 10-18
óráig, Pataky Művelődési Központ, 1105 Budapest,
Szent László tér 7-14.
GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon: 28-419-660e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum

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

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

A MAGYAR
BALETTSZÍNHÁZ
GÖDÖLLŐ
tánctanfolyamainak
órarendje az ünnepek
miatt az alábbiak szerint
változik:
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!
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Élő–Világ

HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

Tavaszi teendőnik

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

2 éves tacskó keverék szuka

www.poraz.hu

2 éves keverék kan

2 hónapos puli keverékek

Állati dolgok

2 hónapos keverék kan

Szülők, nagyszülők és testvérek kiscsibékkel, nyuszikkal térnek haza az
egyébként állatoktól csendes családi házakba, lakásokba. Az ünnepek alatt az
ajándékállatok pillanatnyi mosolyt varázsolnak ugyan a családtagok arcaira,
de az idill hamar elmúlik: az aranyos
füles vagy kiscsibe, ami húsvét napján
meglepett örömben rohangált a szőnyegen, az ünnep után már csak unott teherként ficánkolhat. Ekkor felmerül, hogyan szabaduljunk meg tőlük minél hamarabb. Az óvodában, iskolában lévő csemeték elől a szülők sok esetben vágásra, hulladékkonténerbe
dobják vagy egyszerűen szélnek
eresztik a „fényét vesztett“ élő húsvéti ajándékot. A „humánus“ céllal
vadasparkba leadott húsvéti nyuszik egy része vadállatok elemózsiájaként végzi.
És mondhatni, hogy ezek az állatok a „szerencsések” közé tartoznak, mert legalább túlélték az ünnepet. Az állatok nagy része ugyanis egykét nap alatt elpusztul a „szeretgetésben”. A kisebb gyerekek nem is érzik,
hogy milyen erővel szorítják magukhoz
az édes nyulacskát, és egyszerűen megfojtják, vagy játék közben földhöz vágják, amibe az állat belepusztul.
Szintén gondot okozhat a családnak a
mindennapokban az állat táplálása mellett a lakást piszkító szőrzet és a kéretlenül keletkező ürülék is. Az élő állat

Kezdjük mindjárt a takarítással! Első
feladatunk kertünkben a télen esetlegesen felhalmozódott hulladék eltávolítása, lombseprés, lehullott veszszők felszedése. Ezt követi kerti eszközeink ellenőrzése, esetleges javítása. Ha ezzel végeztünk, foglalkozha-

2 hónapos keverék szuka

szőre vagy tolla a
megajándékozottból
akár még allergiás tüneteket is kiválhat.
Szerencsére
ma
már egyre ritkábban vásárolnak a szülők élő állatot húsvétra. Talán emlékeznek saját gyermekkorukra, hogy milyen
trauma érte őket, amikor a szertett nyuszi, vagy kispipi elpusztult. Húsvét előtt
gondoljuk végig, hogy valóban szívesen tartanánk-e állatot a lakásban, és a
későbbi években hogyan fognak ettől
megváltozni hétköznapjaink. Például
mi lesz jövő húsvétkor? Nyaralás
alatt? Mindig gondolnunk kell a
környezetre tudatos (állatra nézve felelős) állattartásra, tehát az
ajándékba vásárolt élő állat egész
életére kiható döntésünk következményeire. Ha nem vagyunk
biztosak az állat további sorsát illetően, akkor ne vásároljunk
ajándékként élő állatot sem húsvétra, sem más ünnepi alkalmakra. Az esetek többségében az élőlény csak egy unott teher marad az ünnep után.
Ha mindenképp ragaszkodik valaki a
húsvéti élő állathoz, azoknak megpróbálunk segíteni, hogyan lehet megakadályozni azt, hogy élőlényekkel sanyarú módon legyünk kénytelenek bánni?
Az első, amit meg kell jegyezzünk,
az állattartás mindig felelősséggel jár, és
az új szerzeménynek olyan életkörülményeket kell biztosítanunk, amelyek
amik valamennyire emlékeztetnek ter-

Állatbarát húsvét
Ismét itt a húsvét, és ilyenkor sajnos
sok családban el sem képzelhető az
ünnep élő nyuszi, kiskacsa, vagy kiscsirke nélkül. Majd ahogy elteltek az
ünnepek és elkezd nőni a pihe-puha
nyuszi, vagy a pelyhes csibe, úgy válik
teherré a család számára. Már ha
egyáltalán sikerült túlélnie a húsvétot.

Minden tavasszal elérkezik az
idő, hogy felébresszük kertünket téli álmából. A hőmérséklet tartós emelkedésével lassan előkerülnek a kapák, metszőollók és egyéb szerszámaink, hogy új életet leheljenek
még ébredező növényeinkbe.
Most igyekszünk a legfontosabb tavaszi teendőket leírni,
megalapozva ezzel kertünk
szépségét egész évre.

mészetes viszonyaikra. A nyulak számára fontos a mozgás, így egy kis papírdobozban csak sínylődnek és szenvednek. Szükségük van térre ahol boldogan ugrálhatnak. Természetesen, ha
nem vagyunk odahaza, akkor az állatot
tegyük biztonságos helyre, hogy ne tegyen magában, illetve a bútorzatban
kárt. Ha van rá lehetőség tartsuk az állatot kertben, célszerű egy saját kifutót létesíteni, ahonnan nem tud kiszabadulni,

tunk a kert növényeivel is. A legfontosabb teendőink közé tartozik a tél
végi lemosó permetezés, amivel a
már éledező kártevők ellen hatékonyan védekezhetünk. Fontos az időzítés, hiszen ez a művelet rügypattanás idején a leghatékonyabb, a kártevők és kórokozók ilyenkor a legérzékenyebbek a vegyszerekre, ugyanakkor a fának még nem ártunk nagyobb
mennyiséggel sem. A gombás betegségek ellen réz hatóanyagú szert
használjunk (Bordóilé), a rovarok ellen (pl.: pajzstetvek) pedig olajos növényvédőszert alkalmazunk, kizárólag fagymentes, szélcsendes időben,
bő permetlével. Elmaradhatatlan tennivalónk ezen kívül a metszés. A beteg, elhalt, túl sűrűn növő vesszők,
gallyak levágásával növényeink
szebb formáját, hosszabb életét teszszük lehetővé. A metszés módja növényenként változik. Erős metszést
végzünk a nyári orgonán, szakállvirágon, bugás hortenzián, valamint a
színes vesszőket hozó som és a füzek
is így lesznek a legjobb formájukban.
Ilyenkor mélyen vágjuk vissza a
vesszőket, hogy minél több új hajtást
kapjunk a vegetáció kezdetén. Egyharmados metszésnél az idősebb részek egyharmadát eltávolítjuk, valade ahová a macskák sem tudnak bemenni, hogy megegyék a kis nyuszit. Mindig legyen friss víz előtte. Tévedés,
hogy a nyulak nem isznak. Sajnos sok
állat egyszerűen kiszárad. Az étkezésükre is figyeljünk oda. A nyulak sok zöld
félétől felpuffadnak és elpusztulnak.
Minden zöldséget alaposan meg kell
mosni, mert a növényi permet megmérgezi az állatot. Kenyérhéjat, csokit és
egyéb emberi táplálékot TILOS adni
nekik!
Mint látható nem is olyan egyszerű
egy nyuszi tartása, így talán cikkünk olvasása után néhányan elgondolkodnak,
belevágjanak-e. És még egy fontos dolog. Visszatartó tényező lehet, hogy mára már bűncselekmény az állatkínzás.
És ha felmerül a kérdés, hogy akkor
mit ajándékozzunk húsvétra?
Élő állat helyett van alternatíva: a
csoki nyuszinak minden gyerek örül, és
ha azt nem egy élő nyuszi hozza, hanem
egy édes plüss annak ugyan annyira fog
örülni gyermekünk. És mondjuk meg
őszintén körülbelül ugyan annyi ideig is
fogja lekötni. Pár napig.

mint a legvastagabb ágakat földig
visszavágjuk, így a friss hajtások révén a növény tömörebbé válik. Fontos, hogy ez csak 3 évnél régebben
ültetett növényeken alkalmazható
módszer. Használhatjuk a vérvörös
ribizkére és az aranyfára, de csak virágzás után. A harmadik ismertetett
metszésmód a formára metszés, aminek célja a kompakt növekedés, illetve a virágzás elősegítése. Az előző
évben kissé felnyurgult vesszőket
vágjuk vissza a bokor eredeti, tömör
formájára. A nyár végén, ősz elején
virágzó növényeket kora tavasszal, a
nyáron virágzókat ősszel metsszünk,
külső állású rügyre.
Ezek után nekiláthatunk a növények tápanyagigényének kielégítéséhez. A tavaszi intenzív növekedés
elegendő „táplálék“ hiányában elképzelhetetlen, valamint az élettartam is rövidül,
ha a növény éhezik. Érdemes
erre odafigyelnünk, hiszen
nincs olyan növény, ami a
megfelelő műtrágyázást ne
hálálná meg. Ajánlott komplex műtrágyákat használni,
mert amíg a nitrogén a vegetatív növekedést segíti, addig
a kálium és foszfor a generatív szerveket, és a növény
egészségét befolyásolják.
Mivel a kertek többsége
kisebb-nagyobb mértékben füvesített, szót kell ejteni a gyep tavaszi
ápolásáról is. Annak megvalósítása,
hogy a gyep egész nyáron üde és homogén legyen, igen problémás, sok
odafigyelést igénylő feladat. Füves
területeink karbantartásának legalapvetőbb és legfontosabb művelete a

nyírás. Nagyon fontos odafigyelni a
fűnyíró pengéjének élességére, hogy
a fű ne szecskázódjon, hanem egyenletesen legyen levágva, így a kisebb
nyílt seben keresztül kisebb az esélye
az esetleges gombafertőzésnek. Lehetőség szerint minden héten végezzük el ezt a műveletet, ügyelve arra,
hogy 4-5 centiméteres tarlót

Felhívás
Tájékoztatjuk Gödöllő város lakosságát, hogy a
Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) nyulak vérzéses megbetegedésének megállapítása miatt Gödöllő, Isaszeg,
Pécel, Szada, Veresegyház, Mogyoród, Fót, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Csömör és Budapest
XIV., XVII. kerületekre védőkörzetet rendelt el, valamint védőkörzeten belül a házinyúl állományok
kötelező védőoltását, melynek költségei az állattartót terhelik.
A védőkörzetből csak az MgSzH engedélyével szabad házinyulat, házinyulak nyers termékeit (húsát,
bőrét, szőrét), fertőzés terjesztésére alkalmas tárgyat kivinni, illetve a védőkörzeten belül más területre átvinni vagy a védőkörzetre bevinni.

hagyjunk, illetve a levágott füvet
mindenképpen szedjük össze. A levágott fű komposztként hasznosítható,
így tovább szolgálja kertünket. Abban az esetben, ha őszi telepítésű
friss gyepünk van, érdemes a nyírás
után hengerezni, ezzel elősegítve a
jobb bokrosodást. A pázsit esetében
is igaz, hogy tavasszal sok tápanyagot veszít, így itt is szükség van a tápanyagok pótlására, ami műtrágya
kiszórásával elvégezhető. Mivel
aszályra hajlamos időjárásunk megköveteli, öntöznünk is kell, ügyelve
arra, hogy az esti órákban végezzük
el. Automata öntözőrendszerek esetén az éjjeli órákra is időzíthetünk.
Napos, meleg időben mindenképpen
kerüljük a vízpótlást, hiszen így nem
csak a párolgási veszteség nő meg
drasztikusan, hanem megkönnyítjük
a fuzárium megtelepedését is. Gondot jelentenek még a gyomnövények
is, amiknek megjelenésére bizton
számíthatunk. Leggyakoribbak a
gyermekláncfű, széles
levelű útifű, és a madársóska. Keskeny pengéjű
gyomásó, vagy szelektív kétszikűirtó vegyszer jelenthet megoldást. Az idősebb gyepek felújítása sem egyszerű feladat. A taposás
és öntözés következtében megtömörödött
talajt szükséges lazítani, levegősebbé tenni,
amit végezhetünk kézi,
illetve gépi erővel is.
Amellett, hogy a gyepszellőztetés jó
hatással van a talajra, a szellőztető az
elhalt növényi részeket is összszedi,
tisztábbá téve gyepünket.
Ezen feladatokon kívül is még
rengeteg a tavaszi tennivaló és persze
azt se feledjük, hogy minél többet
törődünk kertünkkel, annál hálásabb
lesz.

Eboltás
Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város lakosságát,
hogy Gödöllő városban az ebek 2008. évi veszettség 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

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Március 22-24.:

dr. Bölcskey Molnár Antal
Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati- és Okmányiroda

Tel.: 70/337-9785
Veresegyház, Erkel u. 3/E.

2008. március 20.

Mozaik

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
az idősek otthonába (Gödöllő, Ady Endre sétány 56.)

2008. június 24-tól - augusztus 30-ig az önkormányzat
Balatonlellei Gyermeküdülőjében korlátozott számban üdülési
lehetőséget ajánlunk fel gödöllői családok részére
2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban.

szociális gondozó és ápoló, vagy egészségügyi
végzettséggel rendelkező munkatársakat keres

Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek: 12.341 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló: 27.104 Ft/fő
Felnőtt: 43.316 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas: 36.659 Ft/fő
Nem gödöllői gyermek: 33.159 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt: 52.318 Ft/fő

Előnyt jelent: HID képesítés megléte, gödöllői állandó lakcím.
Illetmény: a Kjt szerint + munkahelyi pótlék.
Munkakezdés ideje: 2008. április 1.
Részletes felvilágosítás kérhető:
az intézmény vezetőjétől, 28-512-405 telefonszámon

A domonyvölgyi Lázár
Lovaspark

Üdülési csekket is elfogadunk!
Részletes tájékoztatást kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodáján (222-es szoba), vagy a
529-139-es telefonszámon lehet.

ami Gödöllőtől 5 km-re található,
keres lovakat szerető, lehetőleg fiatal, független
munkatársakat, csikós illetve lovász feladatok ellátására.
Szakképzettséggel rendelkezők előnyben. Szállás, étkezés
helyben megoldott.
Jelentkezésüket Szegedi Gábor
telepvezető várja a 30/229-5496-os telefonszámon.

Tel:28-420-331

ELEKTROMŰSZERÉSZ
vagy

ELEKTROTECHNIKUS
végzettséggel rendelkező szakembert
hegesztőgépek karbantartására és javítására.
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük juttassa el önéletrajzát az alábbi címre:
Polyweld Kft.
2100 Gödöllő, Fenyvesi főút 11.
Tel: 28/422-236
Fax: 28/421-615
E-mail: polyweld@polyweld.hu

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

MŰSZAKI
ADMINISZTRÁTOR
MUNKATÁRSAT KERES

Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal
a kastély titkárságán,
Vámosi Ritánál
vagy e-mailen:
vamosi.rita@kiralyikastely.hu

Gödöllői Kft. felvételre keres

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

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY KHT.

azonnali belépéssel!
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A DOMONYVÖLGYI LÁZÁR
LOVASPARK
(Gödöllőtől 5 km-re)
szakképzett szakácsot, felszolgálót,
valamint konyhai kisegítőt keres.
Érdeklődni lehet:
30/396-8002 telefonszámon és a
lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu
e-mail címen.

Március 17-24-ig: Máriabesnyő, Szabadság út 167. Tel.: 419-749
Március 24-31-ig: Medicína, Dózsa Gy. út
12. Tel.: 410-251.

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

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

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig, KEDDEN
N I N C S ÜGYFÉLFOGADÁS, Szerdacsütörtök: 8.30-15.30-ig, Péntek: 8.30-12 óráig
Lapzártánk:péntek 12 óra.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Hirdetés
ÁLLÁS
*Gödöllői városi piacra, zöldség boltba, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező, nem dohányzó kollégát keresünk azonnali kezdéssel is.
Érd.:30/230-1953, 30/9492-228
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését
várjuk. Ugyanitt idény jellegű munkára áprilistól október 31-ig büfébe
eladót felveszünk. Nyelvtudás előny.Érd.: 30/913-8769.
*ANGOL NYELVTANÁRNŐT keresünk 2-8 éves korú gyermekek játékos nyelvtanítására, kb.heti 5x1 órában, kizárólag hosszútávra.Tel: 70 527 16 37
*Gödöllői óvoda UDVARI TEVÉKENYSÉGET SZERETŐ,
KARBANTARTÁSHOZ ÉRTŐ munkatársat keres napi 8 órai foglalkoztatással. Tel: 28/430-243 (8-16 h között)
*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. Önéletrajzokat a következő e-mail címre kérjük: szilbenkft@invitel.hu Tel: 28/415-107
*FODRÁSZT KERESEK Gödöllő IBOLYA utcai SZÉPSÉGSZALONBA KEDVEZŐ
FELTÉTELEKKEL. NEM VÁLTÓTÁRSNAK. Zabó Ágnes (30) 268-2084
*Férfi és női takarítókat keresünk folyamatos munkára. Érd: 70/409-7651
*Bővülő szépségszalonba MANIKŰRÖS, PEDIKŰRÖS, MŰKÖRMÖS
munkatársakat keresünk. Tel: 20/222-9257, 20/550-1831
*Gyermekszerető, víg kedélyű, gyakorlattal rendelkező nyugdíjas nő
gyermekfelügyeletet vállal. Érd: 20/364-0056
*ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötnék egyedülálló nénivel v. bácsival. Szilasligeti,
középkorú, egészségügyi dolgozó asszony vagyok. Tel: 20/9896-900
*Betegek, idősek délutáni ápolását, háztartásba besegítést vállalok.
Takarítás és vasalás. Minden munka érdekel. Tel: 70/296-0535
*Cégünk keres vastaganyag hegesztésében jártas CO2 hegesztőket. Minősítés
előny! Gödöllői munkahelyre. Kiemelt bérezés, szállás biztosított! Tel: 20/492-3044
*Cégünk keres végzettséggel rendelkező autófényezőket Dunakeszi
munkahelyre azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezés! Érd: 20/4923-044
*Cégünk keres XV. ker.-i munkahelyre lakatosokat, csiszolókat fémipari
munkára. Kiemelt bérezés, szállás, utazás biztosított. Tel: 20/2369-797

*Némedi Autómosó Autókozmetika munkatársat keres felvételre gépjárműápolói munkakör betöltésére. Gödöllő, Magtár köz 2. Tel: 28/417-314
*Pénzügyi tevékenységet folytató Kft. keres munkatársakat pénzügyi tanácsadásra, 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
*ÉLELMISZER ÜZLETBE CSEMEGEPULTOST KERESÜNK. Fizetés megegyezés szerint. Tel: 70/3364-387
*Akarsz-e Japán legnagyobb Wellnes cég tanácsadója lenni, központok
kialakításában részt venni? Rendkívüli pénzkereset, karrier lehetőség. Tel:
30/645-7347, 20/959-2110
*TAKARÍTÓKAT KERESÜNK FÓTI TELEPHELYRE. Tel: 30/678-0671
*Hírlap értékesítő munkatársat gödöllői és budapesti munkahelyre
felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával lehet a Gödöllő,
Szabadság tér 9. sz. alatti Inmedio Hírlapüzletben.
*Újonnan nyíló gödöllői irodánkba keresünk irodai munkára megbízható
munkatársakat. Uniós fizetés. Számlaképesség előny. Tel: 70/634-1132
*Svájci tulajdonú cég irodai értékesítésre munkatársakat keres.
Feltételek: középfokú végzettség, jó kommunikációs készség. Havi 160 E
Ft. Érd: 30/9-812-796
*Az ORVI Utazási központ idegenforgalmi ügyintézőt keres. Feltételek:
valutapénztáros vizsga és utazási irodai tapasztalat. Jelentkezni kizárólag
e-mail-ben: info@orvi.hu
*Gödöllői étterem fiatal, érettségizett felszolgáló nőt felvesz.
Tel: 20/9-148-885
INGATLAN
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2
lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló
saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
*Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában egy 71 nm-es, III.
emeleti, 3 szobás, erkélyes, (nem panel) lakás. A fürdőszoba, wc, konyha
és az előszoba szépen felújított. Parkettás szobák, új radiátorok, egyéni
vízórák, és csendes, otthonos környezet jellemzi a lakást. Iá.: 14, 3 mFt.
Tel.: 20/414-2024.
*GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK lakható kis téglaházzal, jó környéken ELADÓ Iár
13,8 MFt 20-772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT www.godolloihaz.hu
*JÓ VÉTEL GÖDÖLLŐN! 69m2-es egyedi fűtéses erkélyes 1+2 félszobás
jó beosztású világos lakás központhoz közel ELADÓ! Azonnal költözhető.
Iár 13,9 MFt. 20-772-2428
*SZŐLŐ utcában 1,5 szobás kis rezsijű lakás ELADÓ Iár 10,5MFt. 207722428 www.godolloihaz.hu
*JÁNOS utcában 1,5 szobás felújított erkélyes világos lakás ELADÓ ! Iár
10,8 MFt 20-7722428
*ELADÓ 1+2 félszobás erkélyes panorámás jó állapotú lakás Gödöllőn
központban! Iár 10,3 MFt 20 772-2428
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-Keresünk:
•Gödöllőn lévő családi házat
20MFt-tól 30MFt értékig
•Kiadó ingatlant lakás céljára
•Egyedi vagy egyediesített
fűtésű 1.-2.em lakást
-Kínálunk:

-Építési telket alkalmi 11.900
Ft/m2 áron 1166m2 területű
13,8MFt.
-Kertváros
panorámás
részén 1163m2 telken nappali + 4 szobás családi házat
irányár: 36MFt.

*SZADÁN ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Iár 6 MFt 20-772-2428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT SZADA és GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválasztéka
irodánkban! www.godolloihaz.hu
*Eladó új építésű ikerház Kistarcsán, csendes, de jól megközelíthető
helyen, kulcsrakész állapot, 2008. májusi átadással!! Iár: 18,5 MFt 20
772-2428 www.godolloihaz.hu
*GÖDÖLLÖN Kertvárosban 3 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 27,5MFt
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428
*GYÖNYŐRŰEN FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ KERTVÁROSBAN ELADÓ!
Extra konyhabútor új-tető térkő-burkolat dryvit szigetelés
3szoba+nappali ÉRDEMES MEGNÉZNI! Iár 27.5 MFt 20-7722429
*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
*VERESEGYHÁZON parkosított kertben 2006-ban teljesen felújított tégla
építésű családi ház ELADÓ Nappali + 2 félszoba beépített terasz fedett 2
állásos kocsibeálló ásott kút. Központban, de csendes, kultúrált helyen,
aszfaltos utcában. Iár 17,8 MFt 20 772-2428
*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
*Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 2 szint, 170m2, 4 szoba + nappali, szép telek. Iár 27,5MFt. 20-772-2429
*Eladó kétgenerációnak is alkalmas családi ház a központhoz közel 170 nm
,4 szoba+2 nappali + 2 fürdő,igényes burkolatok. Iár 39,5 MFt 20-7722429
*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az
OTP mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
*Gödöllőn a REMSEY krt.-i TEREMGARÁZSBAN AUTÓBEÁLLÓ ELADÓ!
Iár: 1,7MFt. Érd: 30/924-6979
*GARÁZS eladó a János utcai garázssoron. Elektromos áram, szerelőakna. Iár: 1,75MFt. Érd: 30/924-6979
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS

*Pataktéri TÉGLA GARÁZS ELADÓ. Villannyal, szerelő aknával kb. 20 m2.
Iár: 1,4 M Ft. Tel: 70/628-4360
*Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek eladó. Iá: 11 M. Tel:
28/404-124, 30/2766-526
*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
*Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350 m2-es
megosztható építési telek 80 m2-es felújítható házzal eladó. Tel: 28/421-619
*TELEK eladó a Boncsok-dűlőben. Ugyanitt KIS KUTYAHÁZAK, nagy
faasztal 2 lócával is eladók. Tel: 30/2850-144
*Kiemelt építési övezetben kertként művelt 652 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ.
Víz, gáz telken belül, villany, csatorna a kerítésig. Iár: 18 M Ft. Tel: 20/599-8990
*Vácszentlászlói szépfekvésű 1157 m2-es belterületi építési telek bekerítve
eladó. Közművek a telek előtt. Iár: 2,85 M Ft. Érd: 30/216-1792
*Eladó Őrbottyánban 4200 és 1180 m2-es kereskedelmi szolgáltatásra
kijelölt belterületi telek a Fő úton az Avia benzinkút mellett. Megosztása
is lehetséges. Iár: 5500 Ft/m2 Érd: 30/383-5689
*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
*Gödöllő Palotakerten 1 szobás földszinti, redőnyös, vízórás, szabályozott
fűtési rendszerű, jó állapotú lakás eladó. Tel: 28/421-619
*ELADÓ v. KIADÓ 90 m2-es lakás a városközpontban. Érd: 06-20-3238-106
*Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, kétszobás, parkettás,
konvektoros, 2. em. téglaházi lakás saját tárolóval eladó (erkély nincs).
Iár: 10,9 M. Tel: 30/350-4346
*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
*Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás
lakás részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
*Sürgősen eladó Gödöllőn a Palota-kerten egy X. emeleti 57 nm-es 2
szobás felújított lakás. Iár: 13,1 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
*Sürgősen eladó Aszód központjában egy 57 nm-es 1 + 2 félszobás szép
állapotú lakás. Iár: 12,5 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
*NEM PANEL! 64,5 m2-es, 2,5 szobás, saját vízórás, cirkófűtéses, erkélyes, 3.
em. lakás eladó! Szt. János u. Iár: 14,5 M Ft. Tel: 30/461-4308
*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
*Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű 3. em.
napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, konyha) műanyag
ablakokkal. Iár: 16M. T: 70/315-4111
*2 szobás, erkélyes, 56 m2-es 3.em. lakás eladó Gödöllőn, a Szt. István
téren. Iár: 10,5 M. Tel: 20/510-5063
*A Szent János utcában 2 szobás 3. emeleti, egyedi fűtéses lakás eladó.
Ügynökök kíméljenek! Tel: 30/515-1143
*Gödöllő központjában (Kőrösfői K. A. u. 39.) 2 utcára nyitható, kertes
(693m2), 3 szoba összkomfortos családi ház eladó. Iár: 24 M Ft. Érd:
20/551-7194
*34 m2-es, 1. em., déli fekvésű lakás az Erzsébet krt.-on Kastély parkkal
szemben eladó. Ár: 8,8 M Ft. Tel: 28/422-067
*Gödöllőn 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
*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 összkomfortos családi ház 300nöl kővel burkolt, parkosított kerttel, klímával, elektromos 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, 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
*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

*Gödöllő János utcában 3. em. 54 m2-es, 2 szobás, erkélyes, redőnyös, felújított, azonnal beköltözhető lakás eladó. Ár: 11 M Ft. Tel. 20/388-3292
*VALKÓ KÖZPONTJÁBAN ELADÓ új építésű 2×70 m2-es
ÜZLETHELYISÉG, (alul húsbolt üzemel, tetőtéri üzlethelyiség üres). Érd:
20/455-3963, 20/3137-489
*Eladó a Kazinczy körúton 2007.-ben teljes körűen felújított 2,5 szobás (64
m2), földszinti lakás. Egyedi cirkófűtésű, elektromosan átvezetékelt,
nyílászárók cserélve. Ár: 14,3 M Ft. Tel: 20/976-2153
*Eladó SZENTENDRÉN 60 m2-es, 2 szobás, felújított, panorámás, egyedi
fűtésű, 2. em. öröklakás, v. elcserélném Gödöllőn ill. környékén levő kertes
házra. Tel: 20/886-2228
*Gd. Damjanich utcában 2 szobás, felújított családi ház eladó! (Gödöllői
konv. lakáscsere lehetséges.) Iár: 20,5 M Ft. Érd: http://ficsorhaz.uw.hu/
70/296-0535 hétköznap 15 h után
*Gödöllőn, János utcában fsz.-i, 1 szobás, konvektoros (alacsony rezsi)
lakás tulajdonostól eladó 10,2 M Ft irányáron. Érd: 20/349-9526,
munkaidőben: 06-1-413-3095
*ELADÓ a KOSSUTH L. utcában 2 szobás, 56 m2-es lakás. Érd: 20/447-1532
*NEM PANEL 55 m2-es, 2 szobás, saját vízórás, gázkonvektoros fűtésű,
3. em., erkélyes lakás csendes, nyugodt helyen eladó. Szt. János u. 8/B,
3/9. Tel: 20/370-6407
*Gödöllőn, Röges utcában újonnan épülő ikerház eladó. Érd:
30/645-5659
*Eladó Gödöllőn, családi házas környezetben 766 m2 saroktelken 1993ban téglából épült kétszintes családi ház. 150 m2 nappali, am. konyha
+étkező +kamra, 3 nagy és 2 fél szoba (jelenleg gardróbnak beépítve),
gázkazán, padlófűtés. 2 fürdőszoba (egyikben hidromasszázs kád, másikban zuhanykabin), 2 WC, nagy terasz, garázs, a kertben beton alapú faház
(tároló). 200-ben teljesen felújítva. Iár: 39,8 M Ft. T: 30/20-20-207
*Újépítésű, központi fekvésű (Gd, Kossuth 1.) 47 m2-es, 2.em. 1,5 szobás
tetőtéri lakás kocsibeállóval, beépített konyha- és nappali bútorokkal
eladó! Iár: 14,5MFt Érd: 30/678-3910
*ERDŐKERTESEN 471 m2-es telken 38 m2 faház NYARALÓ,
szigetelt gázkonvektoros fűtésű, télen is lakható, áron alul eladó
6 MFt-ért. Érd: 30/252-6494
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában (parkhoz közel) 2. emeleti, 2,5 szobás, 64
m2-es erkélyes lakás beköltözhetően eladó. Tel: 20/2617-532
*Gödöllőn, a Kossuth Lajos utcában igényesen felújított 2. emeleti,
csendes, világos, 1+2 félszobás 62 m2-es erkélyes lakás eladó magánszemélytől. Iár: 13,2 M Ft. Tel: 20/999-3151
*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

RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*GÖDÖLLŐN, az egyetemtől néhány percre 130 nm-es, nappali +3 szobás, garázsos, 2003-ban épült, kétszintes, 2 erkélyes
lakás extrákkal eladó. Irányár: 34 mFt .
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 53 nmes,
két
szobás,
első
emeleti,
téglaépítésű,
konvektoros
lakás
SÜRGŐSEN eladó, 11 mFt fixáron.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz. alatt
33 nm-es, tetőtéri, egyedi fűtésű, emeltszintű szerkezetkész lakás, kocsi beállóval SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 11,5 .
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 564 nm-es,
panorámás, közművesített építési telek
90 nm-es házalappal eladó (tervrajz,
építési engedély). Iá: 10.5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 522
nm-es telken nappali +4 szobás, 2
szintes családi ház, 70 nm-es
üzlethelyiséggel eladó. Iá: 41 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás, 4.
emeleti, jó állapotú lakás eladó. Iár:10,9 mFt.

*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, konvektoros lakás (tágas szobákkal, alacsony rezsivel) eladó. Irányár: 12,5 mFt
*A Szent János utcában 64,3 nm-es,
2,5 szobás, 3. emeleti, jó elrendezésű,
erkélyes, konvektoros lakás eladó.
Irányár: 14,5 mFt .
*A központban 100 nm-es, első
emeleti, 5 szobás, erkélyes lakás egyedi, beépített bútorokkal, hatalmas,
fedett terasszal eladó. Iár: 29,5 mFt
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti szépen felújított lakás
eladó. Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 12,9 mFt
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás, erkélyes, 6. emeleti 2 éve
felújított lakás eladó. Iá: 12,4 mFt
*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN,
erdő mellett 69 nm-es, első emeleti
(étkező konyha, nappali + háló), 2002ben
épült,
igényes,
erkélyes,
padlófűtéses lakás, tárolóval, saját
parkolóval eladó. Iá: 19.5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben 670 nm-es telken nappali + 3 szobás 140 nm-es új építésű
családi ház eladó. Irányár: 38 mFt.
*A Királytelepen, 700 nm-es telken, nappali+4 szobás, 150 nm-es,
3 szintes családi ház eladó.
Irányár: 36 mFt
*A Fenyvesben 720 nm-es telken nappali + 2 szobás, 130 nm-es, lapos tetős
(tetőtérbeépítési engedéllyel) családi
ház eladó. Irányár: 30 mFt.
*A Kertvárosban 720 nm-es telken 150
nm-es, felújított 3 szobás, garázsos
családi ház eladó. Irányár: 24,5 mFt.
*A Kertvárosban osztatlan közös telken,
70 nm-es, nappali +2 fél szobás szépen
felújított házrész eladó. Irányár: 14 mFt.
ÚJ LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nmes telken most épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi lakások szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 31,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nmes telken most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4 szobás, garázsos ikerházi lakások szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 33 mFt.
*SZILASLIGETEN
a
Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű,
új építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók.
*KISTARCSÁN, a kórház mögött 700
nm-es telken most épülő,72 nm-es,
nappali+ 3 szobás ikerházi lakások
májusi átadással leköthetők. Szoc. pol.
felvehető. Iá:18,5 mFt.
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Hirdetés
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.:
20/3135-816, 30/562-3475
*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 generációnak
alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal,
kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
*EXTRA, EXTRA állapotban! Gödöllő, Szt. János utcai, első emeleti, 60 m2es gázfűtéses lakás 13,8 irányáron eladó. Tel: 70/383-5079
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es, jó
állapotú lakás. Ár: 13,5MFt. tel: 70/320-6985
*Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 2 szobás, 55 m2-es magasföldszinti lakás 12,1 M Ft-ért. Plusz a beépített bútorok megegyezés
szerint. Tel: 28/414-572
*Eladó lakás Gödöllőn a Szőlő utcában. 69 m2-es, 1+2 félszobás, étkezős,
tárolós, parkra néző, csendes, erkélyes, világos, egyedi fűtéses, alacsony
rezsijű magánszemélytől! Tel: 30/475-0807
*Gödöllőn a Remsey körúton 1. em. 61 m2-es teljesen felújított szép
állapotú lakás eladó pincerekesszel és tárolóval. Ár: 17,7 M Ft. Tel:
30/9-133-789
*Gödöllőn eladó Erzsébet kir. krt-on 3. em-i 55 m2-es 2 szobás lakás 12
MFt + felújítás. Tel: 30/490-8516
*Gödöllő központjában igényes 55 m2-es lakás tulajdonostól eladó. Iár:
12,9 M Ft. Érd: 30/681-1270
*A Kossuth Lajos utcában, Gödöllő egyik legjobb részén eladó egy 55 m2es, felújított 4. emeleti lakás. Iár: 12,9 M Ft. Érd: 30/399-7378
*Gödöllőn a Harasztban 60 nm alapterületű, 1 + fél szobás összkomfortos ikerház-fél 2 x 12 nm-es melléképülettel, 500 nm-es saját
telekrésszel. Iá: 17,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 1050 nm-es telken (26 m-es utcafronti szélesség)
eladó 120 nm alapterületű, 3 szobás családi ház. Iá: 23,8 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, 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. felvehető. 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 stílusban, 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

2008. március 20.
*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: 28/411086 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,
Gödöllő, 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 INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Veresegyházon fenyőerdő mellett, 530 nm-es parkosított saroktelken
eladó 1997-ben épült, 140 nm lakóterű, nappali + 4 szobás tetőteres
családi ház garázzsal, külön tárolóval. (kandalló, szökőkút, házi vízmű, új
thermo ablakok). Iá: 26,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 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), hangulatos 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
*ÁRON ALUL ELADÓ DOBÓ KATICA UTCAI TELEK 755 m2-es, 20m-es
utcafrontú, összközműves, műút melletti. Ár: 13MFt. 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
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 54 m2-es, nappali, 2hálószobás,
kocsibeállós, előkerttel, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ lakás a Harasztban. 57m2-es, 1.emeleti, nappali, 2hálószobás,
kocsibeállós, erkélyes, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-teraszos,
egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár:18,8MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban konvektoros fűtésű, 3. emeleti, 69 m2es, nappali, 2 szobás, erkélyes lakás. Ár: 13,9 MFt. INGATLANBANK
06704562103
*2. EMELETI LAKÁS! Kossuth L. utcában 56 m2-es nappali, 1 szobás lakás
eladó. Ár: 10,9 MFt. INGATLANBANK 06704562103
*AZONNAL KÖLTÖZHETŐ LAKÁS! Központban 4. emeleti 62 m2-es 2 szobás.
Ár: 11,3 MFt. INGATLANBANK 06704562103
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*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban tégla építésű házban 3.emeleti, 50m2es, nappali, 1 szoba, erkélyes. Ár: 12 MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa
06704562104
*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
*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 INGATLANBANK 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
*VERESEGYHÁZON ÚJ ÉPÍTÉS 325m2 rendezett telken, amerikai konyhával,
2 szobás, teraszos, garázsos ház. Ár: 25 MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa
06704562104
*SZADÁN SZERKEZETKÉSZ CSALÁDI HÁZ csendes, nyugodt környéken
1011m2-es panorámás, összközműves telken áron alul eladó. Ár:18,6 MFt.
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ a Fenyvesben. Nappali kandallóval, 5szoba, 30m2es terasz, garázs. Ár: 27,5 MFt. INGATLANBANK 06 70 456 2103
*KARTALON CSALÁDI HÁZ 1906m2-es telken, nappali, 5hálószoba, terasz,
kerti sütögető, külön házban üzlethelyiség. Ár: 28 MFt. INGATLANBANK Mátrai
Zsuzsa 06704562104
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)
*30 m2-es 1 szobás lakás nagyon alacsony rezsivel nem dohányzó
számára kiadó. Tel: 70/451-4323
*Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038
*Gödöllő Blahai részén kiadó színvonalas családi ház, telek használattal,
garázs van. Bérleti díj + 2 havi kaució. Tel: 28/416-305
*Gödöllő központjában, Kossuth utcában, 62m2-es, 2 szobás bútorozott
lakás hosszútávra kiadó márciustól. Albérleti díj +rezsi +1havi kaució. Tel:
30/6276-133
*67 m2-es bútorozott KERTES HÁZ kiadó. Érd: 70/226-1737
*1 szobás albérlet kiadó az Erzsébet királyné körúton április 1.-től. Érd:
20/2961-213
*János utcában egyedi fűtésű, vízórás, parkettás 2 szobás, világos 60 m2-es lakás hosszútávra nem dohányzó bérlőnek kiadó.
Tel: 70/320-3081
*Gödöllő Palotakerten földszinti 1 szobás, vízórás, mért fűtési rendszerű,
redőnyös, jó állapotú lakás kiadó. Tel: 28/421-619
*Gödöllő központjában 2 szobás lakás kiadó. Tel: 30/288-3240
*Gödöllőn, (Máriabesnyőn) 1 szobás, konyhás, zuhanyozós, bútorozott
lakás kiadó 60 E Ft-ért + 1 hónap kaució. Tel: 28/419-456
*Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban,
külön bejáratú 50 m2-es, összkomfortos bútorozott lakás kiadó (kábel Tv
+Internet). Tel: 20/914-2007
*Azonnal kiadó Palotakerten 44 m2-es bútorozatlan lakás 35 E Ft + rezsi
+ 1 havi kaució. Tel: 20/343-0057
*Kiadó Április 1-től a János u. elején 2 szobás, felújított lakás
hosszútávra. 50 E Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó.
Tel.: (70) 701-9510
*Gödöllőn a Szent János utcában hosszú távra kiadó 55 nm-es, felújított,
konvektoros, egyedi fűtésű, 1+2 félszobás lakás, külön tárolóval 55 E Ft
+ rezsi + 1 havi kaució. Érd.: 70/568-5120
*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás
(bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
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*Gödöllőn fiatal férfi részére albérlet kiadó. T: 30/611-1080
*Sürgősen kiadó! Gödöllőn, Szt. János utcában 3. emeleti bútorozott
lakás (egyedi fűtés, kábeltévé, korlátlan Internet hozzáférés) azonnali
költözéssel kiadó! Tel: 20/584-7702
*Gödöllőn a Paál László közben 1,5 szobás, bútorozott, egyedi fűtésű, jó
állapotú lakás kiadó! 55 E Ft + rezsi + 1 havi kaució! Tel: 20/466-2140
*Gödöllő központjában igényes 85 m2-es 2 +2 félszobás bútorozott,
amerikai konyhás, parkolós lakás, valamint Kossuth L. u.-ban 45 m2-es
raktár kiadó. Tel: 30/9617-621
KIADÓ

*Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a Szőlő utcában. Érdeklődni lehet a 20-9424-062 tf-számon.
*Gödöllőn, Sony mellett, zárt 2500 m2-es telken 2 db 25 m2-es épület bérbeadó! 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
*Tágas (42 m2) garázs fele a Szőlő utcában hosszútávra egy megbízható autótulajdonosnak márc. 15.-től kiadó. Érd: 28/412-068, 20/3682-240
*KIADÓ 200m2-es raktárhelység nagyon jó helyen, Gödöllői vasútállomás mellett. 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
*Gödöllő Kossuth L.- Remsey sarkán 18 m2-es üzlethelyiség bérbeadó. Tel:
20/9547-249
*Gödöllő-Máriabesnyőn lévő szálloda melegkonyhás étterme kiadó. Tel:
70/381-4137
*Kiadó iroda, fodrász, kozmetika stb.-nek alkalmas 25 m2-es helyiség kis rezsivel, olcsón! Tel: 20/3238-106
*Kiadó lakásnak vagy irodának egy 57 m2-es lakás a Tűztorony épületében.
Érd: 30/207-8751
*2 szoba + étkezős, összkomfortos, felújított, önálló társasházi lakás (esetleg
fedett autó beállóval) az Erzsébet park közelében lévő családi házas övezetben
hosszú távra kiadó lakás v. iroda céljára. Iár: 80-90 EFt/hó. Érd: 28/413-649,
est@estdesign.hu
*Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: 20/9455583.
SZOLGÁLTATÁS

Kereskedelmi hirdetés felvétele:
70/3817-694
*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, 20/9177555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.:
70/241-8999.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit
becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
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*URULÓGIA Dr.Rózsahegyi József főorvos, orvostudomány kandidátusa KEDD: 16.30-19.00 Előjegyzés: 350-0631, 20/972-5592 1132
Budapest, Babér u. 32. I. em. (Göncöl és Babér u. sarok). Parkolás a
Vitalorg szakorvosi magánrendelő udvarán.
*TERMO-AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZS a Gödöllői Művelődési Házból
átköltözött a Szabadság út 13. sz. üzletsorra. Tel: 20/423-2282
*Vibrációs tréner- életkortól, testsúlytól függetlenül mindenkinek
ajánlott; fogyás, alakformálás, narancsbőr kezelés, izomerősítés,
inkontinencia, csontritkulás kezelése. Élj vele, spórolj időt, pénzt és
energiát! T: 70/4141-629
*Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel. Reuma,
izületi bántalmak, hátfájás, stressz oldására, fájdalmak megszüntetésére. Tel: 70/701-9510
*Otthonomban vasalást vállalok. Alsósok korrepetálását – angol
kiegészítő korrepetálással 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
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép
munka! Tel.: 70/505-1177.
*FUVAROZÁST, KISEBB KÖLTÖZTETÉST, LOMTALANÍTÁST
VÁLLALOK. Tel: 30/6767-966
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javításacseréje, 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
*Kőműves mester vállalja családi házak teljes körű kivitelezését,
felújításokat műszaki vezetéssel. Dryvitolás, ácsmunkák. Tel:
20/925-8912
*KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁSOK (metszések és öntözőrendszer
is) és ehhez kapcsolódó mindennemű építőipari munkák kivitelezését
vállaljuk. Tel: 70/252-1688
*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
*REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET, KÉPREGÉNYT,
DVD FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-5888.
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz
elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás,
fakivágás. 30/402-7276
*KISKERT, SZŐLŐ, GYÜMÖLCSÖS GONDOZÁSÁT VÁLLALOM
SZAKÉRTELEMMEL. Gödöllői nyugdíjas. Tel: 20/802-6949
*LAMBÉRIÁZÁS, LAMINÁLTPADLÓ LERAKÁS REFERENCIÁVAL.
Hívjon bizalommal! Tel: 30/9668-670
*KERTÉPÍTÉST és KERTFENNTARTÁST ill. egyszeri
KERTRENDEZÉST vállalok. Tel: 20/886-2273
*Könyvelés, bérszámfejtés, teljes körű TB ügyintézés: 06-70-3667935 Csáki Judit
*Rátkai Lajos ács: 06-20-511-3874, tetőszerkezet, pavilon, garázs,
kerti bútor, kerítés. Hétvégi és családi ház építés fából. Referencia
munka és garancia.
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OKTATÁS
*KATEDRA NYELVISKOLA-nál angol, német, olasz, spanyol, francia nyelvtanfolyamok folyamatosan indulnak. Cím: Gödöllő, Páter Károly u. 1.
www.katedra.hu, godollo@katedra.hu
*SZAXOFON- ÉS KLARINÉTOKTATÁST VÁLLALOK. 20/2500-674
*TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos csatlakozási
lehetőséggel. Érd: 20/544-8021
*Diplomás angol tanárnő magánórákat vállal Máriabesnyőn (Gödöllő) 3600
Ft/90 perc. Tel: 20/580-5494
*Magánórák alsósoknak v. felsősöknek. Általános iskolás gyermek „házitanítójaként” vállalom a napi leckék megtanítását, hogy otthon már ne legyen
felelőssége a családnak. Tapasztalt fejlesztőpedagógus vagyok Gödöllő
belvárosában, az összes segédanyaggal, kidolgozott témákkal. 1800 Ft/óra.
Tel: 70/284-9150
*Egyetemista lány külföldi nyelvtapasztalattal ANGOL, NÉMET oktatást vállal,
hétvégén is! Tel. 70/408-9844
ADÁS~VÉTEL
*Eladó 2 db használt, jó állapotban lévő női kerékpár. Tel.: 20/-9811-027.
*Március 18-án NYÍLIK Gödöllő Kossuth L. u. 9. sz. alatt a ZEBRA GYERMEKBUTIK. Kibővült áruválasztékkal, első héten 10% KEDVEZMÉNNYEL
várunk minden kedves vásárlót.
*KÁVÉZÓ ÉS TEÁZÓBÓL MEGMARADT FELSZERELÉSEK ELADÓK. Tel:
30/9668-670
*Eladó jó állapotú kombinált szekrénysor, 160 l-es hűtő, Simens porszívó,
keverőtárcsás új állapotú mosógép. Érd: 28/422-067
*Eladó akác és tölgy tüzifa. Érd: 20/9611-688
*KOLONIÁL BÚTOROK ELADÓK A NAGYFENYVESBEN. Érd:
30/202-7849
*Eladó 60 éves jó állapotú KONYHASZEKRÉNY, 3 db-os SZEKRÉNYSOR,
MOTORKERÉKPÁR. Tel: 20/599-8990
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes kisbusz) friss vizsgával eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész eladó. Tel.:
1/409-0875, 30/941-3345.
*Sürgősen eladó egy SCHAEFF SKB 800-as típusú kotró-rakodó földmunkagép. Iár: 2,7 M Ft. Érd: 30/699-4352
*Jó állapotban lévő, 1993-as évjáratú, Fiat Fiorino felújított motorral,
érvényes műszakival, áron alul, 200 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (20) 212-6315.
*Eladó Zakladi Metalon háromszemélyes lakókocsi. Ára: 250 EFt. Desta
3,5 t teherbírású targonca (diesel).Ára: 450 MFt. Érd: 70/629-5426,
28/430-574
TÁRSKERESŐ
*„Éva” Társközvetítő! Keresek megalapozott háttérrel 44 éves férfinak
olyan hölgyet, aki gyermeket is vállalna. – 33 éves mélyen érző szerény programozó fiúnak hozzá illő hölgyet (1 gyerek nem akadály). 30/228-4096
*Minden korosztályból várom a párkapcsolatra vágyó emberek jelentkezését. Bizalmas, diszkrét közvetítés! 70/546-2484, 30/228-4096,
20/967-4009
EGYÉB
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg + üveg. Napraforgó, repceméz
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Röplabda – Magyar Kupa

Bravúros TEVA bronz
Március 13-án és 14-én rendezték a női Magyar Kupa négyes
döntőjét Nyíregyházán, ahol természetesen a TEVA-GRC is érdekelve volt. A mieink a tavalyi évhez hasonlóan a harmadik helyen végeztek a Vasas és a házigazda Nyíregyháza mögött,
megelőzve a BSE gárdáját.

Az elődöntő párosítása értelmében a
TEVA lányok a Vasassal kerültek össze
a csütörtöki napon. A találkozó nem sikerült túl jól a mieink szempontjából,
hiszen annak ellenére, hogy szoros szetteket vívtak ellenfelükkel, simának tűnő 3–0-s vereséget szenvedett csapatunk a piros-kék gárdától. Másnap, így
„csak” a bronzéremért léphettünk pályára (a másik ágon nagy csatában a
Nyíregyháza nyert a BSE ellen 3–2-re,
így ők jutottak a döntőbe).
Az előző évben is ugyanez volt a leosztás és ismét a Hollósy László-Szalay Attila edzőpáros által dirigált gödöllői
hölgyek örülhettek a végén. A kezdést
egy kicsit bealudták a lányok, de a második szettben magukra találtak a Bajáriné Pesti Anikó vezérelte gyógyszergyáriak. Az inkább izgalmas, mint szín-

vonalas találkozó fordulópontját a második szettben láthatták a nézők, amikor
a mieink 19-23-as állásról fordítva hozni tudták a szettet és ezzel kiegyenlítettek. Ugyan a harmadik játékot is a BSEFCSM nyerte, de ismét újítani tudott a
TEVA-hatos, így következhetett a döntő játszma, amiből a küzdeni tudásból
jelesre vizsgázó TEVA-GRC került ki

győztesen. Ezzel, hasonlóan az előző
évihez, ismét kupabronzot szerzett a
csapat, de, hogy mekkora különbség
van a tavalyi és a mostani 3. hely között,
azt Hollósy László edző mondta el: „A
szezon elején a bajnoki, illetve a kupaaranyért indultunk, de sajnos az erősítések nem úgy sikerültek, ahogyan elterveztem. Szerettem volna egy kubai
légióst a csapathoz hozni, de az átigazolási szezon lejártááig, januárig rajtunk
kívül álló okok miatt nem történt semmi, ezért egy kicsit át kellett értékelni a
csapat szereplését. Tovább rontotta az
esélyeinket, hogy Mester Orsolya
ugyan visszatért januárban, de a nemrég
elszenvedett bokasérülése miatt rá már
nem számíthatot és kettő nappal a kupadöntő előtt másik meghatározó játékosunk, Rácz Márta is kidőlt. Az ütő, bal

Futsal – Bosszantó vereség a Népligetben

Gyors gólok meccse
Március 17-én az FTC ellen lépett
pályára a népligeti csarnokban a
Megatherm-Gödöllői SK teremlabdarúgó csapata az NB I-es futsal bajnokság 19. fordulójában. A
Gödöllő egy mindvégig izgalmas
mérkőzésen maradt alul cseppet
sem jobb ellenfelével szemben
(9–5).
A gólgazdag találkozón a mieink kezdték jobban a meccset és a remekül játszó
Harnisch Ákos révén meg is szerezték a
vezetést. Nem örülhettünk sokáig,
ugyanis pár másodperc múlva már ismét
egyenlő volt az állás, majd kisvártatva a
Fradi került előnybe, de a félidő lejárta
előtt sikerült egyenlítie a MegathermGSK-nak (2–2).
A folytatás igen izgalmasra és tartalmasra sikeredett. Ismét az FTC került
előnybe, de megint egyenlítettünk. Kézben tartotta Tóth Károly együttese a
mérkőzést és több lehetősége volt a vezetés megszerzésére, de a kritikus pillanatokból mindig a zöld fehérek jöttek ki
jobban (jellemző volt a meccsre, hogy

négyszer történt meg, hogy a gólunkra
góllal válaszolt a népligeti alakulat). Futottunk az eredmény után, és úgy tünt,
hogy 6–5-nél utolérjük az ellenfelet, de
az ekkor már vészkapussal játszó gödöllői fiatalok pontatlan passzaiból kétszer
is az üres kapuba lőttek a hazaiak, így eldőlt a három pont sorsa. A végén még
egy gólt kaptak a mieink, így 9–5-re
nyert az FTC, de a végeredmény nem
tükrözte igazán a játék képét, ugyanis
egy semmivel sem erősebb ellenféltől
szenvedett a Megatherm bosszantó vereséget. A csapat ezzel ismét egy helyet
lejebbcsúszva, jelenleg a 8. helyen áll a
bajnoki tabellán.
Futsal NB I., 19. forduló
Allianz-FTC – Megatherm-GSK 9–5
(2–2)
Gólszerzők: Harnisch Ákos, Farkas
Ádám (2), Póta Balázs, Horváth András.

Utánpótlás – Négy között az
U21-es csapat
A Megartherm-GSK U21-es csapata
esélyeshez méltóan jutott tovább az első

Asztalitenisz – Három fronton is dobogón

Remek tavaszi GEAC rajt
Továbbra is remekül szerepelnek
a GEAC asztalitenisz szakosztályának csapatai a különböző bajnokságokban. Az NB III-ban a bajnoki címért küzdő GEAC I. előbb
a Hatvant, majd a Pásztó csapatát küldte haza pont nélkül és továbbra is nagy eséllyel pályázik a
másod osztályba való feljutásra.
Márciusban még két rangadót játszanak
a gödöllőiek, előbb a jelenleg 3. helyen
álló Bátonyterenye, majd a negyedik pozíciót elfoglaló Mátraszele látogat Gödöllőre. A Megyei A osztályban szereplő
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GEAC II. bravúros döntetlent ért el a sorozatban 5. bajnoki címére hajtó és még
veretlen Szentendre ellen, majd fölényesen verte a Vecsés és a Vámosmikola
gárdáját. Így, ha a hátralévő, elvileg kötelező győzelmeknek nevezhető mérkőzéseket hozza a csapat az alsóházi ellenfelekkel szemben, és hazai pályán megveri a nagy rivális Dabast, akkor ezüstérmes lehet a GEAC II.
A Megyei B osztályban vitézkedő
GEAC III-nak ebben a szezonban nem
sikerül megismételnie a tavalyi eredményeit, és jelenleg a 8. helyen áll. A
GEAC IV. viszont rangadót nyert az

kezében vérrögöt találtak, ami miatt a
pályafutása is veszélybe került. Ezért a
mostani helyzetünkben ez a bronzérem
az arannyal ér fel. A következő időszak
fő feladata, hogy minél jobban felkészüljünk a bajnoki rájátszás küzdelmeire és megpróbáljunk „csodát tenni”,
azaz a bajnoki elődöntőben megverni a
Vasast, ami nehéz feladatnak ígérkezik,
de nem lehetetlen.” (A Gödöllő előbb
az Angyalföld együttesével játszik majd
a bajnoki negyeddöntőben április 5-én
és 7-én – a szerk.)
A döntőt hasonlóan az előző évihez a

Nyíregyháza és a Vasas vívta. A hatalmas küzdelmet és színvonalas öszszecsapást hozó találkozót végül a
Vasas nyerte, visszavágva a tavalyi
kudarcért. (3–2).
Magyar Kupa, négyes döntő Nyíregyháza:
Elődöntők: TEVA-GRC – Vasas
Opus-Via Óbuda 0–3 (-23, -21, -19);
Betonút-NRK Nyíregháza – BSEFCSM 3–2
Bronzmérkőzés: TEVA-Gödöllői RC
- BSE-FCSM 3-2 (-13, 24, -18, 23, 9)
Döntő: Betonút-NRK Nyíregháza –
Vasas Opus-Via Óbuda 2–3
A 2007/2008-as Magyar Kupa végeredménye: 1. Vasas Opus-Via Óbuda, 2. Betonút-NRK Nyíregyháza, 3.
TEVA-GRC, 4. BSE-FCSM.
-ll-

osztályú korosztályos futsal bajnokság
alapszakaszából és került a legjobb négy
közé. A gödöllői fiatalok a Keleti csoport második helyén zárták az alapszakaszt, miután az utolsó fordulóban március 14-én a sereghajtó Futsalsa gárdáját
verték magabiztosan 15–0-ra hazai pályán. Tokai Norbert együttese a nyugati
csoportban élen végző Aramis, az
ugyanitt 2. helyen záró Fortuna és a keleti csoportot megnyerő Mezei-Vill FC
Berettyóújfaluval egyetemben jutott tovább. A legjobb négy közé jutó együttesek információink szerint négyes döntő
keretében (a nyugati első a keleti másodikkal játszik és fordítva az elődöntőben, majd a győztesek vívják az
aranycsatát, a vesztesek a bronmeccset)
csatáznak majd az U21-es bajnoki
aranyért.
Futsal U21, keleti csoport 10. forduló
Megatherm-GSK U21 – Futsalsa 15–0
(9–0)
Gólszerzők: Száraz Szabolcs (4), Nagy
Roland (4), Nagy Zsolt (3), Kecskés
Gergő, Kockás Péter, Tóth Péter, Müller
Péter.
Következik:
2008. március 31., hétfő, 19 óra, egyetemi sportcsarnok: Megatherm-GSK –
Szentes.
-ttezüstért harcoló Szada otthonában, majd
kétvállra fektette a Püspökhatvan gárdáját, így annak ellenére stabilan 2. a
bajnokságban, hogy egy meccsel kevesebbet játszottak a többieknél. Amennyiben az elhalasztott mérkőzést is megnyeri csapatunk, akkor az ezüstérem ebben a
bajnokságban is Gödöllőre kerülhet.
Eredmények:
NB III.: GEAC I. – Hatvani ASE 14–4;
GEAC I. – Pásztói AC I. 13–5
Megye A: GEAC II. – Szentendre 9–9;
GEAC II. – Vecsés 13–5; GEAC II. –
Vámosmikola 14–4
Megye B: GEAC III. – Püspökhatvan
8–10; Százhalombatta – GEAC III.
11–7; Szada – GEAC IV. 6–12; GEAC
IV. – Püspökhatvan 13–5.
-li-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Döntetlen Bagon
A Gödöllői SK labdarúgó csapata a Pest megyei I. osztályú
bajnokság 17. fordulójában,
március 16-án Bagon vendégszerepelt és ért el gól nélküli
döntetlent, ezzel megszerezte
első bajnoki pontját a tavaszi
szezonban Nagy Dániel együttese.
A találkozó igazi presztízscsatát ígért,
hiszen mindkét oldalon volt olyan játékos (nálunk Hegedűs Csaba, Legéndi Balázs és Tóth László, Bagon Nyári Gergő), akik korábban erősítették a
másik gárdát, míg a hazaiak edzője,
Dobes Attila az előző bajnokságban
még a gödöllői csapatot trenírozta. Az
inkább küzdelmes meccs első félideje
a GSK csapatáé volt. Négyszer is mármár száz százalékos helyzetet hibáztak
el a mieink, míg a házigazdák csak elvétve veszélyeztettek. A kimaradt lehetőségek majdnem megbosszulták
magukat, ugyanis a 70. perc után csapatunk elfáradt és ekkor több ígéretes
helyzete is adódott a bagiaknak, de
vagy Tóth Gyula, vagy a gödöllői
védők hárítottak, így maradt az igazságosnak mondható pontosztozkodás.
A GSK döntetlenjével jelenleg 15
pontos, és ezzel pillanatnyilag a 11.

Vívás – Dobogós helyek a kadet Ob-n
Zorkóczy Zoltán és a GEAC férfi tőrcsapat
ezüstérmet, a GEAC női csapata pedig bronzérmet szerzett a zalaegerszegi kadet tőr országos bajnokságról. A Fülöp Mihály Emlékversenyen Liszkai Tamás harmadik lett az újonc
és serdülő korosztályban egyaránt.
Március 8-9-én, Zalaegerszegen rendezték meg a
Fülöp Mihály Emlékverseny VI. állomását. A 94-es
korosztályúak között (újoncok) a még csak 95-ös
születésű Liszkai Tamás a harmadik helyen végzett
56 indulóból. A GEAC-os reménység formája nem hagyott alább a következő napon sem, a 93-as születésűek között, a serdülő korosztályban szintén
bronzérmet szerzett.
Március 15-16-án ugyancsak Zalaegerszeg adott ott-

helyet foglalja el a bajnoki tabellán.
Az ifisták, többek között Száraz
Szabolcs három és Kiglics Gábor kettő találatának köszönhetően kitömték
a bagi fiatalokat és továbbra is vezetik

az U19-es bajnokságot. Sokatmondó
adat, hogy a 16. fordulót követően, átlépve a bűvös százas határt, 105 rúgott gólnál tartanak.
Pest megyei I. osztály, 17. forduló
Bag FC – Gödöllői SK 0–0
Ifi: Bag FC – Gödöllői SK 1–7
Gólszerzők: Száraz Sz. (3), Kiglics G.
(2), Nagy Roland, Sztriskó István.
Következik:
Pest megyei I. osztály: március 23.,
15 óra (ifi: 13 óra): GSK – Nagykáta
(egyetemi sportpálya)
Gödöllői körzet: március 23.: Csomád- GEAC
Megyei tartalék bajnokság: március
-it22.: Felsőpakony II. – GSK II.
hont a Kadet Tőr Ob-nak. A GEAC vívói közül Zorkóczy Zoltán érte el a legjobb eredményt az egyéni számok közül, aki az 58 fős mezőnyben az ezüstéremig
jutott. A férfiaknál Kovács Márk jutott még a legjobb
nyolc közé, 6. lett. A kadet női mezőnyben Gödöllőről
ketten kerültek a nyolc közé. Rimán Dorottya a 7.,
Varga Zsuzsanna pedig a 8. helyen végzett. A csapatversenyen a fiúk két csapatot indítottak. A GEAC I.
(Steiner Dániel, Zorkóczy Z., Kovács M., Zorkóczy
Csaba és Liszkai Márton) a második helyen végzett.
A 12 csapatot számláló Ob-én a GEAC II. a 6. helyet
szerezte meg. A nőknél a Rimán D., Varga Zs., Varga
Beatrix, Varga Anett és Eperjessy Alexandrea összeállítású csapat a bronzérmet szerezte meg a kilenc
csapat közül. További örömteli hír, hogy Steiner Dániel kijutott az áprilisban Sziciliában megrendezésre
kerülő kadet VB-re.
zsözsö

Atlétika – Országos dobó bajnokság

Bajnok lett Váraljai Zoltán
Március 8-án Budapesten rendezték
a Téli junior és ifi Dobó OB-t, míg
egy nappal később a serdülők versengtek Veszprémben. A GEAC atlétái közül Váraljai Zoltán érte el a
legjobb eredményt, aki első ifi évében 60 méter fölötti dobással nyert
magabiztosan gerelyhajításban. A
többi dobó számban is szép eredményeket értek el a gödöllőiek és ami
bíztató, hogy ezen a versenyen minden dobó kiegyensúlyozott ered-

ményt hozott, ami ritkán fordult elő
eddig.
Eredmények:
Juniorok: 4. hely: Szekeres Tamás
(diszkosz); Ifik: 1. hely: Váraljai
Zoltán (gerely: 60,08 m); 7. hely:
Horváth Cintia (gerely) 8. hely: Káposztás László (gerely); Serdülők:
3. hely: Bujdosó Gábor (diszkosz);
4. hely: Szőke Péter (diszkosz és gerely); Tiborcz Judit (gerely); 5. hely:
Reva Vanda (diszkosz).
-tl-

Kézilabda – Ismét győztek az ifista lányok

Női iksz, férfi sikerek
A Gödöllői KC csapatai közül az
NB II. déli csoportjában szereplő
hölgyek március 16-án léptek pályára idegenben és végeztek döntetlenre a Kistarcsa vendégeként, míg az ifisták újabb győzelmükkel magabiztosan szerezték
meg a kettő bajnoki pontot. A felnőtt hölgyek továbbra is a 10. helyen állnak a tabellán, míg az
ifista lányok egy helyet előrelépve a dobogó 3. fokát foglalják el.
A megyei Szupercsoportban szereplő
férfiak tavaszi első mérkőzésüket játszották a hétvégén és mind a felnőttek,
mind az ifisták könnyed játékkal nyerték a találkozót a Tápiószele ellen. A felnőtt csapat 24 ponttal, továbbra is meggyőző fölénnyel (7 ponttal) vezeti a bajnoki tabellát, míg a 14 pontos fiatalok a
4. helyen állnak (most éppen az előttük
egy ponttal álló Tápiószelét tömték ki).
A Pest megyei I. osztályban szereplő

GKC II. szintén repülőrajtot vett és aratott magabiztos győzelmet a Budakalász
ellen és továbbra is őrzi 4. helyét a tabellán.
Eredmények:
NB II. nők: Kistarcsai KE – Gödöllői
KC 23–23 (12–12)
Ifi: Kistarcsai KE – Gödöllői KC 25–28
Szupercsoport, férfiak: Gödöllői KC –
Tápiómetall Tápiószele SE 32–22
(18–9)
Ifi: Gödöllői KC – Tápiómetall Tápiószele SE 34–19
Pest megyei I. osztály: GKC II. – Budakalászi MSE 26–18 (12–8)
Következik: NB II., nők: március 22.,
szombat 18 óra (ifi: 16 óra) Hajós Isk.
tornaterme: GKC – Érdi VSE
Szupercsoport, férfiak: március 22.,
szombat 16 óra (ifi: 18 óra) egyetemi
csarnok: GKC – Maglód
Pest megyei I. osztály: március 23.,
vasárnap: Mogyoródi KSK II. – GKC
-ltII.
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Beküldési határidő:
2008. március 27.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Ó-Nagy Marianna, Erzsébet királyné krt.
21., Polyák Tamás, Szabadság
út 243.
A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: Kalydy Endréné, Tátra u. 3., Tury Sándorné, Palotakert 6/A.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Halász
Györgyné, Jókai u. 6., Gróf
Szabolcsné, Iskola u. 4.

