
A hét végén kezdődik a nyári
időszámítás. Ennek megfelelő-
en szombatról vasárnapra vir-
radóra hajnal 2 órakor 3-ra kell
átállítani az órákat, tehát egy
órával kevesebbet alhatunk.

A nyári és a téli
időszámítást 1980
óta alkalmazzák,
s eredeti célja az
energiamegtaka-
rítás volt. Ma már
azonban több nemzetközi tanulmány
szerint, a fogyasztói szokások átala-
kulása miatt nincs ilyen eredménye. A
nyári-téli időszámítást jelenleg egy
olyan 1996-os kormányrendelet sza-
bályozza, amelyet az Európai Unió
tagállamaiban érvényes szabályhoz
igazítottak. Eszerint a nyári időszámí-
tás minden év március utolsó vasár-
napján kezdődik és október utolsó va-
sárnapjáig tart. 2008-ban március 30-
ától, október 26-ig.

A változás két pár nemzetközi vo-
natot érint: a Dacia és a Beograd ex-
pressz mindkét járata ezért várhatóan
egy órás késéssel közlekedik majd –
tudtuk meg a MÁV közleményéből,
amelyből az is kiderült, a kettő és há-
rom óra közötti személyvonatokat a
vonatindító állomásokról csak az óra-
igazítás után, vagyis hajnali három
órakor indítják el.

Két héten át láthatók a Petőfi
Sándor Művelődési Központban
azok a tervek, melyeket az ön-
kormányzat felhívására készítet-
tek gyermekek és tervező irodák
a főtér átalakítására. A pályázato-
kat azzal a céllal hirdették meg,
hogy a városfejlesztési elképze-
lések között kiemelt helyet ka-
pott főtér programba ne csak a
szakemberek, hanem a váro-
sunkban élő fiatalok is bekapcso-
lódhassanak, elvégre a követke-
ző években, évtizedekben ők
lesznek a használói a területnek.

A gyerekek által beküldött rajzokat, ma-
ketteket és festményeket korosztályon-
ként bírálták el. Az alsó tagozatosok kö-
zött Lukács Lilla Réka, a Damjanich Já-
nos Általános Iskola 2.a osztályos tanu-
lójának üvegfestményét találták a leg-
jobbnak, a felső tagozatos és középisko-
lások kategóriájában Kapuszta Barba-
ra, Seres Eszter, Simon Dorottya, Győri
Eszter, a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola 8.b osztályos tanulóinak makettje
nyerte el a zsűri tetszését.

A diákok számára meghirdetett pá-
lyázattal párhuzamosan az önkormány-
zat egy építészeti tervpályázatot is meg-
hirdetett a főtér revitalizációjára. Olyan
tervező irodákat hívtak meg, amelyek

valamilyen formában kötődnek váro-
sunkhoz, így a problémafelvetésre adott
tervjavaslatok sok hasznos ötletet hoz-
tak felszínre. A pályázatra érkezett mun-
kák felhasználásával készülhet el a vég-
leges terv, amely meghatározza Gödöllő
belvárosának jövőbeni arculatát.

A pályázatra érkezett műveknek meg
kellett felelnie a következő szempon-
toknak: a mélygarázs gazdaságos mű-
szaki megvalósíthatósága, a kertépíté-
szeti arculatjavaslat illeszkedése a tele-

pülésképhez, a közlekedési kapcsolatok
megteremtése, a közműkiváltások opti-
mális megvalósítására tett javaslat, a
megvalósítás ütemezhetősége, és a tér-
kapcsolatok megteremtése, valamint a
különböző funkciójú terek elkülönítése.
A tervek közül a szakmai zsűri a Plan-
net.hu Építőipari Mérnöki Hálózat
anyagát javasolta továbbtervezésre. A
szakemberek azonban úgy látják, vala-
mennyi beérkezett terv tartalmaz olyan
elemet, amely később hasznosítható

lesz annak a pályázatnak a során, amit
Gödöllő városa a Közép-Magyarországi
Operatív Program keretében meghirde-
tett „Funkcióbővítő városrehabilitáció”
című támogatási források elnyerése cél-
jából kíván benyújtani a közeljövőben.
Ennek fő elemei a parkoló autók szint
alá helyezése, a felszínen városi tér ki-
alakítással és a városháza épületének
felújítása, valamint a művelődési köz-
pont funkcionális és műszaki megújítá-
sa. (folytatás a 3. oldalon)
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Nyári időszámítás

Óraátállítás
Tervezzük együtt Gödöllő főterét!

Kiállították a beérkezett terveket
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁRVERÉST HIRDET GÖDÖLLŐN, A

DAMJANICH JÁNOS UTCÁBAN TALÁLHATÓ KÉT EGYMÁS MELLETTI
LAKÓTELEK, VALAMINT A BONCSOK- ÉS A KECSKÉS-DŰLŐBEN FEKVŐ

MEZŐGAZDASÁGI RENDELTETÉSŰ FÖLDRÉSZLETEK 
TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE

I. Lakótelkek:
1.) A 4003/4 helyrajzi számú, 1272 m2 területű, családi ház építésére alkalmas ingatlan Gödöllőn, a 
Damjanich János utca 21/a. szám alatt található.
2.) A 4003/5 helyrajzi számú, szintén 1272 m2 területű, családi ház építésére alkalmas ingatlan Gödöllőn,
a Damjanich János utca 21/b. szám alatt található.
Az ingatlanok közművel ellátatlanok. A Damjanich János utcában víz, elektromos energia, gáz, szennyvíz
és telefon közművek találhatóak.
Mindkét telek kikiáltási ára: bruttó 10.800 Ft/m2, azaz bruttó 13.737.600 Ft.
II. Mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek:
1.) 7010/2 hrsz-ú, 1055 m2 területű, kert művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 4.000 Ft/m2,
2.) 7186/2 hrsz-ú, 598 m2 területű, kert művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 4.000 Ft/m2,
3.) 7257/2 hrsz-ú, 3552 m2 területű, kert és szántó művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 2.000 Ft/m2,
4.) 7290/1 hrsz-ú, 2907 m2 területű, szántó művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 2.100 Ft/m2.
Az árverés helye: Gödöllő, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség
Az árverés ideje: 2008. április 22., 15 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: 
Bánatpénz címén a megszerezni kívánt ingatlan kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg befizetése a
Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési
határidőben.
Az árverésre a mezőgazdasági földrészletek esetében csak belföldi magánszemélyek jelentkezhetnek!
Jelentkezni lehet 2008. április 21-én 16 óráig a Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Vagyongaz-
dálkodási Irodáján, a II. em. 233. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-253),  aki az érdeklő-
dők részére részletes tájékoztatást ad, illetve az ingatlanok megtekintésére időpont egyeztethető vele.

FIGYELEM!FIGYELEM!

A GÖDÖLLŐI VÁROSI NAPTÁRBAN A POLGÁRMESTERIA GÖDÖLLŐI VÁROSI NAPTÁRBAN A POLGÁRMESTERI
HIVATAL ADÓIRODÁJÁNAK TELEFONSZÁMA TÉVESEN HIVATAL ADÓIRODÁJÁNAK TELEFONSZÁMA TÉVESEN 

JELENT MEG. JELENT MEG. 

A SZÁM TEHÁT NEM 592-111, HANEM 529-111.A SZÁM TEHÁT NEM 592-111, HANEM 529-111.

Rendkívüli ülésen döntött új
pályázatok beadásáról és az
útépítések folytatásához szük-
séges közbeszerzési célok-
mány elfogadásáról március
20-án a városi képviselő-tes-
tület.  

Ismét pályázik Gödöllő a 3. számú fő-
út Besnyő utcai csatlakozásánál jelző-
lámpás csomópont kiépítésének tá-
mogatására. Az országos közutakon
lévő balesetveszélyes csomópontok
átépítésének társfinanszírozására a
Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um írt ki újabb pályázatot. Városunk a
tavalyin is részt vett, ugyancsak a bes-
nyői csomóponttal, de sajnos akkor
nem nyert támogatást. A kérdéses ke-
reszteződés pedig igen balesetveszé-
lyes a gyalogos és a gépjárműforga-
lom szempontjából is. A beruházás
becsült önköltsége 43 millió forint, a
város ebből 13 millió forintot önrész-
ként magára vállal a pályázatban. 

Nagyobb szabású terve az önkor-
mányzatnak egy gondozóház megva-
lósítása a Tüdőgondozó telkén a kis-
térségi járóbeteg szakellátás fejlesz-
tése érdekében. Ehhez a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program kereté-
ből lehet támogatást elnyerni. Az ön-
kormányzat 90 millió forintos önrészt
vállal, és 737 millió forintra pályázik.
A cél egy olyan gondozóház megva-
lósítása a Tormay Károly Egészségü-
gyi Központ keretében, amely a gö-
döllői, a veresegyházi és az aszódi
kistérség 170 ezer lakosának az ellá-
tását biztosítja az eddigi 4 telephely

helyett egy épületben. A tervezett
funkciók: tüdőszűrő állomás, lakossá-
gi szűrővizsgálatok helyszíne, labor,
tüdőgondozó és szakrendelő, bőr- és
nemibeteg-gondozó és szakrendelő,
pszichiátriai gondozó és szakrendelő,

fizikoterápia és gyógytorna, onkoló-
giai gondozó. A korszerű létesítmény
a régi épület bővítésével, új szárny ki-
alakításával és emeletráépítéssel va-
lósulna meg – megjelenésében az
egykori, nagyhírű Egészségházra em-
lékeztetve. 

Az önkormányzat a Petőfi Sándor
Művelődési Központ Kht. technikai,
műszaki eszközállományának, beren-
dezési tárgyainak gyarapítása érdeké-
ben pályázatot nyújt be az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közkincs-

2008 pályázati kiírására.
A képviselő-testület február 28-i

döntése szerint az idén a város 23 te-
rületén történik emelt szintű útjavítás.
A márciusi ülésen elindították a köz-
beszerzési eljárást. A munkálatok ösz-

szesen 27 ezer négyzetméter területet
érintenek majd az Árpád, a Lelesz, a
Váradhegyfok, a Kassa, a Rozsnyó,
az Ipolyság, a Százszorszép, a Toboz,
a Nyárfa, a Móra Ferenc, a Kodály, a
Munkácsy, az Őrház – Szedres, a Kis-
faludy, a Remény – Hajó utcákban, a
Nagy László úton, a Simon István, a
Szántó-Kovács, a Március 15., az Ok-
tóber 6. és a Béke utcában, továbbá az
Isaszegi útról nyíló zsákutcában és a
Városi köztemető útjain.

-it-

Elfogadták az útjavítások közbeszerzési célokmányát  

Újabb pályázatokon indul Gödöllő

A húsvéti rendőrségi akció
eredményei

Az Országos Rendőr-főkapitányság a
húsvéti ünnepek alatt fokozott közúti
ellenőrzést rendelt el az ittas jármű-
vezetők kiszűrése, illetve a passzív
biztonsági eszközök használatának
ellenőrzése céljából, hogy az ünnepek
alatt is biztonságban érezzék magukat
a közlekedésben résztvevők. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság il-
letékességi területén március 22. és
24. között az akciók különböző idő-
pontokban kerültek végrehajtásra,
aminek eredményeként 2 gépjármű-
vezető került előállításra ittas jármű-
vezetés gyanúja miatt, és 43 esetben
tettek feljelentést szabálysértés elkö-
vetésével kapcsolatban. Több esetben
a passzív biztonsági eszközök (biz-
tonsági öv, bukósisak, gyermekbiz-
tonsági rendszer) használatának el-
mulasztása miatt került sor a rendőri
intézkedésekre. 41 fővel szemben 

szabtak ki kisebb fokú közlekedési
szabálysértés elkövetése miatt hely-
színbírságot a rendőrök, összesen 261
ezer forint értékben. 
Halálos kimenetelű közlekedési bale-
set nem történt a három napos ünnep

alatt, illetve egy esetben sérült meg
súlyosan egy zsámboki férfi, aki már-
cius 24-én a kora reggeli órákban a
Dány és Zsámbok közötti úton Sim-
son típusú motorkerékpárjával nem az
út és látási viszonyoknak megfelelően
közlekedett és nekiütközött az úton
műszaki hiba miatt álló Lada típusú
személygépkocsinak. A motoros az
ütközés során 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett. 

1-én, 2-án, 3-án, 4-én: Veresegyház Rendőrőrs területe
5-én, 6-án: Gödöllő területe

7-én, 8-án: Kistarcsa Rendőrőrs területe
9-én, 10-én, 11-én: Pécel Rendőrőrs területe
12-én, 13-án: Kistarcsa Rendőrős területe

14-én, 15-én: Dány KMB területe
16-án, 17-én, 18-án, 19-én, 20-án: Aszód Rendőrőrs területe

21-én, 22-én: Veresegyház Rendőrőrs területe
23-án, 24-én: Gödöllő területe 

25-én: Veresegyház Rendőrőrs területe
26-án: Gödöllő területe

27-én: Veresegyház Rendőrőrs területe
28-án, 29-én: Pécel Rendőrőrs területe

30-án: Kistarcsa Rendőrőrs területe

TRAFFIPAX ELŐREJELZÉS – ÁPRILIS

Rendőrségi hírek

Fokozott ellenőrzés

Folyamatosan dolgoznak a városi jár-
dák felújításán a VÜSZI munkatársai.
Már megkezdték a munkálatokat, amely-
nek során a következő hetekben a Rö-
gesben, az Alsóparknál, valamint a 
Szabadság út mellett dolgoznak a biz-
tonságosabb gyalogos közlekedésért.
A Szabadság úti járdafelújítás hosz-
szabb folyamatot igényel, itt szaka-
szonként haladnak majd. 
Az adott területen lakókat az illetéke-
sek tájékoztatják a munkavégzés idő-
pontjáról. 

Kép és szöveg: bj

Megújulnak a járdák a városban

Várhatóan az első félév végén je-
lenik meg az M0-s déli szektorá-
nak szélesítésére az első közbe-
szerzési tender. A tavaly 75 mil-
liárdosra becsült beruházást
részben az uniós pénzekből való-
sítjuk meg, bár a többek között
két új híd építését is jelentő beru-
házás támogatási kérelmét még
mindig nem küldtük el Brüsszel-
nek. Az első szakaszon legkoráb-
ban év végén kezdhetnek dolgoz-
ni, a teljes szélesítés 2011-re
érhet véget.

Ma a legnehezebben járható gyorsfor-
galmi út a fővárost elkerülő M0-s déli
szektora. Az M1-es az M5-össel össze-
kötő kétszer kétsávos, középen csak be-
tonkorláttal elválasztott autóutat – ame-
lyen 80 km/órás sebességkorlátozás van
érvényben – egy átlagos napon is több
mint ötvenezer autó használja, és akár
már egy kisebb koccanás is képes meg-
bénítani szinte a teljes szakaszt. 

Négy helyett nyolc sáv lesz

Ehhez képest szinte paradicsomi álla-
potokat ígér a most még csak terveken
létező új M0-s: a mostani belső elválasz-
tósáv nélküli, egypályás, kétszer két sá-
vos plusz útpadkás utat úgynevezett bel-
ső elválasztó sávval osztott pályás, 2x3
sávos plusz leállósávos útra bővítik.
Emellett szintén elválasztó sávval osz-
tott pályás, 2x3 sávos plusz leállósávos
új szakaszt építenek az 51-es főút és az
M5-ös között (az alföldi autópálya gyáli
csomópontjához, ahonnan jelenleg „in-
dul“ a körgyűrű keleti szektora). A meg-
lévő pálya bővítését jelentő második
pálya építése során a meglévő két Duna-
híd mellé egy-egy új híd is épül. 

Idén már kezdenének építezni

Ez az első, az M1-es és az elvileg idén

nyáron elkészülő M6-os közötti szakasz
a legrövidebb, mindössze 6,6 kilométer
hosszú, és az előzetes árkalkulációk sze-
rint 15-16 milliárd forintba kerül majd
(itt egy kis, a diósdi és a nagytétényi cso-
mópont közötti szakaszt az M6-os épí-
tésének részeként a Vegyépszer szélesít
kétszer három sávosra). A kivitelezés
ezen a 6,6 kilométeren a NIF ütemterve
szerint – és sikeres tendereztetés esetén
– ez év második felében megkezdődik,
és 2010-re befejeződhet. A másik két
szakaszon várhatóan 2009-ben kezde-
nek el építkezni. Az M6-os és az 51-es
közötti szakasz – amelynek része lesz a
két új híd is – a korábbi információk sze-
rint várhatóan 45-47 milliárd forintba
fog kerülni. A szélesítés, valamint a leg-
utolsó számítások szerint legalább 10
milliárd forintba kerülő új szakasz 2011-
re készülhet meg. A teljes beruházás so-
rán a már meglévő út mellé nagyjából
23 kilométeren egy fél autópálya, míg
további körülbelül hét kilométeren teljes
szélességű új autópálya épül. Ez utóbbit
eredetileg kétszer kétsávosra tervezték,
de a tendert várhatóan már kétszer há-
romsávos útra írják ki (részben ez indo-
kolja azt, hogy még jelenleg is folynak
tervezői munkák). 

Noha 2011-től várhatóan már normá-
lisan használható lesz a fővárost elkerü-
lő, az északi és a keleti szakaszok átadá-
sa után 13 gyorsforgalmi és főutat ösz-
szekötő gyűrű, a következő három év-
ben valószínűleg az eddiginél is több
bosszúságot jelent majd Budapest meg-
kerülése. Nemcsak a várhatóan növekvő
forgalom miatt, hanem azért is, mert a
szélesítés feltehetően jelentős terelése-
ket, útlezárásokat, és így a mostaninál is
nehezebben járható M0-st jelent majd.
Hogy pontosan milyen közlekedési ne-
hézségek lesznek a következő években,
azt a NIF-nél nem tudják, mint mondt-
ák, annak megszervezése a majdani ki-
vitelező feladata lesz.

Forrás: index.hu

Bővítés előtt az M0-s meglévő szakaszai

2011-re elkészül
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A hét kérdése: „Ön szerint mennyire
eredményes a közlekedésben a zéró
tolerancia bevezetése?“

„Rendszeresen olvasom a statisztiká-
kat, a rendőrségi híreket. Ezek szerint
mindig bevonják valakiknek a jogosít-
ványát, de én tovább szigorítanám a
rendszert. Én a gyorshajtásért is zéró
toleranciát alkalmaznék.“

(Kocsis Tamás)

„Egyetértek vele, de ez csak akkor le-
het eredményes, ha megnő a rendőri
ellenőrzések száma is. Engem soha
nem zavart, ha rendőrök vannak az
utakon, mert én soha nem iszom, ha tu-
dom, hogy kocsiba kell ülnöm...”

(Zelei Károly)

„Én azért bizonyos esetekben mérle-
gelnék. Az egyik ismerősöm a múltkor
teljesen váratlanul kényszerült kocsiba

ülni, amikor gyorsan az ügyeletre kel-
lett vinnie a kislányát. Igaz, órákkal
korábban ivott alkoholt, de végig ide-
geskedte az utat, nehogy épp akkor
igazoltassák. Soha nem iszik, ha tudja,
hogy vezetni fog. Nem tartom igazsá-
gosnak, hogy őt egy kalap alá vegyék
azokkal, akik százzal száguldoznak la-
kott területen, és rendszeresen úgy ül-
nek kocsiba, hogy alkoholt ittak...”

(S. M.)

„Helyesnek tarom, hogy szigorodtak a
szabályok, de szerintem még mindig
túl engedékenyek. Sajnos, nem egyszer
hallani olyan esetről, amikor jogosít-
vány nélkül vezetnek autót, s nem tu-
dom, az ilyen alakokkal mit tud tenni a
rendőrség...Az eredményességnek az is
feltétele lenne, hogy több rendőr le-
gyen az utcán...”

(Tormássy V.)

A hét kérdése: „Ön szerint miért
van szükség a civil szervezetek-
re?“

A hét kérdése

Növekszik a főváros vonzás-
körzetéhez tartozó települé-
sek lakossága – ez derül ki a
Heti Világgazdaságban a kö-
zelmúltban megjelent össze-
foglalóból, amely többek kö-
zött Gödöllő, és a térség tele-
püléseinek lélekszám válto-
zását is ismerteti.

Az elemzés a Központi Statisztikai
Hivatal 2001 és 2007 közötti adatai
alapján állította fel a sorrendet,
amiből kiderül, hogy Pest megyé-
ben Telki, a gödöllői térségben pe-
dig Veresegyház lakossága nőtt a
leggyorsabban.

Gödöllő és környéke már hosszú
évek óta vonzza a fővárosból kiköl-
tözni szándékozókat, s egyre töb-
ben szeretnének letelepedni az egy-
kori falvakban, kisvárosokban. Ez új
feladatok elé állítja az önkormányzato-
kat, hiszen jelentős többletterheket ró
rájuk.

Városunk szerencsés helyzetben van,
hiszen – mint az a vizsgált adatokból ki-
derül – 2001 és 2007 között a népesség
növekedés nem haladta meg a tíz száza-
lékot. Ez alatta marad a környező tele-
püléseken tapasztaltaknak. Kistarcsán,
Pécelen és Csömörön is magasabb az
arány, itt 10 és 20 százalék között mo-
zog a növekedés, Szadán 30 százalékkal
nőtt a lakosság a korábbiakhoz képest, a
legmagasabb pedig Veresegyházon,
ahol ma 38 százalékkal élnek többen,
mint nyolc évvel ezelőtt.

Ez a tendencia azonban drasztikus
változásokat hozhat az egyes települé-
sek életébe, s amennyiben a szakembe-
rek, a városvezetés nem teszik meg a
szükséges lépéseket, gyökeresen meg-
változtathatja az egykor békés nyugodt,
vonzó vidéki létet.

– Minden településnek megvan a
hangulata, szellemisége, miliője. Az a
durva beavatkozás, amit a lakosság szá-
mának hirtelen növekedése eredmé-
nyez, ezt felborítja, s élhetetlenné teszi.
Fontos, hogy tudjuk, mekkora az a lét-
szám, ami még könnyen integrálható, s
igyekezni kell, hogy a növekedés ezt ne
haladja meg. Mi Gödöllőn erre törek-
szünk, és úgy tűnik sikerült megtalálni
ezt az arányt – mondta el lapunknak dr.
Fábián Zsolt önkormányzati főtanács-
adó. – Így, olyan marad a település mint
amilyen volt, s nem veszíti el azt a kis-
városi, kertvárosias hangulatát, amiért
itt akarnak élni az emberek.

– A laikus azt gondolja, jó dolog az,
hogy egy település vonzó a városból
kiköltözők számára. Miért tartják
mégis szükségesnek a lakosság szá-
mának növekedését adminisztratív
eszközökkel korlátozni?

– Ez nagyon összetett dolog. Először

is nem nevezném korlátozásnak, hanem
lassabb, tervezhetőbb fejlődésnek. Az
elmúlt években Gödöllő abban a hely-
zetben volt, hogy ha nem figyelünk oda,
könnyen 50-60 ezer főre nőhetett volna
a lakosság. Így elveszíthette volna azt a
sajátosságát, amiért az emberek ide jöt-
tek. Emellett egy ilyen arányú növeke-
déshez az infrastruktúra megfelelő nö-
velése is szükséges. Ezalatt pedig nem
csak az úthálózat korszerűsítését, a csa-
tornázás kiépítését kell érteni, hanem
például biztosítani kell a megfelelő óvo-
dai, iskolai férőhelyet, munkahelyeket,
az intézmények működtetését. Ez nem
mindenhol történik meg.

– Milyen lehetőségek vannak az
önkormányzat kezében?

– Oda kell figyelni arra, hogy mekko-
ra lakóterületeket alakítunk ki. Igaz,
nem akadályozzuk, de nem is segítjük
elő a lakóparkok kialakítását. Ezek
ugyanis nagyobb lakos számot fogad-
nak be, s nem egy esetben zárt közössé-
geket hoznak létre, akik viszont az ősla-
kosokkal szemben külön igényekkel
lépnek fel, ami rengeteg konfliktus for-
rását jelenti. Nagyon vigyázunk arra,
hogy ez Gödöllőn ne történhessen meg.

– A környező települések lakossá-
gának növekedése mennyire van ha-
tással Gödöllőre?

– Az a változás, ami az elmúlt évek-
ben történt nem hagyta érintetlenül vá-
rosunkat sem, hiszen az térségi központ.
Amit a legjobban megérez Gödöllő, az a
gépjárműforgalom megnövekedése, hi-
szen ennek a nagy része rajtunk megy
keresztül. Emellett a többlet lakosság
megjelenik az ellátórendszerben, az
egészségügyben, az oktatásban és az ok-
mányirodai feladatokban. Erre nem na-
gyon tudunk hatással lenni, de a saját
hatáskörünkön belül mindent megte-
szünk, hogy a népességnövekedés az
egészséges és fenntartható mértéken be-
lül maradjon.

(folytatás az 1. oldalról)
A művelődési központban 2008. márci-
us 25-től két héten át látható kiállítás so-
rán kérdőíves megkérdezés formájában
kérik ki a gödöllőiek véleményét és ész-
revételeit, melyek nagy mértékben segí-
tik majd a pályázati anyag végleges ösz-
szeállítását. Míg a gyermekek munkáit
az aulában, a tervpályázatra beérkezett
anyagokat az aulából nyíló egyik helyi-
ségben tekinthetik meg az érdeklődők.
A további, főtérre vonatkozó javaslato-
kat, észrevételeket április 8-ig várják a
foter@godollo.hu e-mail címre.

Nem hozott eredmény a szí-
nesfém-kereskedelem szigorí-
tásával kapcsolatosan a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövet-
ségének kezdeményezésére
létrehozott  kerekasztal leg-
utóbbi március 20-án megtar-
tott tanácskozása, mivel a Mi-
niszterelnöki Hivatal nem fe-
jezte be az általa korábban fel-
vállalt feladatokat.

Ismét tárgyalóasztalhoz ültek a múlt
héten a MÖSZ kezdeményezésére a
parlamenti pártok és a munkába ko-
rábban bevont szaktárcák képviselői,
hogy folytassák azt a tárgyalássoroza-
tot, amelynek célja egy olyan jogsza-
bályi háttér kidolgozása, amivel meg-
akadályozhatóak lennének a színes-
fémlopások, jelentősen szigorodná-
nak a színesfém-kereskedelem felté-
telei valamint hatékonyabb fellépést
tenne lehetővé az illegális színesfém
kereskedelemmel kapcsolatosan.

A munkafolyamat koordinálását a
Miniszterelnöki Hivatal vállalta ma-
gára, ám az elmúlt hetekben nem
történt előrelépés. Így tovább folynak
az egyeztetések a MÖSZ javaslatai-

ról, amelyekben szerepel többek kö-
zött, hogy a jövőben legyen-e állami
monopólium a színesfém kereskede-
lem, de javaslatot tettek több jogsza-
bály, valamint a Büntető Törvény-
könyv ide vonatkozó részének módo-
sítására is. Az eddigi tárgyalások so-
rán kiderült, a MEH a BTK módosí-
tását nem tartja szükségesnek, inkább
a jelenlegi szabályozás szigorúbb be-
tartására helyezné a hangsúlyt. Ehhez
szükségesnek tartják bevonni a mun-
kába az eddigi partnerek mellé az
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumot, valamint Vám és

Pénzügyőrséget is.
Dr. Gémesi György
MÖSZ-elnök azon-
ban felhívta a figyel-
met arra, hogy a ter-
vezett szabályozás-
módosítás nem nyújt
megoldást az illegá-
lis színesfém-keres-
kedelem felszámolá-
sára. Az ilyen esetek-
ben ugyanis – többek
között – a rendőrség-
nek és a hatóságnak
nincsenek meg az

eszközei a hatékony fellépésre. Még
bejelentés esetén sem tehetik meg,
hogy bemenjenek lezárt területre! A
MÖSZ és a tárgyaláson részt vevő
parlamenti pártok egyetértettek ab-
ban, olyan jogszabályváltoztatásra
van szükség, ami megoldást nyújt er-
re a problémára. Felszólították a
MEH képviselőit, hogy a következő
kerekasztal-megbeszélésre tegyenek
érdemi javaslatot. Amennyiben ez
nem történik meg, és április 11-ig
nem születik meg a tervezet, akkor a
MÖSZ a nyilvánosság erejét kívánja
igénybe venni. (k.j.)

Teher lehet a növekvő lakosság 

Vonzó agglomeráció
Folytatódnak a tárgyalások színesfém ügyben

Újabb partnereket vonnak be

Néhány hete egy nógrádi is-
kolában a szülők támadtak a
tanárra amikor az fegyelme-
zetlen gyermeküket másik
padba ültette, a múlt héten
pedig a nyolcadik kerülteben
egy fizikatanárt bántalmazott
az egyik diák a tanóra alatt.
Ez csupán két eset azon erő-
szakos cselekedet közül, me-
lyeket diákok követtek el a
közelmúltban. Ezzel kapcso-
latosan kedden közleményt
bocsátott ki a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége. Eb-
ben jogszabálymódosításra
szólítják fel a kormányt annak
érdekében, hogy mielőbb te-
gyen olyan jogszabálymódosí-
tó indítványokat, amelyek
megszüntetik a sok esetben a
pedagógusok testi épségét
veszélyeztető megnyilvánulá-
sokat.

Közlemény
A Magyar Önkormányzatok Szövet-
sége félelmetesnek és megdöbbentő-
nek tartja az elmúlthéten napvilágot
látott, nyolcadik kerületi fizika tanár
verésével kapcsolatos történéseket. 

Sajnálattal állapítja meg, hogy az
eddigi nyilatkozatokban nem fogal-
mazódott meg egyetlen határozott,
világos elhatárolódás a „diákerőszak“
e sajátos megnyilvánulása ellen, s el-
maradtak a pedagógusok védelme ér-
dekében megfogalmazandó megnyi-
latkozások is. 

Elfogadhatatlan, hogy az intéz-

mény igazgatója nem a vétlen és
munkáját tisztességgel végző tanárt
vette védelmébe.

Elfogadhatatlan, hogy a tanulók és
hozzátartozóik részéről las-
san mindennapossá váló, a fi-
zikai erőszakot sem mellőző
megnyilvánulások szankció
nélkül maradnak.

A MÖSZ szükségesnek tartja, hogy
a jelenlegi szabályozatlan és követ-
kezmények nélküli helyzetet, egy jó-
val szigorúbb, egyértelmű szabályo-
zásnak kell felváltania. Ezért a MÖSZ
az önkormányzatok, mint legnagyobb
oktatási intézményfenntartók nevé-
ben felszólítja a kormányt, hogy hala-
déktalanul terjessze az Országgyűlés
elé azokat a jogszabály módosító ja-
vaslatait, melyek megszüntetetik a
pedagógusok sokszor fizikai épségét
veszélyeztető megnyilvánulásokat.
Egyben kéri a VIII. kerületi önkor-
mányzatot, hogy intézkedéseivel hoz-
za helyre az igazgató eddigi mulasz-
tásait és állítsa helyre a megalázott
pedagógus tekintélyét, emberi méltó-
ságát.

Tiltakozik a MÖSZ a tanárverések miatt

Diákerőszak

Tervezzük együtt Gödöllő főterét!

Kiállították a beérkezett terveket
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Továbbra is várjuk kérdéseiket,
észrevteleiket, illetve esetle-
ges témajavaslataikat a szolga-
lat@libori.hu, illetve a Joga van
hozzá Gödöllő, Pf. 112. címek-
re! 

A betéti társaság legfőbb sajátossága,
hogy egyszemélyes társaságként nem
működhet, illetve míg a kültag kizá-
rólag a vagyoni betét szolgáltatására
köteles és a társaság tartozásaiért sa-
ját vagyonával nem felel, addig a tár-
saság vagyonával nem fedezett tar-
tozásokért a beltag felelőssége kor-
látlan (azaz saját vagyonával is
felel). 
A felelősség kérdése azonban a beltag
jogviszonyának megszűnésével (kilé-
pés, kültagként való átminősítés), a
jogutód nélküli megszűnéssel, illetve
az átalakulással a törvényi határidőn
belül megmarad.  
Ha a beltag a társasági szerződés mó-
dosításával kültaggá válik (felelőssé-
ge korlátlanból korlátozottá válto-
zott), akkor a beltagi minőségének
megszűnésétől számított ötéves jog-
vesztő határidőn belül korlátlanul
felel a betéti társaságnak harmadik
személlyel szemben fennálló olyan
tartozásaiért, amelyek beltagsági
jogviszonyának megszűnése előtt
keletkeztek.
A gazdasági társaság jogutód nél-
küli megszűnése esetén felmerülhet

az a kérdés, hogy a megszűnt társasá-
got terhelő kötelezettség alapján fenn-
maradt követelés érvényesíthető-e és
mennyi ideig a megszűnt cég volt bel-
tagjával szemben? Igen, érvényesít-
hető, a cég megszűnésétől (törlésé-
től) számított ötéves jogvesztő ha-
táridő alatt. A beltag korlátlan helyt-
állási kötelezettsége a társaság meg-
szűnését követően is korlátlan és
egyetemleges. 
Hasonló a helyzet az átalakulás során
(például Bt. beolvad egy Kft-be). Az
átalakulással létrejövő gazdasági tár-
saság főszabályként az átalakult gaz-
dasági társaság általános jogutódja. A
jogutódlásból eredően a jogutódot il-
letik meg a jogelőd jogai és terhelik a
jogelőd kötelezettsé-gei. A jogelőd
gazdasági társaság tartozásaiért fősza-
bályként a jogutód gazdasági társaság
tartozik felelősséggel. A Bt. tagjai-
nak felelőssége a jogelőd tartozásai-
ért csak akkor állapítható meg, ha a
Kft. helytállási kötelezettségének
nem tudott eleget tenni. Ilyenkor a
kft. helyett mögöttes felelősséggel a
változás bekövetkezésétől számított
5 évig a Bt. tagjainak a felelőssége
fennáll. Nevezetesen a kültag korláto-
zottan, míg a beltag korlátlanul – akár
teljes saját vagyonával – felel a jog-
előd azon tartozásaiért, amelyek a kor-
látlan felelősséggel járó tagsági jog-
viszonyának megszűnése előtt ke-
letkeztek. Ez a felelőssége áll fenn
akkor is, ha a kft-ben korlátozott fe-
lelősséggel járó tagsági jogviszonyt
létesít, és akkor is, ha a jogutód társa-
ságnak nem válik a tagjává. 

dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Rajzpályázat gyerekeknek
Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság az idén
is meghirdette a „Közlekedésbiztonság gyermek-
szemmel“ elnevezésű felmenő rendszerű rajzpá-
lyázatot, ami lehetőséget biztosít a gyermekek-
nek, hogy a rajzokon keresztül bemutassák, ho-
gyan látják ők a közlekedés biztonságát és a bale-
setmegelőzési tevékenységet.
Pályázni 3 kategóriában lehet: óvodás (3-6 éves),
alsó tagozatos ( -10 éves), felső tagoza-tos (11-
14 éves) korosztály.
A továbbítandó rajzok hátoldalán a pályázók tün-
tessék 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 eljut-
tatni a Pest Megyei Baleset - megelőzési Bizott-
sághoz ( Budapest, XIII., Teve u. 4-6.)

A Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 
(Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.) tájé-
koztatja ügyfeleit, hogy az intéz-
mény 2. számú épületében újra le-
hetőség van ingyenes ruhaváloga-
tásra minden kedden  8-10 óráig. 

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 8-
18 óráig, péntek: zárva

Gazdasági ügyintézés, pénztár:
hétfő: 9-15 óráig, szerda: 9-15 óráig.
Dr. Horváth László, jogsegélyszol-
gálat: 2. számú épületben, kéthe-
tente hétfőn 15-17 óráig, előjegyzés
nem szükséges. Legközelebbi idő-
pontja: március 31.

Somorjai Dezső pszichológus: A 2.
számú épületben, minden páros hé-

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, segít-
ség a házi feladat elkészítésében
Szeretettel várunk minden olyan fia-
talt 12-20 év között, akik szívesen
töltenék idejüket egy jó társaságban,
és szeretnék fejleszteni angol nyelv-
tudásukat. 

Helye: Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2. épület.

Gaálné dr. Merva Mária 15 esz-
tendeje áll a Gödöllői Városi
Múzeum élén. Ez idő alatt az
egykori helytörténeti gyűjte-
ményből országos hírű, szak-
mailag is elismert intézmény
lett, ahol az állandó kiállítások
mellett rendszeresen új idősza-
ki kiállítással, tudományos
konferenciákkal és az ezekhez
kapcsolódó színvonalas kiad-
ványokkal találkozhatnak az
érdeklődők. Ezt a másfél évti-
zedes munkát ismerte el a kép-
viselő-testület március 15-én,
amikor az igazgató asszony át-
vehette a Gödöllő Városért Dí-
jat.  

– Mindig is múzeumban dolgoztam –
meséli kérdésünkre Gaálné dr. Merva
Mária. – Magyar-francia szakon vé-
geztem Budapesten az ELTE-n, és az
egyetem után kaptam egy kétéves tu-
dományos továbbképzési ösztöndíjat.
Ennek eredményeként kerültem a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum hangtárába,
ahol az irodalmi élet központjában
érezhettem magam. A kortárs iroda-
lom legnagyobb alakjaival ismerked-
hettem meg, interjút készítettem 
Illyés Gyulával, Déry Tiborral, de
például Ottó Ferenccel és unokatest-
vérével is, József Attila Altató című
versének születéséről. 

– Csaknem két évtizednyi munka
után miért döntött úgy, hogy meg-
pályázza egy akkor még kevéssé el-
ismert kisvárosi múzeum igazgatói
állását?

– Tizenkilenc évet dolgoztam a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeumban, de a har-
madik gyermekem megszületése után
úgy gondoltuk a férjemmel, jó lenne a
lakóhelyünkhöz közelebb munkát
vállalni. Ekkor láttuk meg egy újság-
ban azt a pályázatot, amelyet a városi
múzeum igazgatói posztjára írt ki az
önkormányzat. Akkor már tíz éve itt
éltünk Gödöllőn. Úgy gondoltam,
megpróbálom. 

– Ez a munka mennyire volt más,
mint amit korábban végzett? 

– Bár múzeumban dolgoztam, tehát
nem kellett pályát módosítanom,
mégis nagy kihívás volt, és a korábbi-
akhoz képest egészen más feladat.
Míg korábban a muzeológiának csak
egy részfeladatával kellett foglalkoz-
nom, addig itt át kellett látnom a gyűj-
temény, a működés, a gazdálkodás
egészét. A gödöllői múzeumban már
jártam korábban is, még Polónyi Pé-
ter igazgatósága idején. Ekkor azon-
ban már szakmai szemmel kellett fel-
mérnem az intézményt. A munkát
1993. szeptember elsejével kezdtem
meg. Nem volt könnyű, mert bár na-
gyon segítőkészek voltak az itt dolgo-
zók, de nagy hiány volt szakemberek-
ből. Ahhoz, hogy színvonalas munkát
tudjunk végezni, mindenekelőtt szak-
muzeológusokra van szükség. Az

elmúlt években sikerült egy jó szak-
ember-gárdát kialakítani, ma már mű-
vészettörténész, néprajzkutató, iroda-
lomtörténész, két történész, művelő-
désszervező és gyűjteménykezelő
dolgozik az intézményben, és ez
arányban áll a gyűjtemény nagyságá-
val és jellegével. Ehhez persze kellett
az önkormányzat partnersége, ami sze-
rencsére megvolt, és ma is megvan.

– A munkatársak nagy része fia-
tal...

– Igen, ez egy fiatal csapat. Egy kis
múzeumban mindenkinek mindent
kell csinálni, képet keretezni, gyűjte-
ményt takarítani, műtárgyat szállítani
stb. Fiatal, kezdő muzeológusok ezt
könnyebben tudomásul veszik és ter-
mészetesnek tartják, mint esetleg 
szakmai múlttal rendelkező idősebb
kollégák. Arról nem beszélve, hogy a
fiatalok innovatívabbak, tele vannak
ötlettel, sokkal jobban meg tudnak fe-
lelni a mai kor múzeumokkal szem-
ben támasztott kihívásainak.  Persze,
ez nem jelenti azt, hogy az idősebbek
kiszorultak innen, hiszen például a te-
remőrök, akik szintén szívvel-lélek-
kel vesznek részt a munkában, nyug-
díjasok, többségükben nyugalmazott
pedagógusok. 

Családias légkörben dolgozunk,
mindnyájan büszkék vagyunk a mú-
zeumra, s ezt észreveszik a látogatók
is, a vendégkönyvi beírások vissza-
igazolásai szerint. 

– Nem csak a munkatársi gárdát
alakította át, hiszen az elmúlt tizen-
öt év alatt megújult és átalakult az
egész múzeum.

– 1993-ban a múzeum a Hamvay-
kúria első emeletét foglalta el. Itt vol-
tak az irodák, a raktárak és a kiállí-
tótér. Még sokan emlékeznek, milyen
rettenetes körülmények voltak itt. A
lepusztult épületnél csak az volt bor-
zalmasabb, ha az ember kinézett az
ablakon, és meglátta a régi piacot... A
fejlesztések halaszthatatlanok voltak
ezen a területen is. Erre 1998-2000-

ben kerülhetett sor, amikor az önkor-
mányzat felújította a piacot és a mú-
zeum épületét. Nagyszerű és felelős-
ségteljes alkotómunka volt a múzeum
új arculatának és működési struk-
túrájának a kialakítása, amit persze az
építészekkel és a műemlékes szakem-
berekkel is egyeztetni kellett. Két és
félszeresére nőtt a múzeum területe,
az irodák a piaccsarnok tetőterébe ke-
rültek, a régi épületben csak kiál-
lítóterek vannak, így tehát különvál-
tak a közönségterek és a háttérmunka
helyszínei. A koncepció szerint a leg-
nagyobb tereket a helytörténeti kiál-

lítás és annak legszebb feje-
zete, a gödöllői művésztelep
foglalja el, míg a lépcsőtől
balra válogatást mutatunk be
abból a három gyűjtemény-
ből, amelyet ajándékba
kapott a múzeum: a Csupor-
és Ignácz-gyűjtemény, vala-
mint a természetrajzi kiállí-
tás.      

– Ön irodalomtörténész.
Érdekes, hogy ha valaki át-
tekinti az elmúlt másfél év-
tized kiállításait, akkor azt
látja, ez a terület valahogy
háttérbe szorult, hiszen
ilyen jellegű kiállítás csak
2005-ben volt. 

– Szándékosan szorítot-
tam háttérbe az irodalom-
történeti vonatkozásokat.
Úgy gondoltam, nem az én
érdeklődési körömnek, szű-

kebb szakterületemnek  kell rányom-
nia a bélyegét a múzeumra. Azt kell
nézni, hogy a város történetében,
múltjában mi a legjelentősebb, és ez
Gödöllőn nyilvánvalóan a művész-
telep. 

Közben persze gyűjtögettem az iro-
dalmi és kultúrtörténeti emlékeket is,
a Léda-villa szalongarnitúrájával,
Ambrus Zoltán hagyatékával gyara-
podott a múzeum és kutatásaimat
pedig a 2007-ben megjelent Írók és
múzsák Gödöllőn című könyvben
összegeztem.

– A következő időszak fejlesztései
hogyan kapcsolódnak a múzeum
eddigi tevékenységéhez? 

– Most új és nagyon szép feladat
vár ránk. A múzeum tovább bővül,
még ha nem is itt, hanem Máriabes-
nyőn. Abban az épületben, amelyet
még Tamás atya épített Mária Múze-
um céljára a kapucinus kolostor mel-
lett, Gáspár atya felkérésére egy ál-
landó kiállítást rendezünk be az ottani
egyháztörténeti anyagból, a kapuci-
nus gyűjteményből, Tamás atya anya-
gából. A kezdeményezést támogatja
az önkormányzat, dr. Beer Miklós
püspök úr és a kapucinus rendfőnök
is. Ennek a munkálatai rövidesen
megkezdődnek. A kiállítás fő kurátora
Kerényiné Bakonyi Eszter lesz, aki
korábban már rendezett kapucinus ki-
állítást a városi múzeumban. A közel-
jövőben erre a szép feladatra koncen-
trálunk. Reméljük, ez a Mária Mú-
zeum újabb vonzerőt jelent majd a
Gödöllőre és Máriabesnyőre látogató
turistáknak. -jk-

Gödöllői portrék – Gaálné dr. Merva Mária

15 éve a múzeum élén
Jó hír a  gyermeket váróknak,
hogy tovább színesedik az a
paletta, ahol segítséget, taná-
csot kaphatnak mindazon kér-
désekre, ami a várandósság
alatt, illetve a gyermekszületés
után felmerül a szülőkben. Kis-
mamaklubot indítanak ugyanis
a gödöllői védőnők a Petőfi
Sándor Művelődési Központ-
ban.

Már régóta tervezték a városunkban
dolgozó védőnők, hogy elindítanak
egy olyan klubot, ahol a szakmai ta-
nácsadás melett kötetlen beszélge-
tésre is sort keríthetnek a gödöllői kis-
mamák. Mint azt Kissné Deli Máriá-
tól megtudtuk, tapasztalataik szerint,
bár a városban több egyházi keretek
között működő kismamaklub van,
nagy az igény egy ilyen szervezetre. 

A tervek szerint az érdeklődők
minden szerdán találkozhatnak a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Központ 22-
es termében, ahol délután 13.45-től
15.30-ig tartanak majd a foglalkozá-

sok. A programot úgy állítják össze,
hogy annak során a kötetlen beszélge-
tések és tapasztalatcserék mellett
„szakmai” kérdésekkel is foglalkoz-
zanak, amelyekben meghívott elő-
adók (többek között gyermekorvo-
sok, dúlák)  lesznek segítségükre.  

A városunkban dolgozó tíz védőnő
felváltva vezeti majd az összejövete-
leket. A kismamaklub bekapcsolódik
a születés hete programsorozatba is,
amelyre május első hetében kerül sor.

-jk-

Kismamaklub indul

Védőnői segítséggel

A Gödöllői Kulturális és Szoci-
ális Közhasznú Egyesület áp-
rilis 12-én rendezi meg a jubi-
leumi, tizedik Cigánybálját a
Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban.

A rendezvény fő szervezője és az
egyesület elnöke, Balogh Gyula el-
mondta: a kerek évfordulóra való te-
kintettel most még több meglepetésre
és a korábbiaknál még színvonala-
sabb estére számíthatnak az érdek-
lődők.

Balogh Gyula kifejtette, hogy a bál
az évek során olyan széles körben vált
ismertté, hogy már nemcsak az ország
legkülönbözőbb részeiről érkeznek
hozzájuk a bálozni vágyok, hanem az

országhatáron túlról is. A rendezvény-
hez a szervezőknek olyan védnököket
sikerült megnyerniük, mint dr. Géme-
si György polgármester, dr. Nánási
Éva, Gödöllő Város Címzetes Fő-
jegyzője, dr. Révész T. Mihály, a kirá-
lyi kastély ügyvezető igazgatója vagy
Kovács Balázs, a művelődési központ
igazgatója.

Az összejövetelen a meglepetések
mellett fellép többek között Gyetvai
Judit énekesnő, a közismert Lakatos
Zoltán nótaénekes, a Csillag születik
televíziós műsor ifjú táncosai, Mata
Tamás és népi zenekara, a Ghawazee
Hastánc csoport vagy éppen a Gipsy
Trió Tánczenekar

-lc-

A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

Nagyszabású Cigánybál



2008. március 27. Gödöllői Szolgálat 5Város–Kép

Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni. Köszönjük!

Premontrei gimnázium Gödöllőn (2.)
Az iskolának már a megalakulása idején nagy volt a vonzereje. Diákjai Gö-
döllő mellett Turáról, Valkóról, Sashalomról és Cinkotáról is bejártak az is-
kolába. A Premontrei Gimnáziumba a római katolikus vallású diákok mel-
lett jártak református, evangélikus, izraelita, görögkatolikus és baptista val-
lású tanulók is. Az intézményben ifjúsági egyesületek kezdtek működni,
majd beindult a cserkészélet is. A kassai és nagyváradi gyökerekből táplál-
kozó cserkészek a 44-es sz. Rákóczi cserkészcsapat nevet vették föl.
Kora őszi és tavaszi időszakban „erdei iskolák” álltak a tanulók rendelkezé-
sére 1925-től kezdődően. Ezek az erdő egy-egy tisztásán padokkal és kated-
rával biztosítottak a jó levegőn tanulási lehetőséget. 1928-ban nyitották meg a telek délkeleti részén a rend temetőjét,
mely 1950-ig működött. A sírkertbe 16 rendtagot, egy diákot és a II. világháború végén elesett 16 magyar katonát te-
mettek. Szintén 1928-ban avatták fel a hősi emlékművet a „látódombon”, a Premontrei Rendház és Gimnázium kö-
zelében. Ez állított emléket az I. világháborúban az ország különböző helyein elesett premontrei diákoknak, öregdi-
ákoknak és tanároknak. Az avatás nagy esemény volt, több mint kétezer ember vett rajta részt. Itt voltak az ország

vezetői, a hősi halottak hozzátartozói, a
település polgárai és az iskola diákjai. A
négyszög alaprajzú terméskőtömb – mely-
nek oldalain márványtáblák voltak a hő-
sök neveivel – Kertész K. Róbert és Sváb
Gyula tervei alapján épült. Az alkotás fe-
dőlapján egy bronz serlegben Kassáról,
Rozsnyóról és Nagyváradról hozott föld
emlékeztetett a halottakra. Az emlékművet
az 1950-es években lerombolták. 1931-
ben állították fel a rendház főbejáratának
tengelyében, a Premontrei Rendnek jelen-
tős birtokokat adományozó Kálmán her-
ceg lovas bronzszobrát, melynek alkotója
Róna József szobrászművész volt. Az
1933-ban Gödöllőn rendezett IV. Világ-
jamboree-nak adott otthont az épülete-
gyüttes. A tábor vezetősége a rend épüle-

teiben nyert elhelyezést. 1936-37-ben a terület északnyugati sarkában megépült a sportpálya, futballpályával, futó és
egyéb atlétikai pályákkal. A sportpályához földrézsűvel kialakított lelátót is építettek. A telek északi oldalán ker-
tészetet, melegházakat, veteményes kertet létesítettek. A gyümölcsöst a birtok déli oldalára telepítették a botanikus
kerttel. Itt épült fel a boronafalas méhes ház, mely Sváb Gyula építész székely népi ihletésű tervei alapján készült el.
Az épületben a méhészkedéshez szükséges szerszámok voltak, mellette pedig a kaptárok nyertek elhelyezést. Az
1940-es évek elején épült meg a konviktus alagsorában az 5x25 méteres uszoda.
A Premontrei Rend nemcsak a tanításhoz
szükséges épületek létrehozására fordított
nagy figyelmet, hanem az építkezéssel egy-
időben, képzőművészeti alkotások megrende-
lését és azok elhelyezését is tervbe vette. Az
épület homlokzatán és belső tereiben jelentek
meg a bronz- és kőszobrok, a domborművek,
a freskók és a festmények. A rendházba, a
gimnáziumba és az internátusba egyaránt ke-
rültek a képzőművészeti alkotások közül. A
műalkotások sorsa a II. világháború után meg-
pecsételődött. Az államosított intézményben
nem volt helye a gyakran vallásos érzelmet
sugárzó műveknek. A homlokzaton lévő szob-
rok többségét összetörték. Hasonló sorsra ju-
tottak az épületben lévő műtárgyak is. A fres-
kók egy részét lemeszelték, a festmények pe-
dig eltűntek. Csak egy töredéke maradt meg a premontreiek által készíttetett alkotásoknak.
Az oktatás 1944 év végéig többé kevésbé zavartalanul folyt. 1944. december 12-én a szovjet csapatok elfoglalták
Gödöllőt, és ezzel együtt az intézményt is. Az épületegyüttest lefoglalták, a szerzetesek Máriabesnyőre menekültek.
Az intézmény falai közt hadifogolytábort alakítottak ki. A leromlott állapotú épületet 1946 elején kapta vissza a rend.
Az újjáépítés 1946 nyarán indult meg, így szeptemberben újra megnyílt a gimnázium. 1948-ban a szerzetesi iskolá-
kat államosították, a premontrei iskola Állami Ady Endre Gimnáziumként működött tovább. 1950 júniusában az
ÁVH a premontrei szerzeteseket összeszedte és Máriabesnyőre szállította. 1950 szeptemberében az Elnöki Tanács
megvonta a szerzetesek működési engedélyét, ezzel feloszlatva a Premontrei Rendet is. Az egész épületegyüttes a
Közületeket Elhelyező Bizottság tulajdonába került, akik különböző pártiskolákat és pártszemináriumokat tartottak
a szerzetesek egykori otthonában.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

A hősi emlékmű

Mint arról már korábban be-
számoltunk, elkészült az a ki-
advány, amit a Gödöllői Érték-
védő Közhasznú Egyesület
megbízásából az Aquincum ki-
adó és az Őfelsége Bt. készített
el. Az Ivánka Imre életét és
munkásságát bemutató össze-
állításhoz azok juthatnak hoz-
zá, akik támogatásukkal segí-
tik az Ivánka-kripta felújítását. 

Az egykori 48-as katonatiszt időskori
portréja díszíti a borítóját annak az is-
mertetőnek, ami néhány napja már
hozzáférhető a Gödöllői Városi Mú-
zeumban a Damjanich Já-
nos Általános Iskolában, a
Gödöllői Szolgálat szer-
kesztőségében (Kossuth L.
u. 1.), illetve hamarosan a
Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban.

A gödöllői civil szerve-
zet azt szeretné, ha szep-
tember 29-re, a pákozdi
csata évfordulójára méltó
állapotba kerülne az egy-
kori győztes honvéd ezre-
des végső nyughelye, ami
sajnálatos módon az el-
múlt évek alatt rendkívül
romos állapotba került, s
aminek a helyreállításához
több millió forintra van
szükség. A Gödöllői Érték-
védő Egyesület néhány
héttel ezelőtti felhívására
már több támogató is je-
lentkezett, többek között

így vált lehetségessé a kiadvány létre-
hozása is, hiszen az Aquincum kiadó
ingyen vállalta a megjelentetést és a
nyomdai munkálatokat. Körösvölgyi
Tamás nyomdája 1000 példányban
készítette el az archív fotókkal és áb-
rázolásokkal illusztrált összefoglalót.

A fent felsorolt intézmények mind-
egyikében elfogadják az Ivánka-krip-
ta felújítására szánt adományokat. A
kiadvány kereskedelmi forgalomban
nem kapható, ezért, akik legalább
1000 forinttal támogatják a kezdemé-
nyezkapják az egyesület gondozásá-
ban megjelent, Ivánka Imrét bemuta-
tó könyvet.

Meghívó
Teleki Pál halálának

67. évfordulója
alkalmából

2008. április 6-án,
vasárnap 12 órakor,

a máriabesnyői temetőben koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést tartunk.
Díjmentes autóbusz különjárat indul 11.30-kor a
művelődési központ parkolójából, mely a temetőig
közbeeső megállóhelyeken, igény esetén megáll.
A megemlékezésre Önt és kedves családját szere-
tettel meghívja és várja

a Teleki Pál Egyesület elnöksége

Felhívás
A gödöllői református
egyházközség presbi-
tériuma szeretettel
várja az ifjak pünkösd-
kor tartandó konfirmá-
ciós fogadalomtételév-
el együtt tartandó kü-
lön ünnepi megemlékezésre és az azt követő sze-
retetvendégségre mindazokat, akik a 

gyülekezetünkben 50 éve,
vagy annál régebben konfirmáltak.

Részvételükkel kapcsolatos visszajelzésüket a lel-
készi hivatal címén várjuk:

2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. 
Telefon: 28/410-191

e-mail: lelkeszihivatal@reformatus.godollo.hu

Szeptember 29-re megújulna a kripta

Adománygyűjtés

A Magyar Hagyományőr Világ-
szövetség az idén is megemlé-
kezik az 1849-es tavaszi hadjá-
ratról. A március 29-én Nagy-
kátáról induló és május 17-ig
tartó programsorozat esemé-
nyei, április 6--án és 7-én zajla-
nak Gödöllőn és környékén.

A hadjáratban résztvevő hagyomány-
őrzők április 6-án Isaszegen újból
megelevenítik a 159 évvel ezelőtti
csata jelenteit. A délután 17 órakor
kezdődő bemutatóhoz egész napos
programok kapcsolódnak majd.

Másnap, április
7-én reggel 9 óra-
kor indulnak a
csapatok Gödöl-
lőre, ahol az eddi-
gieknek megfele-
lően a Grassalko-
vich-kastély dísz-
udvarán 11 órakor
ünnepi műsorral
köszöntik őket. A
rövid pihenőt kö-
vetően a résztve-
vők a Dózsa

György úti temetőben megkoszorúz-
zák az isaszegi csata áldozatainak
emlékművét,majd tovább indulnak
Vácra.

Az immáron 20. alkalommal meg-
rendezésre kerülő tavaszi emlékhad-
járat tizennyolc hazai és hét felvidéki
önkormányzat, valamint hagyomány-
őrző egyesületek, művelődési intéz-
mények és civil szervezetek összefo-
gásának eredményeként jön létre az
idén. A negyven települést összekötő
eseménysorozat részletes programját
a www.mhvsz.hu honlapon ismerhe-
tik meg az érdeklődők.

Rövidesen indul a tavaszi hadjárat

Negyven településen át
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A brazil Paulo Coelho rendkí-
vüli népszerűsége nyilván an-
nak is betudható, hogy az em-
berek igénylik a misztikumot,
mely az ő könyveiben termé-
szetes bőséggel árad. Mint a
víz. Vagy mint a fény. Az író Rio
de Janeiróban született, ott
nőtt fel e gyönyörű és rettene-
tes városban, ahol az Atlanti
óceán hullámai verdesik a par-
tot, s ahol a magasból a világ
legnagyobb Krisztus-szobra tár-
ja ki karját a világ fölé. Nézhette
a végtelen vizet, ha pedig a mag-
asba tekintett, elvakította a
tündöklő fény. 

Legújabb boltokba került kötetének a
címe: A fény harcosának kézikönyve.
Ez nem regény, mint megszokhattuk
tőle, hanem valóban kézikönyv. Nem
egyvégtében elolvasásra való, hanem
arra, hogy belenézzen, aki úgy érzi,
hogy elfáradt. Hogy felüsse a lapjait,
akit éppen elfogott a szomorúság.
Mélyedjen el a kalandjaiban a könyv

hősének, a fény har-
cosának, aki, majd rá-
jön, éppen ő maga. 

Mint olvashatjuk
bevezetőben: „Az elő-
szó és utószó kivételével a kötet teljes
anyaga megjelent a Folha de São Pau-
lo című lap Maktub rovatában és más
brazil, illetve külföldi újságokban
1993 és 1996 között.”

Az elő- és az utószó. Elöljáróban
egy kisfiút láthatunk, aki leül a ho-
mokba, s csak nézi a kék eget és az
óceánt. Valaki, egy gyönyörű és titok-
zatos nő azt mondta neki, hogy egy
sziget, rajta templommal süllyedt a
víz alá, s hullámveréskor most is kon-
ganak a templom harangjai. A közeli
halászfalu lakói megerősítik a törté-
netet. De a kisfiú nem hall semmit…

Talán valóban így indult el egyszer
régen az író a misztikum irányába. A
könyv végén, a fény harcosáról szóló
cikkek zárásaként ismét a rejtélyes
nővel való találkozásról számol be.
„Sok ellentmondás van abban, amit
most elmondott” – hányja a szemére

már férfiként. „Ki vagy te?” – kérdezi
bizalmasabbra fordítva a szót. Azon-
ban nem kaphat választ a kérdésére.
Annál, hogy ki is volt a vezetője, be-
szélgetőtársa, sokkal többet tudhatott
meg. Megtudhatta, hogyan is vívhatja
meg a harcát az ember a sötétség erői
ellen.
(Paulo Coelho: A fény harcosának ké-
zikönyve)

- nád -  

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Harangok az óceánban

Jótékonysági koncertet adott
Gödöllőn, a Dózsa György úti
Szociális Otthonban a buda-
pesti Hot Jazz Band. A zenekar
a 20-as, 30-as, 40-es évek ma-
gyar és amerikai zenéjét játsz-
sza, és a gödöllőiek előtt sem
ismeretlen, hiszen többek kö-
zött vendége volt tavaly a Sör-
fesztiválnak is. A hangverseny
után Fodor Lászlóval, az együt-
tes gödöllői klarinétosával be-
szélgettünk.

– Honnan a kapcsolat a szociális ott-
hon és a zenekar között?
– 1992 óta tanítok Gödöllőn a zene-
iskolában, és 2004-ig rendszeresen
látogattam az említett intézménybe,
ahol segítettem az ott élő Witz Erik-
nek. A 12 év alatt összebarátkoztam a
bentlakókkal és a dolgozókkal egy-
aránt. Ennek eredményeképpen meg-
hívtak bennünket 2007 végén, hogy
adjunk egy koncertet a nővéreknek,
ápolóknak a szociális munka világ-
napján. Akkor Bényei Tamás, a zene-
kar vezetője ígéretet tett arra, hogy a
lakóknak is eljövünk egyszer játsza-
ni, természetesen teljesen ingyen. Ez
valósult meg március 3-án egy nagy

sikerű hangverseny formájában. 
– Érez valami különbséget egy szo-
ciális intézmény vagy a hangverse-
nyeikre járó publikum között?
– Úgy gondolom, hogy egy profesz-
szionális zenekarnak az a dolga, hogy
ha bármilyen színpadra lép – legyen
az egy szociális otthon étterme vagy
a Kongresszusi Központ – köteles-
sége, hogy kiszolgálja és szórakoz-
tassa a koncertlátogatókat. Ilyen
értelemben nincs különbség közön-
ség és közönség között. Azonban ha-
zudnék, ha azt mondanám, hogy nem

volt a zenekarra hatással a tolókocsik
és az idős, családjuktól távol, vagy
egyedül élő emberek látványa. Ám
ezen pont ők segítettek át, ugyanis a

harmadik számtól már igazi
vastapssal közösen éneklős
koncerthangulatot varázsoltak
az ebédlőbe, s ezért köszönet és
hála nekik. Ismét megtapasz-
talhattuk, hogy milyen remek a
gödöllői közönség, még a szo-
ciális otthonban is. 
– Valóban jobb a hangulat a
gödöllői koncertjeiteken mint
máshol?
– Nyugodtan mondhatom,
hogy igen. Valahányszor a vá-
rosban játszottunk, mindig telt
ház volt, a közönség értette és
értékelte a zenénket, a szó-
lóinkat, ismerte a számainkat.
A zenekar egyöntetű véle-

ménye, hogy jó itt koncertet adni,
olyan, mintha hazajönnénk.
– Mikor élvezheti legközelebb a
Hot Jazz Band játékát a gödöllői
publikum?
– Hangversenyeinkről bővebben a
www.hotjazzband.hu oldalon kaphat-
nak tájékoztatást az érdeklődők.
Gödöllőre nyár elején, június 15-én
jövünk játszani, amikor Családi
Napot tartanak a királyi kastélyban,
aminek zárásaként a Hot Jazz Band
lép fel a díszudvaron.

-ll-

Mint minden esztendőben, az
idén is március 15. előtt ren-
dezték meg a Petőfi versek ké-
pekben című  városi rajzver-
senyt, és a városi Petőfi vers és
prózamondó versenyt, aminek
házigazdája a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola volt. 

A hagyományos megmérettetésre vá-
rosunk valamennyi iskolájából jelent-
keztek a diákok, akiket évfolyamon-
ként díjazott a zsűri. A rajzversenyen
a költő „Füstbe ment terv”, valamint
„A gólya”című versét kellett megje-

leníteniük a diá-
koknak. A pálya-
munkák értéke-
lése után Szmtry-

ka Hanna (1. o. Hajós Alfréd
Általános Iskola), Kristály
Eszter (2. o. Petőfi Sándor
Általános Iskola), Kovács
Tamás István (3. o. Erkel Fe-
renc Általános Iskola), Far-
kas Mátyás (4. o. Erkel), Kin-
de Zsófia (5. o. Premontrei
Szent Norbert Gimnázium), Kinde Van-
da (6. o. Premontrei) és Zséli Bertold (7.
o. Szent Imre Általános Iskola) rajzát
találták a legjobbnak az adott évfolyam-
ról beérkezett művek közül. A zsűri a 7.
és 8. osztályosok műveit összevontan
értékelte. A vers és prózamondó ver-

seny első helyezettjei: Mohamed Az-
mi (Petőfi), Simonváros Csanád
(Szent Imre), Csiki Áron (Petőfi), Ká-
das Péter (Hajós), Juhász Petra (Pre-
montrei), Szelba Szabolcs (Premon-
trei), Varga Éva (Petőfi) és Papp Éva
(Református Líceum) lett.

A Hot Jazz Band Gödöllőn

Jótékonysági koncert

Múlt heti számunkban tájékoztattuk olvasóinkat „Re-
meklő muzsikusok” címmel a Frédéric Chopin Zene-
iskola növendékeinek és tanárainak nagyszerű ered-
ményeiről a Zathureczky Emlékversenyről és az Or-
szágos Továbbképzős Versenyről.
A Zathureczky Emlékverseny díjátadó
gálahangversenye után valamennyi
résztvevőről közös fotó készült a Zene-
akadémián. A díjnyertes ifjú hegedűsök
és tanáraik Körösfői-Kriesch Aladár: A
művészet forrása című festménye előtt
állnak. A kép így többszörösen is gödöllői
vonatkozású, hidat teremt a képzőmű-
vészet és a zene között. Itt szeretnénk
alkalmat adni egy korrekció közlésére is.
Múlt heti írásunkból sajnálatos módon a

felkészítő tanárok megemlítésekor kimaradt Gálné Bagi
Márta tanárnő neve, aki Lázár Bíborka, a hegedűverseny
különdíjasának tanára. Ezért utólag is elnézést kérünk,
és természetesen gratulálunk a szép eredményhez!    L.A.

Petőfi versben és képekben

Rajzverseny
Zathureczky Emlékverseny

A művészet forrása
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GÖDÖLLŐI KIRÁLYI 
KASTÉLY

ISMÉT IBOLYA NAP A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLYBAN!
Évente visszatérő eseményként idén április 12-én rendezik meg az 
Ibolya Nap című programot, Erzsébet királyné kedvenc virága jegyében. Az egész nap zajló
ingyenesen látogatható rendezvényre szeretettel várnak kicsiket és nagyokat!
MEGÚJULT AZ ERZSÉBET EMLÉKKIÁLLÍTÁS!
Az 1998-ban a királyné lakosztályaiban nyílt kiállítás új műtárgyakkal gazdagodott, valamint a
legfrissebb kutatások eredményeit az eddigieknél látványosabb elrendezésben mutatja be.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság, mint kiemelt közhasznú 
szervezet, köszönettel fogadja a felajánlható adó 1%-át. 

Adószám: 18665161-2-13

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

Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány

„FORMA, KIFEJEZÉS, 
EMLÉKEZÉS”

címmel a Gödöllői Városi
Könyvtárban és a 

GIM-Házban
2008. április 12-én

(szombaton) 15 és 18 órakor
textilművészeti 

találkozó és kiállítás 
Meghívottak:

Naoko Yoshimoto japán 
és Sue Hiley Harris walesi

textilművészek 

2008. március 31-ig még lá-
togatható Gerzson Pál kétsze-

res Munkácsy Mihály-díjas
festőművész, a Magyar

Köztársaság Érdemrend 
Középkeresztjével kitüntetett
Érdemes Művész kiállítása
Cím: GIM-Ház, Gödöllő,

Körösfői utca 15-17.
telefon: 28-419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Április 2. szerda 18 óra: Reneszánsz
táncház a Saltarello Reneszánsz Együt-
tes közreműködésével
Április 5. szombat 17 óra: Az Arpeggio
Gitárzenekar alapítványi estje. Helyszín:
Petőfi Sándor Művelődési Központ
Április 8. kedd 18 óra: Gémesi Gabriella
hegedűestje
Április 9. szerda 17.30: Bartek Zsolt
növendékeinek hangversenye (klarinét,
furulya)
Április 10. csütörtök 17 óra: Buka Enikő
növendékeinek hangversenye (oboa, furulya)
Április 11. péntek 17 óra: Somodi Károly
növendékeinek hangversenye (trombita)

A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA
FELVÉTELT HIRDET 

A 2008/2009-ES TANÉVRE
A felvételi meghallgatást március 27-én
csütörtökön, a zeneiskola épületében tart-
juk 14 órától 17.30-ig. Szolfézs előképző
osztályba a 6-7 éves gyermekek jelentke-
zését, hangszeres felvételire elsősorban
a szolfézs előképző osztályt végzett tanu-
lókat várjuk. Kérjük, hogy minden fel-vé-
teliző egy-két népdal vagy gyermekdal el-
éneklésével készüljön. Zenevárba jelent-
kezők számára játszóházat 16 órától és
16.30-ig tartunk. A felvételi meghallga-
táshoz kapcsolódóan március 18-án, ked-
den 15 órától hangszerbemutató hang-
versenyt tartunk a zeneiskolában.

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, 
Telefon: 28-421-998

A Városi Múzeum Gödöllői Művésztelep
Alapítványa, melyet a XX. század eleji sze-
cessziós művésztelep tárgyi- és doku-
mentum-anyagának gyűjtésére és gondo-
zására, a művészteleppel kapcsolatos tu-
dományos és közművelődési tevékenység
támogatására hozott létre a múzeum
1991-ben, kéri, hogy adójának 1 százalé-
kával 2008-ban is támogassa az alapít-
vány célkitűzéseit.
A Gödöllői Művésztelep Alapítvány adó-
száma:19179148-2-13



Az ibolya a tavasz legkedveltebb vi-
rága. Apró virágú csokrai kellemes
illattal töltik meg a levegőt. A szere-
lem, a szelídség, az önfeláldozás jel-
képe. Egy görög monda szerint viola
ott nőtt először, ahol Orpheusz
aludt. A Földisten Attisszal is kap-
csolatba hozzák, akinek kihullott vé-
réből ibolyák nőttek. Arisztopha-
nész azt írta, hogy Athén viola ko-
szorús város. Athén koronázott kirá-
lya Ión neve ugyanis ibolyát jelent.
Már Pliniusz is említi fájdalom csil-
lapító hatását, és köszvényes bete-
gek kezelésében is hatásosnak tartja.
A középkorban is ismerték mint fáj-
dalomcsillapítót, és főzetét tumoros
betegek gyógyítására sokszor alkal-
mazták sikerrel. A viola a középkor-
ban Mária alázatosságát szimboli-

zálta. Virágának lila színe Krisztus
szenvedéseire és a mennyei király-
ságára is utalhat, mivel a bíbort
gyakran azonosították a lilával.
Shelly költészetében a szerelmi bá-
nat szimbóluma. Shakespeare Ham-
letjében Ophelia virágnyelven be-
szél a királynővel apja, Polóniusz
haláláról. Itt a viola az álhatatosság
és az önfeláldozás jelképe. Az Elba
szigetére száműzött Napóleon abban
reménykedett, hogy ibolya nyílásra
ismét Franciaországban lesz. Ami-
kor szökését tervezte, hívei azt kér-
dezték az idegentől, hogy nyílik-e az
ibolya. A „Oui“ vagy „Non“ válasz
jelezte, hogy az illető nem beavatott.
Ha a válasz úgy hangzott: „Eh bien“,
akkor biztosan Napóleon feltétlen
hívével találkoztak. A viola a ma-
gyar költészetben, népköltészetben,
lírai népdalaink képi asszociációs
világában a virgámotívumok fő ele-
me. A kedves megszemélyesítője:
„...Ablakodba' háltam, kedves vio-
lám...“ Ugyanakkor kedvelt női név

is. Az Ibolya újma-
gyar név, a latin
Viola magyar meg-
felelője.

A violafélék
(Violaceae) család-
jába tartozó illatos
ibolya (Viola odo-
rata) szinonim ne-
vei: ibolya, márci-
usi ibolya, erdei
ibolya, viola. Éve-
lő növény. Gyökér-
törzse a virágzás
után hosszú szártagú és messzire
kúszó vékony indákat fejleszt, ame-
lyek rendszerint csak a következő
évben hoznak virágot. Levélnyele
kb. 2-3 cm hosszú, lemeze kerekded
szívalakú, tompa vagy hegyesedő,

éle csipkés fű-
részes, válla
mélyen szí-
ves, nyitott
öblű, színén
és fonákán
p e l y h e s e d ő
vagy pedig a
színén kopasz.
Kocsánya kb.
5 cm hosszú,
négyszögle-
tes, a felső fe-
lében két átel-
lenes, szálas-
lándzsás elő-
levele van. Vi-
rágának 5 csé-
s z e l e v e l e
hosszas lán-
dzsás. Bibéje

gömbölyded, ferdén ülő, finoman
szőrös, elöl kerek kis ajakkal ellátott
nyílással. Március-május hónapok-
ban virágzik. Bükkösökben, gyer-
tyános-tölgyesekben, mészkerülő
erdőkben, sziklaerdőkben őshonos.
Cserjésekben, erdőkben, erdőszéle-
ken, erdei vágásokban virít, és dísz-
növényként kertekbe ültetik.

Az örökzöld,
5-15 cm magas
növény, tavasz-
szal virágzó
szőnyeget al-
kothat, elnyom-
ja a gyomokat.
Bár árnyékos,
párás erdők mé-
lyén húzódik
meg a legszí-
vesebben, és
szerény virágai-
ra illata hívja
fel a figyelmet,
a szárazabb,
nyílt, napos ki-

tettséget is jól tűri. Sok sziklakert
alapnövénye. Ugyanakkor hidegtű-
rő, akár a mínusz húsz fokot is kibír-
ja. A humuszban gazdag talajokat
kedveli. Tőről és magról is szaporít-
ható. Az egész növény gyűjthető és
felhasználható. A gyökeret, gyökér-
törzset és a leveleket tavasztól őszig
lehet gyűjteni.

Ibolya a betegszobában és
a konyhában 

A növényi részek triterpénvázas
szaponinokat és szalicilsav-szárma-
zékokat tartalmaznak. Főzete köpte-
tő hatású, a gyökeret és a gyökér-
törzset elsősorban légcső- és hörg-
hurut kezelésében használják. A le-
velet és a virágot a népi gyógyászat-
ban nyugtatóként is alkalmazzák. Az
egész növény mézzel fõzve nyálka-
oldó, idegnyugtató, a magas vér-
nyomást csökkenti. Tinktúrája izom-
bénulásnál hatékony bedörzsölő-
szer. Erős hatású, csak kis mennyi-
ségben használjuk! Szalicilsav tar-
talma miatt főzete fejfájás, migrén
csillapítására is kitűnő.

Virágát édességek díszítésére,
cukrok, teák, ecetek illatosítására is
felhasználják. Sok női parfüm virág-
illatának eleme az ibolyaillat. Leve-
lét saláták készítésénél használhat-
juk. Sőt a leveleket főve is fogyaszt-
hatjuk levesek, szaftos ételek ízesí-
tőjeként.

Tavasszal az élet megelevenedik. De
nem csak a kertünkben, hanem a lakás-
ban is, és mondjuk meg őszintén, nem
mindig örülünk a látogatóknak. Ilyen-
kor jelennek meg az első hangyák.

Nincs olyan tiszta ház, rendmániás
gazdi vagy alapos tányérnyalási techni-
ka, amin ne járna túl a hangyák esze. A
kitartó kis rovarok messziről megérez-
nek akár egy morzsányi macskatápot,
kutyakonzervet vagy lehullott papagáj-
eledelt. Rendkívül szervezetten dolgoz-
nak, munkamódszerük lényege az ala-
posság: felderítenek, útvonalat tervez-
nek, rombolnak és elejtik a zsákmányt.
És még csak ezután jön a logisztika!

Nem nagy kunszt felismerni a han-
gyás állattányért: apró fekete pöttyöcs-
kék mocorognak benne és egy hosszú
sötét csík vezet a táltól a legközelebbi
falrepedésig. A kevésbé szemfüles gaz-
di pedig azzal szembesül, hogy kedven-
ce bár éhesnek tűnik, mégsem fogadja
el az ételt, sőt, furcsa hangokat hallatva
rükvercbe kapcsol a szagminta után.

Ha etetés után rendszeresen marad
étel az állat tányérjában, az két dolgot
jelenthet: túl nagy mennyiséget kap és
nem bírja mind befalni, vagy egyszerű-
en utálja az ételt. Márpedig a hangya-
mentes élet egyik alapköve, hogy ne le-
gyen maradék a tányérban, és a kiürült
tányért is illik elmosogatni, bármilyen
alapos nyaláson esett is át. Fontos még,
hogy a tál alatt a padlót is folyamatosan
tisztán tartsuk, lehetőleg töröljük fel
minden étkezés után. De vigyázat! A
szerválasztásánál vegyük figyelembe,
hogy a tányér körüli terület tipikus nya-
lászóna, nehogy véletlenül valamilyen
mérgező anyag kerüljön oda!

Ahogyan a takarítószerekkel is vi-
gyázni kell, a különféle hangyairtók és -
mérgek is maradjanak távol kedven-
cünk ebédlőjétől. A hangya okos állat,
általában visszatér oda, ahol egyszer
már talált valami fincsit. Ezért az is se-
gíthet megszüntetni a hangyainváziót,
ha három-négynaponta áthelyezzük az
állat tányérját, elég csupán pár méterrel
odébb tenni.

A hangyák a legtöbb akadályon átve-
rekszik magukat, bár például a szobahő-
mérsékletű petróleum zselé állítólag
megakadályozza, hogy a pici rovarok
felmásszanak a madáretetőhöz; egysze-

rűen hanyatt esnek a csúszós
nyálkán. Van ősellensége is a
hangyának: a víz. Ha a macska-
tálat vagy kutyatálat egy na-
gyobb, alacsony falú edénybe

tesszük, amelyet félig megtöltünk víz-
zel, akkor a hangyácskák nem férnek
hozzá a szigetként álló etetőhöz. Az
egyetlen bökkenő, hogy a hangyáknál
csak a macskák utálják jobban a vizet,
ezért csak erősebb idegzetű cicusok tá-

nyérja állítható vízfürdőbe. És még még
egy fontos megjegyezni való: a háziál-
latmentes otthonokban ugyanolyan
gyakori a hangya, csak ott nem az
etetőtálat keresik fel, hanem saját élel-
miszerraktárainkat.

Nincs is más hátra, mint hogy sze-
rencsés hangyavadászatot kívánjunk!
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HEROSZ

Vigyél haza!

3 hónapos keverékek 5 hónapos tacskó keverékek

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

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

3 hónapos puli keverékek

Nem csak kertészeknek...

Az ibolya

Állati dolgok

Hangyainvázió

Március 29-30.:

dr. Bodó Szilárd

Tel.: 30/962-2205

Gödöllő, Kossuth L. u. 39.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

3 hónapos keverékek

3 hónapos keverék szukák

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

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

Itt a tavasz, és a parkokban, kertje-
inken visszatérő vándormadaraink
éneke hangzik fel újra. Egyik legked-
vesebb kerti lakónk a vörösbegy
(Erithacus rubecula).

Lombos és elegyes, gazdag aljnö-
vényzetű erdők lakója. Kedveli a ned-
ves patakvölgyeket, erdei mély utak
környékét. Ártéri erdőkben, nagyobb
parkokban, a városok zöldövezeti ré-
szein, bokros kertekben is költ.

A fészkelőhelyen először a hímek
jelennek meg. A később érkező tojók
választják párjukat és vele a revírt is.
A hímek – mint az énekesmadaraknál
általában – többségben vannak. Éven-
te 20 százaléknyi is pár nélkül marad-
hat. Ezek esetenként zavarhatják a
költést. A fészek helyét a tojó választ-
ja ki, és egyedül épít. A hím a közel-
ben énekel, néha kíséri párját. A fé-
szek elhelyezése nagyon különböző,
és a vörösbegy nagy alkalmazkodó-
képességét bizonyítja. Talajmélye-

désben, gyökerek alatt, erdei híd ge-
rendáján, farakás között, a bokrokban
heverő üres bádogkannában, mester-
séges fészekodúban is költ.

Szinte kizárólag állati eredetű táp-
lálékkal él, csupán ősszel (és az átte-
lelők télen) fogyaszt növényi anyago-
kat is (fekete bodza bogyóit, hullott
almát). Főként különböző rovarok-
kal és pókokkal táplálkozik.

A tavaszi vonulás fő ideje március
második és április első felére esik, az

őszi októberben
éri el a csúcs-
pontját. Ezek-
ben az idősza-
kokban a vonu-
ló példányok
kertekben, árok-
parti bokrosok-
ban, élősövé-
nyekben minde-
nütt megfigyel-
hetők. A magyar
állomány dél-
délnyugat felé
vonul, a többi

között Olaszországból, Korzikáról,
Spanyolországból és Tuniszból van-
nak visszajelentéseink. A vörösbegy
rendszeres áttelelő (elsősorban a hí-
mek), e példányok egy része távo-
labbról érkezik hozzánk.

A hazai állományt nem fenyegeti
veszély, de a nálunk telelők védelem-
re szorulnak. Eredménnyel járhat tág
szájú fészekodúk viszonylag alacso-
nyan – 50-100 cm – való kihelyezése
is.

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

Március 24-31-ig:  Medicína, Dózsa Gy. út
12. Tel.: 410-251.
Március 31-április 6-ig:  Ezüstkehely, Pe-
tőfi S. u. 1/a. Tel.: 416-551.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI 
KASTÉLY KHT. 

MŰSZAKI ADMINISZTRÁTOR 
MUNKATÁRSAT KERES 

azonnali belépéssel!
Jelentkezés

fényképes önéletrajzzal 
a kastély titkárságán, 

Vámosi Ritánál 
vagy e-mailen: 

vamosi.rita@kiralyikastely.hu 

Tel:28-420-331

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

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

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

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

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

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

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

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

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

AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNY

az idősek otthonába 
(Gödöllő, Ady Endre sétány 56.) 

szociális gondozó és ápoló, vagy
egészségügyi végzettséggel 

rendelkező munkatársakat keres 

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
(Gödöllőtől 5 km-re)

szakképzett szakácsot, 
felszolgálót, valamint

konyhai kisegítőt keres. 

Érdeklődni lehet: 
30/396-8002 

telefonszámon és a 
lazarlovapark@lazarlovaspark.hu 

e-mail címen

8 NAPOS ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
JÚNIUS 18. ÉS JÚNIUS 25. KÖZÖTT. 

TELEFON: 
30/266-4789, 28/420-634

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
A Tiszta Beszéd Alapítvány és az Erkel Ferenc Általános Iskola
logopédiai osztályainak tanulói és pedagógusai szeretettel meg-
hívják volt tanulóikat, hozzátartozóikat és az érdeklődőket az
alapítvány 

JÓTÉKONYSÁGI MŰSOROS ESTJÉRE 

Időpont: 2008. április 4., 16.30
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ színházterme

Jegyek a logopédiai osztályokban és a helyszínen válthatóak. 
(500 Ft, 1000 Ft, 1500 Ft)

Szeretettel várjuk Önöket! 

A Tiszta Beszéd Alapítvány kuratóriuma



ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk.
Érd.:  30/913-8769.
*Gödöllői városi piacra, zöldség boltba, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező,
nem dohányzó kollégát keresünk azonnali kezdéssel is. Érd.:30/230-1953,
30/9492-228
*ANGOL NYELVTANÁRNŐT keresünk 2-8 éves korú gyermekek játékos nyelv-
tanítására, kb.heti 5x1 órában, kizárólag hosszútávra.Tel:70 / 527- 1637
*Idény jellegű munkára áprilistól október 31-ig büfébe eladót felveszünk.
Nyelvtudás előny. Érd.: 30/223-98-01
*Bútor asztalos Pestre gyakorlott asztalos brigádot és segédet keres. Tel:
30/990-1493, 70/245-7380
*Megújult gödöllői szépségszalonba gyakorlattal rendelkező KOZMETIKUST,
FODRÁSZT KERESÜNK márciusi kezdéssel. Érd: 30/435-7048
*FODRÁSZT KERESEK Gödöllő IBOLYA utcai SZÉPSÉGSZALONBA KEDVEZŐ
FELTÉTELEKKEL. NEM VÁLTÓTÁRSNAK. Zabó Ágnes (30) 268-2084
*Gödöllői használtautó szalon és szerviz AUTÓSZERELŐ munkakörbe
munkatársat keres mestervizsgával vagy technikusi végzettséggel. Önéletraj-
zokat a következő e-mail címre kérjük: szilbenkft@invitel.hu Tel: 28/415-107
*Némedi Autómosó Autókozmetika munkatársat keres felvételre gépjár-
műápolói munkakör betöltésére. Gödöllő, Magtár köz 2. Tel: 28/417-314
*Cégünk keres végzettséggel rendelkező autófényezőket Dunakeszi munkahe-
lyre 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
*Cégünk keres gyakorlott CO-2 HEGESZTŐKET Gödöllői munkahelyre. Kiemelt
bérezés. Szállás, utazás biztosított! Tel: 20/492-3044
*KATEDRA NYELVISKOLA Gödöllő angol, spanyol és olasz nyelvtanárokat
keres. Tel: 20/984-5070, www.katedra.hu, godollo@katedra.hu 
*ÉLELMISZER ÜZLETBE CSEMEGEPULTOST KERESÜNK. Fizetés mege-
gyezés 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
*Lottót is üzemeltető veresegyházi italboltba keresek pultos felszolgálót,
nyugdíjas is lehet. Tel: 20/368-7414
*Gödöllői Pizza Pallazzo keres csinos felszolgáló lányt, konyhai kisegítőt és piz-
zafutárt. Jelentkezni a 20/338-7225
*GÖDÖLLŐI PIZZÉRIÁBA SZAKÁCSOT KERESÜNK. Érd: 20/9799-406
*Építőipari Kft. 1,5 t kisteherautóra anyagbeszerző sofőrt keres. Jelentkezni
önéletrajzzal és fizetési igény megjelölésével: 2101 Gödöllő, Pf.: 177.
*Üzemanyagtöltő állomásra – NEMDOHÁNYZÓ – munkatársak jelentkezését a
06 28 513 115 telefonszámon várjuk.
*Betanított munkásokat keresünk azonnali kezdéssel! Céges buszjárat biztosí-
tott, kétműszakos munkarend, könnyű fizikai (ülő munka). Jelentkezni lehet:
Gödöllő., Dózsa Gy. út 69. fsz. 4.
*Vendégkörrel rendelkező fodrászt, kozmetikust felveszünk. Cím: Szolgáltató
Szövetkezet Gödöllő, Szt. János u. 5. Tel: 28/410-019 (9-15-ig)
*Gödöllői Delikátesz üzletünkbe keresünk kedves, igényes, tanulni hajlandó,
önálló, szakképzett hölgyeket eladói munkakörbe. Jelentkezni fényképes önéle-
trajzzal: Gödöllő., Dózsa Gy. út 2. Rádi Pékség és Delikátesz üzletben lehet.
*Egyéni vállalkozóival rendelkező fodrászokat, műkörmöst, kozmetikust kere-
sek most nyílt üzletembe. Dózsa György út 13. Solier cukrászda fölött. Érd:
Hajósi Hella 20/9226-599
*Raktári dolgozót és szerelvény osztályra eladót felveszünk. Arzenál áruház
Gödöllő, Dózsa Gy. út 96.
*Gödöllő és vonzáskörzetébe keresünk ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI
ÜZLETKÖTŐKET. Érd: 30/9-727-450
*Gödöllői bemutatóterembe keresünk 4-6 órás időtartamra értékesítésben
jártas női alkalmazottat. Tel: 30/9-727-450
*Gödöllőre megbízható, munkájára igényes takarítónőt keresek Heti 5 alkalom,
havi 80 E Ft fix. Áprilisi kezdéssel. Érd: 30/5682-103
*Gödöllői söröző és játékterembe játékgépkezelőt felveszünk. Érd: 20/342-9412

*Költségvetési intézmény GÉPKOCSIVEZETŐT felvesz. Érd: 8-15 óráig
28/503-360
*Veresegyházi kocsmába PULTOS alkalmazottat keresek. Tel: 30/445-1597
*Palotakerti fagylaltozóba és büfébe: fiatal, jó megjelenésű női dolgozót kere-
sek. Tel: 20/423-6335
*A Gödöllői Waldorf Iskola főállású, 8 órás takarítót keres. Jelentkezni március
31-től lehet munkaidőben, telefonon az iskolatitkárnál. (tel: 28 419-052)
Bérezés, megegyezés szerint.

INGATLAN
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort.
Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal ren-
delkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-
392-3635
*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
*János utcában 2 szobás erkélyes lakás ELADÓ Iár 11,2MFt. 20-7722428 
*ELADÓ 2 szobás gyönyörűen felújított lakás Gödöllőn központban! Iár 11 MFt
20 772-2428
*SZADÁN 840nm, 21méter széles ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Iár 6,9 MFt  20-
772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT  SZADA és GÖDÖLLŐ legnagyobb
telekválasztéka! www.godolloihaz.hu
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ SZOCPOLKÉPES IKERHÁZ Kistarcsán, csendes, jól megközelí-
thető helyen ELADÓ! Kulcsrakész Iár 18,5 MFt 20 772-2428 
*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
Iár 10,9 MFt 20 772-2428  www.godolloihaz.hu
*ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ Szadán, Budai hegyekre panorámás
kilátással, csendes, nyugodt környéken. 3 szoba + nappali, padlófűtés, dupla
terasz. Kulcsrakész  Irányár: 29 MFt. 20-7722428 
*ÁRZUHANÁS! GÖDÖLLŐN duplakomfortos 2+3 félszobás családi ház 1200
m2 telekkel ELADÓ. Szauna ,központi porszívó. Iár 32 MFt GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT  20-7722429 www.godolloihaz.hu
*Eladó társasházi lakás Gödöllőn! 35m2 hasznos terület, 1 galériázott szoba,
25m2-es közös pince, veranda, központhoz közel. 2006-ban felújítva. 1
hónapon belül költözhető. Iár 7,7 MFt. 20-7722429
*ELADÓ 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth Lajos utcában. Iár 10,9 MFt 20-
7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 2 szint, 170m2, 4 szoba + nappali,
szép telek. Iár 27,5MFt. 20-7722429
*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
*ELADÓ 765m2-es déli fekvésű építési telek Veresegyházon zöldövezetben. Jó
szomszédok, sík, rendezett, bekerített terület! Iár 10,9MFt 20-772-2428
*Új építésű, SZOCPOLKÉPES ikerház Veresegyházán jó közlekedésnél ELADÓ! 3
szoba+nappalis garázzsal fedett terasszal. Riasztó térköves udvar motoros
garázskapu stb. KULCSRAKÉSZ ár: 24,9 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. Iár 17,8 MFt 20 772-2428 
*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az
OTP mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
*Domonyvölgyben sürgősen eladó hivatalos engedélyekkel rendelkező telek.
Érd: 20/470-3302

*Irtványos legszebb részén egy 1012m2-es üdülőtelek eladó. Tel: 20/423-3086
*Gödöllőn, Blahafürdőn eladó közös tulajdonú, panorámás telek fele. 110 nöl,
faházzal. Iár: 4,2 M Ft. Érd: 20/911-7344
*MARIKATELEPEN a CSÁRDA után kb. 750 m2 külterületi zárt kert
eladó. 70/508-8727
*Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek 11 M-ért, uitt kb. 360
m2-es közművesített ikerház építésére alkalmas telekrész eladó. Iá: 3 M.
Tel: 28/404-124, 30/2766-526
*KISKÖRÉN, Tisza parton közművesített üdülőtelek eladó. Érd: este 36/345-408
*Gödöllőn a REMSEY krt.-i TEREMGARÁZSBAN AUTÓBEÁLLÓ ELADÓ!
Iár: 1,7MFt. Érd: 30/924-6979
*GARÁZS! a Kossuth-Remsey mélygarázsban 22 m2-es garázs 3,3 M-
ért, a János utcában 22 m2-es garázs 3 M-ért eladó. Tel: 20/446-7727
*GARÁZS eladó a János utcai garázssoron. Elektromos áram, szerelőak-
na. Iár: 1,75MFt. Érd: 30/924-6979
*Eladók Szadán összközműves építési telkek. 1000 m2-es telkekre 2
lakás építhető. Iár: 9M. Tel: 30/545-1690
*Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350 m2-es
megosztható építési telek 80 m2-es felújítható házzal eladó. Tel: 28/421-619
*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
*Gödöllőn (Boncsokban) zártkerti 836 m2 telek faházzal, gyümölcsfákkal
eladó. Ára: 4,2 M Ft. Tel: 30/383-9640
*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
*ELADÓ v. KIADÓ 90 m2-es lakás a városközpontban. Érd: 06-20-3238-106
*Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás lakás
részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
*Gödöllőn, a Szent János utcában 50m2-es, 2 szobás, erkélyes, jó
állapotú, téglaépítésű, konvektoros, világos, csendes lakás magánszemé-
lytől eladó. IÁ: 13mFt. Tel..: 70/372-2258
*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
*2 szobás, erkélyes, 56 m2-es 3.em. lakás eladó Gödöllőn, a Szt. István téren.
Iár: 10,5 M. Tel: 20/510-5063

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

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

Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13-ig, KEDDEN
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS, Szerda-csütörtök:

8.30-15.30-ig, Péntek: 8.30-12-ig
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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Keresünk : 
• Gödöllőn lévő családi házat 20MFt-

tól 30MFt értékig
• Kiadó ingatlant lakás céljára
• Egyedi vagy egyediesített fűtésű 1.-

2.em. lakást 

Kínálunk:
-Veresegyházon nappali +5 szobás
családi ház garázzsal 26,5MFt.
-Szadán nappali + 4 szobás családi
ház 719m2 telekkel 22MFt.
-Szadán újszerű nappali + 4 szobás
családi ház panorámás 1163m2 tel-ken,
medencével dupla garázzsal 36 MFt.
-Konvektoros 2 szobás János utcai
lakás 12,5 MFt.



*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
*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 a Kossuth L. utcában részben felújított 2 szoba összkomfortos 4.
emeleti loggiás lakás eladó. Iár: 12,5 M Ft. Tel: 20/9704-328
*Eladó Isaszegen Március 15. u. 11sz. alatti 2 szoba + am. konyhás összkom-
fortos családi ház 300nöl kővel burkolt, parkosított kerttel, klímával, elektro-
mos kapu + garázsajtóval. Tetőtér beépíthető. Iár: 23 M Ft. Tel. 30/316-5335
*Szép természeti környezetben Gödöllőtől 14 km-re 3 szobás családi ház
eladó. A családi házhoz 4380 m2-es telek tartozik. A községben halastó,
uszoda működik. Csere is érdekel. Érd: 30/345-0871
*VALKÓ KÖZPONTJÁBAN ELADÓ új építésű 2×70 m2-es
ÜZLETHELYISÉG, (alul húsbolt üzemel, tetőtéri üzlethelyiség üres). Érd:
20/455-3963, 20/3137-489
*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
*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, felújí-
tott, azonnal beköltözhető lakás eladó. Ár: 11 M Ft. Tel. 20/388-3292
*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
*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
*Eladó Gödöllőn, családi házas környezetben 766 m2 saroktelken 1993-ban
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 zuhanyk-
abin), 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
*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
*EXTRA, EXTRA állapotban! Gödöllő, Szt. János utcai, első emeleti, 60 m2-es
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 mege-
gyezés 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 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
*Gödöllő központjában 69 nm-es, 1+2 félszobás, konvektoros fűtésű,
erkélyes, parkra néző lakás eladó. Bodó Ida 0630/8265-155
*Vácszenlászlón Fő úthoz közel, csendes utcában eladó egy 86 nm-es 3 szobás
családi ház, 937 nm telekkel. Irányár: 9,5 M Bodó Ida 0630/8265-155
*Gödöllő központjában, a csendes Szent J.u-ban, egy szobás, jó állapotú,
azonnal költözhető, téglaépítésű, magas fsz-en lévő 36 nm-es lakás,
10MFt. Iáron eladó. Tel:30/828-6311
*Gödöllő központjában, téglaépítésű házban, eladó egy, 1 szobakonyhás
összkomfortos, cirkófűtéses, felújított lakás. Alacsony rezsi és közös költ-
ség! Tel: 30/828-6311
*Eladó Gödöllőn az Z. közben egy 62 m-es 1+2 félszobás 4. emeleti
lakás. Ára: 13 M Ft. Érd: 30/9915-701
*Gödöllőn eladó 4 emeletes téglaépület 2. emeletén 64 m2-es 2 szobás,
konyhabútoros, erkélyes, gázkonvektoros, pincével rendelkező lakás. 13,3
M Ft. Tel: 06-1/410-3790, 30/225-3371
*Gödöllő Palotakerten 1 szobás földszinti, redőnyös, vízórás, szabályozott
fűtési rendszerű, jó állapotú lakás eladó. Tel: 28/421-619
*Felújított palotakerti 2 szobás panellakás eladó május végi költözéssel. Iár: 12
M Ft. Érd: 20/3328-342
*Sürgősen eladó Gödöllőn a Palotakerten egy VII. emeleti 57 nm-es 2
szobás felújított lakás. Iár. 13,1 M Ft Tel: Tóth Andrea 06-30-415-7665 
*Sürgősen eladó Gödöllőn egy 75 nm-es 3 szobás házrész 476 nm-es
telken, dupla garázzsal. Iár: 16,5 M Ft Tel..: Tóth Andrea 06-30-415-7665 
*Antalhegy alatt, csendes utcában 1047 m2-es építési telek eladó.
Utcafrontja 23m. Összközműves, beépíthetősége 30% ikerház építhető.
Iár: 12,5 M Ft. 30/977-6665
*Aszód Rózsadombján a Siklaki hegyen, 800 m2 saroktelek eladó 6,4 M
Ft-ért. Minden közmű az utcában van, aszfaltúton megközelíthető, beépí-
thetőség 30% Tel: 30/977-6665
*Gödöllőn, Palotakerten 44 m2-es 7. emeleti 1 szobás lakás, jó állapotú, egye-
di fűtésű 9 M Ft-ért eladó. 30/667-4812
*Szilasligeti 4 éve épült társasházban kiváló állapotú 45 m2-es erkélyes,
központi fűtésű lakás eladó 12,9 M Ft-ért. 30/667-4812
*Gödöllő Palotakerten 64 m2-es, fiatalosan felújított, 2. emeleti parkra néző
lakás eladó. Ára: 12,8 M Ft. Érd: 20/984-3544
*Eladó Gödöllő Palotakerten 2 szobás 58 m2-es földszinti lakás. Iár:
10.750.000 Ft. Tel: 70/545-8985
*Gödöllőn a Szt. János utcában 64 m2-es, 2 szobás, 2. emeleti, jó állapotú, kon-
vektoros, klimatizált, napfényes lakás eladó. Iár: 12,4 M Ft. Tel: 30/481-4161
*Eladó egy 50 m2-es 1+ 2 félszobás konvektoros, 2. emeleti felújítandó
lakás magánszemélytől a János utcában. Központközeli, csendes környék.
Iár: 11,5 M Ft. érd: 30/551-4812
*Eladnám vagy központi 1,5-2 szobás, erkélyes lakásra cserélném
Gödöllő Kertvárosban 706 m2 telken lévő 86 m2-es 2,5 szobás családi
házamat parkosított kerttel, kerti tóval, 2 autó részére fedett beállóval.
Iár: 23 M Ft. Érd: 20/545-5182
*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes
helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás.
Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz
közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475

*Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generációnak
alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal,
kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
*Eladó 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
*Gödöllőn, Palotakerten 4 emeletes házban 64 m2-es 2 szobás, erkélyes,
felújított, parkettás, járóköves, redőnyös lakás azonnali költözéssel eladó. Iár:
12,5M Tel: 20/491-2567
*Palotakerten, parkra néző 2 szobás, felújított, jó állapotú lakás eladó a
folyosón és a pincében tárolóval. (Kábel TV, NET, Tel. van.) Érd: 70/366-8026
*Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű háztömbben eladó 95 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban lévő egyedi fűtésű, erkélyes lakás
beépíthető tetőtérrel, 270 nm-es saját telekrésszel. Iá: 26,2 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Gödöllőn a Harasztban 60 nm alapterületű, 1 + fél szobás összkomfortos iker-
ház-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 0620/9194-870 
*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 INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Gödöllőn a Kertvárosban 729 nm-es telken eladó 150 nm alapterületű, 2 + fél
szobás családi ház, egy 66 nm alapterületű üzlethelyiséggel (eladótér, raktár,
fsz., öltöző). Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm hasznos
lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás lakások, 572 nm-es
saját telekrésszel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: 31 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 
*Gödöllőn a 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 0620/9194-870
*Gödöllőn zöld övezetben, a központtól néhány percnyi sétával elérhető, 8 laká-
sos újépítésű társasházban eladó I. emeleti, 64 nm-es, minimál stílusban, lak-
berendező 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 0620/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet-park közelében 36 nm-es, 1 szobás lakás eladó. Iá:
9,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn (Palotakerten) parkra néző, 44 nm-es, 1 szobás lakás. Iá: 9,9 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, részben felújított, 2 szobás,
Kastélyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA,
FELSŐSZINTŰ INGATLANVA-

GYON ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖ-
RŰ, DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI  AJÁNLATUNK:
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz. alatt
33 nm-es, tetőtéri, egyedi fűtésű, emelt-
szintű szerkezetkész lakás, kocsi beálló-
val 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 Szabadság téren 25 nm-
es üzlet berendezéssel együtt
hosszútávra bérbeadó vagy eladó.
Bérleti díj: 120 e Ft/ hó+ rezsi. Iá: 17 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz. alatt,
(a Magyartölgy Ingatlaniroda mellett)
földszinti irodahelyiség (mellékhely-
iségekkel) hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj: 50 e. Ft/hó+ rezsi.
*GÖDÖLLŐN, a Paál László közben 2+fél
szobás, konvektoros, kéterkélyes, jó el-ren-
dezésű, igényes első emeleti lakás
hosszútávra bérbeadó. Díj: 70eFt/hó+ rezsi.
ÚJ LAKÁSOK:
*SZILASLIGETEN a Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű, új
építésű, igényes sorházi lakások, garáz-
zsal 170 ezer FT/nm áron eladók.

*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-es
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 nm-es
telken most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4
szobás, garázsos ikerházi lakások
szeptemberi átadással leköthetők. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 33  mFt.
*KISTARCSÁN, a kórház mögött 700 nm-
es telken most épülő,72 nm-es, nappali+
3 szobás ikerházi lakások májusi átadás-
sal leköthetők. Szoc. pol. felvehető.
Iá:18,5  mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvek-
toros 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, erké-
lyes, konvektoros lakás eladó. Irányár:
14,5 mFt .
*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN,
erdő mellett 69 nm-es, első emeleti
(étkező konyha, nappali + háló), 2002-
ben épült, igényes, erkélyes, padlófűtés-
es lakás, tárolóval, saját parkolóval
eladó. Iá: 19.5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken nappali
+ 3 szobás 140 nm-es új építésű családi
ház eladó. Irányár: 38 mFt.

*A Királytelepen, 700 nm-es telken,
nappali+4 szobás, 150 nm-es, 3
szintes családi ház eladó. Irányár: 36
mFt
*Az Antalhegyen 981 nm-es telken
133 nm lakóterületű, 2000-ben épült,
nappali + 4 szobás családi ház
eladó. Irányár: 35 mFt.
* Királytelepen, 994 nm-es sarok-
telken, 2 szobás, 80 nm-es téglaház
eladó. Iá: 18,5 mFt. 
*A Királytelepen 1167 nm-es
parkosított telken két lakóház eladó:
egy 100 nm-es, 3 szobás és egy 50
nm-es, 1 szobás (melléképületekkel,
garázzsal). Irányár: 28,3 mFt.
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998-
ban épült, kétszintes, 160 nm-es,
nappali+ 3 szobás klimatizált családi
ház (parkosított telek, medence,
dupla garázs, pince, öntöző rendsz-
er) eladó. Irányár: 39 mFt.
*A Nagyfenyvesben 620 nm-es
parkosított telken, 220 nm
lakóterületű, háromszintes, garáz-
sos családi ház eladó (úszóme-
dence, automatalocsoló berendezés,
szauna, kandalló). Irányár: 46 mFt.



*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 0620/9194-870
*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, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Szadán ÚJ ÉPÍTÉSŰ 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás
tetőteres ikerház garázzsal, nagy terasszal, 430 nm-es saját telekrésszel
eladó. Iá: 19,99 mFt. (Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel
beültetett panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó 35 nm
alapterületű (nappali, konyha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba), hangu-
latos kialakítású nyaraló, tágas fedett terasszal, borospincével, kerti
grillezővel. Iá: 16,9 mFt. Telefon: 06-20/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen 740 nm-es, parkosított, örökpanorámás
(összközműves) telken eladó 2 szobás, déli fekvésű ÚJ ÉPÍTÉSŰ családi
ház nagy terasszal. Iá. 19,8 mFt Érd: 20-919-4870
*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, közműves, műút melletti. Ár: 11MFt+Áfa. 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 üzlet 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 INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-teras-
zos, egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár:18,8MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban konvektoros fűtésű, 3. emeleti, 69
m2-es, nappali, 2 szobás, erkélyes lakás. Ár: 13,9 MFt. INGATLANBANK
06704562103  
*FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 7.emeleti, 44m2-es, 2 szobás lakás,
beépített fenyő bútorokkal, külön tárolóval. Ár: 11,5 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban tégla építésű házban 3.emeleti,
50m2-es, nappali, 1 szoba, erkélyes. Ár: 12 MFt. INGATLANBANK  Mátrai
Zsuzsa 06704562104
*2. EMELETI LAKÁS! Kossuth utcában 53 m2-es 1 szobás, teraszos, légkondis
lakás eladó, parkoló hellyel. Ár: 18 MFt. INGATLANBANK 06704562103
*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 INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉS Szada Gödöllő felőli részén. 1050m2-es telekrésszel,
150m2-es nappali, 3hálószobás, gardróbos, teraszos, garázsos ikerházak.
Ár:22,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ a Fenyvesben. Nappali kandallóval, 5szoba,
30m2-es terasz, garázs. Ár: 27,5 MFt. INGATLANBANK 06 70 456 2103
*CSALÁDI HÁZ Gödöllő frekventált részén felújítandó, 4szobás,
terasszal, garázzsal, 743m2-es rendezett telken. Ár: 19,8 MFt.
INGATLANBANK 06 70 456 2103
*VERESEGYHÁZON központhoz közel, 720m2 parkosított telken, nappali,
4+1/2 szobás, teraszos, garázsos családiház. Ár: 26,5 MFt. INGAT-
LANBANK 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
*SZADÁN kétgenerációs családi ház, 720m2-es gondozott telken, két
különálló lakrészben konyha, 2-2 szoba, fürdőszoba. Ár: 22MFt. INGAT-
LANBANK 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: 06-20/9194-870
*Gödöllőn a központhoz közel 60 nm alapterületű, 2 szobás családi ház, 430
nm-es saját telekrésszel kiadó június 01-től; (70.000,-+ rezsi bérleti díj). Tel:
20/9194-870; 28/411-086
*Gödöllőn 2 lakásos társasházban kiadó 120 nm-es, nappali + 2 szobás (+ 2
gardrobszoba) színvonalas kialakítású földszinti, kertkapcsolatos lakás, 120
nm-es teremgarázzsal. Tel.: 06-28/411-086
*Palotakerten 1 szobás lakás 4 hónapra akciósan kiadó. Tel: 28/410-641 (este)
*30 m2-es 1 szobás lakás nagyon alacsony rezsivel nem dohányzó számára
kiadó. Tel: 70/451-4323
*Kétszobás lakás kiadó Gödöllőn, János utcában. Tel: 20/966-5773
*Gödöllő központjában, Kossuth utcában, 62m2-es, 2 szobás bútorozott lakás
hosszútávra kiadó márciustól. Albérleti díj +rezsi +1havi kaució. Tel: 30/6276-133
*1 szobás albérlet kiadó az Erzsébet királyné körúton április 1.-től. Érd:
20/2961-213
*Gödöllő központjában 2 szobás lakás kiadó. Tel: 30/288-3240
*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
*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
*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
*Balassi B. utcában 120 m2-es (+30 m2 garázs, pince) 4 szobás
bútorozatlan ház kiadó. Érd: 20/258-2854
*Egyetemhez közel, különálló kis családi ház kiadó. 1 szoba –hal, bútor-
talan. 50 E Ft + rezsi + kaució. Érd: 28/418-049 este
*Gödöllői tavak mellett 2,5 szobás ház nagy kerttel hosszútávra kiadó.
Tel: 30/213-4882
*Gödöllő központjában Szt. István téren 2 szobás bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó ápr. 1.-től. Igényesen felújított (beépített konyha). 50 E
Ft +rezsi+1 havi kaució. T: 30/472-6867
*Gödöllőn, kultúrált zöldövezeti környezetben külön bejáratú 2 szoba-hal-
los, összkomfortos lakás erkéllyel május 1.-től kiadó. Érd: 30/392-6096
*Gödöllő Palotakerten földszinti 1 szobás, vízórás, mért fűtési rendszerű,
redőnyös, jó állapotú lakás kiadó. Tel: 28/421-619
*Gödöllőn 3 szoba +nappalis felújított családi ház szép kerttel, kocsibeál-
lóval hosszútávra kiadó. 100E Ft/hó +rezsi. Tel: 20/556-3298
*KIADÓ a FENYVESBEN 3 szobás, ill. 1 szobás összkomfortos lakás külön-
külön bejárattal, kerthasználattal. 2 havi kaució szükséges. Érd: 30/824-4272
*Gödöllő Palotakerten 64 m2 frissen felújított, fiatalosan bútorozott, 2.
emeleti parkra néző lakás kiadó havi 55 E Ft-ért (+kaució). Tel: 20/984-3544
*Gödöllőn, kertes övezetben, földszinti, bútorozatlan, 2 szobás, összkom-
fortos lakás nem dohányzók részére kiadó. Tel: 70/330-5121
*Albérleti szoba kiadó az Erzsébet parknál 25 E Ft + rezsi + 1 havi kau-
ció. Tel: 70/941-7034
*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, kon-
vektoros, egyedi fűtésű, 1+2 félszobás lakás, külön tárolóval 55 E Ft + rezsi +
1 havi kaució. Érd.: 70/568-5120
*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás
(bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
*KIADÓ TŰZTORONYHÁZBAN vadonatúj tetőtéri lakás, 1+fél szobás, szuper csendes
belső udvari liftes házban 2. emeleten 60 E Ft/hó, alacsony rezsi. 30/977-6665

KIADÓ
*Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a  Szőlő utcában. Érdeklődni lehet a 20-9-
424-062 tf-számon. 
*Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló családi ház április 1-
jétől. Tel.: 20/986 4946
*KIADÓ 200m2-es raktárhelység nagyon jó helyen, Gödöllői vasútállomás mel-
lett. Tel:06-20-312-9833
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*Gödöllő kertvárosában, főútvonal mellett fekvő üzletházban 86 m2-es, 3 hely-
iségből álló bérlemény szolgáltatás vagy irodai tevékenység céljára kiadó. Az
egyes helyiségek igény szerint önállóan is bérbe vehetőek, klímával és riasztóval
felszereltek. Ingyenes parkolási lehetőség.  Tel.: 20-572-3807
*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
*Gödöllő belvárosában Gábor Áron u. 1. sz. alatt 55 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Tel: 20/456-2944, 28/489-975

*Gödöllő-Máriabesnyőn lévő szálloda melegkonyhás étterme kiadó. Tel:
70/381-4137
*Kiadó iroda, fodrász, kozmetika stb.-nek alkalmas 25 m2-es helyiség kis rez-
sivel, 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 

*Gödöllőn Kastély mellett 30 m2-es helyiség irodának kiadó nagyon kedvező
bérlettel, rezsi nincs! Tel: 30/307-7314
*Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: 20/945-
5583.

SZOLGÁLTATÁS

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vál-
lalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu 

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-
555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók,
családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn
belül. Tel.: 70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, 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
*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
*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.
*Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel. Reuma, izületi
bántalmak, hátfájás, stressz oldására, fájdalmak megszüntetésére. Tel:
70/701-9510
*TERMO-AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZS a Gödöllői Művelődési Házból
átköltözött a Szabadság út 13. sz. üzletsorra. Tel: 20/423-2282
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép
munka! Tel.: 70/505-1177.
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit
becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is. 
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely,
szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
*FUVAROZÁST, KISEBB KÖLTÖZTETÉST, LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK.
Tel: 30/6767-966
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás, cso-
magolás, zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyin-
tézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216, 28/418-203.
a10trans@hotmail.com.
*KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁSOK (metszések és öntözőrendszer is)
és ehhez kapcsolódó mindennemű építőipari munkák kivitelezését vál-
laljuk. Tel: 70/252-1688
*REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET, KÉPREGÉNYT, DVD
FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-5888.
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*Gödöllői érettségizett,  leinformálható, nem italozó fér f i
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
*Könyvelés, bérszámfejtés, teljes körű TB ügyintézés: 06-70-
366-7935 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. 
*Szobafestés-mázolást, tapétázást, burkolást, laminált padló
lerakását vállaljuk. Teljes kerítés felújítás. Tel: 70/338-3639.
*VÁLLALKOZÁSÁNAK KÖTELEZŐ! Munkavédelmi és tűzvédelmi
feladatait bízza ránk! Tel:  20/444-7203, 30/221-5203,
www.fonix2002bt.hu 
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-
hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718
*Tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastaggombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs. 25 év szak-
mai gyakorlat. Óvakodjon az engedély nélküli kontároktól. T:
20/532-7275
*Ütőképes csapat vállalja családi házak, lakások teljes körű
felújítását! Gödöllői referenciákkal, ingyenes felméréssel! Extra
kéréssel is. Hívjon bizalommal! 30/315-6483

OKTATÁS
*ALAPFOKÚ ECL NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ ANGOL NYELV-
TANFOLYAM INDUL ÁPRILIS ELEJÉN JÚNIUS 13-I VIZSGA
LEHETŐSÉGGEL. BŐVEBB INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS:
OKTATÁRS NYELVSTÚDIÓ info@oktatars.hu, 28/413-437,
20/2971210, 20/ 3326608 www.oktatars.hu FKNYSZ: 13-
0489-05
*KATEDRA NYELVISKOLA-nál angol, német, olasz, spanyol,
francia nyelvtanfolyamok folyamatosan indulnak. Cím: Gödöllő,
Páter Károly u. 1. www.katedra.hu, godollo@katedra.hu 
*Diplomás angol tanárnő magánórákat vállal Máriabesnyőn
(Gödöllő) 3600 Ft/90 perc. Tel: 20/580-5494
*Magánórák alsósoknak v. felsősöknek. Általános iskolás gyer-
mek „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
*TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos
csatlakozási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021
*TOP-TAN: Angol és német tanfolyamok, bekapcsolódási
lehetőség már működő tanfolyamokba, az első alkalom
ingyenes. További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-
224-75-63.
*TOP-TAN: Korrepetálás matematika, fizika, kémia tantárgyak-
ból, s megtanítjuk a helyes tanulási módszerek elsajátítására is
5-10 osztályos fiát és lányát. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.
*Makrobiotikával az egészséges testsúlyért. Ha akarsz életmó-
dodon is változtatni, tenni is saját és családod egészségéért, s
nem gondolod, hogy néhány kapszulával tartósan csökkentheted
vagy növelheted súlyod, akkor a vegán makrobiotika épp Neked
szól. Előadás: április 12. szombat 10-13 óráig. Előzetes bejelen-
tkezés szükséges. 30-224-75-63. 

ADÁS~VÉTEL
*Bolt felszámolásból származó felszerelések eladók: Salgópolc,
3 db üvegajtós hűtő, zöldséges kosarak, kenyérpolc, pultos asz-
tal, 2 db mérleg, fali polc, mélyhűtőláda, elektromos szeletelő,
kávéfőző gép. Tel: 20/3679-474
*Eladó jó állapotú kombinált szekrénysor, 160 l-es hűtő, Simens
porszívó, keverőtárcsás új állapotú mosógép. Érd: 28/422-067
*KOLONIÁL BÚTOROK ELADÓK A NAGYFENYVESBEN. Érd:
30/202-7849
*MOSÓGÉP: Whirpool FL5085 kitűnő állapotban eladó. Ára: 30E
Ft. PÁRAELSZÍVÓ: Fagor tip. (orig. új) eladó. Ára: 7E Ft. Tel:
30/9641-437
*Eladó: áthidalós szekrény, dohányzó asztal, kétajtós, üveges
kisszekrény, csillár, olajradiátor, fagyasztószekrény, irhabunda
50-52-es, használt ruhák, edények, ágyneműk. Tel: 30/221-2240
*FENYŐFÁK (5-10 m) irtás miatt díszítésre virágkötőknek stb.
folyamatosan eladók. Tel: 28/415-894 Szajkovics, Gödöllő,
Zrínyi u. 18. 
*ELADÓ egy 20080226 OPUS számú, ukrán gyártmányú ETŰD
pianínó. Tőke, húrozat, rezonáns, öntvény jó állapotban van. Iár:
130E Ft. Érd: 28/520-716
*Szőnyeg, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes kisbusz)
friss vizsgával eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új
alkatrész eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3345.
*Eladó Treszka típ. 650 kg ráfutófékes, 4 személyes lakókocsi
extrákkal, felújítva, műszakival, minden engedéllyel 450 E-ért, ill.
ETZ 251 vizsgával szép állapotban 110 E-ért. T: 20/587-9386
*Jó állapotban lévő, 1993-as évjáratú, Fiat Fiorino felújított motorral,
érvényes műszakival, áron alul, 200 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (20) 212-6315.
*UTÁNFUTÓ ELADÓ. Tel: 30/495-6658
*Autógáz-rendszer 40 l-es gáztartállyal eladó. 2 éve használt.
Iár: 110 E Ft (Új ára 250E) Tel.: 28/411-294

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
*Eladó Hawannais Bichon fajtatiszta kiskutyák, törzskönyv
nélkül. Fehér-tarka-arany színben. Iár: 40 E Ft/db. Érd: du. 15
h után 20/926-2758, 28/403-586
*Fajtatiszta fekete fiú puli áron alul eladó, 3 hónapos, oltási
papírral. Érd. 28/417-125, 20/2433-410
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg +
üveg. Napraforgó, repceméz 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
*URULÓGIA Dr.Rózsahegyi József főorvos, orvostudomány kan-
didátusa 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.
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Utazni jó!

Gulet Holiday Club –

szabadság
mindenkinek

A Gulet Holiday Clubok  felejthetetlen

nyaralást biztosítanak kicsiknek és

nagyoknak egyaránt. Ezek olyan klub-

szállodák Törökországban,

Görögországban, Bulgáriában és

Tunéziában, ahol magyar csapat várja a

vendégeket és különleges pro-

gramokkal teszik még élvezetesebbé a

kikapcsolódásra szánt időt. Magyar

gyermekanimátor vezetésével külön-

böző korcsoportokban sportprogramok,

játékok, gyermek showműsorok és

minidisco várja a gyermekeket 3-12

éves korig.

Míg az „aprónép” önfeledten

szórakozik, a szülőknek is jut idejük,

hogy részt vegyenek a felnőttek

számára szervezett programokon, esti

rendezvényeken, vagy csak kedvükre

pihenjenek a tengerparton.

Ezek az ajánlatok kiemelten jó ár-érték

arányt képviselnek, ráadásul elő-

foglalási akció keretén belül - március

31-ig történő foglalás esetén  - ez  12-

26%-os megtakarítást eredményez a

család számára. Ezekben a hotelekben a

legtöbb esetben a 2+2 fő elhelyezésére

alkalmas családi szobák is foglalhatóak.

Jókedv, mosoly és felejthetetlen

élmények…

Mindezzel és még sok más programmal

találkozhatnak a nyaralás alatt.
(GT)
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A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
labdarúgó szakosztálya az idén is
számít az Önök segítségére. Támo-

gassa Ön is adója egy százalékával a sportolni
szerető gödöllői gyerekeket! Köszönjük!

1%

Az első korcsoportban (első és má-
sodik osztályosok) a fiúknál 75-en, a
lányoknál 52-en álltak rajthoz. A lá-
nyoknál a Hajósos Kottán Alexand-
ra, míg a fiúknál az Erkeles Szabó
Dominik volt a leggyorsabb a 600
méteres távon. A II. korcsoportban is
Hajós siker született a lányoknál (35
induló), itt Seregi Dominika lett az
első, a fiúknál (45 induló), pedig a
Szent Imre tanulója, Pápai Benedek
bizonyult legyőzhetetlennek 1000
méteren. A III. korcsoportos lányok
1600, míg a fiúk 2000 méteres távot
teljesítettek. A lányok 59 fős mező-
nyéből Kiss Tünde (Erkel) ért első-
ként célba, míg a fiúknál kettővel
kevesebben álltak a rajtvonal mögé,
de ez a végül győztes Pápai Mártont
(Premontrei) cseppet sem zavarta. A

legnagyobbaknál, a 7-8. osztályo-
soknál (IV. korcsoport) 45 lány és 53
fiú képviseltette magát és iskoláját.
A lányoknál Zsíros Zsanett (Szent
Imre), a fiúknál Pápai Gergő (Pre-
montrei) lett az első. Az összetett
verseny során iskolánként a legjobb
négy helyezést számították be a szer-
vezők. A I. korcsoportban Hajós siker
született mindkét kategóriában, míg
a II.-ban a lányoknál a Hajós iskola,
a fiúknál a Szent Imre végzett az
élen. A III. korcsoportos lányok ösz-
szetett versenyét az Erkel nyerte,
míg a fiúknál a Premontrei örülhe-
tett. A IV. korcsoportban a Reformá-
tus Líceum tarolt és nyerte a lány és
a fiú kategóriát is. A következő ál-
lomás a megyei mezei futóverseny lesz
majd április 3-án a repülőtéren.

A dobogósok:
I. kcsp. lány: 1. Kottán A., 2.Ara-
nyos Eszter, 3.Békési Katalin (mind-
három Hajós); Összetett: 1. Hajós, 2.
Damjanich, 3. Szt. Imre. 
I. kcsp. fiú: 1. Szabó D., (Erkel), 2.
Fekszi Roderik (H), 3. Mányai Kris-
tóf (H); Összetett: 1. Hajós, 2. Erkel,
3. Petőfi.
II. kcsp. lány: 1. Seregi D. (Hajós),
2. Ajkler Eszter (Erkel), 3. Keresztes
Viktória  (Hajós); Összetett: 1. Ha-
jós, 2. Erkel, 3. Petőfi.

II. kcsp. fiú: 1. Pápai B. (Szt. Imre),
2. Bencsik Dániel (Szt. I .), 3. Túri
Márton (H); Összetett: 1. Szt. Imre,
2. Hajós, 3. Petőfi.
III. kcsp. lány: 1. Kiss T. (Erkel), 2.
Moldován H. Katinka (E), 3. Gyenes
Adrienn (Petőfi); Összetett: 1. Erkel,
2. Hajós, 3. Petőfi.              
III. kcsp. fiú: 1. Pápai M. (Premon-
trei), 2. Eperjessy Benjámin (H), 3.
Palkovics Áron (H); Összetett: 1.
Premontrei, 2. Hajós, 3. Erkel.
IV. kcsp. lány: 1. Zsíros Zs. (Szt. Im-
re), 2. Mészáros Anna (Líceum), 3.
Ács Regina (E); Összetett: 1. Ref.
Líceum, 2. Erkel, 3. Hajós.
IV. kcsp fiú: 1. Pápai G. (Premontrei),
2. Győri Barnabás (Líceum), 3. Darázs
Marcell (Líceum); Összetett: 1. Ref.
Líceum, 2. Damjanich, 3. Erkel.        -tt-

A Gödöllői SK második csapa-
ta az elmúlt hétvégén, március
23-án folytatta a megyei tarta-
lék bajnokságot. Az első tava-
szi játéknapon Felsőpakony-
ban vendégszerepeltek Legén-
di György tanítványai és nyer-
tek egy igen izgalmas találko-
zón 6–3-ra.

Az első gólt ugyan a hazaiak szerez-
ték, a mieink három gyors találattal
feleltek, de nem sokáig örülhettünk. A
játékvezető kettő büntetővel ajándé-
kozta meg a Pakonyiakat, amelyeket
értékesítettek is, így ismét döntetlen
volt az állás, sőt a 30. perctől megfo-
gyatkozott a Gödöllő (Urbán Viktort
állították ki második sárga lapja után).
Rendezte a sorait a jobb erőkből álló
GSK II. és még a szünet előtt vissza-
vette az előnyt, és az 5–3-as félidőt
követően egy taktikus második játék-
részt produkálva, megérdemelten és
magabiztosan nyerte városunk csapa-
ta a mérkőzést a Felsőpakony II.
ellen. A nemrég sérüléséből felépült
Jéga-Szabó János ismét megsérült és
az előzetes diagnózis szerint szalag-
sérülést szenvedett.
Megyei tartalék bajnokság Északi
csoport
Felsőpakony II. – Gödöllői SK II. 3–6
(3–5)
Gól: Szabó Zsolt (2), Jéga-Szabó Já-
nos, Kassai Krisztián, Szeles Dávid,
Legéndi Balázs.
Kiállítva: Urbán Viktor.

PEST MEGYEI III. OSZTÁLY –
SIKERES GEAC RAJT

Remekül kezdte a tavaszi szezont a
megyei III. osztályban szereplő
GEAC labdarúgó csapata. Március
16-án a Galgamácsa együttesét verte
8–1-re az egyetemi alakulat, míg az
elmúlt vasárnap Csomádról távozott
három ponttal a jelenleg az 5. helyen
álló együttes, Az „egyetemisták” két
mérkőzés alatt 13 gólt rúgtak soros el-
lenfeleiknek, ezzel már majdnem fele
annyiszor voltak eredményesek Nagy
Béla tanítványai, mint az őszi 13 mér-
kőzésen összesen (ősszel 30 rúgott
gólig jutott a GEAC). 
Megyei III. osztály
GEAC – Galgamácsa 8–1; Csomád –
GEAC 0–5.

PEST MEGYEI I. OSZTÁLY – 
ELMOSTA AZ ELSŐ

Bizonyára több focirajongó meg-
lepődve vette tudomásul, hogy a már-
cius 23-ai, az egyetemi pályára meg-
hirdetett Gödöllői SK-Nagykáta me-
gyei I. osztályú labdarúgó mérkőzés-
nek se híre, se hamva. Rózsavölgyi
Sándortól, a felnőtt labdarúgó szak-
osztály vezetőjétől megtudtuk, hogy a
szombati havazás és esőzés olyannyi-
ra feláztatta a pálya talaját, hogy a ha-
lasztás mellett döntött a klub. A
mérkőzést május 21-én játszák majd
le a csapatok (ifi: 16 órakor, felnőtt 18
órakor).
Következik:
Pest megyei I. osztály: március 29.
szombat: Pilisvörösvár – Gödöllői SK
Pest megyei III. osztály: március 30.
vasárnap, 15.30: GEAC – Csővár
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Március 23-án, szombaton
Abonyban rendezték meg a tan-
évi Diákolimpia Országos döntő-
jét akrobatikus tornában, ame-
lyen városunk négy egységgel
képviseltette magát és kiváló
eredményt elérve kettő első, egy
második és egy 4. helyet szerez-
tek a mieink.

A Grassalkovich SE-re épülő alakulatok
közül a gyermek korosztályban induló
leány hármas (Szamosi Anikó-Tóth Ani-
ta-Oláh Luca) hibátlan előadással a 4.,
míg a Serdülő II.-ben induló leány hár-
mas (Kürtössy Krisztina-Oláh Csenge-
Papp Csenge) a 2. helyet szerezte meg.
Már ekkor is büszkék lehettünk volna
akrobatikus tornászainkra, de még hátra
volt a női és a fiú páros. A szintén a Ser-
dülő II.-ben, idén először versenyző fiú
páros (Janocha Bence-Zorkóczy Balázs)
magabiztos produkcióval az első helyen
végzett, hasonlóan a Serdülő I.-ben fel-

lépő női pároshoz (Lochte Vanessza-
Papp Kinga). Az pedig, hogy Kőhler
Ákos sok éve tartó eredményes munká-
jának köszönhetően mennyire sikerült
szélesíteni a gödöllői akrobatikus torna
tömegbázisát, mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy a Damjanich János Általános
Iskola, a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola, a Török Ignác Gimnázium és a
Református Líceum is adott versenyzőt
ehhez a kiemelkedő eredményhez.
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Március 22-én kézilabda szom-
batot tartottak Gödöllőn, ugyan-
is a Gödöllői KC női és férfi
együttesei is hazai pályán pró-
bálták megszerezni a bajnoki
pontokat soros ellenfeleikkel
szemben. A rajongóknak sike-
rekben és kudarcokban is volt
részük, hiszen amíg a férfiak
veretlenül, addig a hölgyek 
nyeretlenül zárták a játéknapot.

Az NB II-ben szereplő hölgyek az
Érd együttesét fogadták és pocsék el-
ső félidei játékuk miatt öt gólos vere-
séget szenvedtek, így továbbra is a
10. helyen állnak a tabellán. 
Az ifisták sem tudtak nyerni a lista-
vezető érdi fiatalok ellen, ennek
következtében kettő helyet csúsztak a
tabellán és jelenleg az 5. pozíciót fog-
lalják el Farkas Balázs „lányai”.

A férfiaknál is történt egy nem várt
eredmény. A Szuper csoportot torony-
magasan vezető GKC meglepetésre
csak döntetlenre végzett a Maglód el-
len, ennek ellenére továbbra is maga-
biztosan menetel a bajnoki cím felé.
Az ifisták viszont kiütötték ellenfelü-
ket és őrzik 3. helyüket a tabellán.

NB II. nők, Déli csoport:
Gödöllői KC – Érd 21–26 (8–13)
Ifi: Gödöllői KC – Érd 21–30 (12–18)
Férfiak, Szupercsoport:
Gödöllői KC – Maglód 24–24
(13–16)
Ifi: Gödöllői KC – Maglód 32–12
(13–6)
Következik:
Férfi Szuper csoport: március 29.
szombat, 14 óra (ifi: 12 óra) egyetemi
sportcsarnok: GKC – Martonvásári
KSE

Utánpótlás – Kettő arany a
Balázs kupán

Hat ország 86 csapata vett részt a
23. nemzetközi Balázs-kupán, köztük
a Gödöllői SE 1998-as és 97 lány, va-
lamint az 1997-es fiú csapatai. 

A március 15-20. között Győrött
megrendezett kézilabda utánpótlás
tornán az Ádám Rita irányította GSE
csapatok remekül szerepeltek. Az
1997-es lányok ugyan nem kerültek
fel a dobogóra, de az 1998-as szivacs-
kézilabdás lányok és a 97-es fiúk ma-
gabiztos és kimagasló játékkal nyer-
ték a tornát. A 10 éves lányok kilenc
csapatot, köztük a helyi győri alakula-
tot, valamint az osztrák kézilabdázás
fellegvárának számító Hypo-NÖ kor-
osztályos együttesét iskolázták le. 

A fiúk, hasonlóan a szivacskézilab-
dában verhetetlennek bizonyuló lá-
nyokhoz, kiemelkedtek a mezőnyből
és veretlenül nyerték saját 10 csapatos
korosztályukat.
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Március 14. és 16. között rendezték meg a Duna-Menti Szu-
permaratoni futóversenyt, amelyen a gödöllői „Margita
344,2“ TSE versenyzője, Pálffy Tibor is részt vett és lett
kategóriájában a harmadik, míg az abszolút versenyben a
12. helyet szerezte meg.

A háromnapos verseny első napján 52 (Komárnó-Szturovó útvonalon),
a másodikon 56 (Sturovó-Vác), míg a harmadik napon 42 kilométert
teljesítettek a futók. Az összesen 150 kilométeres futótávot a Margita
sportolója 14 óra 33 perc leforgása alatt teljesítette, amivel kategóriá-
jában a 3. helyet szerezte meg és az összesített listán is az előkelő, 12.
helyen végzett.
A képen a három dobogós látható: 1. Pék Imre, Sárvár, 2. Fekete Antal ,
Hajdúböszörmény, 3. Pálffy Tibor Gödöllő, „Margita 344,2“ TSE.
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Labdarúgás – Megyei tartalékbajnokság

Győzelem az idénynyitón
Diákolimpia – Mezei futás

Futottak a diákok

A Gödöllói SBE NB II-es és Pest me-
gye I/A osztályú csapata újabb kettős
győzelmet aratott a március 16-i for-
dulóban. Az NB II-es csapat a harma-
dik helyen álló BEAC II-t verte meg-
lepetésre nagy arányban, az öt fős me-
gyei csapat pedig a szintén harmadik
Budakalászt. Mindkét gödöllői csa-
pat feljött a holtversenyes 5. helyre. 
NB II Erkel csoport: 
GSBE-BEAC II 8,5-3,5
Győzött: Bándy A.; Ruttkay P.; Ko-
vács Gy.; Kőszegi L.; Kozma G.; Baj-
nóczi P.; Csizmás M. Döntetlen: Ve-
réb G.; Sillye K.;Botka J. Kikapott:
Nagyajtai G.; Tóth M.
Pest megye I/A osztály
GSBE III-Budakalász 3-2
Győzött: Posztobányi P. Döntetlen: Dr.
Tallós E.; Molnár L.; Fehér M.; Nagy A.

Következő mérkőzések: 
március 30. NB II: Statisztika-GSBE 
Pest megye I/A: Veresegyház-GSBE III
április 6.: GSBE II-Fót II 

Maratoni futás – Pálffy Tibor dobogós sikere

Kézilabda – Nem várt iksz a férfiaknál

Vegyes kézis hétvége

Az elmúlt hét szerdáján, március 19-én tartották meg a kastély-
parkban a 2007/2008-as tanévi diákolimpia keretében a Mezei
futóversenyt városunk általános iskolás tanulói részére. A kis-
sé szeles, de napos időben, történelmi környezetben az évszá-
zados fák között megrendezett mezei versenyen az összes gö-
döllői iskola képviseltette magát, ami örömtelinek mondható.
A négy korcsoportban (fiú és lány külön) összesen 421 tanuló
futott, ebből 207 alsó és 217 felső tagozatos diák volt.

Akrobatikus torna – Országos döntő

Kiváló gödöllői akrobaták

A BIKE ZONE
KERÉKPÁROS
E G Y E S Ü L E T
CSALÁDI 
KERÉKPÁROS
TÚRÁT 
SZERVEZ MÁRCIUS 30-ÁN. 

TALÁLKOZÓ: 
GÖDÖLLŐ, 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ELÕTT 10 ÓRAKOR 

CÉL: GÖDÖLLŐI DOMBSÁG 

MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRNAK A SZERVEZŐK!

Sakk-Újabb kettős győzelem
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Beküldési határidő:
április 3.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerték: Nagypál
Norbert, Fenyves köz 36., Szatmáriné
Ádám Réka, Sztelek Dénes u. 10.

A városi mozi belépőjét nyerte: Fekete
Dalma, Erzsébet királyné krt. 1., Szombat
Tiborné, Szent János u. 12/A.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte: Kóczián
Ferenc, Kert u. 7., Romhányi Jánosné,
Ady Endre sétány. 32.


