
A forradalom emléknapján a Közpon-
ti Tűzoltózenekar zenéjére gyülekez-
tek az ünneplők a városháza előtt. A
Himnusz után Gémesi György pol-
gármester mondott beszédet.

– Bár voltak és még napjainkban is
vannak, akik azt gondolják, hogy
csak ők ünnepelnek hitelesen és kisa-
játítják történelmünk e nagyszerű ün-
nepét, mi Gödöllőn a rendszerváltoz-
tatás óta felekezeti és politikai hova-
tartozástól függetlenül együtt ünnep-
lünk és koszorúzunk. Így van ez jól,
mert magyarok vagyunk és nincs két
vagy több Magyarország – hangsú-
lyozta az ünnepség szónoka, majd

összefoglalta, milyen országban
szeretnénk élni holnap és holnap-
után, és ez nem is áll távol a már-
ciusi ifjak által megfogalmazottak
igényektől: – Elsőként szabad or-
szágban szeretnénk élni, ahol rend
van és a közbiztonság valóban a köz
biztonságát jelenti. Olyan országot
szeretnénk, ahol a családok biztonsá-
ga elsődleges, a nagycsalád nem azo-
nos a szegénység vállalásával és a
gyermekáldás valóban áldás. Ahol
tisztelik a gyerekek a szülőket és
nincs naponta pedagógus megfélem-
lítés és -verés. Olyan országot szeret-
nénk, ahol van munka és megbecsülik

a jól végzett munkát, de a rosszul és
hanyagul végzettnek következménye
van, ahol a tehetség mindent elérhet
ahhoz, hogy tehetségét kibontakoz-
tassa, ahol nem kell a fiataloknak
megélhetési gondok miatt külföldön
munkát vállalni. Olyan országot sze-
retnénk, ahol a törvények mindenkire
érvényesek és nincsenek törvényen
kívüli emberek, ahol nem mindent

csak a pénz határoz meg, hanem van-
nak egyetemes értékek, melyek a
nemzet hosszú távú fennmaradásának
elengedhetetlen feltételei. Olyan or-
szágot szeretnénk, ahol a föld, a fo-
lyók, a tavak, az ivóvíz, az erdő és
nemzeti értékeink a mieink marad-
nak, ahol nem rombolják le a még év-
százados örökséget magában hordozó
falvakat. (folytatás a 3.oldalon)
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Március 15-e mindenütt ugyanazt jelenti

A nemzeti ünnep Gödöllőn
Március 15-én, bárhol vagyunk magyarok a világban, ugyanazt
értjük. Az 1848-as tavasz dicső, vér nélküli forradalmát, majd a
szabadságért, függetlenségért folytatott önfeláldozó küzdel-
met, az összetartozás, az összefogás, egymásba kapaszkodás
példáját és a méltó emlékezést – mondta nemzeti ünnepünket
köszöntve a városháza előtti téren Gémesi György polgármes-
ter. A helyi megemlékezések már az ünnepnap előestéjén
megkezdődtek a város ifjúságának hagyományos fáklyás fel-
vonulásával a Petőfi-szobortól az Isaszegi csata emlékművéig.
Hétfőn délelőtt ünnepi műsor, koszorúzás és lovas felvonulás
zajlott, délután pedig a városházán átadták a Gödöllő Városért
díjakat. Az elismerést az idén dr. Szabadfalvi András főorvos-
nak, Gloserné Szabó Györgyi nyugalmazott könyvtárigazgató-
nak és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Önkéntes
Csoportjának ítélte oda a képviselő-testület.

Barokk Évet rendez városunk
2011-ben, aminek keretében
számtalan kiállítás, koncert és
egyéb program várja majd az
érdeklődőket.

A rendezvénysorozat apropóját két je-
lentős évforduló adja, jövőre lesz 260
esztendeje, hogy 1751-ben Gödöllőre
látogatott  Mária Terézia (1717-1780)
magyar királynő, valamint ekkor em-
lékezünk meg gróf Grassalkovich I.
Antal (1694-1771) halálának 240. év-
fordulójáról.

A 2011. március 5-én, Grassalko-
vich I. Antal születésnapján kezdődő
és december 31-ig tartó programsoro-
zat előkészítése már hónapokkal ez-
előtt megkezdődött. A munkában a
város kulturális és közművelődési
életét meghatározó és irányító szak-
emberek vesznek részt, akik nagy
hangsúlyt helyeznek arra, hogy mind
helytörténeti, mind idegenforgalmi
szempontból színvonalas rendezvé-
nyeket kínáljanak az érdeklődőknek.

A „Barokk Év Gödöllőn 2011”
programkínálatát az Utazás Kiállítás
2010. rendezvényen mutatta be a vá-
ros, ahol kivívta az idegenforgalmi
szakma elismerését, mivel a kiállítók
közül elsőként tudott felmutatni már a
jövő esztendőre szóló kínálatot.

(folytatás a 8. oldalon)
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A 2008-ban és 2009-ben be-
nyújtott pályázatokon a gödöl-
lői önkormányzat 2,4 milliárd
forint támogatást nyert el. Eb-
ből európai uniós forrás 1,9
milliárd forint, a norvég alap tá-
mogatása 436 millió forint, ha-
zai forrás 33 millió forint, társfi-
nanszírozású támogatás 55
millió forint. Ezekről – a la-
punkban is rendszeresen be-
mutatott pályázatokról – készí-
tett írásbeli tájékoztatást a
képviselő-testület március 10-i
ülésére Gémesi György polgár-
mester. Itt említjük meg, hogy
a nyilvános ülés 34 napirendi
pontjának előterjesztéseiből
33 határozati javaslatait egy-
hangúlag fogadtak el a képvi-
selők, mindössze egy szavazá-
sán született egyetlen tartóz-
kodó szavazat.  

Az önkormányzat 2009. évi pályázati
aktivitása két főcsoportra bontható.
Az egyik a nyertes pályázatok meg-
valósítása, a másik az újabb, illetve
kétfordulós pályázatok benyújtása.

A beadott anyagok komoly csapat-
munka eredményeként álltak össze,
melyből a hivatal vezetői és a külön-
böző irodák is komoly munkával vet-
ték ki részüket. A 2009. évi tevékeny-
ségben már szerepet vállalt az év köz-
ben életre hívott Gödöllői Városfej-
lesztő Kft.

Fontos szempont ebben a munká-
ban a – sokszor rendkívül szűkös –
határidők betartása és betartatása,
mely nem csak a projektmenedzserre,
hanem a hivatal más területein dolgo-
zó, de a pályázatok összeállításában
kiemelkedően fontos szerepet betöltő
munkatársaira, partnereire valamint a
vezetésre is nagy súllyal nehezedik.

Figyelembe kell venni továbbá a
külső gazdasági körülményeket. A
válság hatására kialakult helyzetben
nehéz saját forrást biztosítani újabb
pályázatokhoz. Lényeges szempont-
ként kell számolni azzal, hogy az el-
húzódó pályázati értékelések számos
esetben lehetetlenné teszik a pályáza-
tok eredeti keretben történő meg-
valósítását (például piaci árak és az
ÁFA emelkedése). 

2009-ben fontos szerepet kapott a
városfejlesztési céloknak megfelelő, az
ahhoz illeszkedő korábban benyújtott
pályázatok megvalósítása, néhány pá-
lyázat esetében azok lezárása (például
Szent István téri játszótér, Tormay Ká-
roly Egészségügyi Központ akadály-
mentesítése vagy egyes belterületi utak
fejlesztése).

A Városfejlesztő Kft. az Integrált
Városfejlesztési Stratégiához (IVS) és
a városközpont rehabilitációs pályázat-
hoz kapcsolódóan kifejezetten azzal a
céllal működik, hogy a városfejlesztési
célokhoz illeszkedve, azokat valóra
váltsa és a nyertes pályázatok operatív
menedzselésében részt vegyen. 

A nyertes pályázatok megvalósítása
folyamatban van (például Zöld Óvoda,
Egyesített Szociális Intézmény felújí-
tása, Polgármesteri Hivatal szervezet-
fejlesztése, szennyvíztisztító telep kor-
szerűsítése stb.). Ezek mindegyike
uniós forrásokra támaszkodva járul
hozzá a városfejlesztési koncepcióban
is rögzített célok eléréséhez. Emellett
hazai forrású pályázat keretében vég-
zik el a Palotakerti Bölcsőde felújítását.

Tavaly kevés számú új pályázatot
nyújtottak be, tekintettel arra, hogy a
nagyszámú nyertes pályázat megvaló-
sítása jelentős személyi és anyagi ter-
het és feladatot ró az önkormányzatra,
a hivatal apparátusára. Ugyanakkor a

jövőbe tekintő és nagy horderejű for-
rásbevonásra adhat lehetőséget az Elő-
városi közösségi közlekedés fejleszté-
se Gödöllőn című pályázat, mely a vá-
roson belüli kötött pályás (HÉV) köz-
lekedés racionalizálását célozza. En-
nek előkészítő szakaszára nyert forrást
a város. Jelenleg a hangsúly a megva-
lósításon van, ugyanakkor folyamato-
san keresi az önkormányzat a költség-
takarékosság jegyében az önkormány-
zati fenntartású intézmények épület-
energetikai fejlesztésének forrásait, va-
lamint a turisztikai fejlesztések megva-
lósításához bevonható forrásokat.

Fontos feladat volt emellett a nyertes
pályázatok Támogatási Szerződései-
nek előkészítése.

A nyertes pályázatok megvalósítása
és a feltételek teljesítése – a pályáza-
tokban foglalt különböző előírások mi-
att (például esélyegyenlőségi és fenn-
tartható fejlődési szempontok) – nem
könnyű, de egyelőre megfelel minden
elvárásnak.

Az elmúlt két évben összesen 21 pá-
lyázatot nyújtott be az önkormányzat
önállóan vagy partneri együttműködés
keretében. Ebből 17 pályázat nyert, 1
pályázat forráshiány miatt nem való-
sult még meg és mindössze 3 pályáza-
tot utasítottak el.

Geotermikus mező Gödöllő
alatt

Gödöllő lehet Magyarország legna-
gyobb zöld városa, állapította meg Ho-
ruczi György, aki a Pannonplast PO-
LIFIN A Vagyonkezelő Kft. képvise-
letében számolt be a gödöllői geoter-
mikus kutatások eredményéről.

A vizsgálatok szerint a föld hőjét
hasznosító, öt termelő és négy vissza-
sajtoló kút fúrásával létrehozandó (az
utóbbiak révén hosszú távon fenntart-
ható) komplex geotermikus rendszer
képes kielégíteni a város, az egyetem
és az ipari létesítmények mintegy 300
ezer GJ éves hőigényét. Emellett – pél-
dául – melegházi technológiával a vá-
ros zöldségszükségletének egy részét
meg lehet termelni helyben. 

Az önkormányzat 2008 márciusá-
ban kötött előszerződést a kft-vel a vá-
ros közigazgatási területén és annak
környékén található, feltételezett geo-
termikus energia potenciáljának kuta-
tására.

A megállapodás szerint a felek
együttműködnek a geotermális lelőhe-
lyek villamos- és távhőenergiát terme-
lő erőműben történő elsődleges hasz-
nosításában, továbbá az erőmű által
felhasznált termálvíz egyéb hasznosítá-
sában ipari és közösségi létesítmények
(például strand) melegvíz ellátása ré-
vén.

A társaság az előszerződésben vál-
lalt kutatásokat elvégezte, a mért ada-
tokat kielemezte és a megvalósítható-
sági tanulmányt elkészítette. Gödöllő
alatt 2000-2400 méter mélységben,
220-230 millió éves triász mészkőben
találtak olyan tározó réteget – geoter-
mális rezervoárt –, ahonnan kitermel-
hető 105-120 fokos víz. 

A társaság a korábbi megállapodás-
nak megfelelően egy közös projektcég
alapítását javasolja az önkormányzat-
nak. Ezt követően kell a már meghatá-
rozott fúrási területek tulajdon- illetve
használati jogát megszerezni, majd
ezekre a fúrásokhoz szükséges engedé-
lyekért folyamodni. A feltárt geoter-
mikus mező hőkapacitásában és para-
métereiben az előzetes számítások sze-
rint kiválóan illeszkedik a város távfűtő
rendszeréhez és teljesen kiválthatja a
jelenleg felhasznált földgázt. 

A prezentáció után a képviselők szá-

mos kérdést tettek fel. Mint a válaszok-
ból megtudtuk, akkor érdemes a beru-
házásba fogni, ha bebizonyosodik,
hogy a geotermális energia felhaszná-
lása hosszú távon olcsóbb lesz a föld-
gáznál. A precíz, alapos előkészítés re-
ményt ad az elgondolás sikeres megva-
lósítására, aminek révén a város saját
lábra állhat az energiaellátás e megha-
tározó területén. Ehhez azonban még
hosszú út vezet. A képviselő-testület
mindenesetre egyhangúlag elfogadta a
tájékoztatót és felhatalmazta a polgár-
mestert arra, hogy a projekt folytatásá-
ra szóló javaslatokról a PannErgy Nyrt.
(a Pannonplast jogutódja) képviselői-
vel további tárgyalásokat folytasson.  

Gödöllőn állítják fel a Pozsonyi
Csata Emlékművét

A képviselő-testület elfogadta a Tör-
ténelmi Vitézi Rend és a Szent György
Lovagrend által felajánlott Pozsonyi
Csata Emlékművét, vállalta felállításá-

nak költségeit 2 millió 150 ezer forint
összegben, egyben támogatta az em-
lékmű fogadóterének és tágabb kör-
nyezetének kialakítását a Táncsics Mi-
hály úti Nemzeti Együvé Tartozás
Parkjában. 

A pozsonyi csata 907. július 3. és 6.
között zajlott. Árpád nagyfejedelem
népe és a velük egyesült őshonos la-
kosság visszaverte az egyesült európai
német-római seregek támadását. A po-
zsonyi csatát ismertető hiteles történel-
mi adatok ékesen bizonyítják azt, hogy
a Magyar Törzsszövetség által alkal-
mazott hadműveleti és harcászati sajá-
tosságok és módszerek messze felül-
múlták a germánok hadviselési próbál-
kozásait. A magyarok a hadviselés
összes nagy problémáit – mint a köz-
ponti vezetést, a felderítést, a seregek-
nek legjobb időben való bevetését, át-
csoportosítását és az ellenségnek a
meglepését – szinte óramű pontosság-
gal megoldották és teljes diadalt arattak
a nagyobb számú ellenség felett. (Ha
visszaemlékezünk iskolai tanulmá-
nyainkra, ehhez a csatához kötődik Bú-
vár Kund hőstette!)  

A történelmi esemény évfordulóján
állítja fel az emlékművet a Történelmi
Vitézi Rend, a Szent György Lovag-
rend és a város önkormányzata. Ma-
gyarországon mindezidáig nem emel-
tek a pozsonyi csatára emlékeztető
méltó emlékművet. 

Füredi Gábor fafaragó művész egy
villámsújtotta 400 éves törökmogyo-
róból készítette az alkotást. A két tonna
tömegű, 4 és fél méter magas oszlopon
a magyar őstörténet és honfoglalás hi-

teles régészeti leleteit ábrázoló farag-
ványok, jellegzetes honfoglaláskori or-
namentika és a László Gyula régész-
professzor által rekonstruált, két hon-
foglaláskori öltözetű álló alak lesz lát-
ható. Az elölnézeti főmotívum a nagy-
szentmiklósi kincs 4. számú korsójá-
nak győztes fejedelmét ábrázolja, alá a
honfoglaláskori tiszabezdédi fejedelmi
tarsolylemez, fölé a szintén honfogla-
láskori, turulos női hajfonatkorong ke-
rül. A felület többi részét is jellegzetes
honfoglaláskori ornamentika, tarsoly-
lemezek, hajfonatkorongok, díszes öv-
és ruhaveretek faragványai töltik ki. A
rusztikus, obeliszkszerű oszlopot felül
majd fémlemez kúptető védi. Legalul
rovásírással tüntetik fel a pozsonyi csa-
tát és évszámát.

Világfa felújítás

A képviselő-testület a beszerzési
célokmány elfogadásával megindította
a Világfa szobor felújításának közbe-
szerzési eljárását. Mivel a Világfa mű-
alkotásként szerzői jogvédelem alatt
áll és sajátos építmény, megvalósítá-
sára az építési beruházások szabályait
kell alkalmazni. Tekintettel arra, hogy

a „Világfa” megvalósítá-
sára csak az alkotómű-
vész, Velekei József La-
jos jogosult, az ide vonat-
kozó törvény előírása sze-
rint hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás alkal-
mazásának van helye.

A képviselő-testület há-
rommillió forint összegű
kamatmentes pénzköl-
csönt nyújt Velekei József
Lajosnak a szobor felállí-
tásával kapcsolatos elő-
készítő munkálatok miatt
felmerülő kiadásaira. A
kölcsön összegét vissza
kell fizetni, amint a műal-
kotás létrehozására köten-
dő felhasználási szerző-
dés második számú rész-
számlájának összegét a
megrendelő teljesítette. A
kölcsön összege egy ösz-
szegben visszajár akkor
is, ha a cél, melynek meg-

valósítása érdekében biztosították, el-
lehetetlenül.

Ismételt közbeszerzési eljárá-
sok 

A képviselő-testület megismételt
közbeszerzési eljárásokat indított a
Művészetek Háza épületének energia-
hatékony és funkcióbővítő átalakítása
valamint a Főtér közműkiváltások és
tájépítészeti felszín rehabilitáció tár-
gyában. Mindkét esetben eredményte-
lenül zárult az első
közbeszerzési eljá-
rás. A Művészetek
Háza esetében az
egyetlen benyújtott
pályázat ajánlati ára
142 millió forinttal
volt magasabb a be-
ruházás becsült ér-
tékénél. A Főtér
megújításának köz-
beszerzési eljárására
beérkezett két aján-
lat közül az egyik
alkalmatlannak, ezáltal érvénytelen-
nek bizonyult. A közbeszerzésekről
szóló törvény előírása szerint, ha csak
egy érvényes ajánlat marad az értéke-
lés során, akkor az eljárást eredmény-
telennek kell nyilvánítani. 

Az új ajánlattételi felhívások elő-
készítése során az önkormányzat igye-
kezett úgy átdolgozni a kiírások fel-té-
telrendszerét, hogy másodjára az eddi-
ginél több pályázó feleljen meg a ki-
írásnak és adjon be ajánlatot.

Szerződésmódosítás

Az önkormányzat és a Máriabes-
nyői Egyházközség a múlt év novem-
berben szerződést kötött a Damjanich
iskola volt Szabadság úti, 4083 hrsz-ú
megüresedett ingatlanának ingyenes
használatára, határozatlan időtartamra.

Az egyházközség eredeti terveinek
megfelelően idősek napközi otthonát
szeretne indítani az épületben, továbbá
a „LIA” Alapítványi Szakközépisko-
lát, amely érettségizett diákoknak kí-
nál szakmai képzést. Az idősek nap-
közi otthona és a tervezett képzés
csak akkor indítható el, ha az annak
helyet adó ingatlan ingyenes haszná-
latának időtartama minimum 6 éves
időtartamú, ezért az egyházközség
kérelmezte a használati jog 6 éves,
határozott idejűre történő módosí-
tását. A képviselő-testület ehhez hoz-
zájárult.

Felosztották a városi sport-
keretet

A városi sportkoncepció alapján
felosztotta az idei költségvetés 36
millió forintos sportkeretét a képvi-
selő-testület.

Az I. keret, a kiemelt egyéni és csa-
pat sportegyesületek, szakosztályok
alaptámogatása 6,5 millió forintot ka-
pott. 

A II. keretben a kiemelt egyéni sport-
egyesületek és szakosztályok (GEAC
atlétika és vívó szakosztály) támogatá-
sára 6,26 millió forint, a kiemelt csapat-
sport egyesületek és szakosztályok
(TEVA GRC, Gödöllői Sport Klub, Gö-
döllői Kézilabda Club) támogatására
7,54 millió forint jutott – egyaránt pont-
rendszer alapján. 

A III. keret, a városi sport alapít-
ványok támogatása 3,3 millió forintos
támogatást élvez. 

A IV. keret a városi Diák Sport Bi-
zottság 900 ezer forintos támogatását
tartalmazza. 

Az V. keretben az önkormányzati
oktatási intézmények pályázati úton
történő motivációs támogatására –
pontrendszer alapján – 4,1 millió fo-
rint fordítható. 

A VI. keret a kiemelt támogatásban
nem részesülő sportszervezetek pá-
lyázati úton történő támogatását segíti
– pontrendszer alapján – 5,7 millió
forintból. 

A VII. keret a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sportiro-
dája sportfeladatainak ellátására szolgál
és 1,7 millió forintot tartalmaz.

A VIII. keret, az országos és nem-
zetközi jelentőségű sportrendezvé-
nyek Gödöllőn való megrendezésé-
nek támogatása az idén nem jut for-

ráshoz a sportkeretből. A testület az el-
ső három keret konkrét felosztásáról is
döntött. A kiemelten támogatott egye-
sületek és szakosztályok összesített tá-
mogatása a következő: GEAC Atlétikai
szakosztály 4,5 millió, GEAC vívó 
szakosztály 3,9 millió, Gödöllői Kézi-
labda Club 1,6 millió, Gödöllői Röplab-
da Club 4 millió, Gödöllői Sport Klub
6,4 millió forint. A városi sportalapítvá-
nyok közül a Gödöllői Sport Közalapít-
vány és a FUT Alapítvány egyaránt 1,65
millió forint támogatást kap.               -it-

Képviselő-testületi ülés: Két év pályázati mérlege 

Havonta százmilliót nyert a város 
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(folytatás az 1. oldalról)
– Olyan országot szeretnénk, ahol

közös felelősség a környezeti értéke-
ink megőrzése, ahol elfogadják és
szükség szerint hatékony programok-
kal segítik a kissebségeket, ahol, ha
önhibánkon kívül bajba kerülünk, van
kibe és mibe kapaszkodni és elkerül-
hetők az emberi méltóságot bántó
megalázó helyzetek – mondta Géme-
si György. Olyan országot szeret-
nénk, ahol a hit, a sport és a kultúra, a
történelem meghatározó szerepet ját-
szik az oktatásban és az életünkben és
ahol betegség esetén elérhető min-
denki számára a leghatékonyabb gyó-
gyulás. Olyan országot szeretnénk,
ahol nem kell senkinek szégyenkez-
nie a magyarságáért és bátran vállalja
mindenki határon túli testvéreinket.
Olyan országot szeretnénk, ahol nincs
korrupció, megszűnik a pártköntösbe
bújtatott egyéni érdekérvényesítés, a
hatalom szolgál és szolgáltat és küzd
nemzetünk érdekeiért és a bűnösök
elnyerik méltó büntetésüket, legyen

az akárki is… És végül, de nem utol-
só sorban, olyan országban, ahol az
emberek tisztességgel, becsülettel és
tisztelettel viseltetnek a közösség és
egymás iránt.

– Most sokan azt mondhatnák,
hogy ilyen ország nem létezik és nem
is lesz… Lehet így is hozzá állni, de
én azt mondom, ha most nem is léte-
zik, csak rajtunk múlik, hogy létezzen
– szögezte le Gémesi György. – En-
nek megvalósításához kevés, hogy
helyzetbe hozzuk az erre alkalmas
személyeket, esélyes és képes politi-
kai erőt. Ehhez bizony közösen újra le
kell rakni az alapokat, melyeken újra
felépíthető a haza és a nemzet. Ehhez
meríthetünk erőt és példát 1848 már-
ciusának hőseitől, akik életüket sem
kímélték akkor, amikor szuronyokkal
kellett szembe állniuk.

Az ünnepség Dávid Roland Rot-
Art-díjas énekes, előadóművész és
Kőrösi Csaba, a veszprémi Petőfi
Színház színművésze zenés irodalmi
összeállításával folytatódott, akik a

közönséget is bevonva olvasták fel a
12 pontot és énekelték el a Nemzeti
dalt. Az ünnephez méltó volt a Duna
Művészegyüttes szólistáinak műsora
is, amit a Központi Tűzoltózenekar
kísért, megidézve többek között a 200
éve született Erkel Ferenc zeneszer-
zői munkásságát.

A megemlékezés hagyományosan
a Petőfi-szobor koszorúzásával foly-
tatódott, ahol a városi intézmények, a
pártok és a civilszervezetek tiszteleg-
tek. Az önkormányzat képviseletében
Gémesi György polgármester, Náná-
si Éva címzetes főjegyző, Krassay
László és Pintér Zoltán alpolgár-
mesterek helyezték el a megemléke-
zés virágait. A koszorúzók között kö-
szöntötték 80. születésnapja alkalmá-
ból Molnár V. József néplélekrajz
kutatót, aki városunkban is számos
előadást tartott. 

A program a lovasok és fogatok
színpompás felvonulásával ért véget a
Tarsolyos Lovas Egylet szervezésé-
ben. (l.t.)

Március 15-e mindenütt ugyanazt jelenti

A nemzeti ünnep Gödöllőn

Hagyományosan a nemzeti ünnepen adták át a Gödöllő Városért díjat, melyet minden esztendőben a lakos-
ság javaslatai alapján 2 személynek és 1 szervezetnek ítél a képviselő-testület. „GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” ki-
tüntetésben azok részesülhetnek, akik munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvo-
nalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez. Az idén Gloserné Szabó
Györgyi, dr. Szabadfalvi András és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Önkéntes Csoportja részesült
az elismerésben.

– Dr. Szabadfalvi András Nyíregyházán született, majd a Debreceni Piarista Gimnáziumba járt, amely az álla-
mosítás után Csokonai nevét vette fel. Általános orvosdoktori diplomáját „Summa cum laudével” a Debre-
ceni Orvostudományi Egyetemen szerezte meg. Pályakezdő orvosként a Hajdú-Bihar megyei Kórház belosz-
tályán dolgozott. Előbb belgyógyászati, majd társadalom-orvostani szakvizsgát tett. Az általános belgyógyá-
szat keretein túl kardiológiai és klinikai haematológiai területeken szerzett speciális ismereteket. 1973-ban
a Ceglédi Városi Kórházba került, ahol közel 14 éven át dolgozott igazgató főorvosként és egy 80 ágyas ál-
talános belosztály osztályvezető főorvosaként. 1986-ban került a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházba, ahol az
intézmény főigazgató-főorvosi állását pályázat útján nyerte el. 1999 óta igazgató-főorvosa a gödöllői Tor-
may Károly Egészségügyi Központnak. Alapító tagja és 1992 óta választott elnöke a ma már mintegy 300
tagot számláló Magyar Egészségügyi Menedzser Klubnak. A Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem c. do-
censeként rendszeresen tart továbbképző előadásokat, tagja a „Társadalomorvostani Szakmai Kollégium-
nak“, valamint az Egészségügyi Gazdasági Szemle Szerkesztő Bizottságának, a Belgyógyász Társaságnak,
az Orvostörténeti Társaságnak a Társadalomtudományi Társaságnak, a Társadalombiztosítási Tudományos
Társaságnak. Alapító tagja a Magyar Orvosi Kamarának.

– Gloserné Szabó Györgyi 1963-ban kezdte a könyvtáros pályát a Gödöllői Járási Könyvtárban. 47 éves pá-
lyafutása során megismerte a közművelődési könyvtárak valamennyi munkaterületét. Gyermekkönyvtáros-
ként kezdett dolgozni, dolgozott a felnőtt olvasószolgálatban és területi módszertanosként, volt a gödöllői
könyvtár igazgatóhelyettese és 1994-től 2009-ig, 15 éven át ő irányította az intézményt. Pályakezdésének
időszakában alakultak ki a közkönyvtárakban a gyermekeknek összeállított gyűjtemények, később részle-
gek, és indult el a speciális könyvtárpedagógiai munka. A 90-es években irányításával, a klasszikus könyvtár
értékeit megtartva, új információs szolgáltatások indultak a városi könyvtárban. Vezetése alatt a könyvtár –
az országban elsőként – 1996-ban megkapta az Év könyvtára” elismerő címet. Az igazgató asszony irányí-
totta „csapat” fejlesztette olyan szintre a könyvtári szolgáltatásokat, amely túl nőtte a régi épület lehetősé-
geit és megérlelte a városvezetésben azt a gondolatot, hogy Gödöllőn új könyvtár épüljön. Vezetése alatt va-
lósultak meg azok a nagy programok, amelyek azóta a város kulturális életének részévé váltak: „A könyv Ün-
nepe Gödöllőn”, amely az Ünnepi Könyvhéthez kötődik; a „Fa ága Rügyével” Kárpát-medencei Magyar Nép-
mesemondó Találkozók sora; az Erzsébet királyné tiszteletére hirdetett vers- és prózamondó versenyek im-
már 15 éve adnak lehetőséget arra, hogy a tehetséges gyerekek nyilvánosságot kapjanak. Munkája mellett
aktívan részt vesz a közéletben is. a Testvérvárosi Egyesület elnöki tisztsége mellett a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesületben is tevékenykedik.

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Önkéntes Csoportjának tagjai aktív részesei a város rászorult-
jainak megsegítésében. Feladatukat a megalakulás évétől, 1991-től végzik. Jelenlegi taglétszámuk 38 fő. Az
önkéntes csoport fő tevékenysége az idős, rászoruló emberek segítése, látogatása. Orvosi segédeszközök
használatba adásával is segítik mindazokat, akik saját erőből megvásárolni nem tudják. Tevékenységük nél-
külözhetetlen eszközével, a mikrobusszal, a betegszállítástól kezdve az élelmiszeradományok házhozszállí-
tásához, mindent végeznek. Tartalmas kapcsolatuk van a Forrással, hiszen az ellátottak köre a nagycsaládo-
sok, kisnyugdíjasok mellett a hajléktalanok is. A római katolikus egyházközséggel is jó kapcsolatot építettek
ki, amely irodát, telefonhasználatot biztosított a csoport számára, s anyagilag is segíti tevékenységüket.
2007-től támogató szolgálattal és szenvedélybetegek közösségi ellátásával bővült, amely intézményként
működik.
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Ön hogyan értékeli a most bú-
csúzó parlament munkáját? –
tettük fel a kérdést kedves ol-
vasóinknak legutóbb. Íme, né-
hány a beérkezett válaszok
közül. 

„Szerintem, ez volt a rendszerváltás
legfegyelmezettebb parlamentje. A
képviselők nem önállóskodtak, azt
tették, amit a frakciófegyelem diktált.
Az ellenzék kivonult, a kormánypár-
tok mindent megszavaztak. Szerintem
ebben a parlamenti ciklusban a leg-
több munkát az Alkotmánybíróság-
nak adta a parlament. Nem győzték
eltörölni a sok alkotmányellenes, a
kormánypárti politikusokon kívül

mindenki számára elfogadhatatlan
törvényt.” 

Szabó Z.

„Nehezen tudom azt mondani, hogy
a parlamentet értékeljük, hiszen a 
kormánypárti többség mindent átnyo-
mott, amit akart. Az azonban tény, hogy
a rendszerváltás óta soha nem mentek
ennyire szembe a népakarattal a tör-
vényalkotók, mint az elmúlt négy esz-
tendőben.” 

Szűcs Anna

„Az iskolában ilyen teljesítménnyel
nem sok jóra számíthatnának a
honatyák. Ennyi rossz törvény talán
még sosem született, mint ebben a
ciklusban. És most nemcsak azokra
gondolok, amiket eltörölt az Alkot-
mánybíróság, hanem sok olyanra,

amik megmaradtak, mint például
amik az oktatást érintik, vagy az új
polgári törvénykönyv, ami szintén
több sebből vérzik. A suliban ebből
szerintem csak azért nem lenne bu-
kás, mert már azt is eltörölték…”

H.V.
„Mivel itt csak pár soros leveleket
közölnek, én egy szóval kitartónak
nevezném az elmúlt négy év  parla-
mentjét. 2006 őszén azt hittük, új vá-
lasztások lesznek, de az ország nagy
része, aki ezt várta, tévedett. Én sem
gondoltam volna, hogy végig viszik a
négy évet.” 

Balogh M.

A hét kérdése:
– Mit szól ahhoz, hogy ilyen
sok gödöllői sír kapott orszá-
gos védettséget?

A hét kérdése

Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Egy olvasónk levélben fordult hoz-
zánk földterület cseréjének illeté-
ket, illetve személyi jövedelemadót
érintő kérdésével. A földterületek
cseréje alapvetően illetékkötelezett-
séggel jár, függetlenül az elcserélt te-
rületek nagyságától, illetve aranyko-
rona értékétől. Az illetéktörvény ér-
telmében az illetékkötelezettség az új
vagyontárgy megszerzéséhez kötő-
dik, és nincs jelentősége annak, hogy
az ellenérték kiegyenlítésének a mód-
ja az, hogy cserébe esetleg átadunk
egy másik vagyontárgyat. Kivételt ez
alól a lakástulajdonok cseréje képez,
itt lehetőség van beszámítani az ille-
ték alapjánál a cserébe adott lakás
értékét, bizonyos feltételekkel. Fő 
szabályként azonban a cserék eseté-
ben a visszterhes vagyonátruházási il-
leték alapja a földterület forgalmi ér-
téke. Ha ez nem szerepel az adás-vé-
teli szerződésben esetleg, akkor az il-
letékkiszabás során az adóhatóság ál-
lapítja meg azt. Olvasónk leveléből
azonban az derül ki, hogy a földterü-
letek cseréjét az indokolta, hogy a
táblákat ki tudják alakítani. Amennyi-
ben ez birtok-összevonási célú ön-
kéntes földcserének minősül, akkor
illetékmentesség kapcsolódik hozzá,

de erre a szerződésben mindenféle-
képpen ki kell térni, illetve az illeték-
kötelezettség megállapításához be-
nyújtandó adatlapot is ennek alapján
kell kitölteni.  Ez a típusú földcsere
akkor valósul meg, ha a tulajdonos
szétszórt termőföldjeit  gyors, egy-
szerű eljárás keretében szeretné ösz-
szevonni, illetőleg végrehajtható ez
az állattenyésztő telepek földszükség-
leteinek a kielégítése érdekében is. Az
eljárást a tulajdonosok a földhivatal-
nál is kezdeményezhetik. Ha azonban
a csere birtokösszevonást nem ered-
ményez, akkor azt a Ptk. szerint cse-
rének kell tekinteni, és az erre irány-
adó szabályokat kell alkalmazni.
Személyi jövedelemadó tekintetében
a csere úgy minősül, mint az értéke-
sítés, függetlenül attól, hogy az ellen-
érték megfizetése nem pénzzel törté-
nik.  Az adókötelezettség megállapí-
tásánál bevételnek azt az összeget
kell tekinteni, amely értéket megha-
tároztak a szerződésben. A bevételből
le lehet vonni az ingatlan szerzéskori
értékét, ez az az összeg, melyet a
megvásárláskor az akkori  szerződés-
ben rögzítettek. A felmerülő egyéb
költségek, mint például  ügyvédi díj,
megfizetett illeték, szintén levon-
hatóak a bevételből. A bevétel és a
költségek különbözete jelenti a jöve-
delmet, mely után az adót meg kell
fizetni. 
Tekintettel arra, hogy a szerzés ol-
vasónk esetében 2004-ben, az érté-
kesítés pedig 2009-ben történt, a jö-
vedelem további csökkentése nem le-
hetséges,  tehát a teljes fennmaradó
összeg után   25 százalékos mértékű
személyi jövedelemadót kell fizetni.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

Kemény lépésekre kényszerült
az önkormányzat, miután a
2009/2010-es tanévben a ki
nem fizetett ebédekért már
több mint kétmillió forinttal
tartoznak a közétkeztetésben
részt vevők a Kalória Kft.-nek.
Miután a nonprofit Kft. több-
szöri jelzése ellenére az okta-
tási intézmények egy részében
tovább nőtt az tartozások
összege, a képviselő-testület-
nek kellett beavatkozni annak
érdekében, hogy a renitensek
miatt ne lehetetlenüljön el a
közétkeztetés. A tartozási lis-
tát két középfokú oktatási in-
tézmény vezeti.

A képviselő-testület 2010. február 4-
én egyhangú szavazással elfogadta a
szociális rászorultságtól függő, vala-
mint a személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról és azok igénybevételé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló önkormányzati rendelet módosí-
tását. Ennek értelmében valamennyi
szülő tájékoztatást kapott arról, hogy
amennyiben gyermeke étkeztetése
miatt tartozása van, és azt a felszólí-
tást követő öt munkanapon belül nem
rendezi, a böcsődés és az óvódás korú
gyerekek az intézményt a tartozás
rendezéséig csak abban az esetben lá-
togathatják, ha iskola előkészítés előtt
állnak. Az iskolás korúak esetében
pedig nem vehetnek részt a közétkez-
tetésben. 

A levél egyben tájékoztatta a szülő-
ket azokról a lehetőségekről is, amiket
igénybe vehetnek abban az esetben, ha
szociális okok miatt nem képesek ren-
dezni az elmaradt számlákat. 

Amennyiben pedig az intézmények
nem tesznek meg mindent annak ér-
dekében, hogy az arra nem jogosulta-
kat kizárják a közétkeztetésből, a ke-
letkezett hátralékot az intézmény

költségvetéséből fogja elvonni az ön-
kormányzat. Természetesen sem az
önkormányzatnak, sem a szolgáltató-
nak nem az a célja, hogy kizárják a
gyerekeket az étkeztetésből. 

A rászorulók több támogatási for-
mát is igénybe vehetnek, amennyiben
arra szükségük van, erről dr. Tamás
Márta, a Polgármesteri Hivatal Nép-
jóléti Irodájának vezetője tájékoztatta
lapunkat. Mint elmondta, az önkor-
mányzat a gyermekvédelmi törvény
rendelkezéseinek figyelembe vételé-
vel a törvényben szabályozott norma-
tív kedvezmény mellett, szociális rá-
szorultság alapján kedvezményt nyújt
a térítési díj befizetéséhez. Ezekről a
lehetőségekről írásban tájékoztatták a
szülőket, de az irodán is bővebb fel-
világosítást kaphatnak az érdeklődők
Jenei Zoltánnétól az 529-133-as te-
lefonszámon. 

Megkeresésünkre Hatolkai Sza-
niszló, a Kalória Kft. vezetője el-
mondta, hogy a tartozásokról havi
rendszerességgel értesítik a szülőket
és az iskolákat. A fizetési felszólítá-
sok egy része azonban eredményte-
lennek bizonyult. Az összességében
2.200.000 forintos tartozás, ami szep-
tember óta összegyűlt, azt jelenti,
hogy közel 7000 adag ételt nem fi-
zettek ki a városunk közétkeztetésé-
ben résztvevők. Mint megtudtuk, a
legkevesebb gond a bölcsődékben és
az óvodákban van, mivel itt a szülők-
kel napi kapcsolatban vannak az in-
tézmény dolgozói. Az általános- és a
középfokú oktatási intézményekben
azonban más a helyzet. Ráadásul
rendszeres probléma, hogy a pedagó-
gusok annak ellenére ebédeltetik a
gyerekeket, hogy tudják, nem jogo-
sultak a közétkeztetésben való rész-
vételre. Ezzel azonban tovább növe-
lik a problémát és veszélybe sodorják
az egész ellátást.

Sokan talán bele sem gondolnak,

milyen kedvező ez a lehetőség a szü-
lők számára. A bölcsődékben ugyanis
a tízórai, az ebéd és az uzsonna mind-
össze bruttó 319 forintba kerül, az
óvodában 321, az általános iskolában
pedig 449 forintot fizetnek mindezért
a szülők. Ez az összeg pedig még ke-
vesebb is lehet, ha nem kérik mind a
három étkezést. A középfokú oktatási
intézményekben, ahol csak ebédelte-
tés folyik, bruttó 297 forintért ehet-
nek a diákok. 

Ez az összeg a gyermekvédelmi
törvény rendelkezései alapján csak
nyersanyagnorma  árat tartalmazza, a
további étkeztetéssel kapcsolatos
költségeket az önkormányzat az álla-
mi normatívából, valamit saját költ-
ségvetésének terhére kiegészíti. 

Mint azt az igazgató elmondta, a
Kalória Kft. azon kívül, hogy betartja
az előírásokat, amiket az ANTSZ
rendszeresen ellenőriz, igyekszik a
legmesszebb menőkig figyelembe
venni az igényeket. Ezért vezették be
többek között valamennyi iskolában a
kétféle menü rendszerét, ami jelentős
többletmunkát, és többletköltséget is
jelent. Ennek ellenére vállalták, mert
úgy gondolták, ha a gyerek maga vá-
laszthatja ki, hogy mit eszik, akkor
nagyobb örömmel ül le az asztalhoz.
A jószándék azonban újabb problé-
mát szült. Ugyanis sem a gyerekek,
sem azok a pedagógusok, akiknek ez
lenne a feladatuk, nem foglalkoznak
azzal, mit is rendelt a gyerek, s így lé-
nyegében az ételkiadó pultnál azt vá-
laszt, amit akar. Ennek eredménye-
ként előfordul, hogy a később étke-
zőknek már nincs választási lehető-
ségük, és ez elégedettség helyett, elé-
gedetlenséghez vezet a választani
nem tudók körében. 

Az igazgató bízik abban, hogy az ön-
kormányzat határozott fellépése lehe-
tővé teszi, hogy továbbra is zavartalan
legyen a gyerekek étkeztetése, és javul-
jon a fizetési morál a szülők részéről, és
ne okozzanak kellemetlenséget azok-
nak, akik nagy gondot fordítanak arra,
hogy határidőre teljesítsék fizetési köte-
lezettségüket. bj

A városi közvilágításra mindig nagy
gondot fordított az önkormányzat, hi-
szen ennek hiánya nemcsak a balesetve-
szélyes helyzetek kialakulását segíti, ha-
nem a közbiztonság romlását is eredmé-
nyezheti. Ezért is okoztak nagy felhábo-
rodást a lakók körében az elmúlt hetek-
ben előfordult esetek. A lakók bosszúsá-
gát fokozta, hogy hiába hívták az
ELMÜ hibabejelentő vonalát, onnan az-
zal küldték el őket: ez a probléma nem
hozzájuk tartozik, forduljanak az önkor-
mányzathoz. Tény, hogy a közvilágítás
biztosítása az önkormányzat feladata, a
karbantartásokat és a javításokat azon-
ban hálózati hiba esetén az ELMÜ-nek,
illetve kisebb lámpa hiba esetén az
ELMÜSZOLG Kft-nek kell elvégeznie.
A kettősség oka, hogy az önkormányzat
az elektromos áramot az ELMÜ-től vá-
sárolja, és az ő tulajdonában van az elekt-
romos hálózat is. Tekintettel arra, hogy a
hálózathoz csak az ő szakemberei nyúl-
hatnak hozzá, az ilyen jellegű hibákat ők
javítják ki. Más a helyzet abban az eset-
ben, ha egy-egy lámpa hibásodik meg,
ilyenkor a javítást egy másik cég, az
ELMÜSZOLG Kft. végzi. Erre a fel-
adatra velük kötött szerződést az önkor-
mányzat, mivel ők adták a legkedve-
zőbb ajánlatot. 

Az elmúlt években jól működött az a
gyakorlat, hogy a kisebb hibákat általá-
ban a polgármesteri hivatal portáján,
vagy az ELMÜSZOLG-nál jelezték a
lakók, a nagyobbakat, az úgynevezett
szakaszhibákat pedig az ELMÜ köz-
ponti bejelentő vonalán. Néhány hete
azonban az ELMÜ valamennyi bejelen

tőt elküldte azzal az indokkal, hogy a
hiba nem rájuk tartozik. Az önkormány-
zat illetékesei csak hosszas utánjárás
után tudták meg, hogy a két cég szerző-
dést kötött, amiben megállapodtak ab-
ban, hogy valamennyi hibabejelentést
az ELMÜSZOLG Kft. munkatársai
szemrevételeznek, és ők döntik el, hogy
lámpa vagy szakaszhibáról van-e szó.
Ezután, ha az ő feladatuk, a javítás el-
végzik, a szakaszhibákat pedig jelzik az
ELMÜ-nek. 

A megállapodás nemcsak azért há-
borította fel az önkormányzat illetéke-
seit, mert erről senki sem tájékoztatta
őket, hanem azért is, mert így jelentősen
megnövekedett a szakaszhibák javításá-
nak időtartama. Ha ugyanis például pén-
teken bejelentenek egy szakaszhibát, 4 -
5 napra van ahhoz szükség, mire a jelzés
egyáltalán eljut az illetékes ELMÜ-höz.
Ezek a feltételek azonban már nem fe-
lelnek meg az önkormányzatnak. 

A kialakult helyzet azonban rövide-
sen megoldódhat, ugyanis a közvilágí-
tás karbantartására kötött szerződés jú-
nius végén lejár. Az új megállapodást
már a jelenleginél szigorúbb feltételek-
kel, többek között nyolc napon belüli ja-
vítási határidővel kívánják megkötni. 

Információink szerint a hibabejelen-
téseket lámpa esetén 430- 562-es telefo-
non, az 520-879-es faxon,  vagy a Pol-
gármesteri Hivatal portáján, illetve az
529-242–es telefonszámokon lehet
megtenni. Ha valaki szakaszhibát észlel,
annak továbbra is a 06-40-38-38-38-as
telefonszámot kell hívnia.

jk

Hétezer adag kifizetetlen ebéd

Közétkeztetési gondok 
Háttéralku miatt sötétek az utcák

Hol égnek, hol nem a lámpák
Városszerte több helyen is gondok voltak a közvilágítással az elmúlt
hetekben. Először az Ady Endre sétányról jelezték a lakók, hogy nem
égnek a lámpák, majd a Szabadság út 15. mögötti belső udvar borult
hetekre sötétbe. Hosszabb ideig volt zavar a szolgáltatásban a Kos-
suth Lajos u. 41 és 49 közötti szakaszon, és az Erzsébet királyné körút
egy részén, valamint a Magyar Kázmér – Nagy Sándor – Mihály Dénes
közben. Bár az önkormányzat munkatársai folyamatosan tájékoztat-
ták az ELMÜ illetékeseit a problémákról, hosszú hetekre volt szükség,
míg a javítást, többszöri felszólításra elvégezték. 

A jövő héten ismét felállványozzák
az Erzsébet királyné szállodát, mi-
vel a külső javítási munkák elvég-
zéséhez ez elkerülhetetlen. Mint
arról már korábban beszámol-
tunk, az épület  külső burkolatán
már néhány hónappal az átadást
követően mállani kezdett a festék-
réteg, majd miután a stukkók  vé-
dőrétege lekopott, azokon is sé-
rülések keletkeztek. 

Ez év februárjában már látszott, annak el-
lenére, hogy a kisebb javításokat folya-
matosan végezték, elkerülhetetlen az épü-
let külső felállványozása. A kivitelező a
múlt héten felmérte a feladatokat, és rövi-
desen megkezdik a helyreállítási munká-
kat. A felújítást garanciálisan kell elvégez-

nie a kivitelezőnek. A jövő héten a szállo-
da Szabadság tér felőli oldalát állványoz-
zák fel, ez azonban nem zavarja majd sem
a gyalogos közlekedést, sem az épületbe,
illetve az udvarba való bejutást. 
Mint azt Pohl Gábortól, a kivitelezési
munkák vezetőjétől megtudtuk, azt, hogy
pontosan hány stukkót kell javítani, csak
az állványozás után derül majd ki. Az elő-
zetes felmérések szerint azonban többsé-
gük jó állapotban van. A helyreállítás so-
rán új rendszerrel kezelik majd a felülete-
ket, s bíznak abban, hogy ez jobb minősé-
gű lesz. 
A Dózsa György úti részen és a tornyokon
lévő munkákat később végzik majd el, a
felújítás menetével ugyanis alkalmazkod-
ni fognak a szálloda vendégforgalmához
és a nagyterem foglaltságához. jk

Az Országos választási bi-
zottság március 12-én nyil-
vántartásba vette Lengyel
Szilviát, a Lehet Más a Poli-
tika képviselőjelöltjét. Ez-
zel ötre bővült a jelöltek
névsora, akik megmérette-
tik magukat az országgyű-
lési választásokon. 

Lengyel Szilvia LMP-s jelölt
mellett Vécsey László a Fidesz-
KDNP,  Bertha Szilvia Zsu-
zsanna a Jobbik, az MSZP szí-
neiben Fogarasiné Deák Valé-
ria, míg Roszík Gábor az MDF
jelöltjeként szerepel majd a sza-
vazólistán.
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Választások 2010

Újabb jelölt
Kezdődnek a helyreállítási munkák

Újra felállványozzák a szállodát
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Csak nemrég döbbentem rá, hogy a rádiózás nálam le-
het, hogy genetikailag kódolt.
Már egész korán, gyerekként is tüzes lelkesedéssel ját-
szottam le számomra fontos zenéket bárkinek, aki belé-
pett az ajtónkon. Természetesen minden szerzeményt
egy-egy sztori előzött meg a dalról magáról, vagy a ze-
nészről, akinek köszönhető. Ifjoncként eme történetek
leginkább a fantáziám szülöttei voltak, de ez senkit nem
érdekelt igazán. A lényeg, hogy működött és lelkesítette a
körülöttem lévőket.
Mindemellett számomra is meglepő, hogy sokáig még
csak a gondolat árnyéka sem merült fel bennem, hogy rá-
diós legyek.
Manapság egy csomó dologgal foglalkozom: műsorve-
zetek rendezvényeken, esküvőket bonyolítok le, riporter-
kedem. Mindegyik feladat lelkesít, de a rádiózást meditá-
cióként fogom fel. Csak a zene van és Önök, drága hall-
gatók, akiket remélem, alkalmanként hasonló sikerrel lel-
kesítek fel egy-egy új muzsikával, érdekes történettel,
mint gyerekkoromban a barátaimat.

Csorba Miklós, a Rádióaktív 93,6 műsorvezetője

A gödöllői székhelyű Arany Vi-
rágcserép Alkotó Műhely hagyo-
mányteremtő céllal indította el
saját programját, aminek lénye-
ge, hogy a helyi óvodákban, isko-
lákban játékos formában mutat-
ják be az italos kartondobozok
szelektív gyűjtésének fontossá-
gát, valamint papírgyári újra-
hasznosítását. E kezdeménye-
zésről beszélgettünk az ötletgaz-
da tulajdonos-üzletvezetővel, Si-
mányi Katalinnal és kolléganő-
jével, Bali Gabriellával.

A 6. éve működő Arany Virágcserép
Kézműves Bolt a nívós, egyedi, ma-
gyar kézműves termékek, kreatív
hobby alapanyagok forgalmazása, a
hagyományőrzés ápolása, valamint a
kézműves fortélyok elsajátításához
nélkülözhetetlen tanfolyamok indítá-
sa mellett most úgy döntött, hogy tel-
jesen ingyenesen környezetvédelmi
előadásokat, bemutatókat tart. Ho-
gyan született meg az ötlet, hogy me-
rített papírt készítsenek a gyerekek-
kel?

– Testvérem, Simányi Zsuzsanna a
tulajdonosa az immár 10 éve sikeresen
működő Hulladéksors szakmai folyói-
ratnak. Általa ismerkedtem meg az Ita-
los Karton Környezetvédelmi Szolgál-
tató Egyesüléssel (IKSZ), ami több,
mint 5 éve jött létre az italoskartonok új-
rahasznosításának érdekében azzal a
céllal, hogy elinduljon ezeknek a gyűj-
tése a hulladékot már szelektíven gyűjtő
lakosságnál, és tájékoztassák őket az ita-
loskarton-gyűjtés lehetőségéről, értel-
méről, az újrahasznosítás jelentőségé-
ről, működéséről.

– Mely gödöllői óvodákat keresték
fel?

– Az Egyetem téri, Tisza utcai és Sza-
badság úti, Martinovics utcai, Tisza ut-
cai, Kazincy körúti, Palotakerti, Tán-
csics Mihály úti ovikban jártunk eddig.
Terveink között szerepel a János utcai
ovóda is. A programban résztvevőknek
egyszeri, 20 százalékos vásárlási ked-
vezményt biztosítunk az Arany Virág-
cserép Kézműves Boltban.

– Hogyan zajlik egy ilyen bemuta-
tó?

– Természetesen játékos, de mégis
fontos környezeti problémákat érintő
formában. Az IKSZ jóvoltából a műhely

használatába került egy speciális tur-
mixgép, aminek segítségével merített
papírt készítünk az italos kartondobo-
zokból, mindössze egy liter víz hozzá-
adásával. Nagyon egyszerű és látványos
folyamat ez, a gyerekek imádják. A kész
merített papírból számtalan használati
és dísztárgy készülhet anélkül, hogy ez

bármilyen befektetést is jelentene az ok-
tatási intézmény számára. Most például
az ovik húsvétra és anyák napjára fog-
nak ajándékokat készíteni ezen techni-
kával.

– Milyen terveik vannak ezzel a
környezettudatos módszerrel kapcso-
latban?

– Az óvodásokat a merített papír ké-
szítésén túl, további új hulladékhaszno-
sítási, környezeti szemléletformáló
technikákkal kívánjuk megismertetni
interaktív előadásokon keresztül. Sze-

retnénk kiterjeszteni a lefedettséget az
általános iskolákra is, ahol elsősorban a
szelektív hulladékgyűjtés, valamint az
újrahasznosítás fontosságára kívánjuk
felhívni a figyelmet, mivel ez a korosz-
tály a legfogékonyabb erre. Emellett a
jövőben megcélozzuk a régió egyes te-
lepüléseit is, ahol a Gödöllőn már sikert
aratott programokat mutatjuk be. Ezen
kívül pedig próbálunk minél több pályá-
zati lehetőséget megragadni, hiszen
ezek nagyon fontosak abból a szem-
pontból, hogy akadálytalanul tudjuk vé-
gezni a munkánkat.

– Az Arany Virágcserép Alkotó
Műhelyről mit lehet tudni?

– Egész évben működő műhelyünk
gyermek és felnőtt képzéseivel 4 éves
kortól várja a kedves érdeklődőket. A
programjainkon résztvevők többek kö-
zött megismerkedhetnek nálunk a ko-
rongozás, a koszorú és ajtódísz készítés,

a szalvétatechnika, a dí-
szítő festés, a gyöngyék-
szer készítés, a horgolás,
az üvegfestés, az üvegro-
gyasztás és számos egyéb
technika fortélyaival. Ezen
kívül gyerekek számára
születésnapi zsúrokat is
szervezünk. A foglalkozá-
sok, valamint a műhely
előzetes egyeztetés alapján
ingyenesen megtekint-
hetőek.

– Hol található a műhely?
– Az alkotóműhely egy újonnan épült

családi házban, az Erdőszél u. 50. szám-
ban, az Antalhegyen, gyerekbarát, ter-
mészet közeli környezetben, háziálla-
tokkal, külső medencével, bio-kerttel,
ételsütésre alkalmas cserépkályhával,
korszerű eszközökkel, alapanyagokkal,
szakoktatókkal várja vendégeit. A gye-
rekek számára az iskolai szünetekben
(őszi, tavaszi, nyári) immáron 5. éve 
szervezünk kézműves, napközis táboro-
kat, ahol a legmodernebb technikai be-

rendezésekkel felszerelkezve alkothat-
nak kedvükre. Április 1-3. között tartjuk
húsvéti kézműves táborunkat, ahol
egész napos programokkal várjuk a je-
lentkezőket.

– Ha valaki kedvet érez ehhez, ho-
gyan léphet kapcsolatba Önökkel?

– A bolt a Petőfi tér 15-16. szám alatt,
az Arany Virágcserép Alkotó Műhely
pedig Gödöllőn, az Erdőszél u. 50. szám
alatt található. Telefonszám: 20/9-389-
490, web: www.aranyviragcserep.hu,
aranyviragcserep.blogspot.com.
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Március 8-12. között tartották a
Petőfi Sándor Általános Iskolá-
ban a már hagyománnyá vált Pe-
tőfi-hetet. Az ötnapos rendez-
vényt a diáknap és a különböző
sportversenyek mellett  rajz- és
fotópályázat, illetve a nagy
múltra visszatekitő szavaló-
verseny  tette színessé.

Március 9-én adták át az intézmény
által rendezett rajz-és fotópályázat
díjait, illetve különdíjait. Az im-
máron 10-ik alkalommal megren-
dezett versenyre – a korábbi éveket
túlszárnyalva – 385 rajz és több mint
50 fotó érkezett be; így a zsűrinek
igen nehéz dolga volt kiválasztani
közülük a legjobbakat. Újdonságot je-
lentett, hogy idén már óvodás gyerekek
művei is szerepeltek az alkotások kö-
zött.A megnyitón dr. Gémesi György
polgármester elmondta: a mai világban
rendkívül fontos, hogy értékeinket meg-
őrizzük, fontos történelmi eseményein-
ket – így az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc történéseit is – méltókép-
pen ápoljuk és adjuk tovább a következő
generációnak. A polgármester hozzá-

fűzte: jó látni és hallani, hogy az egy he-
tes ünnepségsorozattal a Petőfi iskola
méltóképpen emlékezik meg név-
adójáról és a hozzá kapcsolódó esemé-
nyekről. Az összejövetelen az iskola
5. a. osztályos tanulói egy zenés, ver-

ses műsorral – a március 15-ei ese-
ményeket felelevenítve – kedves-
kedtek az egybegyűlteknek.
A hét másik központi eseménye a
március 11-ei városi Petőfi vers- és
prózamondó verseny volt, amire több
mint 100 tanuló nevezett be. Újdon-
ságot jelentett, hogy a korábbi évektől
eltérően az idén már óvodások is je-
lentkezhettek a versenyre.

-kr-

Két évvel ezelőtt a Török Ignác Gimná-
zium kezdeményezésére elindult egy
hagyományteremtő szándék. Akkor a
március 15-i ünnep előtt Knézich Ká-
roly emléktábláját avatták fel az aradi
vértanúról elnevezett utcában. A követ-
kező évben ugyanez az ünnepség
megismétlődött a Török Ignác utcá-
ban. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
csatlakozott a kezdeményezéshez, s a
gimnáziummal közösen felkarolta azt.
Március 12-én így került sor a
Dessewffy utca táblaavatására, ahol a
gimnazistákon és a Martinovics utcai
Óvoda kis „tábornokain” kívül jelen
volt Dessewffy Sándor, akinek a
szépmamája Dessewffy Arisztid uno-
katestvére volt. Visszaemlékezésében
hű képet adott arról a korról és a hős
életéről, felfogásáról. Az eseményen rö-
vid beszédet mondott és koszorúzott
Pintér Zoltán alpolgármester, a Lokál-
patrióta Klub elnöke. Egy óra múlva a
Damjanich János Általános Iskola tanu-
lóinak műsora kíséretében került fel-
avatásra a Damjanich utcanévtábla, va-
lamint a Batthyány utca is megkapta a
megemlékezés és tisztelet tábláját a két
utca találkozásánál. Itt Pelyhe József lo-
kálpatrióta önkormányzati képviselő
koszorúzott. Az avatási ceremóniákhoz

csatlakozott a gödöllői lengyel kisebb-
ségi önkormányzat, ahol Szabó László
elnök celebrálásában, Kis Antal önkor-
mányzati képviselő (Lokálpatrióta
Klub) részvételével a Dembinszky Hen-
rik utcanévtáblát avatták fel. Szabó 

László elnök elmondta: fontos kiemelni
Dembinszky nevét, hiszen az ő kereszt-
neve Henrik volt – míg a mai napig sok-
szor tévesen szerepel az országos utca-
névjegyzékben is. A Gödöllői Lokálpa-
trióta Klub várja mindazon lakóközös-
ségek, utcák jelentkezését, akik szívesen
csatlakoznának e szándékhoz, miszerint
Gödöllő összes, személyről elnevezett
utcájában emléktábla őrizze, ismertesse
az illető életét és munkásságát, esetleg
gödöllői kötődését. lk

Egy hetes rendezvénysorozat

Petőfi-napok
Arany Virágcserép Kézműves Bolt és Alkotó Műhely

Környezettudatos életmód és nevelés 

Meghívó

A tragikus sorsú tudós és államférfi,
Teleki Pál halálának 69. évfordulója
alkalmából koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést tartunk sír-
jánál, a máriabesnyői temetőben
2010. március 28-án, vasárnap 12
órakor.
A megemlékezésre hívunk és vá-
runk mindenkit, akit tisztelettel tölt
el Teleki Pál önfeláldozó, hazafias
munkássága. Ezen alkalommal is
gondoljunk együtt szeretettel arra a
nagy nemzetnevelőnkre, aki csak-
nem egy évszázad távlatából figyel-
meztette már a magyarságot a nem-
zetromboló erők és eszmék káros
következményeire, és az ellenük
való összefogás szükségességére a
magyar haza érdekében.
A megemlékezésre (és vissza) kü-
lönjáratú autóbusz indul a Művé-
szetek Háza parkolójából 11.30-
kor, ami minden közbeeső autóbusz
megállóhelyen felveszi utasait, de a
Premontrei Gimnázium parkolójá-
ba nem megy be.

A Teleki Pál Egyesület 
elnöksége

Napjaink egyre növekvő és hosszú távon is folyamatosan megoldandó problémája a környezetünket minél inkább ter-
helő hulladékok kezelése, esetleges újrahasznosítása.
Városunk számos környezetvédelmi fejlesztést tervez a közeljövőben, mint például a szennyvíztisztító rekonstrukció-
ját, hulladékkezelő üzem létesítését, a csatornahálózat kiépítését, korszerű energia hatékonyság megvalósítását, ke-
rékpárutak fejlesztését és még sorolhatnánk.
Ahhoz, hogy a jövő nemzedéke is képviselni, támogatni tudja ezen programokat, fontos, hogy már gyermekkorban
mindannyian magunkévá tegyük a környezettudatos szemléletet, életmódot, a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a
keletkezett hulladékok újrahasznosításának fontosságát.
„Think globally, act locally”! („Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”)

Ünnepélyes táblaavatások

Folytatódott a hagyomány
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Sokakat megérintett Margaret
Mitchell Elfújta a szél című
nagysikerű regénye hőseinek,
Scarlett O’Harának, Rhett But-
lernek, Ashley Wilkesnek a
sorsa. Nemzedékeket foglal-
koztatott, mi történik velük a
továbbiakban, miután kette-
jüknek felbomlott a házassá-
ga, harmadikuk özvegyen ma-
radt.

Butler kapitány különben is a regény
összes szereplője közül a legrejtélye-
sebb: mintha a semmiből jönne, és
oda térne vissza. 

Rhett Butler titkáról igyekszik fel-
lebbenteni a fátylat a most megjelent,
nevét címéül viselő regény, Donald
McCaig munkája, ami a gyerekkorá-
ba vezet vissza. Bemutatja a Butler
családot, a szülőket, a testvéreket.
Hogyan is lett Rhett a család fekete
báránya? Annyira az, hogy szigorú
apja meglepő büntetést rótt rá: a né-
ger rabszolgák sorsában kellett osz-
toznia. 

Megjárva a poklot, olyasmikre
nyílt rá a szeme, amiket jómódban,
kényelemben élve sose vett volna

észre. Minden tekintet-
ben szabálytalan
egyéniséggé vált, se-
hová sem illett többé
igazán oda. Na és, bár-
mire képes lett. 

Végezhette volna rosszul is, de a
szerencse kísérte. Vagyona, vakme-
rősége, megnyerő modora révén he-
lyet kaphatott a „jó társaságban”, az
előkelőségek között is, főleg, mert
mit sem törődött azzal, hogy akadtak,
akik nem fogadták ott szívesen. 

A családjából a húgával, Rose-
maryvel maradt kapcsolatban. Rose-
mary sorsa is fontos szála a Rhett
Butler című regénynek. 

Scarlettet Butler felől nézve új ol-
dalára kerülünk a híres történetnek.
Aminek eddig csak a színét láttuk,
most megismerhetjük a fonákját is. 

De persze a nagy kérdésre adott
feleletre vagyunk kíváncsiak a leg-
inkább: sikerül-e Scarlett O’Harának
visszaszereznie a férjét, Rhett But-
lert? Visszaszereznie annak ellenére,
hogy későn ébredt rá, mennyire sze-
reti, csakis őt szerette mindig, csupán
hirtelen szétfoszló ábrándképet ker-
getett hosszú éveken át, azt képzelve,

hogy másért dobog a szíve. 
Hogy hová megy, mit csinál Butler

az elválásuk után, kiderül az új re-
gényből. Az is, miféle nehézségekkel
találja szemben magát Scarlett el-
hagyottan. Hogyan sikerül úrrá lennie
ezeken a nehézségeken. Hogyan lesz
támasza még Ashley-nek és Rose-
marynek is. 

Míg végül talán igazán megfejtik
egymás titkait, feltárják egymás előtt
a lelküket Rhett Butler és Scarlett
O’Hara, e két rendhagyó személyi-
ség, akiknek élete külön-külön is
kész regény.
Donald McCaig: Rhett Butler)

-nád-  

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A kapitány titka

Hatalmas érdeklődés kísérte a
Talamba Ütőegyüttes március
12-ei koncertjét, melyen a már-
cius végén Szentpéterváron
megrendezésre kerülő I. Nem-
zetközi Crossover Kamaraze-
nei Versenyen felcsendülő ze-
neműveket mutatták be. A ki-
rályi kastély dísztermében
megtartott hangversenyre
olyan hamar elkeltek a jegyek,
hogy a szervezők az esti mellé
egy délutáni előadást is beik-
tattak. A hálás közönség mind-
két fellépés alkalmával, csak
hosszas ráadások után enged-
te el az együttest. 

A verseny alkalmából héttagúvá bő-
vült formáció szokás szerint magával
ragadta a közönséget a pénteki kon-
certeken. A Grünvald László, Kiss
István, Szitha Miklós, V. Nagy Ta-
más és Zombor Levente alkotta
együttes a verseny erejéig kiegészül
Furák Péter zongoristával, akivel
korábban már együtt dolgoztak a Bá-
bel című produkcióban, és Petrák
Péterrel, a Grazi Operaház szóló
nagybőgősével. A gödöllői közönség
nagy szeretettel fogadta mindkét ze-

nészt, és többen meg is jegyezték,
rendkívül jónak tartják ezt a formá-
ciót.

A pénteki program során a verseny
teljes anyagát hallhatta a közönség. A
Talamba saját szerzeményei közül a
Magyar képek, az Altató, a Kövek játé-
ka, Tradicionális ritmustanul-
mányok II. “Este a négereknél”
IV. tétel, a Szivárvány és a Bal-
káni képek hangzott el. 

Több klasszikus is felcsen-
dült: Bizet:Carmen Szvit, Mo-
zart: A-dúr szonátájából a Tö-
rök induló, Bach: Badinerie és
Csajkovszkij: részletek a Dió-
törő Szvitből, valamint olyan

különlegességek, mint Nigel Westla-
ke: Omphalo Centric Lecture, és An-
tonio Carlos Jobim: No more Blues
című művei.
Az I. Nemzetközi Crossover Kamara-

zenei Verseny 2010. már-
cius 22-28. között kerül
megrendezésre Szentpéter-
váron, amelyet a világhírű
Terem Quartet és Szentpé-
tervár Kulturális Bizottsága
hirdetett meg. Az együttes-
nek november végéig kellett
elkészítenie azt a hanganya-
got, amit elbírált a zsűri, s
amivel bejutottak a II. for-
dulóba. Így a Talamba Ütő-
együttes képviselheti Ma-
gyarországot Szentpétervá-

ron, ezen a nagyszabású nemzetközi
megmérettetésen, ahová a világból
összesen 73 együttes juthatott be.

A középdöntő 26-án lesz, s innen
12 együttes kerül be a döntőbe, amin
27-én és 28-án kell számot adniuk tu-
dásukról. jb

A rendezvény már a múlt évben is ki-
tűnően reprezentálta a zsidó-keresz-
tény, valamint a különböző keresz-
tény egyházak közötti együttműkö-
dést a zene segítségével, a liturgikus
énekek előadásán keresztül, ezúttal
nem istentiszteleti, hanem koncert-
szerű előadásban. 

A tavalyi hangverseny első részé-
ben zsoltárt énekeltek egyedül és kö-
zösen a különböző felekezetű, vallású
kántorok, a második részben pedig a

saját liturgikus énekeikből mutattak
be egy-egy éneket. A hangverseny,
nagy hatással volt minden résztve-
vőre. Megismerhettük a különböző
felekezetek éneklési stílusát, gyakor-
latát, mégpedig magas színvonalon;
az együtténeklés, ahogy egymás mel-
lett állva, egymás zsoltáréneklési stí-
lusával, szokásával azonosulva, egy-
másra figyelve, egymást elfogadva a
különböző énekeket előadták, egy-
ségbe kovácsolódtak a különböző
vallások, felekezetek képviselői.

A koncert kimagasló sikerének
eredményeként a szervezők a hagyo-
mányteremtés szándékával  az idén is
megrendezik a kántorok koncertjét.
Kibővített létszámmal, új program-
mal várják az érdeklődőket a királyi
kastélyban.

A március 18-án, 18 órakor kezdő-
dő hangversenyen Balogh Piusz O.
Praem. (Premontrei Plébániatemp-
lom), Gombos Viktor (Református
Templom), Kája Sándor (Mária-
besnyői Basilica Minor), Sivadó Já-
nos (Görögkatolikus gyülekezet),
Kelényi T. Hermann-József O.
Praem. (Premontrei Plébániatemp-
lom), Kocsis Csaba (Premontrei Plé-
bániatemplom), Kertész Botond
(Evangélikus Templom), Rólik Imre
(Szentháromság Plébániatemplom),
Csapó Tamás (Gödöllői baptista
gyülekezet) és Jakal Zoltán (Buda-
pesti Vasvári Pál utcai Zsinagóga)
előadásában szólalnak majd meg a
különböző felekezetek énekei.

bj

Talamba koncert a kastélyban

Irány Szentpétervár

Kapcsolat, vallási, és zenei érték

Kántorkoncert Gödöllőn
Március 18-án este másodszor gyűlnek össze a történelmi egyhá-
zak és a meghatározó számban élő kisegyház – Zsidó, Görög-
keleti, Katolikus, Református, Evangélikus, Baptista, – felekeze-
tek kántorai, hogy a zene segítségével, a liturgikus énekek elő-
adásával mutassák be, hogy az egyes felekezetek minőségi, sok
évszázados, évezredes liturgikus énekkultúrája nem csupán val-
lási, hanem egyben autonóm zenei érték is, ami segítséget
nyújthat a felekezetek közötti kapcsolatépítésében.
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GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 

Március 19. péntek 18.00
A finnországi Forssa testvérvárosból
érkező zeneiskolás vendégek és a gö-
döllői F. Chopin Zeneiskola növendé-
keinek hangversenye
Március 22. hétfő 18.00
A zongora tanszak hangversenye
Március 23. kedd 18.00
A rézfúvós tanszak hangversenye (Ella
Attila és Lázár Attila növendékei)
Március 24. szerda 18.00
Deákné Ella Beatrix és Gordos Éva (fu-
vola) növendékeinek hangversenye
Március 25. csütörtök 17.30
A vonós tanszak kamarazenei hang-
versenye

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai

Budapesti Tavaszi Fesztivál, 
Gödöllői Tavaszi Napok rendezvényei keretében 
2010. március 26-án (pénteken) a GIM-Házban

17 órakor Szakmai tárlatvezetés Cebula Anna, művészettörténész, a
Szombathelyi Képtár Textil Gyűjteményének vezetőjével
18 órakor Vendégünk a Magyar Iparművészet folyóirat. Találko-
zás és beszélgetés a főszerkesztővel Fekete György, prof. emeritus,
belső építésszel 
A kiállítóteremben „Minitextilek a GIM-Házban” c. csoportos kiállí-
tás látható. Megtekinthető: április 11-éig, minden szombat és vasárnap
14-17 óráig, ill. előzetes bejelentkezés alapján más napokon is!
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

TAVASZI FESZTIVÁL 
GÖDÖLLŐI NAPOK

A Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ
és a Kiskastély tisztelettel meghívja Önt
2010. március 20-án szombaton, 16 órá-
ra REMSEY JENŐ GYÖRGY (1885-
1980) festőművész, író emlékkiállításának
megnyitójára a Gödöllői Városi Múzeum-
ba (2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.)
Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György
polgármester
A kiállítást megnyitja: Dr. Keserü Kata-
lin művészettörténész
Közreműködik: Illésy Orsolya (fuvola),
Balogh Ágnes (ének), Soós Gabriella
(zongora)
17 óra: Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ (2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 8.): „ÚT, HÍD, IGAZ-
SÁG, ÉLET” Remsey  Jenő György iro-
dalmi munkássága, párizsi képei és a
róla készült fotók.
Emlékező gondolatok a Remsey csa-
ládtól: Remsey Flóra és Remsey András
18 óra: Kiskastély (2100 Gödöllő,
Táncsics út 5.): Remsey Jenő-festmé-
nyek magángyűjteményekből
Közreműködik: Bálint Zsuzsanna
(oboa), Szücsi Balázs (gitár)
Támogatók: Gödöllő Város Önkor-
mányzata,  Filesystem Kft., Gödöllő,
Kiskastély Étterem
A kiállítás időtartama az egyes hely-
színeken: 
Gödöllői Városi Múzeum: 2010. már-
cius 20-november 14. 
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ: 2010. március 20-május 18.
Kiskastély: 2010. március 20-április 11.

Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöl-
lő, Szabadság tér 5. Tel.: 28- 421-997

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

– Tündérkeresztanya” című bábelőadás
Csákányi Eszter előadásában, a Barokk
Színházban

– Ibolya kandírozás és kóstolás

– Erzsébet királyné cercle-je (Erzsébet
királynét Szabó Dóra személyesíti meg)

– Tárlatvezetés gyerekeknek, kézműves
foglalkozások

– Decoupage szalon és vásár

– Tavaszi virágvásár a Díszudvaron

– Nyuszi simogató

– Húsvéti Kalandpark

– Kézművesek és iparművészek vására

.,1000-1800



8 Gödöllői Szolgálat Város–Kép 2010. március 17.

Bár nem lakott Gödöllőn, többször is járt városunkban
Petőfi Sándor, akinek emlékét ma is őrzik és ápolják az itt
élők. Két ízben időzött hosszabban, de átutazóban is több-
ször megfordult az akkori Grassalkovich-birtokon.

Hosszabb ittartózkodásra 1843-ban került sor, amikor a
Robin Hoodot fordította Szombat Jánosék házában lakva
és 1845-ben,amikor Erdélyi Ferencéknél megismerkedett
Mednyánszky Bertával.

Petőfi első tartózkodása egy fordítói munkával függ
össze. Nagy Ignác, a Kisfaludy Társaság Külföldi regény-
tár című sorozatának szerkesztője 1843 júniusában kérte
fel Petőfit két regény fordítására. Az egyik Charles de
Bernard francia író La femme de quarante ans című műve
volt, ami végül A koros hölgy címen jelent meg, s ami a
költő első önálló kötetben megjelent műve volt. Verseit
csak egy évvel később tudta könyv alakban megjelentet-
ni. Nem az eredeti francia mű alapján dolgozott, hanem
német fordításból, ekkor ugyanis még nem tudott olyan
szinten franciául, hogy azt vállalhatta volna. A 900 olda-
las Robin Hoodot is németből fordította.

Mivel Pesten nem nagyon tudott dolgozni, ezért barátai
tanácsára 1843 augusztus elején Gödöllőre jött. Itt három
hét alatt készült el a fordítással. Igaz, mint később kide-
rült, Petőfi több szövegrészt, versbetéteket és hosszabb
leíró részleteket kihagyott – feltehetően a szerkesztő jó-
váhagyásával. Ezért a munkáért Nagy Ignác 400 váltófo-
rintot fizetett, amiből Petőfi színész
alapjelmezeket vásárolt. Ekkor
ugyanis Erdélybe készült színésznek.

Petőfi Gödöllőn a Gazdasoron
szállt meg, Szombat Jánosék házában,
mely a mai Török Ignác Gimnázium
épülete mellett állt. A Vasárnapi Új-
ságban 1862-ben közölt képen kívül
Jaschik Álmos rajzát is ismerjük az
épületről. Amint az Györe Zoltán
munkájából kiderül, Szombat János
özvegye adta bérbe a szobát a fordítá-
son dolgozó költőnek. A két fiút neve-
lő özvegynek szüksége lehetett a ház-
bérre, amit a költő a Nagy Ignáctól ka-
pott előlegből fizetett.

A fordítói munka mellett Petőfi so-
kat kirándult, sétált a környéken.
1843. augusztus 29-én egy társasággal meglátogatta a
Grassalkovich-kastélyt is, és beírta nevét a vendég-
könyvbe.

Ezen kívül két verset datál Gödöllőről, a Merengés
(Gödöllő, 1843. augusztus vége) és a Temetőben (Gödöl-
lő, 1843. szeptember) címűt. 

Legközelebb 1845 tavaszán utazott át Gödöllőn. Felvi-
déki útjának első napján, április 1-jén a pest-eperjesi
gyorsszekér megállt Gödöllőn, s a költő így emlékezett
erre Utirajzok című munkájában: „Azt mondják, hogy
Gödöllőnek igen szép vidéke van. Nem tudom: igaz-e?

mert már temér-
dekszer láttam, s
így az első benyo-
mást elfeledtem,
most pedig restel-
lem ujra megvizs-
gálni. Gödöllőn lo-
vakat váltánk és
reggelizénk.” Ez a
megállás a mai mú-
zeum épületében, a
Hamvay-kúriában
történt, ahol abban
az időben fogadó
működött. Az épü-
let földszintjén a
sarokszobában he-
lyezkedett el az ét-
terem.

Második hosszabb gödöllői tartózkodása 1845 nyarán
történt. Erdélyi Ferenc református lelkész meghívására
utazott ki többször a fővárosból. Az ő házában ismer-ke-
dett meg Mednyánszky Bertával 1845. augsztus 10. kö-
rül. A két fiatal kétszer-háromszor találkozhatott. Bár az
ismeretség rövid volt, a költő beleszeretett a lányba, és
Pestre visszatérve levélben megkérte a kezét. A levél cím-
zettje az édesapa volt, aki azonban ugyancsak levélben
visszautasította a költőt, azzal az indokolva döntését:
„színésznek, poétának nem adom a lányom”.

A szerelem gyümölcse egy 39 versből álló ciklus lett,
amelyet már 1845 októberében ki is adott Eich Gusztáv,
Szerelem gyöngyei címmel. A versek közül csak egyet írt
Gödöllőn a költő, amely magán hordozza a személyes
találkozások emlékét, az Ablakodból hogyha … címűt,
amelyet 1845 augusztusában írt. 

Mednyánszky Bertát, az egykori múzsát 1901-ben po-
zsonyi lakásában kereste fel Kéry Gyula. Az egykor kék
szemű, szőke hajú Berta 78 éves korában így emlékezett
vissza a költőre:

„- Akadtak, akik azt mondták, hogy kaczér játékot űz-
tem vele. Mások ismét úgy vélekedtek, hogy az én gyön-
géd érzésemet az ő heves szilajsága megsértette és azért

kosaraztam ki, amikor megkért. Vol-
tak olyanok is, akik azt irták rólam,
hogy Petőfit sohasem szerettem. Nos,
e föltevések mind igaztalanok. A való-
ság az, hogy én, ismerve Petőfi hirne-
vét és ölteményeit, örültem, mikor ve-
le Gödöllőn megismerkedhettem.
Gyönyörködtem költeményeinek
szépségében, amelyeket Etelka halá-
lán való bánatában irt és nekem fel-
olvasott. Vigasztalni igyekeztem őt,
mert nagyon bánkodott a sors egyéb
csapásai miatt is. Bámultam őt, mikor
a hazáról beszélt. Ilyenkor valósággal
elragadott lángoló honszeretetével.
Nem is sejtettem, hogy részvétel és
rokonszenvem csirája lehet az ő sze-
relmének. Ezt kezdetben annál kevés-

bé sejthettem, mert mikor együtt voltunk, egy szavával
sem árulta el, hogy szerelmes belém. Inkább szótlan, áb-
rándozó és hallgatag volt. Mikor azután később egy-egy
költeményét megküldte, akkor ébredtem annak tudatára,
hogy: ő szeret. Alig tértem magamhoz az első meglepe-
téstől, ő már házasságot is emlegetett. Eközben akadt
rosszlelkű ember, aki kölcsönös félreértést szitott köz-
tünk. Nekem azt mondta, hogy Petőfi korhely és csapo-
dár, Petőfinek pedig azt hiresztelte rólam hogy én nem
veszem őt komolyan, csak kaczérkodom vele, s hogy már
másnak igértem a szivemet. Szinte váratlanul jött tehát az
a levél a melyben megkért. A levél atyámnak volt czi-
mezve, s én csak akkor értesültem meglepő tartalmáról,
mikor a tagadó válasz már elment...”

A verseskötet egy példányát Petőfi elküldte Bertának,
beletéve azt a nemzetiszín szalaggal átkötött virágcsok-
rot, melyet egyik sétájuk alkalmával a lánytól kapott.

Második felvidéki útja során, 1847 május 13-ai levelé-
ben már csak édes-bús emlékezéssel tesz említést s régi
szerelmi epizódról: „Kerepesen túl Gödöllőt értük, ahol
az a szőkelányka lakik, kihez sok, sok verset írtam. Hasz-
náltam az alkalmat, míg a gyorsszekér elé új lovakat fog-
tak, leszálltam s a múlt tarka emlékeitől környezve men-
tem… a fogadóba, s megreggeliztem.”

A költő nevét Gödöllőn utca és tér és iskola őrzi. 1955-
ben pedig szobrot állítottak neki. Forrás: 

G. Merva Mária: Írók és költők Gödöllőn
Kéry Gyula: Friss nyomon – Mednyánszky Berta

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Petőfi Sándor (Kiskőrös, 1822. dec. 31. vagy 1823. jan. 1. – Segesvár, 1849. július 31.)

Kettős évfordulóra emlékezünk

2011, a Barokk Éve

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
„Életképek az iskolámban” címmel

rajz- és fotópályázatot hirdet
Gödöllő város általános és középiskolái tanulói részére

három korosztályi kategóriában:

I. 6-10 évesek
II. 11-14 évesek

III. 15-18 évesek számára

A pályázati mű mérete és technikája szabadon választható.

Beadási határidő: 2010. április 30.

A rajz pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Sajtó Osztályára kell leadni, a fotókat
(2MB/fotó) az eletkepekaziskolamban@gmail.com címre kérjük elküldeni.

A kiválasztott legjobb fotókat kategóriánként díjazzuk.
A fotókiállítás megtekinthető: Damjanich János Általános Iskola 2010. május 10-22.

A kiválasztott legjobb 20 fotó bemutatkozik a Valdemoróban (Spanyolország)
megrendezendő Gödöllő Kiállítás keretében idén júniusban.

Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata, Gödöllői Lokálpatrióta Klub

(folytatás az 1. oldalról) 
A „Barokk Év Gödöllőn 2011”

programjaiba valamennyi városi
kulturális intézmény bekapcsolódik.
A nyitóünnepség helyszíne termé-
szetesen Grassalkovich I. Antal egy-
kori kastélya lesz, ahol egyházi kin-
cseiből rendeznek kiállítást, s ekkor
nyílik meg a Gödöllői Városi Mú-
zeum „Élet a barokk korban” című
tárlata is.

A kettős évfordulóhoz többek kö-
zött két jelentős programsorozat
kapcsolódik majd, júniusban az An-
tal-napi vigasságok, és augusztus-
ban a Barokk hét a Barokk évben.
Mindkét alkalommal Grassalkovich
Antal és Mária Terézia személye áll
majd a középpontban.

A „Barokk Év Gödöllő” folyama-
tosan bővülő program kínálatáról
már az idei Utazás kiállításon is tá-
jékozódhattak az érdeklődők abból
a figyelemfelhívó prospektusból,
ami három nyelven (magyar, angol,
német) jelent meg, hogy mind a ha-
zai, mind a külföldi érdeklődők tájé-
kozódhassanak az eseményekről.

A tervek szerint az emlékév fo-
lyamán több, a kor hangulatát idéző
zenei és színházi esemény lesz majd a
kastélyban és a Barokk Színházban. A
GIM-házban és a Művészetek Házá-
ban kiállítással, míg a máriabesnyői
bazilikában orgona- és kamarazenei
koncertekkel, valamint nemzetközi
kórusfesztivállal tisztelegnek az egy-
kori kastély- és templomépítő birto-
kos, és a királynő emléke előtt.

Gróf Grassalkovich I. Antal, a gö-
döllői uradalom nagyhatalmú birto-
kosa, fontos szerepet töltött be a ma-
gyar történelemben. Vezette a magyar
birtokviszonyokat átrendező Újszer-
zeményi Bizottságot, volt koronaőr,
irányította a budai királyi palota épít-
kezéseit.

A Magyar Udvari Királyi Kamara
elnökeként két évtizedig felelt az or-
szág pénzügyeiért. Elkötelezett hívő-

ként, mint a katolikus egyház mecé-
nása harmincnál is több templomot
építtetett.

Gödöllőn is több emléket találha-
tunk, ami az ő nevéhez kötődik. A
kastély mellett, ahol 1751-ben három
napot töltött el Mária Terézia, számos
épületet (babati istállókastély, refor-
mátus templom, máriabesnyői kegy-
templom és kapucinus kolostor, prés-
ház, vendégfogadó, a mai múzeum-
épület, testőrlaktanya), köztéri szob-
rot (Nepomuki Szent János, Mária-
oszlop, Kálvária, hagyott az utókorra.
Neve méltatlanul merült feledésbe, a
barokk év pedig kiváló lehetőséget ad
arra, hogy mind személye, mind az
általa létrehozott barokk emlékek a fi-
gyelem középpontjába kerüljenek.

(ny.t.)



A végveszélyben lévő fajok lis-
táján szereplő állatoknak na-
gyon kevés az esélyük arra,
hogy visszanyerjék természe-
tes élőhelyeiket és túlélési esé-
lyeiket az emberek és más élő-
lények rovására.

A kihalófélben lévő állatfajokkal a fe-
lelőtlen emberi viselkedés, a mérték-
telen vadászat miatt, vagy élőhelyeik
elvesztése, kényszerű elhagyása miatt
hamarosan már csak archív felvétele-
ken találkozhatunk.

Összeállítottuk a végveszélyen lé-
vő fajok listáját, amelyek az elkövet-
kezendő 5 év során valószínűleg
nyomtalanul eltűnnek az élővilágból.

Galápagosi óriásteknős vagy
elefántteknős

Kutatások szerint Magányos Geor-
ge, a hím óriásteknős a faj utolsó pél-
dánya. Nem lehet tudni, pontosan
hány éves, éveinek száma feltehetően

70 és 100 között van. Egy teknős sza-
porodás szempontjából ilyenkor van
teljesítőképessége csúcsán. 2009 au-
gusztusában a hím óriásteknősnek 2
nősténnyel is sikerült párosodnia, de
sajnos a tojások terméketlenek vol-
tak, megpenészedtek, bár a tudósok
speciális inkubátorokba helyezték
őket, így biztosítva számukra a túl-
élést. Ha George utódok nélkül pusz-
tul el, nagyon valószínű, hogy ez a
fajta örökre eltűnik a Föld színéről.
1971-ig azt hitték, Galápagosi óriás-
teknős már rég kihalt, ám abban az
esztendőben bukkant rá egy amerikai
biológus. A Charles Research Station
10.000 amerikai dollár jutalmat kínált
fel annak, aki talál egy nőstény tek-
nőst ugyanebből a fajból.

Kínai folyami, vagy Baiji delfin
A 2006-os decemberi kutatások

után a tudósok arra a következtetésre
jutottak, hogy a Kínai folyamidelfin
eltűnt otthonából, a Jangce folyóból.
2007 augusztusában azonban szárny-
ra kapott a hír, mely szerint láttak
egyet úszni a folyón, vagy legalábbis
nagyon hasonlított rá. Így a tudósok
arra a következtetésre jutottak, hogy
még létezik néhány példánya. De saj-
nos a csekély létszám és az élemedett
kor nem biztosítják a faj fennmara-
dását. A Kínai folyamidelfinnek leg-
alább 25 fiatal példányra lenne szük-
sége a faj fennmaradáshoz. Ismert az
a tény, hogy a Jangce vizei mérgező
anyagoktól szennyezettek (az ipari

forradalom idején épült gyárak mind-
egyike a törmelékeiket mind a fo-
lyókba szórják). A mérgező anyagok
mellett kipusztulásukhoz vezetett a
halászhajók kürtjele, amely megza-
varta a saját frekvenciájukat, így az
emlősök nem tudtak egymással kom-
munikálni.

Vancouver-szigeti mormota
A marmota vancouverensis Brit

Columbiában a Vancuver-sziget
hegyvidéki területein él. Ez a mormo-
tafajta 2000 májusa óta szerepel a ve-

szélyeztetett fajok listáján.
Utolsó számlálásukkor, 1998-
ban már csak 75 példányt talál-
tak. Ekkor a kanadaiak mun-
kához fogtak, és megkezdték az

állat fogságban történő szaporítását.
A becslések szerint körülbelül 90
mormota él fogságban, és 30 vadon
élő példányt tartanak nyilván. A kana-
daiak célja, hogy a mormoták száma
elérje a 400-600 példányt. 2005-ben a
Vancouver-szigeti mormota már 150
fogságban tartott példányt számlált. E
mormotafaj abban különbözik a többi
fajtájától, hogy azoktól eltérően bun-
dája barnásfehér foltokkal tarkított.
Viselkedését, életvitelét és méretét te-
kintve is eltér a többi mormotától, tes-
tesebb, mint a többi rágcsáló, a mó-
kusfajták között ez a mormota a leg-
nagyobb kisállat, tömege 3-7 kg. Rö-
vid lábain ujjak vannak, nagy, görbe
karmokkal, feje testéhez képest kicsi.

Seychelles-szigeteki simaorrú-
szabadfarkú denevér

Többnyire már csak a természet-
könyvekben találni, de néhány, a Co-
leura seychellensis még él Madagasz-
kár északi részén, a Seychelles-szige-
teken lévő barlangokban. A veszé-
lyeztetett állatok listáján szerepel, mi-
óta kiderült hogy a világon már csak
100 példány él belőlük. A legnagyobb
példányszámban a Silhouette és Ma-
he szigeteken élnek. Súlyuk átlagosan
10-11g, és életmódjuk más denevér-
fajtákéhoz hasonló. Barlangokban,
falhasadékokban, fatörzseken, más
sötét helyeken élnek, ahol az ember
vagy más ragadozó nem jelent rájuk
veszélyt. Rovarevők, éjszakai élet-
módot folytatnak. Az 1860-as évek-
ben még megszokott jelenség volt,
amint naplementekor a denevérek a
bambuszligetek fölött repdestek, és
ahogy a nap lenyugodott, pihenni tér-
tek ők is pálmalevelekkel borított
hegyvidékes sziklák között. A tudó-
sok jelentése szerint kb. 500 denevér-
re, lenne szükség a faj fennmaradá-
sához.

Jávai orrszarvú
A már csak 60 példányt számláló

jávai orrszarvú a veszélyeztetett fajok
listájának 5. helyét foglalja el. Régeb-
ben az egész Ázsiai kontinensen el-
terjedt volt, ma csak kisebb területe-
ken legelnek Indonézia és Vietnam
erdeiben. Az 1930 években kíméletle-

nül vadászták őket Malajzia, India,
Burma és Szumátra szigetein. Az orv-
vadászok értékes szarváért vadászták
a jávai orrszarút, amelyet gyógyászati
tulajdonságokkal ruháztak fel – meg-
alapozatlanul! A helybeliek az erdők
kivágásával pusztították el természe-
tes élőhelyeiket. A különböző állat-
mentő szervezetek erőfeszítései elle-
nére a jávai orrszarvú túlélési esélyei
sajnos nagyon csekélyek. Ennek oka
az alacsony szaporodási lehetőség, és
a gyakori betegségek, amelyek meg-
akadályozzák a faj fennmaradását.

Sörtés nyúl
A különlegesen tömött bundájáról

ismert rágcsáló a Himaláján, Nepál,
Bengál, és Assam hegyeiben él. Az
erdőirtások, a mezőgazdaság és az
emberi települések létesítésének hatá-
sára számuk vészesen lecsökkent.
1964-ben a fajt kihaltnak tekintették,
de 1966-ban mégis felfedezték né-
hány példányát. A becslések szerint
világszerte már csak 100 darab sörtés
nyúl él. Sajnos nem képes a fogság-
hoz alkalmazkodni, így állatkertek-
ben nem szaporodik. A sörtés nyúl
különleges ismertetőjele a rövid fül,

hátsó lábaik pedig majdnem akkorák,
mint a mellső lábak. Körülbelül 2, 5
kg-ot nyomnak, alapvető táplálékuk a
fák gyökerei, zöldségek, árpa, zab,
káposzta, sárgarépa, stb. Szeretik a
szavannák sűrű füvét, a csapadékos
éghajlaton található lombhullató er-
dőket. Magányos fajta, de mégis lát-
tak már sörétes nyulakat párban élni.

Északi szőrösorrú vombat
A különösen veszélyeztetett vom-

bat életterülete mára Ausztrália nem-
zeti parkjaira korlátozódott. A pél-
dányszám hirtelen csökkenésének
oka fő táplálékuk eltűnése. A becslé-
sek szerint világszerte már csak mint-
egy 113 példánya él. Most fut az újra-
telepítésükről szóló program, mely-
nek során a megmentett és fogságban
szaporított példányokat visszahelyez-
nék a saját természetes élőhelyükre.

Mindorói bivaly
Ezt a bivalyfajt 1888-ban Pierre

Heude zoológus fedezte fel a Fülöp-
szigeteki Mindoro szigetén. Az 1900-
as években még 10.000 példányt szá-
moltak, de 1987-re ez drasztikusan le-

csökkent 370-re. 2000-ben a bivaly
felkerült a kihalófélben lévő állatok
listájára. Az eltűnésük fő oka a mező-
gazdaság, a túlzott vadászat, valamint
a háziállatok által terjesztett betegsé-
gek. Jelenlegi becslések szerint szá-
muk 30 és 200 közzé tehető. Bár szi-
gorú törvények tiltják a mindorói bi-
valy vadászatát, mégis leölik őket, s
ez ellehetetleníti a faj fennmaradását.

Ibériai hiúz
Az ibériai hiúzt szintén a kihalás

veszélye fenyegeti. Egykor gyakori
állat volt az Ibériai félszigeten, sőt
Dél-Franciaországban is élt néhány
példány, de ma már csak Andalúziá-
ban látni párat közülük. A lassú kiha-
lás fő oka a természetes életterük
megsemmisítése. Sokan e vadmacs-
kák közül a nyulaknak készült csap-
dák áldozatai lettek, vagy autók ütöt-
ték el őket, mivel élőhelyeikre is be-
tört az iparosodás. A spanyol kor-
mány országos mentő programot in-
dított. 2005 márciusára 100-ra esett
vissza a 2000-ben még 400 példányt
számláló faj egyedszáma. 2005-ben
világra jöttek az első fogságban szü-
letett hiúzkölykök. Ez reményt adhat
arra, hogy sikerül megmenteni az
egyik legszebb vadmacskát.

Vörös farkas
Ez a fajta farkas testfelépítésében

és méreteiben is különbözik unoka-
testvérétől, a szürke farkastól. A ki-
sebb, izmosabb vörös farkas termé-
szetes élőhelye: Észak-Amerika, Flo-
rida és Texas. Ma a vörös farkasok
1,7 millió hektárnyi erdős területen

élnek Észak-Carolinában. 1980-ban
kb. 20 példányt tartottak számon, de
ez a szám lassan növekszik. Ma már
207 vörös farkas él szabadon, hála a
sikeres szaporító programnak.      (d.k.)
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Március 20-21.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 06-20-3855726

Gödöllő, Szabadság út 97.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Bővülőben a Vörös-lista?

Végveszélyben
Madaraink egy része odúköltő,
idősebb fák törzsében és ágai-
ban természetes módón kép-
ződő, vagy harkályok vájta
odúkban költ. A településeken
és a mezőgazdasági területe-
ken egyaránt jelentkező termé-
szetvédelmi probléma, hogy az
idősebb, odúképződésre, odú-
készítésre alkalmas vastagsá-
gú fák állománya alacsony,
csökken, vagy már teljesen el
is tűntek.

A települési és település környéki,
idősebb fákat is tartalmazó erdőfol-
tok, fasorok felaprózódása és egy-
mástól való elszigetelődése következ-
tében ezeken a területeken az odúké-
szítő harkályfajok állománya is csök-
ken. Ezáltal a cinegék, verebek és se-
regélyek, leggyakoribb odúköltőink,
a lehetségesnél és szükségesnél ki-
sebb számban élnek a falvakban, vá-
rosokban. Szerencsére mesterséges
fészekodúk kihelyezésével ellensú-
lyozni lehet ezt a negatív hatást. Attól
függően, hogy milyen madárfajokat
szeretnénk megtelepíteni, a madarak
igényeihez és testméretéhez alkal-
mazkodva különböző odúkat kell al-
kalmaznunk. A letölthető odutípus
táblázat a leggyakrabban alkalmazott
odútípusok alap adatait, köztük az el-
készítéshez szükséges alapterület,
magasság és röpnyílás méreteket mu-
tatja be.

A mesterséges odúk anyaga
Mesterséges odúk készítésére a

fatelepeken árusított 2,5 cm vastag,
15-20 cm szélességű fenyődeszka a
legalkalmasabb. Amennyiben az odú
méretei ennél jelentősen szélesebb
anyagot igényelnek, barkácsüzletek-
ben kapható faragasztóval megfelelő
szélességű deszkalapokat készíthe-
tünk. Madárodúk természetes fatör-
zsekből is gyárthatók, ehhez azonban
drágább megmunkáló berendezések
(nagyobb teljesítményű elektromos
fúró, marófej, befogó satu) szüksége-
sek, ezért érdemesebb ezeket készen
megvásárolni. Fontos azonban, hogy
tisztában legyünk azzal, hogy a fa-
törzs odúk könnyen repednek, kevés-
bé időtállóak, mint a deszka odúk, ez-
ért ha ilyet vásárolunk, többször el-
lenőrizzük az állapotát. További lehe-
tőséget kínálnak az odúkészítéshez a
kültéri OSB lapok is. Ne készítsünk
odút farostlemezből és faforgácslap-
ból (bútorlap), mert ezek nem vízál-
lóak, nedvesség hatására szétesnek.

A röpnyílás kialakítása
A kerek röpnyílást az elektromos

kézi fúrókhoz kapható lyukvágó kész-
lettel magunk is ki tudjuk alakítani 6-
8 cm átmérőig az odú előlapjának fel-
ső harmadába. A fúrást követően a
nyílásszélekről csiszolópapírral érde-

mes eltüntetni a szálkás felületet. A
táblázatban közölt alap adatoktól kis
mértékben el lehet térni, a kerek röp-
nyílások esetében ±2-3 mm nem je-
lent gondot. Alkalmanként előfordul,
hogy a deszka odúk röpnyílását a har-
kályok kitágítják. Ez megakadályoz-
ható a berepülő nyílás köré szegelt
fém (bádog, alumínium) „szoknyá-
val”.

Nyitható tető vagy félig nyitott
előlap

Az „A-B” és „D” odúk esetében az
ellenőrzés és a takarítás miatt nyit-
ható tetőre van szükség. Ez egyszerű-
en megoldható, ha a tetőt zsanérral
rögzítjük az odú hátlapjához, vagy a
belmérettel megegyező „dugót” sze-
gelünk, csavarozunk a tető alsó olda-

lára. Annak érdekében, hogy az odú
ne ázzon be, érdemes a tetőt a két
oldalán és az elején az odú külső mé-
reténél 2-3 cm-rel szélesebbre mére-
tezni. Mivel az odúk tetejét a szél,
vagy egyes szőrmés ragadozók
(nyest, nyuszt) felnyithatják, érdemes
dróttal lezárni. Ennek legegyszerűbb
módja, ha a tetőbe vert U-szeghez
rögzített puha drótot az odú oldalába
nem teljesen bevert szeg feje köré
csavarjuk. A tető az odúk leggyorsab-
ban elöregedő része, ezért érdemes
megerősített védelemmel ellátni. Kát-
ránypapírral, bádoggal vagy PVC
padló darabbal szigetelve élettartama,
így az odú használhatósága is meg-
hosszabbítható. A „C” odúk és a félig
nyitott elejű költőládák (vörös és kék
vércsék számára) esetében nincs
szükség nyitható tetőre, mert a röp-
nyílás elég nagy az ellenőrzés, tisz-
títás elvégzéséhez. Az ilyen költőlá-
dák esetében a talajról, távcsővel is
elvégezhető ellenőrzést segíti a tető
belső oldalára elhelyezett tükör.

Az elengedhetetlen festés, fe-
lületkezelés

Bármely deszkaodú esetében
érdemes időt és energiát fordíta-
ni az időjárás-állóságot biztosí-
tó festésre, lenolajjal történő fe-
lületkezelésre, a tetők vízhatlan
burkolására, mert ennek hatásá-
ra odúink élettartama többszö-
rösére, felújítás nélkül akár
10-15 évre is nőhet.

A letölthető odutípus táblá-
zatban ismertetett alaptípusok

mellett számos egyéb mesterséges
odú, és a madarak megtelepítését se-
gítő eszköz, megoldás létezik. Ezek-
ről tájékozódhat odú honlapunkon és
az MME bolt weboldalán, ahol az
eszközök meg is vásárolhatók.

(mme.hu)

Jótanácsok madárbarátoknak

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

Március 15-21-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Március 22-28-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

1 százalék

A Gödöllői Művésztelep Alapít-
ványt a Gödöllői Városi Múzeum
hozta létre 1991-ben a XX. század
eleji szecessziós művésztelep tár-
gyi- és dokumentumanyagának
gyűjtésére és gondozására, a mű-
vészteleppel kapcsolatos tudomá-
nyos és közművelődési tevékeny-
ség támogatására. 
Kérjük, adójának 1 százalékával
támogassa az alapítvány munkáját.

Gödöllői Művésztelep
Alapítvány adószáma:

19179148-2-13

Pályázati hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság
tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában Gödöllő
város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra
bérlői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet
folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkavi-szonyban
foglalkoztatott személyek részére pályázatot hirdet

– a Deák Ferenc tér 1. I/2. szám alatti 59 m2-es összkomfortos, 1 + 2 fél
szobás,
– a Deák Ferenc tér 2. I/4. szám alatti 48 m2-es összkomfortos, 1 + fél szobás
és 
– a Palotakert 10. VIII/1. szám alatti 44 m2-es összkomfortos, 1 szobás lakás
költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.

A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez mel-
lékelni kell az abban előírt dokumentumokat. A formanyomtatványok és a
lakások bérbevételével kapcsolatban további információkat tartalmazó írá-
sos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltető és Vagyonkezelő Irodáján vehetők át.

A pályázatok benyújtásának feltétele:
A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie az írásos pályázati tájékoz-
tatóban megfogalmazott feltételeknek.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Gödöllő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Gödöllő, Sza-
badság tér 7.), Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda, III. emelet 303. szá-
mú helyiségében hétfői (8:00-18:00) vagy szerdai (8:00-16:30) napokon
2010. március 19-én, 11 óráig

A pályázatokat a képviselő-testület gazdasági bizottsága bírálja el, a lakások
bérlőit a Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület választja ki.

Pályázati felhívás 

Gödöllő Város Önkormányzata – az elmúlt évek-
hez hasonlóan – 2010-ben is pályázatot hirdet a
város közéleti, kulturális egyesületei, egyesület-
szerűen működő közösségei, egyéb civil szerve-
zetei támogatására.

Pályázati adatlap 2010. február 24-től (szerda) beszerezhető a Polgár-
mesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján vagy letölthető a honlapról
(www.godollo.hu).
A pályázatokat 2010. március 26. (péntek) 14 óráig kell eljuttatni nyom-
tatott formában – postai úton vagy személyesen – a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára (II. em. 222. szoba)

Idén a gödöllői kutyatartók az
ebek kötelező veszettség elle-
ni védőoltását nem közterüle-
ten, hanem a városi állatorvosi
rendelőkben adathatják be.
Az alábbi időpontokban ked-
vezményes áron oltathatják
be állataikat:

Március 22-27-ig: hétfőtől péntekig
délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-12 óráig. Ko-
vavet Bt. rendelője, Szőlő u. 20-22.

Április 6-10-ig: keddtől péntekig
délelőtt 09-11, délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 09-12 óráig, dél-
után17-19 óráig. Plútó Állatorvosi
Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.

Április 12-17-ig: hétfőtől péntekig
délelőtt 8-9 óráig, szombaton dél-
előtt 9-12 óráig. Dr. Bodó Szilárd
rendelője, Gödöllő, Kazinczy Fe-
renc u. 34.

A kedvezményes árú veszettség el-
leni védőoltás kutyánként 4.000.-
forintba kerül, ami tartalmazza az
anyagköltséget, a kedvezményes
munkadíjat, a regisztrációs és beje-
lentési költségeket és az illetéket. A
szintén kötelező bélférgek elleni ke-
zeléshez szükséges féreghajtó tablet-
ta ára 300.- forint/10 testtömeg kilo-
gramm. Az ebek oltása kérhető
egyéb időpontokban is a rendelők-
ben, illetve háznál, de ebben az eset-
ben az oltás teljes költségét, illetve a

kiszállási díjat is ki kell fizetni.
Az ebek kötelező veszettség elleni
oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.)
FVM rendelet szól. Ez alapján az ál-
lattartó köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját költségén
veszettség ellen beoltatni és féregte-
leníteni, majd mindezt 6 hónap múl-
va megismételni.

A felnőtt kutyát minden évben
egyszer kötelezően újra be kell ol-
tatni.
Javasoljuk az ebek mikrochippel
való megjelölését, az elvesztett ku-
tyák hazajuttatásának megkönnyíté-
se érdekében. 
Ennek részleteiről kérjen informá-
ciót az állatorvosoktól.

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

A Segítség Közalapítvány 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Tel.: 28/529-131; 529-138. 
Fax: 28/529-255) 

köszöni azoknak a segítségét, akik
adójuk 1 százalékával a tavalyi
évben támogatták az alapítványt. 

A jövőben is számítunk a 
támogatásukra. Köszönjük.

Számlaszám: 
BBRT 10103836-13223239-

00000003.

FELHÍVÁS – BEIRATKOZÁS

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a tanköteles korú, leendő  első osztályos
gyermekük beíratására a következő időpontokban kerül sor:

ÁPRILIS 16. (PÉNTEK)   8 ÓRÁTÓL  18 ÓRÁIG

ÁPRILIS 17. (SZOMBAT) 8 ÓRÁTÓL  12 ÓRÁIG

A beírás  a gyermek  születési anyakönyvi kivonatának és az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

bemutatása alapján, a lakóhely vagy tartózkodási hely körzetében 
található általános iskolában történik.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző                                       

Felhívás – Állás

Gödöllői székhelyű közhasznú
nonprofit kft. felvételt hirdet,
könyvelői állás betöltésére!
Feladatok:
– főként analitikus nyilvántartások
– készlet, tárgyi eszköz - kezelése,
– egyéb adminisztratív jellegű fel-
adatok ellátása
Feltételek:
– közgazdasági szakközépiskolai
érettségi
– felhasználói szintű számítástech-
nikai ismeretek, (Word, Excel,
könyvelői program ismerete)
– hasonló területen szerzett gyakor-
lat
Mérlegképes könyvelői végzettség
előny!
Fényképes, kézzel írott szakmai
önéletrajzot a 2101. Gödöllő, Pf.
406. címre kérjük eljuttatni!

Konferencia az olvasás védelmében

A Damjanich János Általános Iskola tisztelettel meghívja 
2010. MÁRCIUS 18-ÁN 14 ÓRÁRA 

Az olvasás védelmében című tanácskozásra és könyvbemutatóra.

Köszöntő: Szűcs Józsefné igazgató
Előadások: Nagy Attila szociológus, olvasáskutató (Olvasás és család)

Péterfi Rita szociológus, olvasáskutató (Mikszáth vagy Meg Cobot)
A tanácskozást vezeti és a kötetet bemutatja: 

Szávai Ilona irodalmi szerkesztő

Valamennyi vendégünk ajándék kötetet kap
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Megelégedett vendégeink
kérésére meghosszabbítjuk

EXTRA AJÁNLATUNKAT!
Az éttermünk márciusban

is minden hétvégén
50% kedvezményt ad az

ételek árából!
(Fizetés csak készpénzzel, vagy

hitelkártyával!)

Márciusban halnapok az
étteremben!

Halkülönlegességeinkkel
várjuk kedves vendégeinket!

Lillafüredi pisztráng
Tiszai harcsa
Tengeri halak: vajhal, lazac
Kagylók, rákok

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22

Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819,  szobafoglalás és információ: 28/816-817

info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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Az elmúlt héten a női extraliga
negyeddöntőit rendezték. A TE-
VA-Gödöllői RC csapata az egyik
fél második győzelméig tartó
párharcban a Békéscsabai RSE
együttese ellen mérhette össze
tudását. A negyeddöntőben a
csapategységben és talán játék-
ban is többet tudó gödöllői lá-
nyok bizonyultak jobbnak és 2:0-
s összesítéssel jutottak be a leg-
jobb négy közé.

Első mérkőzés – Flúgos futam

Gyenge napot fogott ki mindkét csa-
pat az első meccsen. Mindkét oldalon
volt káosz mind védekezésben, mind a
támadások kivitelezésében. Talán a leg-
rövidebben úgy lehet összefoglalni az öt
szettes mérkőzést, hogy a flúgos futam
végén a TEVA-GRC csapata örülhetett
a győzelemnek. Egy örömteli momen-
tuma azért így is akadt a találkozónak,
méghozzá az, hogy hosszú kihagyás
után újra játszhatott Széles Petra.

Második mérkőzés – Viharsarki
parádé gödöllői módra

A pénteki, békéscsabai találkozón
teljesen az ellentettjét láthattuk a lá-
nyoktól, mint azt két nappal koráb-
ban. Az első szettet ugyan elbukták
Deme Gábor tanítványai, de a sok-
szor tapasztalt küzdőszellem ezúttal
is meg volt a mieinkben. A folytatás-
ban a Széles Petra (11 pont), Csenge-
ri Petra (18), Bajárné Pesti Anikó
(17), Kriegel Orsolya (16) négyes re-

mek és ponterős játékának köszönhe-
tően teljesen megérdemelten, talán le-
het azt mondani, hogy a papírformá-
nak megfelelően hozták a meccset a
gödöllőiek, így a TEVA-GRC jutott a
négy közé.

Az egyik csapat második
győzelméig tartó párharc végered-
ménye: 2:0, a Gödöllő javára.

Elődöntők – Jöhet a Vasas,
kipottyant a Nyíregyháza

A Gödöllő majd a Vasas ellen ját-

szik a döntőbe jutásért. A két csapat
kis túlzással már unhatja egymást,
ugyanis az idei kiírásban és a kupá-
ban (itt is elődöntőztek egymással)
összesen már ötször találkoztak egy-
mással. A jelenlegi mérleg: 3:2, Vasas
javára. A másik ágon a BSE-FCSM
négy közé jutása nem, ellenben a
MÁV Előre SC, Nyíregyháza elleni
kettős győzelme és természetesen a
továbbjutása annál inkább meglepe-
tés. Az egyik fél harmadik győzel-
méig tartó párharc első meccsét Óbu-
dán rendezik majd március 19-én,
míg Gödöllőn két nappal később,
március 21-én látja vendégül  először
a gödöllői alakulat a Vasast.             -ll-

A csapattal kapcsolatos infók:
www.grcvolley.hu

Röplabda – Négy között a lányok

Idegenben parádéztak a lányok

Az elődöntő időpontjai:
1. meccs: március 19. péntek: 

Vasas Duna Autó Óbuda – TEVA-
Gödöllői RC

2. meccs:  március 21., vasárnap 18
óra, egyetemi csarnok: 
TEVA-GRC – Vasas

3. meccs: március 23.: 
Vasas – TEVA-GRC

4. meccs (ha szükséges): március 25.,
csütörtök 18 óra, egyetemi csarnok:

TEVA-GRC – Vasas 
5.  meccs (ha szüks.): március 27.: 

Vasas – TEVA-GRC

Extraliga, nők, negyeddöntő, 1.
mérkőzés

TEVA-Gödöllői RC – Békéscsabai
RSE 3:2 (21, –16, 22, –20, 12)

Negyeddöntő, 2. mérkőzés
Békéscsabai RSE – TEVA-Gödöllői

RC 1:3 (17, –16, –28, –25)

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó és asztalitenisz szak-
osztálya az idén is számít az Önök segítségére. Támogassa Ön is
adója egy százalékával a sportolni szerető gödöllői gyerekeket!

Köszönjük!

Március 4-8. között rendezték a váci
stadionban és az azt körülvevő ligetben
immáron az 5. értelmileg sérült és ta-

nulásban akadályozott sportolók mezei-
futó világbajnokságának. A versenyen a
gödöllői Montagh Imre szakiskola ta-

nulója, Vitek Tamás is részt
vett, sőt kiválóan is teljesí-
tett, amivel kiérdemelte a
legjobb magyar férfiinduló
díját. 
Vitek 3740 méter futásban a
12. helyezést érte el a 16
indu-lóból, 11 perc 28 má-
sodperc alatti idővel, míg az
5610 m távon a 10. lett. Itt
szintén 16 induló volt. Ide-
je: 16,12-vel. ll-

Atlétika – V. INAS-FID mezei futó vb

Vitek Tamás nagy sikere

Vanó Tamás az álló sor jobb oldalán látható

Az elmúlt vasárnap megkezdte
a tavaszi szezont a Pest me-
gyei I. osztályban szereplő Gö-
döllői SK felnőtt labdarúgó
csapata. Szabados György ta-
nítványai a 17. játéknapon a ta-
bella 2. helyén álló Újlengyel
vendégei voltak és értek el bra-
vúrosnak mondható 1–1-es
döntetlent, tegyük gyorsan
hozzá, hogy teljesen megérde-
melten.

A találkozó első félidejében akár
két góllal is vezethetett volna váro-
sunk csapata, de a helyzetek kimarad-
tak, valamint a hazaiak is képtelenek
voltak megbirkózni a gödöllői véde-
lemmel, így gól nélküli döntetlennel
ért véget az első 45 perc.

A folytatásban hamar vezetést sze-
reztek a házigazdák és ekkor azt gon-
dolták, hogy sima győzelmet ünne-
pelhetnek, de a GSK nem adta fel, és
az erősfeszítések végül Nagy Ro-
land jóvoltából, aki 10 perccel a vége
előtt nem hibázott ziccerben, pont-
szerzéssel párosult. A bravúrnak
mondható pontszerzéssel a Gödöllő
jelenleg a 13. helyén áll 16 ponttal.

Az U19-es csapat ismét nyerni tu-
dott, ezúttal 3–2-re, és győzelmével
megelőzte a tabellán a Diósd és az
Örkény csapatát is. Sztriskó István
csapata jelenleg 17 ponttal a tabella
11. helyét foglalja el.

Következik:
Március 20., szombat 15.00 (ifi:

13.00) egyetemi pálya:
Gödöllői SK – Felsőpakony

Utánpótlás – Nem sikerült a 
nyitány

A Gödöllői SK U14-es és U13-as
csapata is elkezdte a tavaszt. Az NB
II-ben szereplő fiataloknak nem sike-
rült a nyitány a III. kerület ellen ide-
genben. Az 1996-os csapat az egy
évvel idősebb ellenféllel szemben ka-
pott ki, míg a ’97-es gárda szintén
alulmaradt.  Hírek: www.gbulls.hu
NB II. U15, közép A csoport: III.
ker. TUE – Gödöllői SK U14 6–1 gól:
Szabó Tibor
NB II. U13, közép A csoport: III.
ker. TUE – Gödöllői SK 8–0            -tt-

Labdarúgás – Pontos kezdés

Döntetlen a 2. helyezett otthonában

Pest megyei I. osztály, 17. forduló
Újlengyel – Gödöllői SK 1–1 (0–0)

Gól: Nagy Roland

Pest megyei I. osztály U19,
17. forduló

Újlengyel – Gödöllői SK 2–3 (0–2)
Gól: Koczeth Zsolt, Sztriskó István,

öngól

A futsal NB I-ben szereplő Gödöllői
Fortuna csapata az elmúlt héten két baj-
nokin is pályára lépett. Előbb március 8-
án hétfőn Csömörön vendégeskedett a
csapat és kapott ki az utolsó pillanatok-
ban, majd az elmúlt pénteken, hazai pá-
lyán fogadta a Gyöngyöst, akik ellen
döntetlenre futotta  a csapat erejéből.

A csömöri találkozó maga volt a rém-
álom, ugyanis félidőben még döntet-
lenre álló, két azonos képességű csapat
párharcát kettő, az utolsó percekben ér-
tékesített 10 méteres kisbüntető döntötte
el a hazaiak javára. 
Futsal NB I., 16. forduló
Rubeola FC Csömör – Gödöllői Fortu-
na 5–3 (3–3)
Gólok: Smiri Elek, Barnácz József (2)

Az alapszakasz utolsó hazai mérkő-
zésén, a télen megerősödött Gyöngyös
volt az ellenfél. A forduló előtt szintén
18 ponttal álló Heves megyeiek elleni

derbit szintén a végén „bukta el” a csa-
pat. Az első félidőt egygólos előnnyel
abszolváló gödöllőiek a második 20
perc közepén megduplázták előnyüket,
de a hajrában a gyöngyösiek embere-
lőnyös, 5-4 elleni játéka eredményesnek
bizonyult, így pontot mentettek a ven-
dégek. A Gödöllő továbbra is a tabella a
6. helyet foglalja el. -tl-
Futsal NB I., 17. forduló
Gödöllői Fortuna – Gyöngyös 2–2
(1–0)
Gól: Sámson Zoltán, Takács Márton

Futsal NB II. – Vereség Kartalon

Az U21-es gödöllői fiatalok Kartalon
kaptak ki, ezzel az 5. a tabellán a csapat.
Futsal NB II. Pesti csoport, 13. for-
duló
Kartali SE – Gödöllői Fortuna U21 4–2

-tl-

Az 1997-es korosztályban - ők már két-
szer voltak országos bajnokok, és egy-
szer másodikak - március 5-én, Daba-
son volt a régió legjobbjainak döntője.
Esélyeshez méltóan szerepelve, négy
mérkőzésen 91 gólt lőve és mindössze
30-at kapva, lettek a Török Ignác Gim-
názium DSE-sek a régió első helyezett-
jei. A régiós bajnoki cím egyben az or-
szágos elődöntőbe jutást jelentette,
amely Gödöllőn kerül megrendezésre
április 10-én, szombat délelőtt 11 órá-
tól. Bővebben a www.tigdse.hu honla-
pon.

Az 1996-os korosztály március 12-én
Tökölön, olyan eredményt ért el ami ed-
digi  szereplésük során még soha nem
sikerült. Az országos versenysorozat ré-
gió bajnokai lettek, ezzel  ők is országos
elődöntősök! Tették ezt úgy, hogy vala-
mennyi mérkőzésüket megnyerve utasí-
tották maguk mögé a mezőnyt. Az ered-
mény még jobban felértékelődik annak
tudatában, hogy mezőnyjátékossal a ka-
puban játszotta le a csapat a találkozó-
kat. Csapattagok: Gombás Bence,
Gombás Máté, Kovács Márk, Kriszt
Botond, Pacs Róbert István, Szabó
Gergő, Trézsi Norbert, Czene Dávid,
Gyurcsánszki Ádám, Laczkó Szilárd,
Molnár Balázs, Papp Kristóf, Réti
Tamás Csaba, Szakály Benedek, Ta-

kács Attila, Tóth Attila Bence.
Eredmények: Szigetszentmiklós – TIG
DSE 11:16, Pásztó – TIG DSE 13:22,
Dabas – TIG DSE 12:15, Pilisvörösvár
– TIG DSE 10:22

Papp Gábor, a DSE egyik vezetője
nyilatkozott lapunknak: – Az egyesület
és a gyerekek szülei szeretnék megkö-
szönni az edzőknek, Mácsár Gyulá-
nak és Gőz Tibornak, valamint csa-
ládjuknak, hogy idejük nagy részét a
gyerekek sport fejlődésére áldozzák. A
sikerekhez azonban nagyon sok támo-
gatás és segítség kellett még. A szerve-

zet és a felkészülési lehetőség biztosí-
tása, a versenynapokon, ha munka-
napra estek az edzők iskolai helyet-
tesítése. A Török Ignác, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium és a Hajós
Alfréd Iskola vezetésének és tanárai-
nak segítsége, támogatása, az edzésle-
hetőség és a versenyeken való részvé-
tel biztosításában. A városvezetésnek a
továbblépéshez szükséges feltételrend-
szer megteremtésében volt és van ko-
moly szerepe. A sikerek mögött sok
munka, széles körű összefogás, támo-
gatás van. -li-

Kézilabda – Folytatódik a TIG szárnyalás

Két korosztályban is a régió legjobbjai Futsal – Csömörön a büntetők, itthon az előny volt hátrány

Két meccs, egy pont

Április 11-én kerül megrende-
zésre a Margita 344,2 Turiszti-
kai és Sport Egyesület követ-
kező országúti kerékpáros tel-
jesítménytúrája, a K-30, vala-
mint a K-15.
K-30: Útvonal: Gödöllő-Szada-Mo-
gyoród-Fót-Csomád-Veresegyház-
Szada-Gödöllő
Táv: 37 km
Rajt: 9-10 óra között, Gödöllő piac
Nevezési díj:800 Ft/fő
Ellátás: csoki, ropi, üdítő, névre szóló
oklevél, kitűző
K-15: Útvonal: Gödöllő utcáin
táv:15 km
Rajt: 9-10 óra között, Gödöllő piac 
Nevezési díj:400 Ft/fő
Ellátás: csoki, ropi, üdítő, névre szóló
oklevél, kitűző
Információ:30/331-97-38, 20/341-
70-63

Margita - Áprilisban 
kerekeznekA Defendo Kanadát, az USA-t, Finn-

országot, Svédországot és Nagy-Britan-
niát követően, immár hazánkban is elér-
hető. A legújabb iskola beindításával
immár Gödöllő és térsége számára is el-
érhetővé vált a William H. Wolfe ne-
véhez kötődő önvédelmi redszer, mely-
nek alapjai a II. világháborúhoz vezet-
hetőek vissza. A januárban indult gö-
döllői képzés gyermekek és felnőttek
számára egyaránt megtanulható. A gyer-

mekek megtanulják az alap koordiná-
ciós képességeket, ütéseket, rugásokat,
védekezéseket, pontosan ugyanazt a
programot, amit a felnőttek is tanulnak.
Ne legyél az erőszak áldozata, tegyél el-
lene te is, ha van legalább heti 2x60 perc
időd!
További infó: Pöltl Ákos, Modern De-
fendo Europe-Szakmai igazgató, email:
akos.poltl@moderndefendo.eu, tel: 
30-289-49-99, www.moderndefendo.eu

Modern Defendo - Fejben dől el minden



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

*Ezúton köszönöm meg a Gödöllői Sakkszövetségnek, a
kerepesi és a gödöllői posta dolgozóinak, valamennyi
ismerősnek, barátnak, hogy fiamat KOVÁCS GYÖRGY
sakkmester jelöltet elbúcsúztatták, utolsó útjára
elkísérték. Köszönettel, Kovács Györgyné, édesanya.

*Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik SZIRÁKI
ANDRÁS mentő szakápoló temetésén megjelentek, fájdal-
munkban osztoztak. Gyászoló családja.

*Hálásan köszönöm a szomszédoknak és ismerősöknek,
hogy feleségemet PONYI PÁLNÉT utolsó útjára elkísérték,
részvétüket kinyilvánították. Gyászoló férj.

INGATLAN

*Gödöllőn, Fenyvesben eladó egy 140 nm -es két szintes,
alápincézett családi ház. Nappali, 4 szoba, 2 fürdőszoba,
étkező. Parkosított kert, öntöző rendszer, riasztó. Irányár:
33,5mFt. Érd.:20-9-805-765

*MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű, 2. emeleti, 53 m2-es
gázkonvektoros, különbejáratú 2 szobás (+ előszoba, fürdős-
zoba, konyha, spejz, pince) felújítandó lakás sürgősen eladó.
Egyedi vízmérő órás, Ny-i fekvésű. Iár: 9,2 MFt. Tel.: 30/581-
3968, 70/2238-509.

*Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában. Dupla beállásos
(2 autó számára) a 4 emeletes panellakások alatt, víz villany
fűtés van. Irányár: 3,99 m. Érdeklődni: +36/20-3527445.

*Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2 félszobás, 3. emeleti
konvektoros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.: 20/9811-027.

*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes
részén de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves,
65m2-es parasztház, mely 2004-ben részben fel lett újítva. A
házban 2 szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel
található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú,
tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák
vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 5,4 MFt Tel:
70/312-5965,  20/928-3938

*Elcserélném, vagy eladnám gödöllői 19 millióért 135m2
sorházamat, /telek méret 363 m2/, 850 m2 nagyobb
telkű gödöllői házra. Felújítandó, vagy kölcsönkifizetés is
érdekel. A ház ne legyen nagyobb. Érd.: 28 415-988, 30
636-1837, 30 471-5078.

*Eladó! Kétlakásos családi ház Szilasligeten,
irányár:19,5MFt, gödöllői, téglaépítésű, egyedi fűtésű
lakás, első emeletig beszámítható. Tel.: 20/346-09-85 

*JÓ VÉTEL! 2 szobás lakás 1 szobás áráért! Gödöllő közpon-
tjában 45 m2 2 szobás lakás, alacsony rezsivel, alacsony
közös költséggel, szabályozható fűtéssel eladó Iár 8,5 MFt
20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3 szobás erkélyes
téglalakás eladó Iár: 14 MFt 20-772-2428  

*Kiváló ajánlat! Szadán új építésű 3 szoba + nappalis, igényes
kivitelezésű, dryvit szigeteléses 1 szintes ház 1300 nm-es
telekkel eladó  Kulcsrakész ár 23,8 MFt  20-7722429

*Eladó Gödöllőn 100 nm-es 3szoba+nappalis, jó állapotú,
gázkazán +vegyes tüzelésű családi ház, 884 m2.-es telekkel,
új iskola és óvoda a környéken!. Iár 20,5Mft  (20) 804-2102

*Fenyvesben építési telek eladó! Víz, villany a telken!
Iár:8.5Mft 20-539-1988

*Eladó Ház a Fácán soron! Nagyon jó állapotban lévő ház,
200m2-es telekkel. Hobbiszoba, garázs! Iár 29,99MFt
20-539-1988

*Gödöllőn, Alvégben felújított családi ház eladó! Iár
25,9MFt! 20-539-1988

*Kerepesen Felújított 80.m2.-es családi ház eladó!
Parkosított telek, kedvező ár! Iár:19.4Mft! 20-539-1988

*Sürgősen eladó Ház Gödöllőn! 100m2-es  3plusz fél-
szobás, 500 m2-es telken! Jó állapot szép kert! Iár
19,8Mft! 20-539-1988

*Veresegyházon új építésű lakások eladók! Júniusi átadással,
teraszokkal, zárt udvaron autóbeállási lehetőséggel!
Iár:19,9Mft 20-539-1988

*Gödöllő legkeresettebb részén eladó 1100 nm ősfás telken,
226 nm rusztikus családi ház, borospince, dupla garázs, kerti
tó, légkondicionáló, riasztó. Iár 58 MFt. 20 7722428 

*Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek érvényes
építési engedéllyel eladó. Iár 5,9 MFt  20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllő központjában 2 szobás cirkos tégla lakás
SÜRGŐSEN ELADÓ Iár 11,5 MFt 20-539-1988

*Gödöllő keresett részén 1735 m2, összközműves, bekerített
építési telek eladó. I.ár: 13,2, 20-772-2429

*Jó vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba nappalis konyha-
étkezős, 98 nm-es családi ház eladó! Új tető új nyílászárók, új
bejárati ajtó, új cirkos fűtésrendszer új radiátorok Iár 20 Mft.
20-772-2429

*Szadán csendes mellékutcában 3 félszoba +nappalis, 2
fürdőszobás 1993-ban épült, garázsos, alápincézett családi
ház 1350 m2 szép telken eladó Iár 18,5 MFt 20-772-2429 

*Jó vétel! Palotakerten korszerűsített fűtésű parkra néző 2
szobás, 64 m2 lakás Iár 9,6 MFt 20-804-2102

*Gödöllőn 550 m2 összközműves építési telek eladó Iár 8,9
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn újszerű 3 szoba nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház sürgősen eladó Iár 28 MFt  20-7722429

*Gödöllőn Erzsébet körúton eladó fiatalos 34 m2 1 szobás III.
emeleti jó állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós fűtéssel ár
8,3 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn 3 szoba nappalis, dryvit szigeteléses új építésű
ikerház kocsi beállóval eladó ár kulcsrakészen 23,5 MFt 20-
7722429

*Gödöllő kertvárosi részén szép állapotú 85 nm, 2
szoba+nappalis ikerház eladó Iár 17,2 M Ft 20-772-2429

*Sürgősen Eladó Gödöllőn, Palotakerten szépen felújított 62
nm-es 2 szobás beépített erkélyes lakás beépített konyhabú-
torral ár 10,3MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT 20-804-2102

*Gödöllőn sürgősen eladó 60 m2 2szobás magasföldszinti,
erkélyes konvektoros lakás Iár 10  MFt 20-8042102

*Örökpanorámás 3 szoba nappalis szuterén hobbiszoba 3
fürdőszobás medencés nagy teraszos ház Gödöllőn eladó
Iár 30 MFt 20-8042102

*Eladó 2 szobás családi ház 560 m2 ősfás telken, új
ablakok Iár 14,5 MFt 20-8042102

*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
60nm-es lakás a Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102

*János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3 MFt
20-8042102

*Eladó Paál László közben 60 nm-es, 2 szobás
téglalakás. Iár 10,6 M FT 20-8042102

*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, (földszint,
I-II.-III em.) konvektoros téglalakást 13 MFt-ig! 20-8042102

* Kiadó lakásokat, családi házakat keresünk ügyfeleink
részére! 20-539-1988

*Gödöllőn belvárosi, csendes utcában 3 szobás családi ház
740 m2-es telken. Iá.: 17,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

*ELCSERÉLNÉM gödöllői, 80 m2-es 2,5 szobás, 780 m2
telkes családi házamat 1,5-2 szobás erkélyes, tégla lakásra, I.
emeletig megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

*Gödöllőn, belvárosi 6 lakásos társasházban, belső udvarra
néző, csendes, nappali + 3 szobás, részben felújított és áta-
lakított, hangulatos kialakítású 88 nm-es polgári lakás (belső
udvarra néző, csendes), kertrésszel. Iá: 23 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Kerepes-Szilasligeten 2 szobás, panorámás társasházi örök-
lakás zöld környezetben 13 m2-es terasszal. A bp.-i Örs vezér
tér 25 perc alatt elérhető. Iá: 16,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Bagon, 6 szobás, téglából épült családi ház teljes közművel,
melléképülettel, garázzsal. Cserelakás beszámítható. Iá.: 16
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Mogyoródon háromszintes 100 m2 összterülettel 3
szobás családi ház. Iá: 17,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 3 db 2 szobás, jó állapotban lévő
társasházi öröklakások eladók. Iá.:11,2mFt és 12,5 mFt
között. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn, Királytelepen 100 m2-es, 3 szobás családi ház
garázzsal 533 m2-es telken ÁRON ALUL eladó. Iá.: 20,5 mFt
Érd.: FŐNIX Iroda +36 20 9194 870

*Gödöllőn a Blahai részen kétszintes, panorámás családi ház
1853m2-es telekkel. 2 nappalival, 2 fürdőszobával, konyhával,
terasszal. Iá: 29.950.000 Ft. Érd: FŐNIX Iroda 20-9194-870 

*Gödöllő nappali+ 3 szobás családi ház társalgóval, 2
fürdősz.-val, 2 garázzsal, kerti medencével luxus kivitelben a
Kertváros legjobb helyén. Iá.: 60 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a Belvárosban kifogástalan állapotú kétszintes,
73+30 m2-es társasházi öröklakás.2 szoba+nappali, konyha,
kamra, fürdőszoba, WC. Egyedi cirkó fűtés. Iá: 24 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda +3620/9194-870
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HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉ�TEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



*Gödöllőn az Alvégben 3 szoba összkomfortos parasztház tel-
jesen felújítva 720m2-es telken. Iá.: 28mFt.  Érd.: FŐNIX Iroda
+3620/9194-870

*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1.; 2.; 3.
emeleti, 1+fél; ill. kettő 2 szobás gázkonvektor fűtésű lakások
10-11mFt között eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

*Gödöllőn, Blahán 1900 m2-es telken 3 szobás, panorámás
családi ház Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

*Gödöllőn háromgenerációs, újonnan épült, kifogástalan
állapotú, kétszintes, 200 m2-es családi ház 8 szobával
SÜRGŐSEN eladó. Iá: 44 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban
épült, nappali + 3 szobás, 93 nm alapterületű földszintes
családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn, Blahán, 150 m2-es ikerház kertrésszel, garázzsal,
nappali+ 3 szobával, kifogástalan állapotban. Iá.: 33mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Minimális 2MFt.-önerővel, kedvező törlesztő részlettel
61.000 Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, egyedi-mérőórás, konvektoros
fűtésű, parkettás lakás. Ár: 9,6MFt Major Zoltán +3670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu

*Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő részlettel
41.000 Ft/Hó megvehető Szent János utcában, földszinti,
felújítandó, 38 m2-es, földszinti, üres, konvektoros egyed-
ifűtésű, parkettás, téglaépítésű lakás. Irányár: 6,9MFt Major
Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Minimális 2MFt.-önerővel, kedvező törlesztő részlettel
61.000 Ft/Hó megvehető Szent János utcában
téglaépítésű, felújított, 3. emeleti, 36 m2-es, 1 szobás,
konvektoros egyedifűtésű, erkélyes, redőnyös, légkondi-
cionált lakás. Ár: 9,2MFt 70/773-3222 

*Kedvező minimális önerővel is megvásárolható a Kossuth L.u
Erzsébet park felőli részén nappali külön konyhás, erkélyes,
parkettás, csendes-világos emeleti lakás Irányár: 6,9MFt
Major Zoltán +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*ÁRON ALUL ELADÓ LAKÁS – Gödöllő- Kazinczy krt-.on 1.
emeleti déli fekvésű, 2 szobás 57nm erkélyes lakás. Ár.
10,8MFt Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann
www.perfektotthon.hu

*Gödöllő legszebb kertvárosi övezetben extrákkal felszerelt
(medence, szauna, kandalló) 150nm jól megépített családi
ház, nappali+3 hálószoba, gardrób, konyha+étkező, kamra ,
gyönyörű kerttel sürgősen áron alul eladó. Ár: 39,5MFt. Tel:
06-70-3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

*TELEK- Alkalmi áron - Szadán 1249nm ősfás telek,
panorámás 30%-os beépíthetőséggel. Ár: 7,2 MFt Tel:06-70-
3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

*Ikerház-Gödöllő kertvárosi részén 143nm npaplai+4
szoba,gardrób, garázs új építésű ikerházi lakás 325nm
telekkel. Ár: 27, 9MFt Tel:06-70-3660999 Pintér Mari-
ann www.perfektotthon.hu

*ELADÓ CSALÁDI HÁZAT KERESÜNK ügyfelünk részére
Gödöllőn a Csanakban vagy az Új Fenyvesi részen nap-
pali+3 v.4 szobás családi házat 40-60 MFt-ig. Tel: 06-70-
366-0999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

*Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére 40 millióig családi
házat, ill. egyedi fűtéses lakást. Katonáné Enikő 06 (30)-
491-5020

*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek
családi okok miatt eladó. Tel: +36-30-946-7702

*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Tel: +36-30-946-7702

*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel: +36-30-946-7702

*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások eladók. Tel: +36-30-946-7702

*KERTVÁROSBAN! Gödöllőn egyszintes 150 nm, felújí-
tandó családi ház eladó, AKÁR VÁLLALKOZÁSRA 6 szoba,
teljes közművel, vegyes falazatú, 700 nm-es telken.
Ár.:15.990.000 Ft.Tel:06-30/228-1060

*SÜRGŐSEN! 2 szintes jó állapotú családi ház KEPERES-
SZILASLIGETEN, földszinten 100 nm 3 szoba, emeleten
ugyanennyi, alatta pincével, 1000 telek. Ár:24MFt. Tel:
06-30/228-1060

*EGYEDI LAKÁS! Gödöllőn Nagyfenyvesben 121 nm-es
(tetőtér beépítési lehetőséggel) tágas, 1 emeleti 3 szobás
lakás, garázzsal eladó. Vasút, Egyetem közel-
ben.Ár:18.5MFt. Tel:06-30/228-1060

*CSENDES TÉGLALAKÁS! Gödöllő Szőlő utcai 61 nm-es 2
és fél szobás 2.emeleti erkélyes, konvektoros jó állapotú
lakás eladó.Ár:14.7 MFt. Tel:06-30/228-1060

*Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben 2200 m2
zártkerti telek eladó, megosztva is. Pince, villany, víz van.
Iár: 5,8M Ft. Érd: (28) 410-354, +36-30-630-1410

*Gödöllő, Erdőszél utcában 605 nm bekerített, panorámás
üdülőtelek lakott környezetben eladó. Tel: +36-30-434-8058

*SÜRGŐS! Szadán a Pazsaki úton 1440 nm-es ÉPÍTÉSI
TELEK eladó. Hívjon, megegyezünk! iár: 7,99m Ft. Tel:
06-30-9960-003

*Eladó Veresegyházán, Ligetek lakóparkban 527 nm-es
ÉPÍTÉSI TELEK érvényes építési engedéllyel, teljes közművel.
Sisa István / istvan.sisa@invitel.hu / +36-204-89-9092

*Eladó Gödöllő külterületén egy 1064 nm-es bekerített
ÉPÍTÉSI TELEK. Víz, villany van. Iár: 2,65M Ft. Tel: 06-30-
771-5794, 06-70-271-7378

*Szadán, Bp-től 30km-re összközműves 1500nm-es építési
telek eladó. Csendes, nyugodt környezet, gödöllői autópálya
kijárat 5percre. Buszmegálló, bevásárló központ a közelben.
Érd: +36-30-634-1013, +36-70-261-2495

*Dányban eladó egy 1600 nm-es megosztható telek. Az
ingatlan a település központjában található. Teljes közmű
a telek előtt. Iár:5M Ft. Érd: 06-28-464-669, e-mail:
szekeresl@invitel.hu

*1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ
az Isaszegi úton. Tel: +36-30-528-7777

*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház
melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20-3135-816, 30-562-3475

*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy
1992-ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh Tamás - 70-333-1362

*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1.
emeleti, tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújí-
tott. Busz, HÉV 5 percre. Tel: 30-564-3615, -28-415-324

*Gödöllő Kertvárosban, központhoz közel teljesen felújított
96 nm-es, 2 szoba +nappali, családi házas, 4 lakásos ház
emeleti lakása, 200 nm-es kertrésszel, garázsépítési
lehetőséggel sürgősen 19,1 millió forintért eladó. Tel: 20-965-
0066

*Gödöllőn, FÁCÁN SORON eladó 57 nm-es, tetőtéri 1 +2
félszobás felújított társasházi lakás a tulajdonostól. Cirkó
fűtés, légkondi, csendes, tiszta környezet. Iár: 15M Ft.
Tel: 06-20-351-5356

*Körösfői utcában Erzsébet parkhoz közel eladó 2 utcára
nyíló kertes családi ház (3,5 szoba + garázs + pince). Irár
megegyezés szerint. Tel: +36-28-430-348

*Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út 28.sz.alatti 830nm
telken új építésű, 179nm földszintes, legkorszerűbb tech-
nológiával épült, extra energiatakarékos. Burkolatok nélkül.
+36(30) 9355-737

*Egyszobás, felújított, konvektoros I. emeleti összkomfortos
lakás a belvárosban tulajdonostól eladó. Iár: 6,9 millió Ft. Tel:
06-30-350-4346

*Gödöllőn a Kossuth L. utcában első emeleti, laminált padlós,
2 szobás 55 nm-es lakás eladó. Iár: 10,5m Ft. Tel: 06-70-
209-3669

*Szépen felújított 2 szobás lakás a Centrumban áron alul
sürgősen eladó. 3.em. Gázkandallós, téglaépítésű, parkettás,
alacsony rezsivel. Ovi, iskola 5 percre. Tel: 06-20-394-6722

*Gödöllő Kazinczy krt. 1.em. 60 nm-es, 2 szobás, konvek-
toros, D-i fekvésű, parkra néző, csendes lakás eladó. Egyedi
mérőórák, tágas helyiségek, rendezett lépcsőház. Iár: 13,9m
Ft. Érd: 06-20-472-1121

*Gödöllőn 1400 nm-es telken 110 nm-es családi ház (100 nm
műhely, ipari áram) eladó. Lakást, kisebb házat beszámítok.
Iár: 24 millió Ft. Tel: 06-30-9243-836

*Eladó Gödöllőn, Szabadság úton 506 nm telken, 3 szintes,
240 nm-es ház 6 szobával. Lakás, kisebb ház beszámítható.
Irányár: 27,5m Ft. Tel: 06-20-472-9877

*Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nm-es terasszal 300 nöl
telken sürgősen eladó. Csere is érdekel. Tel: 06-20-461-0405

*BAGON 880 nm-es telken téglaépítésű 95 nm-es összkomfor-
tos családi ház melléképületekkel, nagy pincével eladó vagy gödöl-
lői 2 szobás lakásra cserélhető. Iár: 12M Ft. Tel: 20-490-4949

*Gödöllő központjában Erzsébet parki lakótelepen eladó
2+félszobás, 59 nm-es konvektoros, felújítandó téglalakás
külön nagy tárolóval, pincével. Iár: 12M Ft. Érd: 30-3595-604

*Palotakerti 2 szobás, 61 négyzetméteres, szabályozható
fűtésű, beépített erkélyes, redőnyös, jó állapotban lévő lakás
akár bútorokkal együtt eladó. Tel: 06-30/211-0009

*Gödöllő, Szt. János u. 23/C alatt, téglaépítésű, földszinti
kétszobás, erkélyes, jó állapotú lakás eladó. Iár: 11,5M Ft. Tel:
06-20-333-7833

*Újépítésű 90 nm-es családi ház Aszód legújabb részén eladó.
2 szoba amerikai konyhás, kandallós, tetőtér beépítési
lehetőséggel, pincével, 30nm terasszal, garázzsal 664nm
telken. Iár: 29mFt. +36-20-5565-849

*Eladó Gödöllő Kazinczy krt. IV. em. lakás. 60 nm, 2 szoba,
+erkély, egyedi fűtés, felújítandó. 2009-ben kívülről
szigetelve és színezve. Iár: 10,5 millió. Tel: 06-20-356-4493

*EGYETEM TÉREN eladó egy 57 nm-es, II. emeleti, jó állapotú
lakás. Iár: 15,5M Ft. Érd: 06-20-669-0039

*Gödöllőn vagy Szadán KERESEK kétgenerációs családi
házat gödöllői és pesti társasházi lakások beszámításával. Tel:
06-20-277-1705

*Gödöllőn Kertvárosban kétlakásos családi ház sürgősen
eladó. Összeköltözésre, irodának, üzletnek kiváló. Lakások: 75
és 150 nm külön közművekkel, két utcára nyíló bejáratokkal.
Iár: 24,8MFT. 06-30-392-3635

*Gödöllőn, a Blahai részen eladó körpanorámás, 1081
nm telken álló 2 szintes, mediterrán jellegű 5 szobás,
3 fürdőszobás 200 nm-es családi ház 66.950.000 Ft-
os vételáron. Tel: Varga +36-30-719-9988, hétvégén:
+36-20-509-2000

*Gödöllő központjában eladó egy 65 nm-es, 2,5 szobás, erké-
lyes, 2.emelei távfűtéses lakás. Ár: 12,5m Ft. Érd: 06-30-410-
8343, 06-28-423-143

*Eladom, vagy elcserélem Gödöllő közeli gázos kertes háza-
mat. CSERE: Gödöllő, Rákoskeresztúr és környéke. Belül tel-
jesen felújított: új villanyhálózat, nyílászárók. 20-954-6600

*Gödöllőn a Zombor utcában 1 szobás, 34 nm-es, 2. emeleti,
konvektoros téglalakás eladó. Iár: 8,5 MFt. Tel:20-977-0233

14 Gödöllői Szolgálat 2010. március 17.



2010. március 17. Gödöllői Szolgálat 15
*Eladó Gödöllőn (Blaha) 50 nm-es, új építésű, igényesen
kivitelezett (alacsony rezsi költségű) családi ház, örök-
panorámás telken. Érd: 06-20-939-1200

*Fiatalok! Társasházból kis rezsijű összkomfortos tóalmási
üdülőtelepi családi házba akartok költözni? CSERÉLJETEK
VELEM! Biztos megegyezünk! Tel: +36-20-621-5111

ALBÉRLET KIADÓ

*Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló
családi ház. Tel.:20/986 4946

*Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik külön
bejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal,
TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ.
Azonnal költözhető, csak nem dohányzó személy részére. Egy
havi kaució szükséges Ár: 30.000 Ft + a rezsi fele. Érd: +36
70/318-2127

*Gödöllő központjában 2 szobás, loggia-s, felújított társasházi
öröklakás KIADÓ Ár: 55.000 Ft+ rezsi. Érd: 28/411-086;
+3620/9194-870

*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

*Kazinczy lakótelepen másfél szobás, konvektoros, félig
bútorozott, erkélyes lakás kiadó 55.000.- + rezsi, 1 havi kau-
ció. 06-20-495-8501

*Gödöllő Központjában a Kossuth L. utcában 62 nm-es, 2
szobás, bútorozott lakás hosszútávra kiadó! 55.000 Ft /hó +
rezsi + 1 havi kaució. Érd: +36-30-6276-133

*Gödöllő blahai részén csendes környezetben hosszú távra
kiadó kertes ház garázs használattal, bútorozottan. 70e Ft/hó
+ 2 havi kaució + rezsi. Tel: (28) 816-550

*Kiadó az Erzsébet park közelében 2,5 szobás, konvektoros,
egyedi vízórás, bútorozatlan, első emeleti lakás, igényesnek.
Érd: 06-30-9-753-597, 06-30-9-890-509

*HÉV közeli 30 nm-es bútorozott lakás hosszútávra kiadó.
Kaució szükséges. Tel: +36-30-252-4674

*KAZINCZY krt. 2 szobás, gázkonvektoros, bútorozott, erké-
lyes LAKÁS KIADÓ. Kaució szükséges. Tel: +36-30-609-8707 

*Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64
nm-es felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve. 60.000 Ft/hó
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd: 06-30-202-7828

*Gödöllő központjában 2 szobás (44 nm) igényesen felújított
lakás nem dohányzó személy részére kiadó: 55 ezer Ft +
rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-220-7682

*Gödöllőn az egyetemtől 5 percre különálló kertes házban
frissen felújított 2 szobás lakás kiadó. Kábeltévé, Internet
használattal 56.000,-/hó +2 havi kaució. Tel: (20) 3515-292

*Gödöllő központjában a Szt. István téren 1,5 szobás
távfűtéses lakás hosszútávra kiadó. 45E Ft + rezsi, kaució
szükséges. Tel: 06-30-851-4252

*Szent János utcában parkra néző, erkélyes, vízórás, gázkon-
vektoros 1 szoba-étkezős bútorozott lakás hosszútávra kiadó.
50 ezer Ft/hó +rezsi. Tel: 06-1-217-8008

*Dózsa György utcában 3 szobás, bútorozatlan, egyedi
fűtésű, vízórás, 1.em. lakás hosszútávra kiadó. A ház mögött
zárt parkolóval! Tel: +36-70-283-1187

*Gödöllő központjához, vasútállomáshoz közel 3 lakásos,
kertes családi házban 60 nm-es lakás kiadó. Gépkocsi beállás
lehetséges. Tel: +36-20-915-4263

*Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 60 nm-es lakás.
Kaució szükséges. Érd: 06-20-80-71-377

*Gödöllőn a Komáromi utcában kétszobás, összkomfortos
családi ház meghatározatlan időre, bútorozottan, április 1-től
kiadó. Tel: 28-414-093, +36-30-613-1280

*Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba, konyha, zuhanyzó
reális áron kiadó. Kaució nincs. Érd: 06-20-221-6172

*Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nm-es terasszal 300
nöl telken hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-461-0405

*Külön bejáratú, 46 nm területű 1+2 félszobás házrész
(teakonyhával, külön WC-vel és fürdőszobával) kiadó. Tel:
06-30-280-3077

*Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton kb. 54 nm-es két-
szobás lakás. Érd: +36-30-895-2679

*Az Erzsébet parki lakótelepen 2,5 szobás, konvektoros, búto-
rozott lakás április 1.-től, hosszútávra kiadó. Tel: 20-212-1350

*Egyetemhez közel, erdő mellett gázfűtéses, részben bútoro-
zott garzonlakás kiadó. Vasútállomás, HÉV-megálló a közel-
ben. Bérleti díj: nettó 40E/hó. Érd: 06-30-266-8035

*Különbejáratú, bútorozott 1 szobás, konyhás, tusolós,
WC-s lakás április 1.-től kiadó. 60.000 Ft +villany.
Gödöllőn (Besnyő). Tel: 06-28-419-456

*Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott, kábeltévés,
Internetes Gödöllő központjában lévő lakás nagyobb
szobája, házaspár vagy két személy részére. Kaució szük-
séges. 15.000 Ft +rezsi/fő. Tel: 06-20-824-4664

*Gödöllő palotakerti 2 szobás, egyedi fűtéses lakás
hosszabb távra dolgozó fiatal párnak v. egyedülállónak
kiadó. Tel: 06-30-9664-702 

*Gödöllőn, Palotakerten kiadó 57 nm-es 2 szobás lakás 70
ezer Ft + rezsiért. 2 havi kaució szükséges. Tel: 30-902-4540

*3szobás családi ház bútorokkal vagy bútorozatlanul Gödöllő
Kertvárosban (Rákóczi F.u.3.sz. alatt) kiadó: 80 ezer Ft/hó
+2,5 havi kaució +rezsiért. Érd: 06-28-432-107

*Albérletbe kiadó Gödöllő kertvárosi részében, különálló, újon-
nan épített kertes ház. Riasztóval felszerelt, külön bejárattal,
saját kerttel, autóbeállóval. 2szoba-konyha-fürdő,WC. Újonnan
bútorozott, konvektoros, konyhagépekkel felszerelt (beépített
hűtő, automata mosógép, tűzhely). Kábeltévével, Internet
lehetőséggel. (Egyedi víz, villany, gázóra.) Akár azonnali
költözéssel, hosszútávra. 70-542-5509

*Kertvárosban 110 nm-es családi ház bútorozottan,
hosszútávra kiadó. Központ közel. Bérleti díj: megegyezés
szerint. Tel: 28-418-360, +36-70-226-9942

*Gödöllő BLAHAI részén 54 nm-es lakás kiadó. 40 ezer +
rezsi/hó + kaució. Tel: 06-20-533-8243 

*Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás lakás kiadó. Tel: +36-
20-223-9302

*KIADÓ HÁZ 58 +30 nm tetőtér +medence Gödöllő
Fenyvesben, alacsony rezsivel kiadó. 50e Ft + rezsi. Tel:
06-20-352-3360, 06-70-252-6028

*Gödöllőn szoba-konyhás, komfortos külön bejáratú albérlet
családi háznál, kedvező feltételekkel 2 fő részére kiadó.
(Egyetem 5 percre.) Tel: 06-28-419-927, 06-20-519-6117

*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es
lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+36-
20-3539492

*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: +36-20-479-4650

*Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú
távra kiadó. Érd +36-30-213-4882

*Gödöllőn központban 2 szobás, konvektoros, vízórás,
redőnyös lakás téglaépületben, csendes helyen hosszabb
távra kiadó. Tel: +36-28-421-619

*Gödöllőn, az Egyetem téren 60 nm-es felújított konvektoros
lakás bútorozatlanul, hosszútávra kiadó. Érd: 20-9671-508

*Gödöllőn, kertes övezetben 2 szoba összkomfortos, nemdo-
hányzó, bútorozatlan, földszinti lakás kiadó. Tel: 20/542-1087

*Gödöllő Fenyves részén 40 nm-es vadonatúj bútorozatlan
garzonlakás kiadó. 40 ezer + rezsi. Tel: 06-30-930-5171

*2 szobás lakás az Erzsébet körúton kiadó. 50 ezer Ft +
rezsi. Tel: 06-30-2977-040

*Teljesen különálló összkomfortos kertes házrész kiadó!
Szoba-konyha, fürdőszoba. Kaució nincs. 50.000 rezsivel
együtt. Április elsejétől költözhető. Tel: 06-20-942-5487, 06-
70-704-2550

*Gödöllőn az egyetem közelében önálló, kertkapcsolatos,
felújított, hangulatos házrész kiadó. (2 szoba, konyha-étkező,
fürdő.) Főként egyetemistáknak. 1szoba: 40E+rezsi, 2szoba:
60E+rezsi. 06-20-21-28-328

INGATLANOK FORGALMAZÁSA,
FELSŐSZINTŰ INGATLAN-

VAGYON ÉRTÉKELÉS, 
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!

*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 400, 307, 196, 191 ÉS
142 NM-ES ÜZLETHELYISÉGEK
BÉRBEADÓK!

*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN ÚJ
ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK AKCIÓS ÁRON
ELADÓK!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 195 nm-es, nappali+4
szobás,(pince, garázs, terasz) jó állapotú
családi ház 696 nm-es gondozott telken,
sürgősen eladó. Iár: 27 mFt

*A központtól néhány percre 3lakásos
társasházzá alakítható, utcai bejáratú
üzlet nyitására alkalmas helyiséggel, 190
nm-es, kétszintes családi ház, családi
okok miatt sürgősen eladó (2-3 szobás
gödöllői lakás beszámítható). Iá: 39 mFt.

*A Kertvárosban, nappali +7 szobás, 2
szintes, kétgenerációs, felújított, családi ház,
3 férőhelyes garázzsal 850 nm-es, parkosí-
tott telken sürgősen eladó. Iá: 39,8 mFt. 

*A Kertvárosban, nappali +4 szobás, 3
szintes családi ház, egyszobás különálló
lakrésszel, garázzsal 720 nm-es, parkosí-
tott telken sürgősen eladó. Iá: 39,5 mFt. 

*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es, szépen
parkosított telken, 220 nm-es, nappali+ 3
szobás, háromszintes, garázsos, igényes
családi ház, szaunával, kerti medencével,
locsolórendszerrel eladó. Iár: 37,5 mFt.

*A Kertvárosban gyönyörűen parkosított
saroktelken 180 nm-es, nappali+4
szobás, igényes családi ház garázzsal,
szaunával, jakuzzival eladó. A telken egy
1 szobás önálló lakrész is található.
Irányár: 64,9 mFt.

*A Nagyfenyvesben, 1993-ban épült,120
nm-es, földszintes, nappali+3 szobás

családi ház 800 nm-es telken garázzsal,
hatalmas terasszal, medencével eladó.

Iá.: 47 mFt.

LAKÁSOK:
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás, 7.
emeleti, kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel) eladó.
Azonnal költözhető. Iá: 12,6 mFt.

*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+ 2
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 17,7 mFt.

*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. em., téglaépítésű,
egyedi fűtésű lakás, hozzátartozó telek-
résszel sürgősen eladó. Irányár: 19,9 mFt.

*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+
3 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 2. emeleti, régi építésű,
napfényes lakás osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 22,5 mFt.

*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros, tár-
sasházi lakás parkosított telken eladó.
Iá: 15,9 mFt.

*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telken, pincével, melléképülettel eladó.
Iá: 23,5mFt.

*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 9 mFt.

*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,4 mFt.

*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás iker-
házi lakás (fedett kocsi beálló, terasz)
eladó. Irányár: 21,5 mFt.



*Gödöllőn, Présház utcában családi ház alsó szintjén csendes,
verőfényes szoba bérbeadó. Külön fürdő +WC, közös konyha
használat. Kocsi beálló. 10.000 Ft + rezsi. Tel: 20-240-4635

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*Gödöllő belvárosában 15m2-es irodahelység kiadó. Tel.:
70/6 35 45 95

*Gödöllő belvárosában 40m2-es üzlethelység kiadó. Tel.:
70/6 35 45 95

*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

*Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új építésű, 52 nm-es
riasztós, légkondícionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának
is! Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.

*Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 m2-es, legjobb
helyen a Kossuth L. - Dózsa Gy. u. sarkán, liftes házban, klímá-
val. Nettó ár: 1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2 Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 54 nm-es üzlet
kiadó. Érd: +36-70-535-4474

*Kertes háznál garázs kiadó (más tevékenység céljára is.) Tel:
06-28-418-204

*Gödöllő központjában utcai 60 nm-es, felújításra szoruló
üzlethelyiség, raktárhelyiséggel, zárt parkolóval hosszútávra
kiadó. Tel. +36-30-9-405-351

*Gödöllőn Kör utcában GARÁZS KIADÓ. Érd: 70-372-4475

*Gödöllőn a Szent János u. 1/B alatt kiadó egy 18 nm-es
üzlethelyiség. Tel: +36-20-265-8070

*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon jó
helyen lévő, régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel:
+36-30-9428-275

*IKERGARÁZS ELADÓ a Kossuth Lajos utcában. 2 autó
parkolására alkalmas. Külön villany, vízóra. Tel: +36-30-
9428-275

*Gödöllőn, a Patak téren üzlethelyiség tulajdonostól eladó.
Tel: +36-20-9572-371

*Gödöllői étterem bérleti joga berendezéssel családi okok
miatt átadó. Kedvező bérleti díj. Tel: 06-20-944-7025

ÁLLÁS

*Gödöllői sörözőbe szakképzett, gyakorlattal rendelkező
pultos felszolgáló hölgyet keresünk. Tel.: 70/312-59-65.

*Szakácsot keresünk 30 éves korig gyorséttermünkbe.
Tel.: 20/315-09-51

* Gödöllői étterembe 4 órás munkára gyakorlattal ren-
delkező takarítónő jelentkezését várjuk. Érd.: 06 30/223-
9801

*A Gaál Autóház Kft. autómosó munkatársat keres.
Fényképes önéletrajzot a bérigény megjelölésével az
info@opelgaal.hu e-mail címre kérjük.

*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalo-
nunkba keresünk férfi-női fodrászt egyéni vállalkozóként;
meglévő vendégkörrel. Jelentkezni a +36 20 91 94 870 -
es telefonszámon lehet.

*A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos
munkahét, ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.

*Ingatlan-tanácsadó, ingatlanbróker állás betöltésére
munkatársakat keresünk, új, és használt lakások forgal-
mazására. Képesítés nem feltétel. Idegen nyelvtudás
előny. Jelentkezés csak írásban: godol-
lo@perfektotthon.hu  www.perfektotthon.hu

*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és
utánfutó van. (a mindenes) Érd: +36-20-486-2747 

*Gödöllő központjában lévő szépségszalonba FODRÁSZT,
MŰKÖRMÖST KERESEK. Tel: 06-30-9893-652

*33 éves hölgy munkát keres 7:30 – 16:00-ig. Ügynöki
kizárt! Tel: 06-20-373-4793

*Amerikai cég területi képviselőket, vezetőket keres rek-
lám -marketing - logisztikai területre. Fő és mellékállás-
ban is végezhető. Kiemelkedő fizetés. Tel: 30-405-5236

*Pénzügyi területre munkatársat keresünk min. érettsé-
givel és jó kapcsolatteremtő készséggel. Teljesítmény
arányos jövedelem, kellemes munkahelyi légkör és pozitív
hozzáállás várja Önt. Érd: +36-30-280-8438

*GONDJA van az álláskereséssel, az önéletrajzírással, az
interjúra való felkészüléssel? SEGÍTEK! Szakmai önbiza-
lom megerősítése, karriertervezés, hivatásgondozás,
munkahelyi konfliktusok kezelése. Hívjon: +3620/434-
2731 (18h után)

*Cégünk keres gyakorlott NC ill. CNC technológust
Budapest környéki munkahelyre. Tel: 06-20-66-75-506,
06-20-58-99-239

*Gyártó és szerelő divízióvezető munkakörbe felveszünk
okleveles gépészmérnököt, vagy gépész üzemmérnököt,
termelés irányításban szerzett legalább 5 éves gyakorlat-
tal. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget iga-
zoló okmányok másolatainak benyújtásával. Postacím: HM
ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf: 395. Tel: 30-659-7869

*GYEK osztályvezető munkakörbe felveszünk okleveles
gépészmérnököt, vagy gépész üzemmérnököt, tervezői
jogosultsággal és legalább 5 éves vezetői gyakorlattal.
Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló
okmányok másolatainak benyújtásával. Postacím: HM
ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf: 395. Tel: 30-659-7869

*Középkorú, 10 éve jelenlegi munkahelyén dolgozó,
jogosítvánnyal rendelkező, széleskörű tevékenységet
ellátó, angolul beszélő irodai alkalmazott hölgy állást
keres Budapest vagy Gödöllő körzetében titkárnői, ügyin-
tézői, recepciós munkakörben. 06-30-435-8929

*Gödöllőn több éve működő fodrászüzletbe FODRÁSZT,
KOZMETIKUST, PEDIKŰRÖST keresek. Tel: 20-9810-696

*Friss nyugdíjas gépkocsivezető alkalmi munkát vállal
mikrobuszra vagy személygépkocsira. Tel: 30-274-3407

*A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.) munkatársat keres
ÉLELMEZÉSI RAKTÁROS munkakör betöltésére. Feltétel:
érettségi. Jelentkezéshez önéletrajz. Telefonon érdeklőd-
ni lehet a 06-28-410-364, Kurilla Jánosnénál. Határidő:
2010. április 08. 

*Gödöllői PIZZÉRIÁBA KONYHAI DOLGOZÓT keresünk.
Tel: 06-20-221-4408

*Jövedelemben gondolkozzon, ne munkahelyben! Profi
üzletkötőket keresek pénzügyi területre. Személyre
szabott egyedi szerződés. Átállást segítő örökített
állomány, és címanyag. 06-30-863-5089,
salus.adakov@gmail.com 

*Állást keres? Váltani szeretne? Multinacionális pénzin-
tézet min. középfokú végzettséggel támogatott átképzést
nyújt. Ha fontos Önnek a biztonság, a lehetőség: 06-30-
999-4881, jelentkezzen! 
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*Komoly középvállalati ügyfélkörrel rendelkező pénzügyi
vállalkozás vállalat finanszírozásában jártas munkatársat
keres, akár részidős munkavégzésre is. Érd: 20-967-1508

*Szociális munkás hallgató (másodéves, levelezős, angol
nyelvtudással) munkát keres. Tel: +36-20-489-4791

*Műköröm, pedikűr, manikűr. Friss OKJ-s bizonyítvánnyal
és szép munkával rendelkező 37 éves nő munkát vállalna
gödöllői szépségszalonban. Tel: 06-30-454-0331

*Gödöllői telephelyre betanított munkára jogosítvánnyal
rendelkező férfi kollégát keresünk azonnali kezdéssel.
Tel: 06-20-9417-627

SZOLGÁLTATÁS

*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a
körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR, MANIKŰR ÖNNÉL, kényelme-
sen, a saját otthonában! Hívjon bizalommal! Érd.: +36-30-
851-8763.

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-
341,30/211-9388.

*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu 

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 

*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-
4828,  www.interiortrans.hu 

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
+36-30-302-4622. www.csoszereles.hu 

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszál-
lás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése.
Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. 20-9370-199

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel:
+36-30-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.

*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. 20-9-177-555

*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629

*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rend-
szeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777

*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk
kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: +36-
28-511-366, +36-20-556-2653, E-mail:info@ili.hu

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094

*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650

*Felnőtt szakápolói képesítéssel, 10 éves gyakorlat-
tal vállalom idős betegek ápolását, gondozását. Tel:
+36-30-501-9207

*Fülakupunktúrás fogyasztás. Tavaszköszöntő árak!
Érdeklődni: 06-30-2310-443 (14 óra után.) Főnix
Egészségcenter, Öreghegyi út 1. 

*KÚTFÚRÁS: vizes- és geotermikus kutak, bejegyzett
szakvizsgával, minősített géppel és garanciával. Tel: +36-
70/318-7695

*Szakképzett kertész kis és nagy kerti munkát vállal:
fakivágás, gyümölcsfametszés, permetezés,
gyeptelepítés, és gondozás, térburkolatok, ültetés.
Gödöllőn és környékén. Tel: +36-20-940-9622

*RITA MASSZÁZS! Okleveles masszőr frissítő, alak-
formáló, mézes, illetve csokoládé masszázst vállal
igényes szalonban! Kedvező árakkal várom kedves
vendégeimet! 06-70-452-6361

*Jogi garanciával gyors jelzáloghitel előzetes és
banki költség nélkül. Bárosoknak és nyugdíjasoknak
is. Tel: 06-30-468-3956

*MŰKÖRÖM, PEDIKŰR, MANIKŰR az Ön otthonában.
Szép és pontos munkát végzek, reális árakon. Hívjon!
06-30-454-0331

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel:20-9527-289, 28-476-229



*LEGYEN EGÉSZSÉGES! Izületkímélő biomechanikus
izom tréning fekvő vákuum kerékpárral. Célirányos
testformálás, zsírégetés, látványos eredménnyel. 10-
es bérlet 15E Ft. 06-70-508-4298

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: +36-30-333-9201

*„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

*FOTÓ és VIDEÓ FELVÉTEL KÉSZÍTÉS. Családi és
egyéb rendezvények rögzítése. Régi fotók és
felvételek digitalizálása. Többkamerás felvétel. Tel:
+36-30-433-7978, E-mail: beri112@gmail.com 

*CSERÉPKÁLYHA építés, tervezés, átrakás, javítás,
tisztítás. Csempe (új és használt), ajtó, és egyéb kel-
lékek beszerzése is. www.b-bcserepkalyha.hu 06-20-
414-7396, 06-70-334-7396

*LAKATOS munkák nagy gyakorlattal, javítások is.
Tel: 06-20-562-5015

*Fontos Önnek az egészsége és a külső megjelenése?
Szeretné lelassítani az idő múlását? Új tudományos
eredmények előnyeit élvezheti. Információ orvos
munkatárstól: 06-20-941-1215

*KOVÁCSOLTVAS, ROZSDAMENTES ALUMÍNIUM
KAPU, KORLÁTKÉSZÍTÉS, és egyéb lakatosmunkák.
Tel: 06-20-292-7820

*Cégek átvilágítását, adóellenőrzést megelőző
szabályszerűségének vizsgálatát, végelszámolási, fel-
számolási feladatoknál adótanácsadást vállalok.
Spórolja meg adóhiány, adóbírság miatti plusz
kiadást! Érd: 06-30-359-1673

*Gyógy pedikűr: vastag gombás benőtt köröm, tyúk-
szem, szemölcs, bőrkeményedés szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér.
Óvakodjon a házaló feketén dolgozó kontároktól!
Bárándi József 06-20-532-7275 

*KÖLTÖZTETÉST, LOMTALANÍTÁST vállalok pincétől
a padlásig. Fakivágás, fűnyírás, telektisztítás. Tel: 06-
30-232-1060

*TOLLTISZTÍTÁS, atkátlanítás, paplan, párna áthúzás
(3 féle színben), átalakítás 1 hét alatt. Gödöllő,
Bocskai u. 39. Tel: 06-20-341-4088

*KERTI MUNKÁT vállalok. Ásást, gazolást, fűnyírást,
permetezést, festést, bármilyen ház körüli munkát
Gödöllőn és környékén is. Nem dohányzom. Tel: 06-
28-418-360, 06-70-226-9942

*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés).
Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: +36-20-4359-650

*SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS,
HŐSZIGETELÉS. Szabó Zsolt 06-70-618-1308

*INGYENES lomtalanítás! (Bútorszállítás, szemét-,
sitt/törmelék, veszélyes hulladékok elszállítása, épületek
bontása.) Szemetét felpakoljuk, és azonnal elszállítjuk!
Érd: 06-30-642-1221

*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98

*LAKÁSFELÚJÍTÁS, családi házak építése!
Kőműves – burkoló – ácsmunkák, szobafestés –
gipszkartonozás, dryvitozás, régi tetők felújítása,
csatornázás! Tel: 06-30-369-2381

*Vállaljuk udvarok takarítását, házak körüli teljes lomta-
lanítást, fák kivágását, házak, melléképületek bontását,
sitt, szemét eltakarítását szállítással. 06-30-481-4005

*Vállaljuk megrongálódott tetők, új és régi kerítések
javítását, készítését, mindenféle kőműves munkát. 06-
30-481-4005

*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok
rövid határidőn belül. Tel: +36-70-944-2377

*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó
férfi házkörüli munkát vállal. Kertépítészeti munka
alkalmanként, rendszeresen földmunka, lakatos
munkák, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festések.
Csapadék víz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás,
kőműves munkák, fakivágás. 06-30/402-7276

*Épületbontás és földmunkák kis és nagygépekkel.
Árokásás, betonvésés, épületbontás, tereprendezés,
termőföld értékesítés. www.foldmunkalatok.hu Tel:
06-30/211-0009

*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántal-
mak, derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.:
+36-70-701-9510.

*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-
70-505-1177.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés,
minden, ami festőmunka, garanciával.
Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-30-
386-4456

*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804

*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel: +36-20-9133-165

*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidol-
gozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30/851-8763.

OKTATÁS

*Alapfokú számítástechnikai tanfolyam indul gödöllőn,
vasárnap délelőttönként 9-14. óráig. A tanfolyam 6 alka-
lmas, ára:15.900Ft Jelentkezni: 06 20/375 9562

*TOP-TAN: ANGOL az internetes, ha nem ér rá órákra járni.
Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com. Mobil: 30-224-75-63. 

*TOP-TAN: Korrepetálás, érettségire, magántanulók vizs-
gára való  felkészítése matematika, fizika, kémia  30-
908-4130, angol (30-372-20-26) és német (06-20-537-
42-78) tantárgyakból. MAGÁN TANULÓSZOBA 5-10.
osztályosoknak. További információk: 28-423-744. 

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőt-
tek és gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: +36-28-511-366,
+36-2O-543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és
legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL és OROSZ általános,
beszédcentrikus, és üzleti nyelvtanfolyamokat kínál,
anyanyelvi tanárokkal is, az alapoktól felsőfokig, 4-6 fős
csoportokban. Felkészítés vizsgákra (Origo, TELC, ECL,
Euro, TOEIC, STB.), érettségire, felvételire, munkavál-
lalásra. Bővebb információ: www.mencelus.com ,
mencelus01@yahoo.com , Tel: +36-70-219-3689
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Már nem kell osztoznunk a neten!

Érettségizik a lányom! Nagyon érzékenyen érint minket az új helyzet, 
mert hetek óta alig jutunk internetezési lehetőséghez otthon. A gye-
rekek folyamatosan a számítógép előtt ülnek és tanulnak.

Döntöttünk a férjemmel, ez így nem mehet tovább, nekünk is kell a net! 
A megoldás most nem tálcán, hanem a havi internet számlával érkezett 
meg: - ADSL és mobilinternet együtt, állt az ajánlatban! 

„Ez kell nekünk!” – kiáltott fel a férjem boldogan, és már hívta is az Invitel 
Ügyfélszolgálatot, hogy megrendelje az új szolgáltatáscsomagot.

A  csomagban található mobilinternet segítségével nem kell 
a gyerekekre várnunk, és osztoznunk a neten, hanem bárhol és bármikor 
hozzájuthatunk a számunkra igen fontos információkhoz, levelekhez. A 
gyerekek pedig a megszokott, megbízható sávszélességen használhat-
ják tovább az internetet a tanuláshoz.

Újra netezhetünk a  csomag segítségével, sőt ha a lányomat 
felveszik az egyetemre övé lesz a mobilnet és mi nyugodtan használ-
hatjuk tovább az otthoni internetet!

Érdeklődjön az Invitel  – ADSL és mobilinternet együtt – 

csomagjairól a gödöllői Invitel Telepontban – Dózsa Gy. út 1-3. vagy 

hívja a 1288-at!



*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan.
Próbálja ki! Tanuljon meg tanulni! Tel. +36-28-415-
998, +36-20-388-4953

*Élelmiszer-vegyi áru, ruházati eladó, kereskedő-
boltvezető, étkezdés (vendéglátó üzletvezető)
vendéglátó-eladó, pincér, szakács, OKJ-s képzések
Veresegyházon részletfizetéssel, akciós áron. FMK –
01-0301-07 Tel: 06-30-719-4676

*MATEMATIKA korrepetálást vállalok. Tel: +36-30-
609-8707

*Középiskolai tanárnő magyar nyelv és irodalomból
középszintű érettségire felkészítést és korrepetálást
vállal. Tel: 06-70-216-5856

*ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás,
nyelvvizsgára felkészítés. Első óra ingyen! További
kedvezmények! Érd: +36-20-268-4064, +36-20-
230-6250

*NÉMET nyelvtanítást vállalok általános iskolai tan-
ulók részére. Tel: 06-30-5055-428

*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést,
korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: +36-
30-274-1797

*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladók-
nak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd:
06-20-544-8021

ADÁS~VÉTEL

*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel
12.000Ft Tel.: 30/6342-172.

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm
re bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa
120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399

*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel. Ár:
12.000 Ft. Tel.: 30/6342-172.

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papír-
régiségeket vásárolok. Tel: +36-28-412-230

*Akác, cser bükk tüzifa eladó. Megbízható forrásból,
kuglizva, Gödöllőn ingyenes kiszállítással.
www.favago.hu Tel: 06-20-936-7314

*Esztergapad eladó. Fémeszterga 300 W,
csúszástávolság: 300 mm, csúszásmagasság: 90 mm,
menetvágásra alkalmas, fordulatszám szabályozás:
100-2500/min. Tel: 28-421-718 de. 8-10h

*Mosógép, centrifuga, babakocsi, járóka,
számítógépasztal, VHS kazetták, magnókazetták,
bakelit lemezek, ruhák, cipők olcsón eladók. Tel:
06-30-232-1060

*Használt bézs színű bőr sarok-ülőgarnitúra fotellel
200.000-ért, egyszemélyes heverő 10.000 forintért
eladó. Tel: 06-30-645-5659

*Eladó bútor újszerű, megkímélt állapotban.
Szekrénysor, sötétszürke, 3m hosszú, 4+fél elem:
75E Ft. Sarok ülőgarnitúra, középkék, mintás,
ágyazható, 2 ágyneműtartó: 75E Ft. Tálalószekrény,
1,35m, fehér: 55E Ft. Tel: 06-30-274-1797

*Eladó egy vadonatúj ABLAKFRONT! 297×178 cm. 3 db
100×168 cm-es ablakból áll, ami kertes házba is beépí-
thető! Igény szerint beépítjük. Tel: 06-70-338-3639

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.) megvételre felajánlja SUZUKI
SWIFT 1.3 KAT./MAB 35 S/típusú személygépkocsiját.
Gyártás éve: 1993. 03. 22. Műszaki érvényessége lejárt.
Km óra állás: 74.830 km. A gépkocsi értékesítési ára:
200.000 Ft Érdeklődni Dr. Benkő Jánosné gazdasági
vezetőnél lehet. Tel: 06-28-410-364

*Eladó egy EL-GO típusú elektromos meghajtású 3
kerekű moped kitűnő állapotban. Érd: 30-359-1673

*Eladó MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 tgk. kon-
téneres felépítménnyel, 6 új gumival. Évj.: 1999.11.
Műszaki: 2010. 11. Ár: 4.000.000.- +ÁFA. Érd: 06-
20-5722-853

*Eladó L60 KCR 6000 IFA tgk. + pótkocsi + 2db
rönkfogó kanállal. Évj.: 1990. 02. Műszaki: 2010. 11.
Ár: 2.200.000 + ÁFA. Érd: 06-20-5722-853

ÁLLAT

*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

*Hat hónapos keverék kutyák szertő gazdit keresnek.
Ingyen elvihetőek. Érd: 06-30-9611-491

*Fajtatiszta, gyönyörű KUVASZ kiskutyák eladók
2010. január végi alomból. Stabil idegrendszerű, jó
házőrző szülőktől, gyerekes családokhoz is ajánlott.
06-30-221-8448 

*Németjuhász kiskutyák eladók rajzos anyától, ordas
apától. Szépek, egészségesek, féregtelenítésük
megtörtént. 2010. 01.29-én születtek. 20.000 Ft/db.
Már elvihetők. 06-30-512-1928

EGYÉB

*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

*AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L. utcában. 1,5
MFt. Major Zoltán 0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth
L. u. 34. www.perfektotthon.hu

*Pihenjen a tanyánkon, öt termálfürdő szomszéd-
ságában, a Tiszaparton. Bővebb ismertetést kaphat a
www.tiszatanya.hu honlapunkon, ahol megtekintheti
a Tiszazugról készített kisfilmünket. Makra Lászlóné
és Vinczeffy Zsolt. 

*Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcso-
latában, vagy szülői szerepében? Segítséget ajánlok
egyéni tanácsadás, transzformáció társasjáték, vagy
akár családállítás formájában. Tel: +36-20-388-4953

*KERESSÜK azt a személyt, aki az elmúlt években
erdőrészt akart venni Gerdében. (Baranya m.) Ter.:
5115 nm. Tel: 06-72-327-829, 06-30-3294-261

*MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-, erdei méz,
aranyvessző, Ámor, gesztenye, repce krém, lépes méz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721

*KONTÉNERHÁZ berendezve, villany, víz csatlakozás-
sal kiadó építkezéshez, bármire vagy eladó.
Szállítható. Tel: 06-20-341-4088
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Utazni jó! Különleges világunk

Pico de Teide – a
„Pokol Csúcsa”

Napfelkeltekor a Teide nevű hegy háromszög
alakú árnyéka 200 km hosszan vetül az Atlanti
óceánra. Ez a leghosszabb óceánra vetett árnyék
a világon. Maga a hegy 3718 méter magas,
gyakran hósapkát viselő vulkán, amely uralja a
Kanári Szigetekhez tartozó Tenerife látványát.
Ez Spanyolország legmagasabb csúcsa. Két
krátere van, a fiatalabbik kúp alakú csúcs, a
korábbi vulkáni működések által létrehozott
kaldera belsejében található. Az új csúcs krátere
30 méter mély, és kénes gázok szivárognak
belőle. Legutóbbi kitörésekor, 1909-ben az észa-
knyugati lejtőn 5 kilométer hosszú lávafolyam
indult el a part menti települések felé. 

Tenerife guancso néven ismert szőke hajú
őslakói  a "Pokol Csúcsa" nevet adták e hegy-
nek, ami a XV. századi spanyol hódítók
fordításában Pico de Teide lett. A guancsók a
pokol istenének,  Guayotának a székhelyeként
tisztelték e magaslatot. Mások jóságos atyához
hasonlították, aki szüntelenül őrködik hét
leánya – Tenerife és a kanári-szigetek többi
tagja, azaz La Palma, Hierro, Gomera, Gran
Canaria, Fuerteventura és Lanzarote - felett.
A mai turisták egész könnyen eljuthatnak a

hegycsúcs közelébe, a hegyet többfelől autóú-
ton is megközelíthetjük. A drótkötélpálya olyan
magasra visz, ahonnan már csak félórányira
van a kráter, amelyhez a kopár lávamezőn át
meredek, cikcakkos ösvény vezet. Útközben
kb. 3350 méter magasan egy jégbarlang, a
Cuevo del Hielo látható, ahol egész évben hó
van és szép kilátás nyílik a szomszédos Pico
Viejo vulkánra is. Tenerife egész évben
kellemes klímával várja a turistákat.

Sissy Utazási Iroda
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2010. MÁRCIUS 24.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Fekete István (Erzsébet királyné
krt. 1.), Flórika Béláné (Kazinczy krt. 19.)

A Trafo Club belépőjét nyerte: Nagy Gabriella
(Fenyves köz 36.), Boross Marianna (Dalmady u. 7.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Esze Dóra (Ambrus Z. köz 7.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Szilágyi Lászlóné
(Százszorszép u. 1.)

Mozgás!!!
A testi-lelki harmóniáért.

Moderntánc jellegű mozgástechnikai képzés
indul. Az órák, táncos előképzettséget nem
igényelnek. K e z d é s : 2010. február, szomba-
tonként 10 órától. O k t a t ó : Hegedűs Tamás.
He ly : Láng fitness stúdió (www.langfitness.hu)
Gödöllő, Dózsa György út 35.

Te l . :  +36 -70 -3813159


