
Szombat délután hatalmas érdeklődés
mellett egymást követően nyílt meg
az a kiállítássorozat, amellyel kezde-
tét vette a Remsey-emlékév. Először
a Gödöllői Városi Múzeumban, majd
a Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban és a Kiskastély
étteremben gyűltek össze az érdeklő-
dők, hogy tisztelegjenek az egykori
gödöllői művésztelep alkotói közé
tartozó Remsey Jenő György emléke
előtt, aki születésének 125., halálának
pedig 30. évfordulójára emlékezünk
az idén. A három helyszín lehetőséget
adott arra, hogy a rendezők átfogóan
mutathassák be a rendkívül sokoldalú
művész munkásságát.

A múzeumban festményeiből lát-
hatnak kiállítást, a könyvtárban a pá-
rizsi korszak képeit, valamint irodal-
mi munkásságának relikviáit és több
róla készült fotót ismerhet meg a

nagyközönség, a Kiskastély-
ban pedig a magángyűjtők-
nél lévő képeket tekinthetik
meg az emlékév alkalmából.

A rendezvénysorozat
megnyitójának a múzeum
adott otthont, ahol dr. Kese-
rü Katalin művészettörté-
nész saját élményei alapján
idézte fel az egykori festő-
művész, író alakját, akinek
–mint mondta – egész életét
áthatotta a tenni akarás, aki
Körösfői-Kriesch Aladárral együtt
vallotta: Nem az az érdekes, hogy ki,
hogyan dolgozik, mint művész,
hanem, hogy ember legyen.

Keserü Katalin elismeréssel szólt a
kiállításra megjelentetett katalógus-
ról, amelyből Remsey Jenő képzőmű-
vészeti és irodalmi munkásságát egy-
aránt megismerhetik az érdeklődők.

A megnyitót a Chopin Zeneiskola
tanárainak (Balogh Ágnes, Illési Or-
solya és Ferenczy Bea) zenei műsora
színesítette.

Gaálné dr. Merva Mária, a múze-
um igazgatója külön köszönetét fe-
jezte ki Remsey Andrásnak és Fló-
rának, akik jelentős szerepet vállal-
tak magukra a kiállítás anyagának

összeállításában, s akik a városi
könyvtárban, a kiállítás sorozat máso-
dik helyszínén tartottak rövid meg-
emlékezést. 

Remsey András gyermekkorának
vidám nyarait elevenítette fel, amiket
édesapjával Szentendrén töltöttek.

(folytatás a 6. oldalon)
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Tavaszi Fesztivál – Gödöllői Tavaszi Napok

Megnyílt a Remsey Jenő-kiállítás
Kapcsolódva a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjai-
nak sorába, szombaton délután a Remsey Jenő György
emlékére rendezett kiállítás sorozat megnyitásával vette
kezdetét a Gödöllői Tavaszi Napok rendezvénysorozat. A
fesztivál eseményeibe bekapcsolódott a Gödöllői Városi
Múzeum, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Köz-
pont, a Kiskastély étterem, a GIM-HÁZ, valamint a Szent-
háromság-templom, ahol a Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar adott koncertet vasárnap este. 

Közel harmincfős küldöttség
látogatott városunkba a múlt
héten finn testvérvárosunkból,
Forssából, hogy megünnepel-
jék a két település között létre-
jött testvérvárosi megállapo-
dás aláírásának 20. évforduló-
ját. A finn delegációban a fors-
sai művészeti intézmények ve-
zetői, valamint a finn város ze-
neiskolájának növendékei kap-
tak helyet.

Ve n d é g e i n k
négynapos itt-
tartózkodásuk
alatt a gödöllői
művészeti okta-
tással ismer-
kedtek, felke-
restek több is-
kolát, majd a
Chopin Zene-
iskolában közös koncerten mutatták be
tudásukat a forssai és a gödöllői diá-
kok.

A tapasztalatszerzés mellett sor ke-
rült a két város kulturális vezetőinek
találkozójára is, amelynek során meg-
állapodtak abban, hogy a jövőben
évente rendeznek olyan közös talál-
kozót, ami a művészeti értékek bemu-
tatására épül.

(folytatás a 3. oldalon.)

Gödöllő–Forssa

20 év

Remsey András
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Tűzoltósági pályázatok 

Az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgató kérésére a képviselő-testület
megerősítette, hogy a 2007-ben a Tű-
zoltóság technikai fejlesztésére be-
nyújtott pályázatai közül továbbra is
kötelezettséget vállal a vízszállító
gépjármű, a gépjármű fecskendő, to-
vábbá a nagy értékű tűzoltási és mű-
szaki mentési védőfelszerelések be-
szerzésére és az ehhez szükséges ön-
részt változatlanul biztosítja. 

Módosult az állatok
tartásáról szóló rendelet

Az országos jogszabályokban be-
következő módosítások és a helyben
szerzett tapasztalatok figyelembevé-
telével módosította a képviselő-tes-
tület az állatok tartásáról szóló
28/2008. (X. 27.) sz. önkormányzati
rendeletet. A módosított rendelet
megtekinthető a www.godollo.hu
honlapon. 

Óvodavezetői pályázatok 

Az Egyetem téri Óvoda, a Martino-
vics utcai Óvoda, a Szent János utcai
Óvoda és a Kazinczy körúti Óvoda ve-
zetőjének öt éves vezetői megbízása
július 31-én lejár, ezért az óvodavezetői
állások betöltésére pályázati kiírásokat
fogadott el a képviselő-testület. 

Repülőtér: szabályzat a költ-
ségfelosztásról  

A képviselő-testület tájékoztatást
kapott a Gödöllői repülőtér üzemel-
tetéséről – amit három éve végez a
VÜSZI Kft – és március 10-i hatályba
lépéssel elfogadta a költségviselési és
költségfelosztási szabályzatot a repü-
lőtér üzemeltetője és a repülőteret
ingyenesen használó sportegyesüle-
tek között.

Megválasztották a szavazat-
számláló bizottságok tagjait 

A képviselő-testület a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
23. §. (2) bekezdése alapján meg-
választotta a szavazatszámláló bizott-
ságok tagjait és póttagjait. A lista
megtekinthető a www.godollo.hu
honlapon. 

A jogszabály szerint a szavazat-
számláló bizottság három tagját és
szükséges számban póttagokat a tele-
pülési önkormányzat képviselő-tes-
tülete az országgyűlési képviselők ál-
talános választásának kitűzését kö-
vetően választja meg, személyükre a
helyi választási iroda vezetője tesz in-
dítványt.

Gödöllőn 28 szavazókört alakítot-
tak ki, melyek közül a 26. számú sza-
vazókört jelölték ki az igazolással
történő szavazás lebonyolítására. Ez a
szavazókör a Petőfi téri irodaházban
(régi Nevelési Tanácsadó épületében)
található majd, ahol a választott bi-
zottsági tagok száma 5 fő.

A szavazatszámláló bizottságok a
választott tagokon túl kiegészülnek
olyan megbízott tagokkal, akiket a
választókerületben jelöltet, illetőleg
listát állító jelölő szervezet, illetve
független jelölt bíz meg. Ebben az
összetételben dolgoznak a bizottsá-
gok a választás napján.

A tagok a polgármester előtt esküt
tesznek, majd a választott tagok közül
megválasztják az elnököt és az elnök-
helyettest. A választott és a megbízott
tagok jogai és kötelezettségei azo-
nosak. 

Az eltérés közöttük az, hogy a vá-
lasztott tagok mandátuma a követke-
ző általános választásra létrehozott
választási bizottság alakuló üléséig
tart, míg a delegált tagok megbízatása
a választás végleges eredményének
közzétételével megszűnik.

Javadalmazási szabályzatok

Január 1-jén hatályba lépett a köz-
tulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény. A jogsza-
bály előírja a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok tulajdonosai
számára, hogy a törvény hatálya alá
tartozó gazdasági társaságok meg-
határozott munkavállalói, és tisztség-
viselői javadalmazására szabályzatot
alkosson. 

A képviselő-testület március 10-i
ülésén elfogadta a Kalória Kft., a Mű-
vészetek Háza Kft., a Gödöllői Piac
Kft.  és a Gödöllői Távhő Kft.  meg-
felelő szabályzatait.

Óraszám átcsoportosítás

A képviselő-testület hozzájárult
ahhoz, hogy a betegellátási érdekek
és a betegforgalmi adatok alapján a
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pontban a tüdőgyógyászat-gondozói
szakrendelés 6 szakorvosi óraszám-
mal megemelkedjen a foglalkozás-
egészségügyi szakrendelés 6 szakor-
vosi órája terhére.

Hasznosítható lesz az egyko-
ri vásártér

Elfogadta a képviselő-testület a
Vásártér és környéke szabályozási
tervét és a hozzátartozó helyi építési
szabályzat módosítását, így hasz-
nosíthatóvá válik az egykori vásártér
és környezete, s megoldható lesz a
hulladékudvar elhelyezése.

Az eljárást a képviselő-testület
kezdeményezte 2008-ban. Ugyan-
csak a képviselő-testület döntött ar-
ról, hogy itt helyezi el a regionális
hulladékgazdálkodási társulás által
előírt hulladékudvart.

-it-

Pályázatok és szabályozások

Képviselő-testületi döntések
A tavasz beköszöntével egyre
több munkája akad a város
rendbetételén dolgozóknak.
Megkezdődtek a takarítási
munkák, de sajnos sok olyan
feladat is akad, amit mások
gondatlansága, felelőtlensége
miatt kell elvégezni. 

A minél biztonságosabb gyalogos köz-
lekedés miatt kisebb változtatásokra
kell számítaniuk a Kossuth Lajos
utca-Dózsa György út kereszteződé-
sénél közlekedőknek. Az utca felújí-
tását követően átalakított parkolási
rendet ugyanis sokan nem tartják be.
Ezzel amellett, hogy balesetveszélyes
helyzetet teremtve szabálytalanul a
járdán parkolnak, jelentős károkat
okoznak annak állapotában. Ide
rövidesen oszlopok kerülnek
majd, amik stílusukban illeszked-
nek az utca bútorzatához. 

A tervek szerint az itt lévő üz-
letek és a gyógyszertár részére a
Dózsa György út felőli részen biz-
tosítják majd a rakodási lehetősé-
get. Ez ügyben az önkormányzat
munkatársai már megkeresték az
utat kezelő Magyar Közút Kft-t,
ahonnan a szóbeli támogatást
megkapták, jelenleg az írásos en-
gedélyt várják.   

Az elmúlt hetekben ismét meg-
szaporodott a rongálások száma.
Nemrég számoltunk be a kálvária
védőburkolatának felgyújtásáról,
az elmúlt napokban pedig sorozat-
ban tették tönkre ismeretlenek a köz-
lekedés biztonságát szolgáló eszkö-
zöket. 

A Tavasz utca–Fenyvesi főút ke-
reszteződésében és a Damjanich Já-
nos utcában két tükröt rongáltak meg,
melyek helyreállításának költsége
egyenként közel 70 ezer forintra te-
hető. 

Komoly balesetet is okozhatott vol-
na az a lopás, amit a múlt héten követtek
el. A Százszorszép és az Örökzöld utca
kereszteződésében egy közel kétmá-
zsás, két négyzetméteres víznyelő rá-
csot loptak el. A lakossági bejelentés
alapján a VÜSZI azonnal védőkorlá-

tot helyezett el a területen, így sze-
rencsére baleset nem történt. Az itt
okozott kár közel 100.000 forint.

A gyorsan beköszöntött jó idő le-
hetőséget ad az árkok, utak, útpadkák
takarítására, rendbetételére. Ebben a
munkában részt vesznek a közhasznú
munkások is, valamint a hóeltakarítás
után átszerelt gépjárművek. Az utak
rendbetételéhez természetesen hozzá-
tarozik a kátyúzás is, amit folyama-
tosan végeznek. 

Szintén a tavaszi munkák része a
védőburkolattal ellátott szobrok, szö-
kőkutak kitakarása. Ezeket a munká-
kat is megkezdték (például Pelikános-
kút), és a hét végére valamennyi, vé-
dett köztéri alkotásról lekerül a spe-

ciális védőponyva. 
Az elmúlt években már többször

tervbe vették, azután forráshiány mi-
att elmaradt a Dózsa György út-Szil-
hát utca kereszteződésének lámpás
csomóponttá alakítása. 

A lakosság többször is jelezte, itt
sokszor életveszélyes átkelni az út-
testen a zebrák és a lámpák segítsége
nélkül. Jó hír a gyalogosoknak és az
itt élőknek, hogy a Magyar Közút
Kft. kiírta a közbeszerzési pályázatot
a csomópont kivitelezésére, és sikeres
pályázat esetén még az év első felé-
ben elkészülhet  biztonságos keresz-
teződés. -jk-

Egyesek szépítenek, mások rongálnak

Tavaszi várostakarítás

Ismét át kell állítanunk óráinkat, már-
cius 28-án, vasárnap hajnalban 2:00-
ról 3:00-ra, tehát egy órával előre kell
tolni a mutatókat, s ezzel elkezdődik a
nyári időszámítás. A kutatók megosz-
tottak abban a kérdésben, hogy a szá-
mok alapján van-e értelme az átállí-
tásnak, de az emberek közérzete jel-
lemzően jobb lesz tőle.
Az átállítás célja, hogy a nappalok

minél jobban egybeessenek a lakos-
ság szokásos ébrenléti idejével, ami
reggel héttől este tízig tart.
Az átállítást 1976-ban, három évvel
az első olajárrobbanás után vezették
be Franciaországban. A hatóságok a
lépést azzal indokolták, hogy az ak-

cióval 300 ezer tonna kőolajnak meg-
felelő energiamegtakarítást érhetnek
el.
Erről azonban egyre jobban megosz-
lanak a vélemények, míg egyes kuta-
tók szerint több milliárd dolláros
nagyságrendű a költségmegtakarítás
világszerte, mások kétségbe vonják
ezeket az adatokat: a kaliforniai Ber-
keley egyetem két doktorandusza egy
kutatásban azt állította, hogy az este
megspórolt energiát a reggeli fo-
gyasztás kiegyenlíti, vagyis az egész
átállásnak nem sok értelme van.
Az ELMŰ szóvivője korábban erről
úgy nyilatkozott,hogy a megváltozott
szokások és a fejlettebb technikai be-
rendezések hatására már Magyaror-
szágon sem csökken észrevehetően az
áramfogyasztás attól, hogy egy órával
átállítjuk óráinkat.

jk

Nyári időszámítás

Óraátállítás 

A tavasz beköszöntével megkezdődtek
a munkák a kiskertekben is. Az elmúlt
hétvége tapasztalatai alapján azonban
sokan elfeledkeztek arról, hogy mit is
tartalmaz a helyi rendelet, hogyan is 
szabályozza a kerti hulladékok égetését.
Sokan azonban már azt is megkérdője-
lezik, hogy miután a Gödöllői Hulladék-
gazdálkodási Kft. a zöldhulladékot el-
szállítja, miért van szükség arra, hogy az
összegyűjtött leveleket, nyesedéket ége-

téssel semmisítsék meg, jelentősen
megkeserítve ezzel a környéken lakók
életét.
Sokan szeretnék, ha mindenki betartaná,
hogy ingatlanon belül elszáradt növényi
hulladékot csak pénteken 13 órától 18
óráig, és szombaton 10-től 13 óráig le-
het szabadtéren égetni, de háztartási és
egyéb hulladék égetése ebben az idő-
pontban is tilos. A rendelet szövegét a
10. oldalon olvashatják. bj

Füstölgés – Csak szabályok szerintIllegális gázbekötésekért, illetve
gázlopásért kell felelnie több tu-
cat gödöllői és környékbeli em-
bernek. Erről a városi rendőrka-
pitányság felderítő osztályának
vezetője tájékoztatta a sajtót
március 19-én.

A TIGÁZ-nak 60 milliós kárt okozó
“ügylet” értelmi szerzőjét előzetes le-
tartóztatásba helyezték, egy embert
még keresnek.
Szűcs Béla alezredes elmondta, hogy
2009 őszén a térségben sorra tűntek el
családi házakból a gázcsőhöz csatla-
koztatott nyomáscsökkentők. A nyo-
mozás során megállapítást nyert, hogy

a nyomásszabályozó egységek egyedi
azonosítójellel vannak ellátva, azokhoz
legálisan csak a gázszolgáltatón keresz-
tül lehet hozzájutni.  
Mindeközben a TIGÁZ képviseletében
is érkezett feljelentés, mely szerint egy
gödöllői családi ház udvarán a nyomás

alatt lévő gázvezetékre illegálisan rá-
csatlakoztattak egy műanyag csövet. A
szakemberek véleménye szerint a be-
kötés eresztette a gázt, elsődlegesen
élet- és balesetveszélyesnek nyilvá-
nították. 
A nyomozás során beszerzésre ke-
rültek azon volt gázfogyasztók
adatai, akik a Gödöllői Rendőrka-
pitányság illetékességi területén és
a környéken valamilyen okból ki-
kapcsolásra kerültek. Felmerült an-
nak a lehetősége, hogy az eltulajdo-
nított gáznyomáscsökkentő készü-
lékek ezeken a helyeken kerültek
illegális felhasználásra.  A rendőr-
ség munkatársai egy háromtagú

“csapatra” buk-
kantak, s mára egyér-
telművé vált, hogy
egy vízvezeték-sze-
relő – mint megbízó –
áll a bűncselekmény
hátterében – mondta
az osztályvezető.
A szálak a Turán la-
kó, F.I. román állam-
polgárhoz és Z. I. 29
éves turai fűtésszere-

lőhöz vezettek,  aki gyanúsítottkénti ki-
hallgatási során elmondta, hogy koráb-
ban víz- és fűtésszerelőként dolgozott,
gázszerelésre jogosító képzettséggel
nem rendelkezik. Elmondta azt is,
hogy két dányi férfitől szokta megven-
ni az általuk ellopott nyomáscsökken-

tőket, darabonként 5 ezer forintért.
Ezeket ismerőseinél szerelte be, ese-
tenként 20 ezer forintért. A helyszíni
kihallgatásokon jelenleg 28 családi há-
zat sikerült beazonosítani és az illegális
gázfogyasztást megszüntetni. 
Z.I. előzetes letartóztatása mellett zaj-
lik a további helyszínek beazonosítása. 

Szakértői vélemények szerint több
helyen olyan kontár munkát végzett a
vízvezeték szerelő, hogy a szivárgó
gáz bármikor berobbanhatott volna.
A TIGÁZ-nak okozott kár megkö-
zelíti a 60 millió forintot.
A gáz-nyomáscsökkentők lopására
“szakosodott” csapat két tagja sza-
badlábon védekezhet, harmadik tár-
sukat még keresi a rendőrség.
A tolvajokat – a szakértői vizsgálat
eredményétől függően – közveszély
okozás miatt is felelősségre vonhat-
ják, míg az illegális gázfogyasztók-
nak dolog elleni erőszakkal elköve-
tett lopás bűntette miatt kell felelniük
– közölte Szűcs Béla.

-rg-

Akár robbanás is lehetett volna

Hatvanmilliós károkozás 
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Új munkahelyek teremtését, a
foglalkozatási szint növelését,
a képzések vállalati igények-
hez való igazítását tűzte ki fő
feladatául a március elején lét-
rejött kistérségi kezdeménye-
zés, a Foglalkoztatási Paktum,
amit március 9-én Gödöllőn
mutattak be egy konferencia
keretében. 

Együttműködés és összehangolt fellé-
pés szükséges a kistérség foglalkozta-
tásának javítása érdekében – hangzott
el a tanácskozáson. Az Európai Unió
támogatásával megvalósuló Paktum
konzorciumi tagjai a Gödöllői Kistér-
ség Önkormányzatainak Többcélú
Kistérségi Társulása, a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ, a Szent István Egyetem,
Decathlon – Tízpróba Magyarország
Kft. és a GAK Nonprofit Közhasznú
Kft., mint főpályázó.

Magyarországon idáig mintegy 50
foglalkoztatási paktumot kötöttek,
amelyek között találhatóak települési,
kistérségi, megyei illetve regionális

paktumok. A Foglalkozatási Paktum
célja egy partneri együttműködés ki-
alakítása a munkaerőpiac különböző
szereplői között – mint a munkaadók,
munkavállalók, önkormányzatok,
képzőintézmények, civilszervezetek,
valamint a munkaügyi központ – a
térség foglalkoztatási és gazdasági
helyzetének fejlesztése céljából. Át-
fogó cél a foglalkoztatási szint nö-
velése, új munkahelyek teremtése,
meglévő munkahelyek védelme, tér-
ségi humán-erőforrás fejlesztés, a
hátrányos helyzetű csoportok munka-
erőpiaci reintegrációja, a képzések
munkaerőpiaci igényekhez való iga-
zítása.

„Az első lépés a Foglalkozatási
Paktum keretében, hogy a térségi sze-
replők ismerjék meg a kistérség fog-
lalkoztatási helyzetét, a munkanél-
küliség okait, annak érdekében, hogy
összehangolják a gazdasági és hu-
mánerőforrás-fejlesztési elképzelé-
seiket, és összhangba hozzák a pénzü-
gyi forrásokat” – emelte ki Csillag
Gabriella, a GAK Nonprofit Köz-
hasznú Kft. paktummenedzsere, aki

elmondta, hosszútávú folyamatot
képzelnek el, aminek jelenleg az első
lépéseit teszik meg. 

Mint az a sajtótájékoztatón elhang-
zott, a foglalkoztatási stratégia vár-
hatóan szeptemberre készül el.

A programhoz állandó programok
is kapcsolódnak majd, ilyen lesz pl. a
foglalkoztatási fórum, amit állásbör-
zével szeretnének összekötni a szer-
vezők. Az elvi megállapodások mel-
lett gyakorlati terveket is bemutattak
a Paktum tagjai. A lakosság számára
rövid távon érzékelhető hatások közül
Dr. Csapó Beatrix projektvezető ki-
emelte, hogy a munkavállalók a térsé-
gi helyzetfeltárást követően olyan
képzési, továbbképzési, készség- és
kompetenciafejlesztési programok-
ban vehetnek részt, melyek a helyi
munkaerőpiaci igényekre épülnek.

Juhász Ágostonné, a munkaügyi
központ képviselője felhívta a figyel-
met arra, nagy szükség van az ilyen
kezdeményezésre, mivel a munkanél-
küliek száma folyamatosan nő, a kis-
térségben jelenleg több mint 3100
munkanélkülit tartanak nyilván.   (k.j.)

Több határidő is lejárt az ápri-
lisi országgyűlési választások-
kal kapcsolatban. Március 19-
én befejeződött a kopogtató
cédulák gyűjtése, így végle-
gessé vált, kik indulhatnak el
az egyéni képviselői helyekért.

A pártoknak március 22-én 16 óráig
kellett bejelenteni területi listáikat és
az azokon szereplő jelölteket. Szintén
hétfőtől vásárolhatják meg a pártok a
névjegyzékben szereplő választásra
jogosultak adatait. Ez a teljes nevet és
a lakcímet jelenti. Ugyancsak hétfő a
határideje a be nem nyújtott ajánló-
szelvények megsemmisítésének.

Hétfő délután négy óráig jelenthet-
ték be a pártok területi listáikat és az
azokon szereplő jelölteket. Összesen
20 területi listát lehet állítani, 19 me-
gyeit és a fővárosit.

A szabályozás szerint a nyilván-
tartásba vett pártoknak és jelölteknek
van erre lehetőségük, díjfizetés el-
lenében. Az adatokat kizárólag a
választási kampányban használhatják
fel. A választók adatait és a névje-

gyzékek másolatait a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalától vagy pedig a
Helyi Választási Irodától kérhetik.

Lapzártánk idején a www. valasz-
tas.hu adatai szerint Gödöllőn a Pest
megyei 4. sz. választókerületben az
alábbi jelöltek versengenek: 

Vécsey László a FIDESZ-KDNP
jelöltjeként indul, és a megyei listán a
14. helyen áll.

A Jobbik Bertha Szilvia Zsuzsan-
nát jelöli, aki a megyei listán a har-
madik.

Az MSZP színeiben induló Foga-
rasiné Deák Valéria szintén a 3. he-
lyet kapta meg pártja megyei listáján.

Roszík Gábor, az MDF jelöltje pe-
dig a negyedik helyre került.

A Legyen Más a Politikai jelöltje
Lengyel Szilvia, lapzártánk idején
azonban még nem dőlt el, hogy pártja
állíthat-e önálló listát Pest megyében.
Hasonló képpen a Civil Mozgalom
esetében sem született meg az Orszá-
gos Választási Bizottság döntése.

(k.j.)

(folytatás az 1. oldalról)
Gazdag program várta finn vendé-

geinket, mind a küldöttség vezetői,
mind a diákok sok érdekes tapaszta-
lattal gazdagodtak ittlétük során. Az
Erkel Ferenc Általános Iskolában
Putz Norbert igazgató mutatta be az
intézmény énekkarának munkáját, s
ennek keretében az ének-zenei okta-
tást. A finn és a gödöllői diákok közös
énekléssel ünnepelték meg a találko-
zást.

Ellátogattak a Damjanich János Ál-
talános Iskolába is, ahol a drámape-
dagógiai oktatási módszerekkel és az
itt működő művészeti szakkörökkel
ismerkedtek meg, Szűcs Józsefné
igazgató vezetésével.

A forssai vendégek számára azon-
ban nem csak a különböző oktatási
formák jelentettek újdonságot, hanem
az iskolai ebéd is. Finnországban
ugyanis nincs iskolai étkeztetés, így a
menzai étkezés igazi különlegességet
jelentett a programok között.

A gödöllői látogatás egyik kiemelt
programja volt a Chopin zeneiskolá-
ban tett látogatás. Az intézményben
Ella Attila igazgató fogadta a finn
kollégákat, és számolt be az ott folyó
munkáról. Ez a találkozó jól példázta,
milyen hidat képezhet a zene a külön-
böző  országok között. A küldöttség-
ben helyet kapott diákok számára
azonban a magyar zenei oktatás már
ismert, mivel magyar származású ze-
nepedagógustól, Horváth Mártától
sajátítják el a muzsikálás művészetét,
aki szintén elkísérte a gyerekeket
Gödöllőre.

Kevesen tudják, hogy a húsz esz-
tendővel ezelőtt létrejött testvérvárosi
kapcsolatban milyen jelentős szerepet
játszott a zene. A kapcsolat kezdemé-
nyezői ugyanis a városunkban gyak-
ran koncertező Bogányi Gergely

zongoraművész szülei voltak, akik
ma finn testvérvárosunkban élnek, és
az ottani zeneiskola tanárai. Nekik
köszönhető, hogy északi testvérváro-
sunkban rendszeresen vendégszere-
pelnek a gödöllői
kórusok, művé-
szeti csoportok. A
tervek szerint
idén a Márton
Danku István ve-
zette Cavaletta le-
ánykar utazik
majd Forssába. A
zeneiskolai láto-
gatást március 19-
én este a forssai és
Erkel iskola di-
ákjainak és a ze-
neiskola növendé-
keinek közös hangversenye zárta.

A küldöttség tagjai mindezek mel-
lett több szakmai megbeszélésen is
részt vettek. A kulturális területek ve-
zetői, mint pl. a zeneiskolai és a

könyvtári szakemberek külön-külön
is kicserélték tapasztalataikat, ter-
veiket. Nagy érdeklődéssel keresték
fel a GIM-házat a finn vendégek.
Forssa ugyanis korábban jelentős tex-
tilipari központ volt. Ennek hagyo-

mányát ma is ápolják, a
város ezen a területen je-
lentős gyűjteménnyel ren-
delkezik. A találkozó
eredményeként, melyen
Katona Szabó Erzsébet
és Remsey Flórával foly-
tattak megbeszéléseket, a
két művész meghívást ka-
pott, hogy augusztus vé-
gén mutassák be műveiket
a finn városban.

A központi tanácsko-
zásra szombaton délelőtt
került sor a Városházán,

ahol dr. Gémesi György polgármes-
ter, dr. Nánási Éva címzetes főjegy-
ző és Pintér Zoltán alpolgármester
fogadta a Jarmo Pynnönen, forssa
oktatásért felelős elöljárója, és Timo

Tuomi, a helyi kulturális központ
igazgatója által vezetett delegációt.
Ezen a tárgyaláson részt vettek a vá-
rosi kulturális intézmények vezetői is.
Forssai vendégeink elutazásuk előtt
részt vettek a Tavaszi Fesztivál nyitó-
rendezvényén, a Remsey-kiállítás
megnyitóján és a Szimfonikus Zene-
kar vasárnapi koncertjén is részt vettek.

Az elmúlt években jelentősen meg-
erősödtek Gödöllő nemzetközi kap-
csolatai, amiben komoly szerepet ját-
szanak testvérvárosaink is. Mára ti-
zenöt településsel ápol testvérvárosi
kapcsolatot az önkormányzat. Mint
azt Gémesi György polgármester el-
mondta, a testvérvárosi kapcsolatok
kialakításának két fő szempontot
vesznek figyelembe: egyrészt a törté-
nelmi Magyarországhoz tartozó, má-
ra határainkon túli, de ma is főként
magyarok lakta településekkel való
kapcsolat erősítése (mint. pl. Bereg-
szász, Csíkszereda, Dunaszerdahely
Zenta), a másik pedig azon európai
országokkal való kapcsolatépítés,

melyek értékrendje, kultúrája hasonló
a városunk által képviseltekhez (pl.
Giessen, Forssa, Wageningen, Laxen-
burg, Turnhout, Zywiec, Aichach,
Valdemoro, Brandys nad Labem–
Stará Boleslav).

Ezeknek a kapcsolatoknak jelentős
szerep jut abban is, hogy elősegítsék
egymás kultúrájának
megismerését, a mű-
vészeti és sport kap-
csolatok kialakítását
és fejlesztését (pl.
kiállítás szervezés-
sel, zenekarok és
e l ő a d ó m ű v é s z e k
cseréjével), valamint
alapjául szolgálnak
diák-cserekapcsola-
toknak is. Mindezek
mellett az uniós tag-
államokban lévő
testvérvárosokkal le-
hetőséget adnak a ta-
pasztalatcserére önkormányzati, kör-
nyezetvédelmi, uniós és pályázati té-
makörökben.

Egyetlen nem európai testvérváro-
sunk az indonéziai Bogor városa,
amellyel 2008-ban kötött szerződést
Gödöllő. A két település sok hasonló-
sággal rendelkezik, mind a kettő a
főváros közelében található, mindket-
tő agrár egyetemmel, valamint ural-
kodói rezidenciával büszkélkedhet.
Ennek a kapcsolatnak köszönhető,
hogy városunkba került a Vi-
lágbéke-gong, valamint idén
májusban itt rendezik meg az
indonéz és a magyar vallási
vezetők találkozóját.

A testvérvárosok száma
tovább is bővülhet a jövőben.
Az elmúlt években egyre szo-
rosabbá vált a kapcsolatunk
az olaszországi Ronchi váro-
sával, amelynek szintén célja,
hogy megszülessen egy ilyen
megállapodás. Nemrég Japán-
ból Kamowaga városának
polgármestere is hasonló
szándékkal kereste meg Gé-
mesi György polgármestert.
Ennek a kapcsolatnak a kiala-
kításában jelentős szerep jut a Szent
István Egyetemnek, amely a Josai
Egyetemmel ápol kapcsolatot. Mind-
ezek mellett Kínából is jelentős ér-
deklődést  mutatnak városunk iránt. 

*
Idén több testvérvárosi rendezvény

is zajlik majd városunkba. Az indo-
néz vallási tanácskozás mellett nagy
érdeklődésre tarthatnak számot azok
a kulturális programok, amelyekkel a
szeptemberi sörfesztiválon mutat-

kozik be a spanyol Valdemoro és a
belga Turnhout városa, akik a 2010-
es év Európai Unió soros elnökei, és
akiket 2011 első felében hazánk követ
majd. De nem csak hozzánk érkeznek
vendégek. Valdemoróba kapott meg-
hívást Fülöp Attiláné, a könyvtár
igazgatója, aki a spanyol városban

megrendezésre kerülő Könyvtári Na-
pok rendezvényein vesz majd részt,
és felkérték arra, hogy a helyi könyv-
tárban avassa fel a magyar részleget.
Ennek a gyűjteménynek a létrehozá-
sához a gödöllői könyvtár is több köt-
tel hozzájárul.  Ezt követően, június-
ban a Gödöllői Napok keretében fo-
tókiállításokkal és koncertekkel
adunk ízelítőt kulturális életünkből a
valdemoróiaknak, A tervek szerint
egy a város történetét bemutató fotó-

kiállítás, Kresz Albert a Chopin
zeneiskoláról szóló képei, és a Gödöl-
lői Értékvédő Egyesület által meg-
hirdetett „Életképek az iskolánkban”
pályázat legjobb húsz fotója segít-
ségével ismerkedhetnek meg az ér-
deklődők.

A programok jelentős részét a vá-
ros európai uniós pályázatok segítsé-
gével valósítja meg.

(j.c.)

20 éves a finn kapcsolat

Erősödő nemzetközi kapcsolatok

Javíthat a munkanélküliségi helyzeten

Létejött a foglalkoztatási paktum
Országgyűlési Választások 2010

Újabb határidők
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Nemrég számoltunk be olvasó-
inknak arról, hogy tizennégy gö-
döllői síremlék országos védett-
ségéről döntött a Nemzeti Em-
lékhely és Kegyeleti Bizottság.
Ezzel tizenhatra gyarapodott a
városunkban lévő országosan is
védett nyughelyek száma. A
döntés értelmében ezek a sírok
a Nemzeti Sírkert részei.
Kíváncsiak voltunk: – Mit szól
ahhoz, hogy ilyen sok gödöllői
sír kapott országos védettséget?

„…Azon lepődtem meg, hogy sok
olyan névvel találkoztam ezen a lis-
tán, amit még soha nem hallottam,
pedig ezek szerint jeles személyek
voltak, és még a sírjuk is fellelhető.
Gondolom a helytörténészek számá-
ra nem csengenek idegenül ezek a
nevek, remélem, az újság majd meg-
ismerteti velük az itt élőket is…” 

Nagy Lajosné

„Szerintem ezt a listát még hosszan
ki lehetne egészíteni. A gödöllői te-
metőkben sok kiváló személyiség
nyugossza örök álmát. Ha valaki rá-
szánja magát arra, hogy a besnyői
vagy a Dózsa György úti temető régi
részében sétáljon, sok érdekességre
akadhat. 
Sajnos, ma már kevés ideje van erre
az embereknek, sokukra már nem is
emlékszünk, és csak a lelkes pedagó-
gusoknak köszönhető, ha a gyerekek
az iskolában hallanak róluk. Buda-
pesten hallottam, hogy van olyan is-
kola, ahol a gyerekeknek rendhagyó
történelemórát szerveznek a Fiumei
úti temetőbe, hogy ellátogassanak
nagyjaink nyughelyeihez. Nem tu-
dom, hogy nálunk van-e ilyen kez-
deményezés, de lehet, hogy érdemes
lenne a gödöllői temetőkbe is szer-
vezni ilyen programokat.” 

V. K.

„…Szép dolog, hogy így is megőriz-
zük az egykori neves személyiségek,
politikusok, művészek emlékét, de

még szebb lenne, ha nemcsak hiva-
talból a város, hanem saját maguk-
tól, tiszteletük jeléül az itt élők is ten-
nének néha egy-egy szál virágot, 
gyertyát a sírjaikra!” 

Hortobágyiné

„…Nekem hiányérzetem van, hiszen
innen még (szerintem) hiányzik
például Gábor Áron író, hogy csak
egyet említsek. De nagyon örülök an-
nak, hogy Ivánka Imre kriptája védett
lett. Úgy gondolom, ebben nagy sze-
repet játszottak azok a civil szerve-
zetek, akiknek köszönhetően rendbe
lett téve ez a síremlék. Viszont fur-
csállom, hogy gróf Teleki Gézáról azt
gondolják, hogy itt nyugszik, hiszen
az ő neve még sosem merült fel, és a
Teleki megemlékezések kapcsán sem
említette soha senki, hogy itt lenne
eltemetve…” 

Kovács István

A hét kérdése:
– Ön hogyan készül a húsvét-
ra? 

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 kedves olvasónk egészségügyi
ellátásra való jogosultsággal össze-
függésben fordult hozzánk. Kérdése
arra irányult, milyen lehetősége
van a szolgáltatásra való jogosult-
ságának bizonyítására abban az es-
etben, ha a munkáltatója kötött ve-
le munkaszerződést, ennek alapján
levonja tőle a járulékokat, ugyan-
akkor az ellenőrzéskor az egészség-
ügyi szolgáltató azt állapította meg,
hogy biztosítottként nincs nyilván-
tartva. Kérdése arra is irányult,
hogy kell-e ilyenkor egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizetnie,
hogy megillesse az egészségügyi
ellá-tás.  Alapvetően minden magyar
állampolgár hozzájut az ingyenes
egészségügyi ellátáshoz, az is, akinek
rendezetlen az ezt megalapozó jogvi-
szonya, bár ebben az esetben utólag
kell megfizetnie a járulékokat.  Ha az
egészségügyi szolgáltató azt tapasz-
talja, hogy a szolgáltatást igénybe
venni kívánó személy nem szerepel a
biztosítotti nyilvántartásban, akkor
ennek tényét közli az adóhatósággal,
aki a szükséges egyeztetést lefolytat-
ja. Ennek során felszólítja a magán-
személyt a jogosultságának igazolá-
sára. Ha a magánszemély hitelt ér-

demlően bizonyítja a biztosítási jog-
viszony fennállását, akkor erről az
okiratot, illetve nyilatkozatot az adó-
hatóság haladéktalanul továbbítja az
egészségbiztosítási szervnek. Sajnos,
ma  előfordul, hogy a munkáltató an-
nak ellenére, hogy munkaszerződést
köt az alkalmazottjával, nem, vagy
nem megfelelő formában tesz eleget
az ezzel kapcsolatos bejelentési köte-
lezettségének, illetőleg nem vallja, és
nem fizeti be azokat a közterheket,
melyeket az egyes jogszabályok
kötelezővé tesznek számára. A mun-
káltató mulasztása miatt azonban a
biztosítottakat nem érheti kár.  A ma-
gánszemélyek  ettől függetlenül iga-
zolhatják az érvényes biztosítási jog-
viszony meglétét, mégpedig hitelt
érdemlő dokumentumokkal. Így ha
olvasónk rendelkezik eredeti munka-
szerződéssel, a munkabéréről elszá-
molással, bérfizetési jegyzékkel, ak-
kor ez a munkáltató magatartásától
függetlenül megalapozza az egész-
ségügyi szolgáltatásra való jogosult-
ságát. Abban az esetben, ha a magán-
személy a felszólítástól számított 
nyolc napon belül nem tudja igazolni
a szolgáltatásra való jogosultságát,
akkor az adóhatóság határozattal ál-
lapítja meg utólag a járulékfizetési
kötelezettséget. 
Egészségügyi szolgáltatási járulékot
tehát  csak akkor kellene fizetnie, ha
sehol nem állna olyan jogviszonyban,
amely megalapozza a biztosítási jog-
viszonyát. Ezzel kapcsolatban felhív-
nánk még a figyelmet arra, ha esetleg
a  biztosítási jogviszonya megszűnik,
a jogosultsága – passzív jogon – még
további 45 napig megmarad.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

Az olvasás védelmében cím-
mel, Olvasáskutatási tanulmá-
nyok alcímmel jelentetett meg
kötetet a Pont Kiadó. A múlt
hét csütörtökén a Damjanich
János Általános Iskolában le-
zajló olvasáskutatási konferen-
cián minden résztvevőt meg-
ajándékoztak a kötettel, hogy
behatóbban is ismerkedhes-
sen, foglalkozhasson majd a
témával.

A Pont Kiadó igazgatója, Szávai
Ilona köszöntötte a megjelenteket,
pedagógusokat, könyvtárosokat a
Pest megyében Szentendre, Érd, Vác
után most negyedik helyszínen meg-
rendezett eseményen. A beszélgetés,
vita vezetésében Nagy Attila és Pé-
terfi Rita voltak a társai, mindketten
szociológusok, olvasáskutatók, s a
kötet szerzői is. Nagy Attila Vázlat
közelmúltunk olvasáskultúrájának ál-
lapotáról, Péterfi Rita Mikszáth vagy
Meg Cabot? címmel publikált a
könyvben tanulmányt.  

Nagy Attila előadását két, mint
mondta, tételmondattal kezdte. Az el-
ső: vissza kell állítani az iskola tekin-
télyét. A második: a gyerek legfonto-
sabb pedagógusa a szülő. 

Ott lehet jó eredményt elérni az is-
kolában, folytatta, ahol a szülő nem
ellenségnek, hanem szövetségesnek
tekinti a pedagógust. Hogy Magyar-
ország az átlag alatti helyen van a
nemzetközi szinten vizsgált olvasás-
kultúrában, betudható a pedagógusi
tekintély csökkenésének. El kell jutni
oda, hogy a pedagógus az értelmiség
elitje legyen, kulturálisan domináns
személyiség. Vannak országok,
mondta, ahol nagyobb a megbecsült-
sége – anyagiakban is – annak, aki
óvodásokkal foglalkozik, mint az
egyetemi oktatónak. Hiszen övé a
legnagyobb felelősség az emberfor-
málásban. 

Nagy Attila beszélt arról is: azt,
hogy „olvasni jó” leginkább saját él-
ményből lehet felfedezni. A sokat ol-
vasó, egyáltalán, az olvasó gyereknek
nagyobb a képzelőereje, szárnyal a
fantáziája, felnőttkorában kevésbé fe-
nyegeti a beszűkülés, hogy tovább-
menjünk, az elbutulás veszélye. 

Szávai Ilona megjegyezte: a köny-
vet az utóbbi években árucikké fo-
kozták le. A népszerűsítése fizetett
hirdetés formájában történik. Mond-
juk, a szerző örül, hogy meghívják a
rádióba, beszéljen újonnan megjelent
könyvéről, aztán később megtudhatja
a kiadójától, mennyit fizetett ezért a
lehetőségért.

Péterfi Rita, aki az Országos Szé-

chényi Könyvtár olvasáskutatási osz-
tályának munkatársa, arról számolha-
tott be, hogyan látják a könyvtárak
helyzetét, mindazt, ami a könyvtárak-
ban zajlik. Azt nevezik olvasó ember-
nek, aki évente legalább egy könyvet
elolvas. Olvasói elitnek a legalább ha-
vonta egy könyvet olvasókat. A
könyvtárba járó gyerekek elsősorban
az olvasói elit gyerekei. Nagyok az
eltérések a gyerekek olvasási hajla-
mai között. De mit olvas, aki olvas? –
tette fel a kérdést. Leginkább az olyan
frissen jelentkezett külföldi szerző-
ket, akik sorozatban írnak ma divatos,
esetleg általuk, az ő sorozatban „gyár-
tott” könyveik által divatossá vált té-
mákról. 

A beszélgetés során megállapítást
nyert: Gödöllőn, elsősorban a Gödöl-
lői Városi Könyvtár eredményeit te-
kintve kiemelkedően jó az olvasási
helyzet. Fülöp Attiláné, a könyvtár
igazgatója mégis kétségének adott
hangot: lehet, hogy csak egy szűk
„elitet” érnek el? Péterfi Rita nem
gondolta, hogy így van, lévén tájéko-
zott abban a tekintetben, milyen sok-
féle módon végzik a gödöllői könyv-
tár munkatársai az olvasóvá nevelést. 

A jelenlevő pedagógusok különbö-
ző tapasztalataikról számoltak be.
Például, hogy az alsó tagozatosok kö-
rében nagyobb az olvasási kedv, mint
a már serdülőknél. Volt, aki úgy vélte,
a próza inkább megragadja a gyere-
kek figyelmét, mint a vers. Több rö-
vid prózát, mesét kéne beiktatni a tan-
menetbe. Más is megerősítette, hogy
a mesék csodákat művelnek. Nagy
Attila reagált: valóban, a mesék világ-
magyarázók, sűrítményei köznapi
tapasztalásainknak. 
– Drága kolléganő, ennél nagyobb
eredmény nincs! – volt a konferencia
zárómondata Nagy Attila részéről. 

Mi ez az eredmény? Hogy minden
reggel, a tanítás megkezdése előtt, há-
romnegyed nyolctól nyolcig egy-egy
gyerek, mindig más, mesét mond a
többieknek.

N. A.      

„Tudásdepó-Expressz”

Az olvasás konferencia a TÁMOP
3.2.4. pályázat „Tudásdepó-Exp-
ressz” programja keretében valósult
meg. A pályázatra, a Pest Megyei
Könyvtár vezetésével négy városi
könyvtár – a Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központ, az érdi
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, a
gödöllői Damjanich János Általános
Iskola és a váci Katona Lajos Városi
Könyvtár – konzorciumot alakított. 
A „Pest megyei Tudásdepó-Exp-

ressz” névre keresztelt pályázat az a
célt tűzte ki, hogy új tanulási formá-
kat és lehetőségeket dolgoz ki és ter-
jeszt el, és kialakítja az oktatási in-
tézmények és a kulturális intézmény-
rendszer együttműködésének újszerű
megoldásait. Ezzel járul hozzá az
egész életen át tartó tanulás feltéte-
leinek megteremtéséhez  – erről Fü-
löp Attiláné, a városi könyvtár igaz-
gatója tájékoztatta lapunkat. 

Mint megtudtuk, az intézmény, a
pályázaton belül konkrét konkrét 
program mellett kötelezte el magát,
ami négy fő pontból áll.

Adatbázis építést végeznek  Gödöl-
lő négy általános iskolájában (Dam-
janich János, Erkel Ferenc, Hajós Alf-
réd, Petőfi Sándor Általános Iskola),
aminek során az iskolai könyvtárak
gyűjteményét elektronikus katalógus-
ban feltárják, egységes adatbázisba
építik és a világhálón elérhetővé
teszik.

Honlapfejlesztést is végeznek,
aminek eredményeként az olvasók-
nak 24 órán át elérhető olvasásfe-j-
lesztést célzó szolgáltatásokat nyúj-
tanak. Igazi különlegességnek számít
majd gödöllői wikipédia elindítása,
ahol Gödöllő történelmére és a város
jelenlegi eseményeire vonatkozó szó-
cikkeket, fotókat rövid videókat tölt-
hetnek fel a polgárok. A honlapnak
lesz angol nyelvű változata, az oldalt
vakok és gyengénlátók is tudják majd
használni, illetve kialakítják a nyom-
tatóbarát verziót is.

Az olvasásfejlesztési programok
keretében gyerekeket és felnőtteket
célzó játékok, vetélkedők szervezé-
sére, lebonyolítására kerül sor. A 
gyerekeknek négy különböző olva-
sási programot ajánlanak, lefedve ez-
zel a gyermekirodalom, a természet-
tudományok, a matematika és a zene
területét. A könyvtárban biblioterá-
piás tanfolyam szerveződik, gyer-
mekkönyvtárosok, pedagógusok és
érdeklődő szülők részvételével. A
tanfolyam ingyenesen lesz, a részt-
vevők megismerhetik, hogy olvasmá-
nyaik miként befolyásolják személyi-
ségfejlődésüket, azok miként hasz-
nálhatók akár gyógyításra is.

A program része a könyvtáros szak-
emberek képzése is, ennek során angol
szaknyelvi, webszerkesztői és jel-
nyelvi tanfolyamokon vesznek részt a
könyvtár munkatársai.

A program 2010. szeptemberében
indult és jövő év áprilisában zárul le. 

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. A
pályázó konzorcium mintegy 90 mil-
lió Ft. támogatást kapott, ezen belül a
gödöllői programok 17 millió forin-
tot. -jb-

Olvasáskonferencia a Damjanich iskolában

A legnagyobb eredmény

Zmák Júlia igazgató elmondta,
hogy az elmúlt öt évben ez a harma-
dik EU-s pályázat, amit elnyer az
iskola. A mostani pályázat elsődle-
ges célja az iskolai tehetséggondo-
zás feltételrendszerének fejleszté-
se, a pedagógusok szakmai-mód-
szertani felkészítése, hogy a tehet-
séggondozás optimális feltételei
álljanak rendelkezésre az iskolá-
ban.

A pályázat keretében az iskola 31
pedagógusa vesz részt továbbkép-
zéseken, és ehhez kapcsolódóan va-
lósít meg fejlesztési programokat.

A pályázattal célul tűzték ki a te-
hetséges tanulók erős és egyben
gyenge oldalának fejlesztését, de
nagy hangsúlyt kap a megfelelő
„légkör” megteremtése, a szabad-
idős programok szervezése, ame-
lyek biztosítják a feltöltődést, pihe-
nést.

Az igazgatónő kiemelte, hogy
fontos, hogy a tanórai és tanórán kí-
vüli formákat összekapcsolják a ha-
tékonyság érdekében. Így az iskolá-
ban helyt kapnak a tehetséggondo-
zás keretében a differenciálás kü-
lönböző formái, délutáni foglalko-
zások (szakkör, önképzőkör, sport-
napközi, stb.) hétvégi programok,
nyári táborok.
Külön öröm, az iskola számára,
hogy 2009-ben az iskola felvételt

nyert a Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács által létrehozott, tehetségpon-
tok hálózatába.

Zmák Júlia felhívta a figyelmet,
hogy a szülők hatékony közremű-
ködése nélkül. A tehetséggondozást
sem tudja megoldani az iskola.
Fontos a családdal, a szülőkkel való
folyamatos kapcsolattartás, infor-
mációcsere. Ezt az elvet az iskola
eddigi gyakorlata is szem előtt tar-
totta, és folyamatosan igyekszik
erősíteni a pedagógus-szülő kap-
csolatot.

A pályázat sikeréhez az is hozzá-
járult, hogy az iskola a tehetség-
gondozást nem a szűken vett kere-
tek között értelmezi. Az iskola hit-
vallása, hogy minden diákja tehet-
séges adott területen, még ha más
területeken gyengébben is teljesít.
A pedagógus feladata az oktató-ne-
velő munka során felismerni a diák
képességeihez leginkább illeszkedő
területet, és abban motiválni a diá-
kot, emellett nem elhanyagolva az
alapfokú oktatás általános követel-
ményeit. Ebben nyújt igazi segítsé-
get ez a pályázat.

A projekt hatalmas előrelépést
jelent abban, hogy a tehetséggon-
dozás az elérhető legjobb színvo-
nalon folyjék a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskolában, így az eddig is je-
len lévő jó gyakorlat további meg-
erősítést kap. -jk-

Újabb sikeres pályázat a Hajós Iskolában

15 millió tehetséggondozásra
Az iskola 2009. októberében adta be “Az iskolai tehetséggondo-
zás feltételeinek fejlesztése a gödöllői Hajós Alfréd Általános
Iskolában” címmel pályázatát az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében meghirdetett TÁMOP 3.4.3 „Iskolai tehetséggon-
dozás” című pályázati felhívásra. Nagy öröm volt az intézmény
vezetése számára, amikor néhány nappal ezelőtt megszületett a
támogató döntés. 
Különösen kiemelkedő eredmény az elnyert 15 millió forint, hi-
szen a Közép-magyarországi régióban meghirdetett pályázati
adatok alapján mindösszesen 68 millió forint volt a rendelkezés-
re álló forrás, és a pályázók száma elérte a 40-et.
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Nagy örömmel adunk helyet annak a
levélnek, amit a napokban juttatott el
hozzánk egy kedves olvasónk.

Tisztelt Balogh Gyula Úr!

“Már negyedik alkalom volt, hogy
részt vehettem, vagyis vehettünk a
csodálatos magyar nóta esten. Nem
tudom szó nélkül hagyni azt a jó ér-
zést és örömet, hogy vannak még
ilyen odaadó és jóérzésű emberek,
mint ön, aki megszervezi nekünk ezt a
gyönyörű estét, amit február 26-án
kaptunk a fellépő művészektől és az
őket kísérő csodálatos zenészektől.
Dícséretet érdemelnek, mert a ze-
néjük szívből jön, és hozzánk szólnak. 

Mint nyugdíjas, és gondolom a tár-
saim nevében is mondhatom, hogy
ezen az esten elfelejtettünk mindent,
ami fáj, a gondjainkat, és csak a sze-
retetre gondoltunk. 
Ismételten csak a saját szavaimmal
tudom kifejezni köszöneteinket és jó
egészséget kívánni munkájukhoz!
Még szeretném megemlíteni Kubatov
Jánosnak a kedves szeretetét, amit a
nyugdíjasok felé tesz. Mindig odafi-
gyel, hogy jólérezzük magunkat.”

Tisztelettel: 
Cseke Józsefné, nyugdíjas

Tisztelt Szerkesztőség!

Egy óriási, szép élményemet szeret-
ném megköszönni azoknak a csodá-

latos embereknek, Gödöllő vezetői-
nek, akik a nőnapon kétórás felhőt-
len, szuper kikapcsolódással ajándé-
koztak meg. Időt, energiát nem kímél-
ve szórakoztatták a nőket és minden
résztvevőt. Biztos, hogy nincs az or-
szágban még egy ilyen település,
ahol erre példa lenne. Többek között
ezért is nagyon szeretek gödöllői len-
ni, mint azt Pécsi Ildikó művésznő is
mondta, akinek szintén köszönet jár a
kedves, szórakoztató konferálásért,
szereplésért.  Hálásan köszönöm még
egyszer, és remélem, hogy még sok
éven át részese lehetek az ilyen nő-
napi kikapcsolódásnak, amihez min-
den résztvevő „szereplőnek” na-
gyon-nagyon jó egészséget és minden
jót kívánok!

(név és cím a szerkesztőségben)

Olvasóink írták

Lokálpatrióta estek 2010

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja
Önt és családját 2010. április 22-én 18 órakor a Lokálpatrió-
ta estek 2010 elnevezésű rendezvénysorozatának harmadik részére.
Vendég: Borbás Mária, a Hír TV műsorvezetője
Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda bálterme
A beszélgetést vezeti: Radnóti László sportripor-
ter
Védnök: Dr. Gémesi György polgármester

A belépés díjtalan!

Ki vagyok Én?
Erdélyben születtem, majd érettségi után Budapestre sodort az élet,
és itt folytattam tanulmányaimat, ahol színész, műsorvezető – szer-
kesztő, és közgazdász diplomát is szereztem. Már pici gyerekként
volt bennem szereplési vágy, ennek és kitartásomnak köszönhetően,
ma a hangomból és játékomból élek, és ez így van jól. Színészként
dolgozom 12 éve, színpadon, reklámban, filmben valamint szinkron-
ban. Műsorvezetőként kipróbáltam magam televízióban, most pedig
itt a RÁDIÓAKTÍV 93,6-on, ami nagy öröm számomra és ugyanakkor
kihívás is. A hétfői Trafikot vezetem, ahol igyekszem érdekes témák-
kal foglakozni. Milyen témákban? Egészség és életmód, ezotéria, ba-
ba-mama, valamint az éppen aktuális gazdasági történésekkel is fog-
lalkozom. Azt gondolom, hogy az embernek nagyon sok mindent ki
kell próbálni, hogy választani tudjon mi az, amit szívesen csinál. A rá-
diózás az egy olyan dolog, amit örömmel csinálok.
Imádom az állatokat, szeretek főzni, hiszek a sorsban, és abban,
hogy igenis irányíthatjuk életünket, hiszen lehet, hogy minden meg
van írva, a „nagy könyvben” de azt senki nem mondta, hogy nem vál-
toztathatunk rajta.
Szabadidőmben, ha van ilyen, családommal igyekszem kikapcsolódni.

Ferencz Gabi, a Rádióaktív 93,6 műsorvezetője

A Rákóczi Szövetség még 1989-
ben alakult meg azzal a céllal,
hogy a határon túl (elsősorban a
Felvidéken és Kárpátalján) élő
magyar kisebbségek nemzeti,
kulturális, szellemi, közművelő-
dési és érdekképviseleti tevé-
kenységét segítse és hatékonyan
részt vállaljon identitástudatuk
megőrzésében. Március 19-én
tartotta alakuló ülését a szövet-
ség legújabb – gödöllői – tagszer-
vezete; ezzel kapcsolatban be-
szélgettünk a csoport életrehívó-
jával és vezetőjével, Tóth Tiborral.

– Honnan jött az ötlet, hogy a gödöl-
lőiek is bekapcsolódjanak ebbe a las-
san 20 éves múltra visszatekintő segí-
tő tevékenységbe?

– A Rákóczi Szövetség elnöke, dr.
Halzl József jó kapcsolatokat ápol Gö-
döllővel, a város vezetőivel, így tisztá-
ban volt azzal, hogy Gödöllő szellemi-
sége és az, ahogyan a határon túl élő
magyarságot támogatja, közel áll a
Szövetség által lefektetett szellemiség-
hez. Krassay László alpolgármester ke-
resett meg engem azzal, hogy lenne-e
kedvem megalapítani a helyi szerve-
zetet. Mivel az előbb említett szellemi-
ség közel áll hozzám, így örömmel tet-
tem eleget a felkérésnek.

– Kik a tagjaik?
– A Rákóczi Szövetségről tudni kell,

hogy ifjúsági és helyi szervezetek segí-
tik a működését. Nálunk viszont tulaj-
donképpen ötvöződik ez a két típus; he-
lyi szervezetként nagyon sok diák is a
tagjaink közé tartozik. Ez utóbbinak
azért van kiemelkedő jelentősége, hi-
szen a mostani fiatalságon múlik a jövő,
ha át tudjuk adni számukra a szövetség
gondolatiságát, akkor ez a fajta támoga-
tási forma egyhamar nem szűnik meg.

– Mely határon túli területeken
igyekeznek segíteni?

– A szövetség alapszabályában rög-

zítve van, hogy a különböző szerveze-
teknek ki kell választani egy adott térsé-
get, és azt kell segíteniük, ahogy csak
tudják. A gödöllői csoport Kárpátalját,
azonbelül is Kígyós települést fogja tá-
mogatni. Kígyóson egyébként körülbe-
lül ezren élnek, a lakosok 90 százaléka
magyar. A választás azért esett erre a
községre, mert egy évekkel ezelőtti 
földrengés szinte teljesen elpusztította
az ottani – egyszem – általános iskolát.
Az intézmény egy időre meg is szűnt, a
tanítás is csak tavaly szeptemberben in-
dult el újra. A veszély az, hogyha bezár-
ja kapuit az iskola, akkor a gyerekek
nem tudnak magyar nyelvű intézmény-
ben tanulni, ezáltal lassan elveszítik az
identitásukat.

– Mit tudnak tenni annak érdeké-
ben, hogy ez ne történjen meg?

– Tárgyi eszközök gyűjtésével és
pénzadományokkal igyekszünk segíteni
az ottani állapotokon. Több gödöllői kö-
zépiskolában is könyvgyűjtést szervez-
tük és szervezünk; a jövőben minden-
képpen szeretnénk ebbe bevonni az álta-
lános iskolákat is. Az első pénzadomá-
nyokat az alakuló ülésünkön adtuk át a
kígyósi református egyház vezetőjének
Vitéz Pocsai Vince Tiszteletes Úrnak,,
aki jelenlétével megtisztelte az összejö-
vetelünket.

– A tárgyi adományokat hogyan
juttatják el az érintett településre?

– A frissen alakult csapat április 17-én
és 18-án egy kirándulás keretében keresi
majd fel Kígyóst, ahol átadjuk a gyűjtés-

ből származó könyveket. Kígyós mellett
felkeressük még Beregszászt és Mun-
kácsot is, hogy a gödöllői diákok
érzékelhessék azokat a nehéz körülmé-
nyeket (legyen szó akár a mindennapi
életről vagy az iskolai helyzetről), amik
Kárpátalján uralkodnak. Talán ez is se-
gít majd abban, hogy a jövő nemzedéke
is magáénak érezze és támogassa a ha-
táron túli településeket.

– Milyen terveik vannak a jövőre
nézve?

– Természetesen a gyűjtést folytatjuk
tovább. Emellett szeretnénk hagyo-
mányt teremteni azzal, hogy minden év-
ben vendégül kívánunk látni kárpátaljai

diákokat és tanárokat. Célunk, hogy
megismertessük velük Gödöllőt és az
ország más, szép vidékeit, neveze-
tességeit, ezáltal is közelebb hozva a
magyarságot, határon innen és határon
túl.

– Ha valaki csatlakozni kíván
Önökhöz, hogyan tudja megtenni?

– Örömmel látunk mindenkit, aki
fontosnak tartja a határon túli magyar-
ság támogatását, a velük való kapcso-

lattartást. Különösen örülünk a fiatalok,
a jövő generációja érdeklődésének! 

Ha kapcsolatba szeretnének velünk
lépni, akkor írjanak a
rakoczi.godollo@gmail.com e-mail
címre, és elküldjük a belépési forma-
nyomtatványt.

– A Rákóczi Szövetséget hogyan le-
het támogatni?

– Igyekszünk a jótékonysági felhívá-
sainkat minél szélesebb körben meg-
hirdetni, így érdemes ezeket figyelni.
Továbbá a Szövetség központi prog-
ramjai támogatására is van lehetőség,
akár az adónk 1 százalékának a felaján-
lásával (Adószám: 19719029-1-41). A
Szövetségről, a jövőbeni programokról
a www.rakocziszovetseg.hu webolda-
lon kaphatnak részletes tájékoztatást.   cr

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub szer-
vezésében idén második alkalommal
került megrendezésre a Lokálpatrióta
Estek elnevezésű prog-
ramsorozat. Szűk egy
hónappal ezelőtt Kudlik
Júliát láthatták vendé-
gül az érdeklődő gödöl-
lőiek a városi könyvtár-
ban, ezúttal pedig az Er-
zsébet Királyné Szálloda
emeleti báltermébe „köl-
töztek be” néhány órára
a televízió képernyőjéről
napról-napra visszakö-
szönő barátok.
A Barátok közt televíziós sorozat
méltán mondható népszerűnek, hi-
szen a minden hétköznap két résszel
bővelkedő szappanopera esténként 2
millió embert szögez a képernyők elé.
A sorozat fiatal és csinos „Zsófija”,
Kiss Ramóna készségesen állt Rad-
nóti László újságíró kérdései elé,

akinek életéről mindent megtud-
hattunk, ami a sorozaton kívül
van. 
A másik vendég a szűkebb pát-
riánkban jól ismert Németh

Kristóf volt, aki öt évig vezette a he-
lyi művelődési központot, a mai Mű-
vészetek Házát. 

Az est folyamán előkerültek gödöllői
és máshová kötődő anekdoták, bepil-
lantást nyerhettünk a sorozat forgatá-
sával kapcsolatos kulisszatitkok mö-
gé és megismerhettük a véleményeket
– a közönségét, de a szereplőkét is
saját karakterüket illetően.

-za-

HÚSVÉTI NAGYTAKARÍTÁS A 8. VÁLASZTÓKÖRZETBEN

Tisztelt 8. választókörzetben lakók!
Kedves Barátaim!

A tavaly novemberi várostakarítási nap után a társasházi közös
képviselőkkel összefogva körzettakarítást szervezünk. 
A körzet szebbé tétele nem egy naphoz kötött, célunk, hogy húsvétra tiszta
legyen saját környezetünk. Zsákok biztosítva vannak.

Várjuk minden kedves, segíteni vágyó és környezetéért tenni akaró lakos 
jelentkezését!
Jelentkezni a társasházi közös képviselőnél lehet.
Segítségüket előre is köszönöm!

Pintér Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselő
Meghívó a Gödöllői Lokálpatrió-
ta Klub társszervezésében törté-
nő autóbuszos kirándulásra, a
csíksomlyói búcsúra
Időpont: 2010. május 19-23.

A kirándulás első napjaiban a részt-
vevők ellátogatnak Kolozsvárra,
ahol lehetőség nyílik magyar nyel-
vű színházi előadás megtekinté-
sére, Korondra és Farkaslakára,
ahol megkoszorúzzák Tamási Áron
sírját. 
Gyimesbükkön  megtekintik a
„Rákóczi várat” és a történelmi ha-
tárt, majd szombaton részt vesznek
a Nyeregben a szentmisén. 
Bővebb információ és jelentkezés:
Pelyhe József: +36/20-823-1408.

Lokálpatrióta Estek 2010

Barátok közt
Megalakult a Rákóczi Szövetség Gödöllői Szervezete

Segítség Kárpátaljának

Meghívó

A tragikus sorsú tudós és államférfi, Teleki Pál halálának 69.
évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött megem-
lékezést tartunk sírjánál, a máriabesnyői temetőben 2010. március 28-
án, vasárnap 12 órakor.
A megemlékezésre hívunk és várunk mindenkit, akit tisztelettel tölt el Teleki
Pál önfeláldozó, hazafias munkássága. Ezen alkalommal is gondoljunk
együtt szeretettel arra a nagy nemzetnevelőnkre, aki csaknem egy évszázad
távlatából figyelmeztette már a magyarságot a nemzetromboló erők és esz-
mék káros következményeire, és az ellenük való összefogás szükségességére
a magyar haza érdekében.
A megemlékezésre (és vissza) különjáratú autóbusz indul a Művészetek Há-
za parkolójából 11.30-kor, ami minden közbeeső autóbusz megállóhelyen
felveszi utasait, de a Premontrei Gimnázium parkolójába nem megy be.
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Aki még nem járt Amerikában,
csak ott készült filmeket látott,
azt hiheti, hogy az amerikai
emberek gyönyörűek. Karcsú-
ak, magasak, kisportoltak.
Mint a filmszínészek. Mert a
filmszínészeket ismerjük csak.
Akik valóban karcsúak, maga-
sak és kisportoltak és a plasz-
tikai sebészeket sem kerülik el
széles ívben.

Csak az Amerikában megfordultak
elbeszéléseiből értesülhetünk róla,
hogy sehol annyi duci, elhízott em-
berrel nem lehet találkozni, mint azon
a tájon.

Hja, a hamburger! Meg a hot dog.
Meg a sültkrumpli. A fánk, a pala-
csinta…

Nem is csoda, ha nagy siker lehe-
tett Amerikában egy valódi francia
nő, Mireille Guiliano A francia nők
nem híznak című könyve. Tényleg?!
– tágulhatott kerekre a ducik szeme.
Nem híznak? És hogy csinálják?

Mireille Guiliano például úgy,
hogy csak elsőosztályú éttermekbe
jár. Vagy osztályon felüliekbe. Min-
denesetre, ötcsillagosokba. Mini-
mum. 

Az otthoni főzéstől sem riad vissza,
de halat készít, csirkét, s melléjük sok
zöldséget tálal. 

A most megjelent harmadik köny-
vének – a második ezt a címet viselte:
Francia nők télen-nyáron –, A francia
nők karriert csinálnak címűnek a vé-
gén is közöl néhányat a saját recept-
jeiből. De mint a cím mutatja, első-

sorban a karrierépítés-
ről ír. 
Amerikába ment férj-
hez. S a férjének sem
kis szerepe volt benne,
hogy milyen foglalkozást választott.
Feltette Mireille-nek a kérdést: mit is
szeretsz te, drágám? Meg is válaszol-
ta: enni, inni és utazni. Hát akkor?

Mireille-ből nagykereskedő lett. Ő
lett a pezsgő őshazája, a franciaorszá-
gi Champagne egyik pezsgőmárkájá-
nak az utazó nagykövete. Az arca. A
hangja. Veuve Clicquot a márka neve.
Hát ugye, először is be kellett vezetni
a köztudatba, hogy kell ezt a nevet ki-
mondani. A különböző rádiócsator-
nákhoz ügyeskedte be magát Mi-
reille, ott reklámozta a terméket. Sa-
ját maga. Előbb-utóbb felkeltette a
hallgatók figyelmét a franciás akcen-
tussal rendelkező női hang meg a
mondanivalója. 

Persze, nem mindenki pezsgőt for-
galmaz, számtalan más munkate-
rületen vannak jelen ma már a nők. A
könyv elsősorban általános tanácsok-
kal szolgál arra nézve, hogyan ka-
paszkodhatnak fel, egyre feljebb a
vállalati ranglétrán. Hogyan marad-
hatnak meg a már kivívott vezető po-
zícióban.  

Nagy szerepe lehet olyan dolgok-
nak, melyeket talán hajlamosak
vagyunk elbagatellizálni. A köszö-
nömnek. A mosolynak. Annak, hogy
aludjuk ki magunkat. Együnk jól.
Tartsunk néha egy-egy kis szünetet.
Engedjünk meg magunknak „moi-
időt”. „Moi” a francia nyelvben az

„én” hangsúlyos alakja. Tehát: oly-
kor-olykor magunk legyünk a legfon-
tosabbak a magunk számára. 

Lényeges az első benyomás. A
kézfogás. A nő kézfogása legyen
„vasököl bársonykesztyűben”. Néz-
zünk a szemébe annak, akivel be-
szélünk. Tudjunk nemet mondani,
váltani, helyet, főnököt, ha megálla-
píthatjuk, hogy a jelenlegivel sehogy
sem vergődünk zöldágra. 

Az igazi természetesen az, ha mi
magunk válunk főnökökké. (Mint 
ahogy Mireille vezérigazgatójává a
Veuve Clicquot Részvénytársaság-
nak.) Nő főnök? Ettől a nő beosztot-
tak többségét is kirázza a hideg. De
hát bebizonyítani azt, hogy mi nők
sem vagyunk rosszabb vezetők, mint
a férfiak, ahhoz képest, hogy megsze-
reztük a magas pozíciót, már egysze-
rű, mint a pofon. 
Mireille Guiliano: A francia nők kar-
riert csinálnak. -nád-  

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy francia New Yorkban

(folytatás az 1. oldalról) 

Ezt a várost tekintette második otthoná-
nak a művész, aki Gödöllőn erdőjáró,
Szentendrén pedig Duna járó volt, s aki,
mint az a visszaemlékezésből is kiderült
– mindig megőrizte remek humorát. 

Egy későbbi generáció szemszögéből
idézte meg Remsey Jenő György alakját
az unoka, Remsey Flóra.

Szavaiból egy csodálatos, mindenki-
re odafigyelő, mindenkit szerető és min-
denki által szeretett ember rajzolódott
ki, aki mindig mindenre odafigyelt, aki-
nek mindig mindenre maradt ideje an-
nak ellenére, hogy a mindennapok fela-
datait is ellátta. 

Nem vette körül a művészek köré
sokak által odaképzelt kék-lila köd ha-
nem benne élt a mindennapok vérkerin-
gésében, és mindenhol ott volt a keze
nyoma a családban.

– Mindig nyitva volt a kapu. Állítom,
hogy az utcában utoljára csukta be 
kulcscsal a kaput. Valami sugárzó volt
benne, s ezt a sugárzást, szeretetet to-
vábbította sokfelé, amit bizonyít az is,
hogy ilyen sokan vagyunk itt – mondta
Remsey Flóra, akinek nagyszívű jóág-
ként, de ugyanakkor hihetetlen erővel
küzdeni tudó dupla tüzű paripaként él
emlékezetében a sokszor idegenek által
is Apának nevezett Remsey Jenő 
György.

A városi könyvtárban látható festmé-
nyek, irodalmi emlékek, valamint a
Kresz Albert és Winkler Csaba által
készített fotók mellett az érdeklődők fi-
gyelemmel kísérhették azt a filmet is,

amit a Magyar Televízió készített a mű-
vészről. A tervek szerint ezt az 50 perces
dokumentum-műsort az emlékév kere-
tében külön esten is levetítik majd. A ju-
bileumhoz kapcsolódóan a következők-
ben előadást is rendeznek, melynek se-
gítségével részletesen áttekintik a most
bemutatott életművet.  

A rendezvénysorozat a Kis-
kastélyban zárult, ahol a ma-
gángyűjteményekben lévő
Remsey-képekből láthatnak
válogatást az érdeklődők.
Bálint Zsuzsa és Szűcsi Ba-
lázs zenei műsora után Rem-
sey Flóra megköszönte mind-
azok munkáját, akik részt vet-

tek abban az óriási mun-
kában, aminek eredmé-
nyeként a háromhelyszínes prog-
ram megvalósulhatott, s külön kö-
szönetet mondott Gémesi György
polgármesternek, amiért a város
ilyen nehéz gazdasági viszonyok
mellett is támogatta az emlékév
megrendezését. 

***
A Gödöllői Tavaszi Napok program-

jához kapcsolódott az a koncert is, amit
március 21-én adott a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar a Szentháromság temp-
lomban. A tavaszi hangverseny műso-
rán – a városunkban élő Juniki Sparta-
kus hegedűművész ötletét megvalósítva
– barokk (Handel) és XX. századi (Mes-
siaen) művek szerepeltek. A zenekar
karmester nélkül, kamaraegyüttesként
lépett fel, ahogyan a kortárs művészek is
tolmácsolták századokkal ezelőtt a ba-
rokk darabokat. A hangversenyen köz-
reműködött Király Csaba Liszt Ferenc-
díjas zongora- és orgonaművész, a Ma-
gyar Liszt Ferenc Társaság főtitkára, a
koncertmester Juniki Spartakus volt.

Ferenczi Anna, a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar Alapítvány kuratóriumá-
nak elnökhelyettese lapunknak elmond-
ta, a műsorválasztással azt a célt szolgál-
ták, hogy minél több érdeklődővel meg-

szerettessék a XX. századi zeneiroda-
lom értékes műveit. 

Messiaen 1956-1958-ig összegyűj-
tötte és rendszerezte Franciaország ma-
dárdalkincsét. Zeneszerzési stílusában
erőteljesen megmutatkoznak a hindu és
görög ritmika, a népzene, a gregorián,
illetve az idő és időtartam elméletének

hatásai. Gondolatvilágában a katolikus
hit, a természetközelség és a francia ha-
gyomány folytatása játszotta a legfon-
tosabb szerepet. Az Úr születése című
orgonameditációjából három tétel csen-
dült fel a hangversenyen. 

A műsorban Handel 16 orgonaverse-
nyéből három mű hangzott el, melyek
érdekes kontrasztot képeztek Messiaen
művének befelé forduló, meditatív jelle-
gével. A zenekar előadásával tanúbi-
zonyságot tett arról, hogy kamarazene-
karként is színvonalas koncertet tud ad-
ni. Az est talán legnagyobb tetszéssel fo-
gadott műve Messiaen Jézus vállalja a
szenvedést című darabja volt, melynek
nagyszerű zenei íve csodálatosan ér-
zékeltette a szenvedés fájdalmából a fel-
támadás megdicsőülésébe vezető utat.

***
A Tavaszi Fesztivál – Gödöllői Ta-

vaszi Napok eseményeibe bekapcsoló-
dott a GIM-Ház is.  Március 26-án az al-
kotóházban jelenleg látható, Minitexti-
lek című kiállításhoz kapcsolódóan 
szakmai tárlatvezetést tartanak, 17 órai
kezdettel, majd 18 órától Fekete
Györggyel, a Magyar Iparművészet cí-
mű folyóirat főszerkesztőjével találkoz-
hatnak az érdeklődők. -jk-

Tavaszi Fesztivál- Gödöllői Tavaszi Napok

Megnyílt a Remsey Jenő György emlékév

Különböző internetes vitafóru-
mokon hívők és ateisták kö-
zött azt látom, hogy utóbbiak
úgy képzelik, templomba men-
ni, istentiszteleten részt venni
borzasztó kínszenvedés, csak-
is valami kényszernek enge-
delmeskedhet, aki templomba
megy. Vagy külső kényszer-
nek, vagy belsőnek, mert azt
hiszi, bűnt követne el az isten-
tiszteletek elmulasztása révén,
s feltétlenül a pokolra jutna. 

Nos, engem nem kényszerít senki, és
nem félek semmitől. Egyszerűen: sze-
retek templomban lenni. Szeretem az
istentiszteleteket. Többek közt azért is,
mert ott olyan élményekben lehet ré-
szem, mint az elmúlt hét szerdáján és
csütörtökén a II. Gödöllői Ökumenikus
Kántorkoncert közönségének.
Csütörtökön, a Királyi Kastély dísz-
termében megtartott koncerten vol-
tam ott, s tapasztaltam: elállhatott az
ember lélegzete attól, amit a szereplő
tíz kántor – illetve kilenc, mert az

egyik fellépő, a görög katolikus
Sivadó János lelkész nem az,
de hát az ő liturgiájuk jó része
amúgy is énekbeszéddel zajlik –
vitt végbe. A gyönyörű, felszár-

nyaló férfihangok mintha a magasba
röpítettek volna minket, hallgatókat
is.
Az ünnep elképzelhetetlen zene nél-
kül. Ujjongó, örömteli ének nélkül.
Most bejártuk a zene által a különbö-
ző ünnepeket, az egész egyházi évet,
ádventtől pünkösdig. Betekinthettünk
hitbéli elődeink – ahogy már hallot-
tam említeni, idősebb testvéreink – , a
zsidó hívők ünnepeibe is, Jakal Zol-
tán kántor jóvoltából,  aki Jom kip-
puri – Engesztelő napi - , és Ros has-
sanai – zsidó újévi – énekkel ismer-
tetett meg bennünket. 
Ő volt az egyetlen, aki nem gödöllői
templomhoz kötődött, hanem buda-
pesti imaházhoz, de nem a vendég
iránti udvariasság volt az oka óriási
sikerének, amit különösen az este ve-
zetőjeként, műsorközlőjeként is köz-
reműködő Balogh P. Piusz zongora-
kíséretével előadott Ros hassanai
szólóénekével ért el. 
Szóval, legszívesebben rögtön újra
végighallgattuk volna az egészet. De
hát jövő ilyenkorig várni kell.       N. A. 

A csoda hangjai

Kántorkoncert

Fotó: Samuné Tusor Mária
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GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET 
KÖZALAPÍTVÁNY 

Március 25. csütörtök 17.30
A vonós tanszak kamarazenei hangver-
senye
Március 26. péntek 18 óra
Tóthné Pataki Anikó (cselló) növendé-
keinek hangversenye
Március 27. szombat 11 óra
Béres Ágota (hegedű) növendékeinek
hangversenye
Március 30. kedd 19 óra
A hangszerelésről a XIX-XX. századi
szimfonikus természetfestés alapján 
I. rész. Dr. Farkas Iván zenetörténeti
előadása
Március 31. szerda 17 óra
Nagyné Kánya Andrea (hegedű) növen-
dékeinek hangversenye

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai

GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA 2.
KÖTET 

(1867-1945)

Mustra a készülő tanulmánykötetből
Előadások a Gödöllői Városi Múzeumban

2010. április 8. csütörtök 17 óra
Horváth Lajos történész-levéltáros

Gödöllő a forradalmak idején 1918-1919

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 

Tel.: 28- 421-997
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM
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Dr. Fallenbüchl Zoltán történész, egyetemi tanár, a tör-
ténettudományok doktora. 1924-ben született Budapes-
ten.

Pályafutása magán viseli a történelem kezenyomát.
Fallenbüchl Zoltán, aki apai ágon régi osztrák értelmiségi
család sarja, anyai ágon felmenője pedig a franciás mű-
veltségű író, hírlapíró, színházigazgató, a székely szárma-
zású Ambrus Zoltán, a kor híres, ünnepelt írója, színikriti-
kusa volt, aki a Nemzeti Színház igazgatójaként is tevé-
kenykedett, s 1897-től volt nyaralója a Lovarda utcában.

Városunk történelmébe Fallenbüchl professzor család-
ja, ősei is bekapcsolódtak: anyai szépapja Foltin János,
Grassalkovich gazdatisztje volt, anyai dédapja, Ambrus
József az isaszegi csatában rokkant meg. 

1942-ben a piaristáknál érettségizett, majd 1942-1946
között végezte egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter
Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán, történe-
lem-latin-földrajz szakon. A háborús idők miatt nagy nél-
külözések közepette tette le szakvizsgáit és szerezte meg
a doktorátust. 1947-től 1984-ig, nyugdíjba vonulásig az
Országos Széchenyi Könyvtárban dolgozott, ezen belül
16 évig a Térképtár, majd szintén 16 évig a Kézirattár tu-
dományos főmunkatársa volt. 

A történettudomány kandidátusa címet 1992-ben sze-
rezte meg, a nagydoktori címet, azaz a történettudomá-
nyok doktora minősítést pedig 1997-ben nyerte el. A ko-
rábbi évek hatalmas anyaggyűjtései eredményeképpen
sorra jelennek meg önálló archontológiai kötetei. Olyan
alapművek ezek, melyek hiányát eddig a kormányzat-,
igazgatás vagy társadalomtörténet kutatói és a családtör-
ténet búvárlói egyaránt érzékelhették. Tanár szüleitől örö-
költ hajlamot a fiatalokkal való törődésre, tudása átadá-
sára. Érezhették ezt azok a pályakezdő kollegák, akikkel
mindenkor önzetlenül foglalkozott.

Fallenbüchl Zoltán gyermekkorától kezdve a Lovarda
utcai nyaralóban töltötte a vakációt. később itt gondozta,
ápolta nagyapja hagyatékát, emlékét. 1985-ben állíttatta
fel Ambrus Zoltán mellszobrát a gödöllői ház kertjében.
1990-ben az író bútoraival, használati tárgyaival berende-
zett emlékszobát nyitott a ház egy részében.

Kutatási területe: művelődéstörténet, kartográfiatörté-
net, vezető tisztségviselők, hivatalnokok életrajza. Fal-
lenbüchl Zoltán mintegy 300 publikációt , több történelmi
témájú könyvet írt. Legjelentősebb művei: Magyarország
főméltóságai 1526-1848 (Budapesten jelent meg 1988-
ban, 5 nyelvű kiadásban); Mária Terézia magyar hivatal-
nokai (1989); Az 1738-1739. évi országos diákösszeírás
(1990); Magyarország főispánjai 1526-1848 (1994, 3
nyelvű kiadás); Grassalkovich Antal monográfia (1997, a
2. kiadás 1999-ben, német nyelven 2003-ban). Rendsze-
rezte és megírta édesanyja feljegyzései alapján nagyapja,
Ambrus Zoltán életrajzát Egyedül maradsz… címmel
(2000). Osztrák, szlovák és hazai levéltárakban kutatta a
XVII. és XVIII. századi magyarországi állami, királyi és
császári hivatalviselők életrajzát. Körülbelül 100 ezer
életrajzot gyűjtött össze, ami egy sajtókész életrajzi le-

xikon anyaga kéziratban. Ez az életrajzi adattár olyan
alapmű lehet, amely segítheti az adott korral foglalkozó
további kutatásokat.

Életművének elismeréseként 1994-ben a Magyar Köz-
társaság kiskeresztje kitüntetést vehette át a köztársasági
elnöktől, 1996-ban pedig aranydiplomát adományozott
neki az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A nemzetközi
tudományos életben is elismerték munkásságát, megkap-
ta Budapest-Józsefváros becsületrendjét, 2004. augusztus
20-án pedig Gödöllő városától a díszpolgári címet.

Előadásokat tartott Németországban, Lengyelország-
ban, Ausztriában. A spanyolok magyarországi kapcsola-
tairól francia nyelven írt művét kiadták Madridban. Az
osztrák Coronelli Gesellschaft für Globen- und Instru-
mentenkunde tudományos egyesület tiszteletbeli tagja, az
osztrák tudományos akadémia kiadásában megjelenő Ös-
terreichisches Biographisches Lexikon munkatársa volt.

Fallenbüchl Zoltán sokat foglalkozott Grassalkovich
Antallal, akinek személye meghatározó volt Gödöllő éle-
tében. 1971-ben jelent meg Grassalkovich Antal Beteges
és unalmas gondolatai című aforizmagyűjteményéről
írott tanulmánya. A Városi Múzeum 1997-ben jelentette
meg a Grassalkovich Antalról írt alapvető és hiányt pótló
mongoráfiáját, amely már a második kiadást is megérte.
A múzeum térképgyűjteményét is ő azonosította be, dol-
gozta fel és leltározta be. 

2006-ban, 81 éves korában hunyt el. (k.j.)

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

Dr. Fallenbühl Zoltán (1924–2006)

Több mint 100 kép készült

A fotózás folytatódik...

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

Mint arról korábban beszámol-
tunk, nagy sikerrel zárult az a
fotópályázat, amit még az év
elején hirdetett a
www.muemlekem.hu a királyi
kastéllyal közösen. Ennek ke-
retében  amatőr fotósok járhat-
ták be a kastély látogatók elől
elzárt részeit.

A Kresz Albert fotómű-
vész vezette zsűri márci-
us 11-én ült össze, hogy
kiválassza a négy győz-
tes képet a több száz kö-
zül, amelyet a kastélyfo-
tózáson készítettek a pá-
lyázók.

Mint ismert, három
kategóriába lehetett fel-
tölteni fotókat a
www.muemlekem.hu
pályázati oldalán. Így
külön kategória volt a
Gödöllői Királyi Kastély felújítás
alatt álló Rudolf- és Gizella-szárnya,
a megújítás előtt álló Muzsikus-
szárny, valamint a lovarda, istálló és a
kastélypark. A Kresz Albert fotómű-
vész vezette zsűri ebben a három ka-
tegóriában döntött a győztes fotókról,
s kiosztott egy különdíjat is.

A négy győztes kép készítője az el-
következő hetekben ünnepélyes kere-
tek között ajándékcsomagot, valamint
„örökbelépőt“ vehet át a Gödöllői Ki-
rályi Kastély igazgatójától, Révész T.
Mihálytól. 

Mivel a január 30-ai fotózásra a ha-
talmas havazás miatt nem jutott el va-

lamennyi jelentkező, a szervezők már
akkor elhatározták, hogy tavasz fo-
lyamán újabb pályázatra kerül sor a
kastélyban. Ennek időpontjáról azon-
ban még nem született döntés.

Valamennyi beérkezett fotó megte-
kinthető a www.muemlekem.hu cí-
men, a magazin rovatban.               (b.j.)

Az Erzsébet Királyné Szállodá-
ban már több alkalommal ren-
deztek kulturális programokat.
Zenei eseményeknek, könyv-
bemutatóknak nem egyszer
adott otthont a létesítmény,
március 18-tól pedig Töreky Fe-
renc grafikusművész – új alko-
tásaiból álló – kiállítását tekint-
hetik meg itt az érdeklődők.

Töreky Ferenc 1922-ben született
Nemesvitán. Képzőművészeti tanul-
mányai előtt pedagógiát, pszicholó-
giát, zenét, kultúrtörténetet és művé-
szettörténetet tanult. A képzőművé-
szet gazdag lehetőségeinek elméleté-
re és gyakorlatára a budapesti Képző-
művészeti Akadémián készült fel,
ahol 1952-ben tervezőgrafikai diplo-
mát kapott.

A tervezőgrafika minden területén
széleskörűen tevékenykedett/tevé-
kenykedik: tervezett plakátokat, kiál-
lításokat, prospektusokat, számtalan

nyomtatványt, csomagolást, szállo-
dák, intézmények, vállalatok, városok
információs rendszerét, arculatát.
Kártyák, könyvek, folyóiratok illuszt-
rációit, művészi falinaptárakat. Al-
kotásai sok százezer példányban ki-
nyomtatva eljutottak a világ számos
országába. Üvegfestményei szállo-

dákban, uszodákban és magánházak-
ban találhatók. Számos hazai és kül-
földi kiállításon vett részt. Műveiből
nagyobb gyűjtemények Németor-
szágban, Írországban, Hongkongban,
Svédországban, Kanadában vannak.
A kiállítás május 2-ig látható a szállo-
dában. (b.ny.)

Új szerepkörben az Erzsébet Királyné Szálloda

Töreky Ferenc kiállítása Az utolsó, márciusi havazásban csúszóssá vált út miatt bekövetkezett autó-
balesetben kidöntötték a Szent István Egyetem területére érkezőket üdvözlő
hatalmas kőtáblát. A helyreállításán dolgoznak.
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Eltűnhet a fecske Magyarországról

A 2010-es Év madara

Március 27-28.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 06-30-9531242

Veresegyház, Bánóczi u. 1.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Egy fecske nem csinál nyarat,
de lehet, hogy hamarosan tel-
jesen eltűnnek e madarak a
nyári égboltról. 2010 a fecskék
éve, ezzel próbálja a Magyar
Madártani Egyesület felhívni a
figyelmet, hogy a tavasz hírnö-
kei végveszélyben vannak.

Aggasztóak a friss fecskeállomány-
elemzések: ha a tendencia folytató-
dik, 2020-ra a többségük kipusztulhat
Magyarországról! A fecskék eltű-
nése indikátora azoknak a válto-
zásoknak, melyek hazánkban és
globálisan is megfigyelhetőek.

1999-2009 között a molnár-
fecskék állománya 65%-kal, a
füsti fecskéké 44%-kal, a parti-
fecskéké 30%-kal csökkent ha-
zánkban! Az MME Monitoring
Központja által rendelkezésünkre
bocsátott adatok azért olyan elke-
serítőek, mert nem egy-két év
változását mutatják, hanem folyama-
tos állománycsökkenési tendenciára
hívják fel a figyelmet!

Az elmúlt évek részadatai már sej-
tették, hogy probléma van a fecskék-
kel, ezért is választották őket a 2010.
év madarainak. Ám a tíz éves adatso-

rok most elkészült elemzése – a csök-
kenés valódi mértéke – még a szak-
embereket is meglepte. A fajok eltű-
nése, a biodiverzitás csökkenése nem
csak az egyes állatfajokra van hatás-
sal, hanem ránk is; a fecskék eltűnése
indikátora azoknak a változásoknak,
melyek hazánkban és globálisan is
megfigyelhetőek.

Íme, néhány a legfontosabbak ha-
tások, következmények közül:

• a klímaváltozás miatt növekszik a
szélsőséges időjárási helyzetek (szá-
razságok, viharok, özönvízszerű csa-
padék, földcsuszamlások, árvizek)
száma, ami balesetveszélyt, mező-
gazdasági károkat, időszakos ellátási
problémákat okoz már napjainkban is;

• a sarki jégsapkák olvadása miatt
bekövetkező tengervízszint-emelke-
dés tengerparti területvesztést, orszá-

gokon belüli népességvándorlást,
majd az országok és kontinensek
közötti klímamenekült-probléma, a
társadalmi és nemzetközi konfliktu-
sok felerősödését (pl. vízháborúk)
okozhatja már a közel- és középjövő-
ben.

• a leginkább városiasodott molnár-
fecskéket érő környezetszennyezés
közvetlenül bennünket is megbetegít; 

• a vidékies környezetben élő füsti
fecskéink állománycsökkenésének

egyik fő oka, hogy az elmúlt évtized-
ben összeomlott mind az intézmé-
nyes, mind a háztáji állattartás Ma-
gyarországon, ami a fecskék állo-
mánycsökkenése mellett számunkra
is kedvezőtlen szociális és gazdasági
következményekkel jár, ezek a hatá-

sok más fajokat is érintenek.
Többször felmerül a kérdés:

mit tehetünk?
Az egyén saját életmódjá-

ban érhet el változásokat, saját
környezetében használhat
olyan eszközöket, amik segítik
a fecskék fészekrakását és köl-
tési sikerét. Elindítjuk a fecske-
figyelő rendszert, a megfigye-
léseket és a párbeszédet, ta-
nácsadást megkönnyíthessük.

Mivel a fecskéket vonulás közben
a telelőterületeken és az itthoni köl-
tőhelyeiken érő komplex hatásokat
közvetlenül és magunkban nem tud-
juk befolyásolni, a legfontosabb,
hogy a Madárbarát kert program ke-
retében hozzásegítsük őket a lehető
legnagyobb költési siker eléréséhez, a
legtöbb fióka reptetéséhez fecskepe-
lenka-kihelyezéssel, sárgyűjtő he-
lyekkel, mű fecskefészkekkel, fé-
szekalapokkal, mesterséges molnár-
fecske telepekkel, partifecske költő-
falakkal, a geolokátoros fecskevonu-
lás-kutatás támogatásával.

Reméljük nem késő, és a tavasz
hírnökei megmenekülhetnek a teljes
eltűnéstől és még unokáink is boldo-
gan tekintehtnek fel a tavaszi égboltra
és várják majd az első fecskéket.

www.mme.hu

A cicának meghalt a gazdá-
ja egy idősotthonban. Két
hétig bolyongott a folyosó-
kon, mindenki etette, de
senki sem fogadta be, ezért
úgy döntöttek elaltatják.
„Pici“ cica 5 év körüli, ol-
tott, ivartalanított lánycica,
kedves szelíd, de más
macskákat nem szeret. Át-
menetileg lakik nálam, de
mivel nem jön ki a másik 3
macskával, ezért új gazdi
kellene neki. Teszteltük
minden vírusos betegségre:
NEGATÍV. Kinti-benti cica
volt. Házhoz szállítjuk.
Tel.: 06-20/9547-249

Egy magyar vizsla lett a világ leg-
nagyobb és legrangosabb ku-
tyakiállításának idei győztese.

Az angliai Birminghamben tartott
éves nemzetközi kutyaseregszemlére
az idén 187 fajta képviseletében
összesen több mint 22 ezer „verseny-
zőt“ neveztek.

A kiválasztott legjobbak és leg-
szebbek részvételével tartott négyna-
pos döntő végén, a birminghami ren-
dezvénycsarnokban vasárnap este a
Yogi névre hallgató, hétéves magyar
vizslának ítélték a „Best in Show“ –
vagyis a Kiállítás Legjobbja – elisme-
rést, több ezres közönség ünneplése
közepette. Valerie Foss döntőbíró az

indoklásban meleg szavakkal
méltatta Yogi „erőteljes, mégis
szabad, gyönyörű mozgását és
tartását“.

Az északnyugat-angliai Car-
lisle kisvárosban lakó vizsla ki-
képzője és felvezetője, John
Thirlwell a verseny után közölte:
Yogi a legrangosabb megméret-
tetés győzteseként most már va-
lószínűleg visszavonul.

Bár nekünk, magyaroknak ez
nagy nemzeti büszkeség, azt el kell
mondjuk, hogy Yogi ötödíziglen
büszkélkedhet magyar ősökkel, hi-
szen angol és ausztrál „szülők” gyer-
meke. A magyar vizsla az egyik legis-
mertebb és legkedveltebb magyar faj-

tánk. Nagy népszerűségnek örvend
szerte Európában, főként Angliában,
de híres kennelek találhatók az Egye-
sült Államokban, Kanadában, sőt
még Ausztráliában is!

(pts)

A ritka földimalacokból az
egész világon alig több mint 60
példány él állatkertekben, a
győri pár azonban olyan jól érzi
magát, hogy a napokban egy
kölykük is született.

Több mint száz év után először volt
látható Magyarországon földimalac a
győri Xantus János Állatkertben ta-
valy. Az „állatkertészeti“ ritkaságnak
számító fajból egy hím és egy nős-
tény állat érkezett 2009-ben egy tan-
zániai állatkertből, nem kis szakmai
kihívás elé állítva a kisalföldi zoo
csapatát. A győri állatkerten kívül Eu-
rópában jelenleg mindössze tucatnyi
intézményben találkozhatunk e rend-
kívül érdekes fajjal és az egész vilá-
gon alig több mint 60 egyed él állat-

kertekben! Ritkasága mi-
att az Európai Állatker-
tek és Akváriumok Szö-
vetsége tenyészprogra-
mot működtet a faj fog-
ságban történő szaporítá-
sának elősegítésére. A
győri földimalacok vi-
szont annyira jól érzik magukat új
helyükön, nemrégiben megszületett
az első magyarországi földimalackö-
lyök. Az ellés igazi különlegesség,
hiszen az egész világon összesen há-
rom bébi született az elmúlt egy év-
ben. Az állatkert munkatársai az
anyán már 2-3 héttel korábban észre-
vették az ellésre utaló jeleket, ennek
ellenére nagy volt az izgalom, a köly-
kök több mint 70 százalékát ugyanis
emberi segítséggel kell nevelni. A

győri nőstény jó anyának bizonyult, s
az 1680 grammal született kölyök
alig egy hét alatt egy kilót gyarapo-
dott. Lassan kezdi felfedezni lakóhe-
lyét, már egyedül is kisebb sétákra in-
dul. A kölyök az első három hónapot
az anyjával kettesben tölti, ezután is-
merkedhet meg apjával is.

Várhatóan fél–egyéves koráig a
győri állatkertben marad, ezt követő-
en a tenyészprogram keretében másik
állatkertbe költözik majd. (pts)

Az idei évtől már nem csak kul-
turális, hanem „zöld“ fővárosa
is van Európának: idén első-
ként Stockholm viselheti a cí-
met. Az ötlet először 2006 má-
jusában merült fel egy tallinni
konferencián, amelyet Jüri Ra-
tas, az észt főváros akkori pol-
gármesterének javaslatára hív-
tak össze.

A találkozón 15 európai városnak és
az észt városok szövetségének képvi-
selői közös memorandumot fogadtak
el az Európa Zöld Fővárosa cím létre-
hozásáról – idézi fel a kezdeteket az
Európai Bizottság honlapja. Mára
több mint 40 jelentős európai város,
köztük 21 tagállam fővárosa támogat-
ja a kezdeményezést.

Mostantól kezdve tehát minden év-
ben egy olyan európai város viselheti
a címet, amely élen jár a környezet-

barát városi életmód kialakításában,
így példaként szolgálhat más városok
számára. Az Európa Zöld Fővárosa
címért minden, legalább 200 ezer la-
kosú város pályázhat a 27 EU-tagál-
lamban, a tagjelölt országokból (Tö-
rökország, Macedónia, Horvátor-
szág), valamint az Európai Gazdasági
Térség országaiból (Izland, Norvégia,

Liechtenstein). Azoknak az országok-
nak az esetében, amelyekben egyet-
len város lakossága sem éri el a 200
ezret, az ország legnagyobb városa
pályázhat.

A díj első nyerteseként idén Stock-
holm, majd jövőre Hamburg viselheti
a címet. A 2012. és 2013. évre vonat-
kozó pályázatok leadási határideje
2010. február 1. volt, így már kide-

rült, hogy 17 európai város
– Espoo, Malmö, Glas-
gow, Reykjavík, Torun,
Lódz, Antwerpen, Nürn-
berg, Nantes, Vitoria-Gas-
teiz, Barcelona, Murcia,
Sevilla, Bologna, Róma,
Ljubljana és Budapest –
méretteti meg magát a
zöld fővárosi címért. A
döntőbe jutott városok ne-
vét március végén teszik
közzé, míg az eredmény-

hirdetésre októberben, az idei zöld fő-
város Stockholmban kerül majd sor.

Az Észak Velencéjeként is ismert
svéd főváros mindenesetre feladta a
leckét a többi pályázónak: a több mint
800 ezres város lakosságának 95 szá-
zaléka legfeljebb 300 méteres távol-
ságban él a legközelebbi zöldterület-
től. A város emellett többek között

korszerű, integrált szemléletű hulla-
dékgazdálkodásával, a zajszennyezés
megelőzésére bevezetett világos és
hatékony intézkedéseivel, a vízminő-

ség védelmére kidolgozott,
új viszonyítási pontot te-
remtő tervével érdemelte ki
az elismerést. 

Stockholm környezettu-
datosságát bizonyítja az is,
hogy a város minden vona-
ta és belvárosi busza meg-
újuló üzemanyaggal közle-
kedik. A település teljes
üvegházgáz-kibocsátása 25
százalékkal mérséklődött
1990 óta, és a városvezetés
azt az ambiciózus célt tűzte

ki, hogy 2050-re teljesen függetlenné
teszi a fővárost a fosszilis energiahor-
dozóktól.

Az év folyamán számos program
várja Stockholmban az érdeklődőket
és a szakértőket. A hivatalos szeminá-
riumok témái felölelik az állampolgá-
rokkal való környezetvédelmi témájú
kommunikációt, a polgárok zöldpro-
jektekbe való bevonását, a fenntart-
ható városi környezet (például városi
fásítás, esővíz kezelése, veszélyes
hulladék) kérdéskörét, a város és a
térség vállalatai által megkötött klí-
mapaktum részleteit és tanulságait –
olvasható a város honlapján.

A Természetvédelmi Világalap
(WWF) Föld Órája kezdeményezésé-
hez értekezlet és koncert is kapcsoló-
dik majd, de szakmai tanácskozást
tartanak például a gerillakertészetről
is, és számos kiállítás nyitja meg ka-
puit a fenntarthatóság témakörében.
Október 20. és 22. között sor kerül az
első Európa Zöld Fővárosa konferen-
ciára, amelynek fő célja, hogy fóru-
mot biztosítson a fenntartható városi
fejlődéssel kapcsolatos tudás- és ta-
pasztalatcserére az európai városok
képviselői között.

(pts)

Stockholm Európa első zöld fővárosa

Éljünk zölden!

Földimalacbébi a győri állatkertben

Világritkaság

Magyar vizsla a világ legszebb kutyája

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

Március 22-28-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Március 29-ápr. 4-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.

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

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek kötelező
veszettség elleni védőoltását nem közterüle-
ten, hanem a városi állatorvosi rendelőkben
adathatják be. Az alábbi időpontokban kedvez-
ményes áron oltathatják be állataikat:
Március 22-27-ig: hétfőtől péntekig
délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig, szombaton
délelőtt 9-12 óráig. Kovavet 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 Álla-
torvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 12-17-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 8-9

óráig, szombaton délelőtt 9-12 óráig. Dr. Bodó
Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u.
34.
A kedvezményes árú veszettség elleni védő-
oltás kutyánként 4.000.- forintba kerül, ami
tartalmazza az anyagköltséget, a kedvez-
ményes munkadíjat, a regisztrációs és bejelen-
tési költségeket és az illetéket. A szintén köte-
lező bélférgek elleni kezeléshez szükséges fé-
reghajtó tabletta ára 300.- forint/10 testtö-
meg kilogramm. Az ebek oltása kérhető egyéb
időpontokban is a rendelőkben, illetve háznál,
de ebben az esetben 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 állattartó köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját költségén veszettség
ellen beoltatni és féregteleníteni, majd mindezt
6 hónap múlva megismételni.

A felnőtt kutyát minden évben egyszer
kötelezően újra be kell oltatni.
Javasoljuk az ebek mikrochippel való meg-
jelölését, az elvesztett kutyák hazajuttatásá-
nak megkönnyítése érdekében. 
Ennek részleteiről kérjen információt az álla-
torvosoktól.

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

1. A pályázatot meghirdető szerv neve,
címe: Gödöllő Város Önkormányzata
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

Meghirdetett munkahely:
EGYETEM TÉRI ÓVODA (2100
Gödöllő, Egyetem tér 14.)
óvodavezető
Képesítési és egyéb feltételek:
főiskolai végzettség, tízéves pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat, leg-
alább 3 – 5 év vezetői gyakorlat. 
Juttatások, egyéb információ: 
b.: Kjt. alapján (alapilletmény + vezetői
pótlék). 
A megbízás 5 évre, 2010. augusztus 1.
2015. július 31-ig szól. 
Pbhi: KSZK honlapon történő megjele-
néstől számított 30 nap. 
A pályázathoz csatolni kell: a részletes
szakmai önéletrajzot, vezetési progra-
mot, fejlesztési elképzelést, okl. másola-
tokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítványt.
e.h.: a véleményezési határidő lejárta
utáni első testületi ülés.  
Pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot 2 példányban, zárt boríték-
ban, „Pályázat az Egyetem téri Óvoda
óvodavezetői állására” megjelöléssel, dr.
Gémesi György polgármesterhez kell
benyújtani (2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7).  

2. Meghirdetett munkahely:
MARTINOVICS ÚTI ÓVODA (2100
Gödöllő, Martinovics utca 16.)
óvodavezető
Képesítési és egyéb feltételek:
főiskolai végzettség, tízéves pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat, leg-
alább 3 – 5 év vezetői gyakorlat. 
Juttatások, egyéb információ: 
b.: Kjt. alapján (alapilletmény + vezetői
pótlék). 
A megbízás 5 évre, 2010. augusztus 1.

2015. július 31-ig szól. 
Pbhi: KSZK honlapon történő megje-
lenéstől számított 30 nap.
A pályázathoz csatolni kell: a részletes
szakmai önéletrajzot, vezetési progra-
mot, fejlesztési elképzelést, okl. másola-
tokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.
e.h.: a véleményezési határidő lejárta
utáni első testületi ülés.  
Pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot 2 példányban, zárt boríték-
ban, „Pályázat a Martinovics utcai Óvo-
da óvodavezetői állására” megjelöléssel,
Dr. Gémesi György polgármesterhez
kell benyújtani (2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 7).  

3. Meghirdetett munkahely:
SZENT JÁNOS UTCAI ÓVODA
(2100 Gödöllő, Szent János utca 6.) 
óvodavezető
Képesítési és egyéb feltételek:
főiskolai végzettség, tízéves pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat, leg-

alább 3 – 5 év vezetői gyakorlat. 
Juttatások, egyéb információ: 
b.: Kjt. alapján (alapilletmény + vezetői
pótlék). 
A megbízás 5 évre, 2010. augusztus 1.
2015. július 31-ig szól. 
Pbhi: KSZK honlapon történő megje-
lenéstől számított 30 nap.
A pályázathoz csatolni kell: a részletes
szakmai önéletrajzot, vezetési progra-
mot, fejlesztési elképzelést, okl. másola-
tokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.
e.h.: a véleményezési határidő lejárta
utáni első testületi ülés.  
Pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot 2 példányban, zárt boríték-
ban, „Pályázat a Szent János utcai Óvo-
da óvodavezetői állására” megjelöléssel,
dr. Gémesi György polgármesterhez kell
benyújtani Gödöllő, Szabadság tér 7).  

4. Meghirdetett munkahely:
KAZINCZY KÖRÚTI ÓVODA
(2100 Gödöllő, Kazinczy körút 32.) 

óvodavezető
Képesítési és egyéb feltételek:
főiskolai végzettség, tízéves pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat, leg-
alább 3 – 5 év vezetői gyakorlat. 
Juttatások, egyéb információ: 
b.: Kjt. alapján (alapilletmény + vezetői
pótlék). 
A megbízás 5 évre, 2010. augusztus 1.
2015. július 31-ig szól. 
Pbhi: KSZK honlapon történő megjele-
néstől számított 30 nap.
A pályázathoz csatolni kell: a részletes
szakmai önéletrajzot, vezetési progra-
mot, fejlesztési elképzelést, okl. másola-
tokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.
e.h.: a véleményezési határidő lejárta
utáni első testületi ülés.  
Pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot 2 példányban, zárt boríték-
ban, „Pályázat a Kazinczy körúti Óvoda
óvodavezetői állására” megjelöléssel, dr.
Gémesi György polgármesterhez kell
benyújtani (Gödöllő, Szabadság tér 7).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő város Polgármesteri Hiva-
tala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
pályázatot hirdet okmányügyintézői
munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó feladatok: teljes
körű okmányügyintézés (kiemelten
gépjármű okmányok), ügyfélforgalom
bonyolítása, informatikai eszközök al-
kalmazása, döntés-előkészítés, ügyirat-
forgalom bonyolítása.
Az állás betöltetésének feltételei: 
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– közgazdasági szakközépiskolai vég-
zettség  vagy középiskolai végzettség és
középfokú számítástechnikai szakképe-
sítés, középiskolai végzettség és az
OKJ szerint: nyilvántartási és okmány-
ügyintéző, számítástechnikai progra-
mozó, számítógép rendszerprogramo-
zó, információrendszer-szervező, szá-
mítástechnikai szoftverüzemeltető szak-
képesítés a 9/1995. (II. 3.) Korm. rende-
letben előírtak szerint.
– közigazgatási versenyvizsga bizonyít-
vány,
– kinevezés esetén a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettség teljesítése. Közigaz-
gatási szervnél okmányügyintézői
munkakörben szerzett gyakorlat előnyt 

jelent. A kinevezés – 6
hónap próbaidő kiköté-
sével – határozatlan idő-
re szól. Illetmény és
egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény általános szabályai sze-
rint történik. 
A pályázathoz mellékelni kell:
képzettséget igazoló iratokat (vizsgabi-
zonyítványok); három hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt; fénykép-
pel ellátott szakmai önéletrajzot.
A pályázat benyújtásának határide-
je: a pályázati kiírás megjelenését kö-
vető 15 nap.
A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási határidőt követő 30 napon
belül.
Az állás betöltésének időpontja: az ál-
lás a pályázatok elbírálását követően a
munkakörre vonatkozó feltételek telje-
sítésével azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtását és a pályázat tar-
talmát titkosan kezeljük, a pályázat
eredményéről a pályázók az elbírálást
követően értesítést kapnak. A pályáza-
tot – lezárt borítékban „okmányügyin-
tézői pályázat” megjelöléssel – szemé-
lyesen, vagy postai úton kell benyújtani
Gödöllő város jegyzőjének – dr. Nánási
Éva részére – címezve (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.). A pályázat kiírója a
pályázat eredménytelenné nyilvánítás
jogát fenntartja
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Felhívás – Piac Kft.

Parkolóhely 
bérlési lehetőség a 

piaci mélygarázsban!

Kamerával és biztonsági szemé-
lyzettel védett parkoló, 24 órás
hozzáférhetőség, kedvező ár!

Irodahelyiségek 
kiadók 11- 18 m2-ig!

Érdeklődni a +36/30/503-0777-
es telefonszámon lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁS

EGY SZÁZALÉK 
A KÖRNYEZETI NEVELÉSÉRT

Kedves Adózó! A GATE Zöld Klub Egyesület kör-
nyezetünk védelmével, környezeti neveléssel és
szemléletformálással, Gödöllő ökovárossá alakítá-
sával, illetve ilyen irányú kutatásokkal foglalkozó,
kiemelten közhasznú civil szervezet. A gödöllői és a
környékbeli lakosságot, főként a gyermekeket érintő
programjaink (természetismereti vetélkedők, inter-
aktív kiállítások, pályázati felhívások, családi zöld
délutánok, Zöld  Forgatag, Ökotérkép, előadások is-
kolásoknak és pedagógusoknak stb.) egy részét pá-
lyázati források hiányában az 1 % támogatásoknak
köszönhetően tudjuk folytatni évek óta, ezért is kér-
jük segítségét, adója 1 %-ának felajánlását. Ehhez
annyit kell tennie, hogy a GATE Zöld Klub Egye-
sület 18671238-1-13 adószámát tartalmazó Ren-
delkező Nyilatkozatot egy szabvány méretű boríték-
ba teszi, és azt lezárja. A lezárt borítékot helyezze el
adóbevallási csomagjában. Támogatása jelentősen
hozzájárul környezetünk védelmének társadalmi
ügyéhez. Eddigi támogatóinknak ezúton is köszönjük
felajánlásaikat!

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 – ÉGETÉS
A 29/ 2008. (X. 27.)  sz. önkormányzati rendelet a közterületek és
az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról,
állagának megóvásáról szóló rendeletében foglalkozik a növényi
hulladék égetésével. 
A  6. paragrafusban foglaltak szerint erre kizárólag  az alábbi módon van
lehetőség:  
6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot
pénteken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-től 13 óráig lehet szabadtéren égetni,
egyéb időpontokban tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal
bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!
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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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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!

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
kerekeznek

Már a bajnoki elődöntőknél
tartanak a női extraliga küz-
delmei. A TEVA-Gödöllői RC a
Vasas ellen vívja az elődöntőt.
A lányok már két mérkőzésen
vannak túl az egyik fél harma-
dik győzelméig tartó párharc-
ban és sajnos egyelőre a fővá-
rosiak állnak jobban, akik
előbb hazai pályán verték nagy
csatában a mieinket, majd Gö-
döllőn is nyerni tudtak, így az
állás jelenleg 2:0 a Vasas ja-
vára.

Első meccs – Nagy csata, gö-
döllői bánat

Hatalmas küzdelmet hozott az elő-
döntő első mérkőzése. Deme Gábor
tanítványai az első két szettben pará-
déztak és elhúztak 2:0-ra. A folytatás-
ban viszont rövidzárlat keletkezett a
gépezetben, amit a rutinos Vasas ki is
használt. Előbb egyenlített, majd a
döntő játszmában, lélektani előnyét

kihasználva a győzelmet is megsze-
rezte.

Második meccs – Egyenlítés
helyett…

A második
mérkőzésen, ha-
zai környezetben
sem járt sikerrel a
TEVA-GRC. A
szokásos küzdő-
szellemmel most
sem volt gond, de
a játékban ismét
akadtak hibák. A
mieink kezdtek
jobban a találko-
zót és nyertük is
az első szettet, de
a folytatásban az

óbudaiak akarata érvényesült és ugyan
a negyedik szettben négy mecs-
cslabdát is sikerült hárítani, végül az
összeszokottabb csapat benyomását
keltő budapesti együttes ismét nyerni
tudott, így nagy lépést tett a döntőbe
jutásért. A harmadik mérkőzést ked-
den, lapzártánk után játszották Óbu-
dán. -tt-

Röplabda – Kettőből semmi

Egyelőre előny a Vasasnál
Bizonyára többen meglepődtek
azon, hogy az előzetes informá-
ciók ellenére nem lépett pályára
a Pest megyei I. osztályban sze-
replő Gödöllői SK felnőtt labda-
rúgó csapata az elmúlt szomba-
ton, az egyetemi sportpályán.
Nos, az ok egyszerű.

Csütörtök este derült ki, hogy a vi-
szontagságos időjárás miatt a szokásos
tavaszi pályakarbantartást nem tudták
elvégezni, amit az elmúlt hétvégére üte-
meztek be az üzemeltetők, így viszont le
kellett mondani a GSK vezetésének a
Felsőpakony elleni mérkőzést. Az ifjú-
sági csapat viszont nem halasztott, ők
inkább elutaztak Felsőpakonyba és le-
játszották a mérkőzést. Jól tették, hiszen
tavaszi harmadik meccsüket is meg-
nyerték Sztriskó István tanítványai és
ezzel már a 10. helyre léptek előre a
tabellán.

Megyei I/B osztály – GEAC ve-
reség nyitányként

Vereséggel kezdte a GEAC csapata a
tavaszt, miután a Dány otthonában ka-
pott ki Nagy Béla együttese. Az „egye-
temisták” továbbra is a 13. helyen állnak
a tabellán.

Megyei III. osztály – Pontszerzés
Kerepesen

Lejátszotta első tavaszi mérkőzését a
Gödöllői SK második csapata a megyei
III. osztály gödöllői csoportjában. Le-
géndi György legényei a bajnoki címre
apelláló Kerepes vendégeként értek el
döntetlent. A GSK II. jelenleg az 5. he-
lyen áll a tabellán.

Utánpótlás – Remek hétvége

Jónak mondható hétvégét zárt a Gö-
döllői SK NB II-ben szereplő U13-as és
U14-es gárdája a Csepel Halászi csapa-
tai ellen. Előbbi győzelemnek, míg 
utóbbi az egy évvel idősebbek ellen
döntetlennek örülhetett. -li-

Női Extraliga elődöntő,
1. mérkőzés

Vasas Duna Autó Óbuda – TEVA
GRC 3:2 (-25, -18, 20, 19, 10)

Női Extraliga elődöntő,
2. mérkőzés

TEVA Gödöllői RC – Vasas Duna
Autó 1:3 (20, -17, -18, -25)

Mind a Török Ignác Gimnázium
DSE, mind a Gödöllői SE csapata
remekeltek az elmúlt hétvégé-
ken. Előbbi a diákolimpia megyei
bajnokságában diadalmasko-
dott az 1997-es korosztályban,
valamint a ’98-as csapat bronz-
érmet szerzett a régiós döntő-
ben. A GSE az utánpótlás bajnok-
ság országos elődöntőjébe jutott
az U11-es és az U12-es lány csa-
pataival.

Újabb TIG remeklés – Diákolim-
piai arany, régió döntős bronz

Diákolimpia megyei bajnok a Török
Ignác Gimnázium 1997-es korosztályú
fiú csapata.  Az első helyen történő to-
vábbjutás országos elődöntős szerep-
lést ért. A csapat tagjai: Tóth Attila,
Kovács Csaba, Réti Tamás, Kalmár
Marcell, Papp Kristóf, Borhy Bo-
tond, Kukucska Dániel, Szabó Má-
té, Allmann Dávid, Gőz Tibor edző,
Péli Sándor testnevelő.
Eredmények:
Szentendre, Rákóczi Ált. Isk. – TIG
DSE 16:27; TIG DSE – Abony 22:12;
TIG DSE – Szigetszentmiklós 17:10

Március  21-én Vácott rendezték az
országos gyerekbajnokság 1998-as kor-
csoportjának régió döntőjét, amelyen a
TIG DSE sportolói a bronzérmet sze-
rezték meg. Csapattagok: Babity Ist-

ván, Borhy Botond, Deme Dániel,
Durucz Miklós, Kalmár Marcell, Kiss
Tamás, Márta Boldizsár, Nyománkai
Kristóf, Pitlik Marcell, Prehoda  Bar-
na, Puskás Gábor, Váczi Balázs, ed-
zők: Gőz Tibor, Mácsár Gyula.

GSE – Két csapattal az országos
elődöntőben  

A GSE U11-es lány csapata a Vácon,
március 21-én megrendezett régiódön-
tőn minden mérkőzését magabiztosan
nyerve, az első helyen jutott az országos
gyermekbajnokság elődöntőjébe. A
csapat tagjai: Botyik Alexandra, Csen-
teri Anna, Hornyák Bernadett, Ho-
ruczi Fédra, Izsó Fanni, Juhász Esz-
ter, Laki Bianka, Majoros Sarolta,
Stefkó Boglárka, Szekeres Dóra, Uzs-
oki Zsófia, Varga Adrienn, Zavacki
Renáta, edző: Majoros Gusztáv.
Eredmények:
GSE – Sülysáp 17 : 7, GSE-Salgótarján
16 : 6, GSE – Váci NKSE 21 : 12 GSE-
Rétság 25 : 14 

Az U12-es lánycsapat, már március
15-én biztosította helyét az országos
elődöntőbe. Az előzetes várakozások-
nak megfelelően nagy csatát hozott a
döntő. A GSE a tavaly országos döntőbe
jutott Dunakeszi csapatával csapott
össze az régióbajnoki címért. A mérkő-
zés nem hozott döntést, így büntetőkkel
dőlt el az első hely sorsa. A csapat tagjai:

Blaubacher Dóra, Botyik Alexandra,
Csenteri Anna, Hornyák Bernadett,
Horuczi Fédra, Izsó Fanni, Juhász
Eszter, Laki Bianka, Szekeres Dóra,
Sztankovics Réka, Tamás Martina,
edző: Majoros Gusztáv   
A döntőbe jutásért:
GSE – ÉTV-Érdi VSE 17:14; GSE –
Pásztó Ált. Isk. 25:10; GSE – Pilisvö-
rösvár TSK 22:9
Döntő: GSE - Dunakeszi Kinizsi USE
22:21  

NB II. – Két felnőtt, három ifi siker

Már a negyedik tavaszi meccsükön
vannak túl a Gödöllői KC férfi kézisei
az NB II-ben. A felnőttek két győzelmet
és három vereséget értek el, míg az ifis-
táknak három győzelem mellett egy
döntetlen az eddigi mérlegük. A felnőt-
tek a 11., míg az ifisták a 3. helyet fog-
lalják el jelenleg a tabellán.
NB II. keleti csoport férfiak:
GKC – Mogyoródi KSK 10:0 (ifi:
43:29); Albertirsa TKSC – GKC 26:23
(ifi: 27:34); GKC – Hevesi SE 30:22
(ifi: 39:28); Mizse KC – GKC 33:26
(ifi: 40:40)

A hölgyek három tavaszi meccsen
vannak már túl az NB II. déli csoportjá-
ban. A nők mérlege: egy győzelem, egy
döntetlen, egy vereség (11. hely), míg az
ifista lányoké: egy győzelem, két vere-
ség (8. hely a tabellán).
NB II. déli csoport nők:
GKC – Szent István 13:24 (ifi: 16:18);
Kistarcsa – GKC 21:28 (ifi: 36:27);
GKC – Taksony 27:27 (ifi: 38:21)

-ll-

Kézilabda – Utánpótlás sikerek

A TIG és a GSE is remekelt

Labdarúgás – Gödöllő II.: pontszerzés idegenben

Ismét elmaradt a GSK meccse

Pest megyei I. osztály U19,
18. forduló

Gödöllői SK – Felsőpakony 4–0 (3–0)
Gól: Koczeth Zsolt (2), Ifj. Sztriskó

István, Switzer Nabil

Pest megyei I/B osztály, 18. forduló
Dány – GEAC 2–1 (1–1)

Gól: Széles Zoltán

Pest megyei III. osztály gödöllői 
csoport, 13. forduló

Kerepes – Gödöllői SK II. 1–2 (1–1)
Gól: Szeles Dávid, Tóth László

NB II. közép A csoport U13, 
18. forduló:

GSK – Csepel Halászi 2–1
Gól: Szecsei Szilárd (2)

NB II. közép A csoport U15,
18. forduló: 

GSK U14 – Csepel Halászi 0–0

Március második hétvégéjén
Gödöllőről nyolcan szereztek
érmet kard korosztályos verse-
nyeken, valamint a fiatal tőrö-
zők is hoztak haza szép ered-
ményeket.

Március 13-án, Balatonfüred adott
otthont a Sárga Ferenc U23-as és fel-
nőtt válogató versenynek. A 45 induló-
ból Gémesi Bence az első lett, Géme-
si Csanád és Bokor Gergely har-
madik, míg Gáll Csaba az 5. helyen
végzett. Az U14-es korosztályban Gé-
mesi Huba lett a 3. és Bancsics Máté
hatodik a 25 versenyző közül.

Másnap a verseny a balatonkenesei
Rády József sportcsarnokban folytató-
dott, ahol az U15-ös korosztályban
Bancsics Máté 3. helyen végzett 36 in-
dulóból. Az 50 fős U13-asoknál leg-
tovább Holló Áron jutott, aki második
helyen zárta a versenyt, míg Matuz
Márk 5. lett. Edző: Bokor Gergely.

Március 6-7-én, Szegeden rendez-
tek korosztályos tőr versenyeket. Gö-
döllőről U15-ös korosztályban Hor-
váth Eszter a 8. helyet, U13-as ko-
rosztályban Takács Flóra 3., Réfi
Krisztián 6. helyezést értek el. Ed-
zőjük: Czakkel István. -li-

Az NB II-ben a 3. helyen álló Barcza
Gedeon SC, míg a megye I/A osztály-
ban a szintén harmadik Visegrádi SC
volt a Sakkbarátok ellenfele. Sikeresnek
mondható, tisztes helytállással, a két
csatában csak egy pontos vereséget
szenvedtek a Sakkbarátok. Remekül ját-
szott az ifikorú Nagy Adrián. Az NB II-
ben a 11., míg a megyei bajnokságban a
6. helyen áll a GSBE.

NB II Erkel csoport
GSBE - Barcza Gedeon SC 5,5-6,5
Pest megye I/A osztály Herczeg Osz-
kár csoport
GSBE III. - Visegrádi SC  2-3
Következő mérkőzés:
Március 28., Pest megye I. osztály:
Szob – GSBE II.
Április 11., NB II.: Pestszentlőrinc –
GSBE -vb-

Vívás – Eredményes gödöllői hétvége

Gémesi Bence válogatót nyert

Idén is megrendezték a
hagyományos Március
15. kupát, amelyet első íz-
ben rendeztek a Táncsics
Mihály úti műfüves léte-
sítményben. Az idei torna
különlegessége volt még,
hogy három kategóriá-
ban rendeztek kispályás
labdarúgó kupát. Az öreg-
fiúk tornán hét csapat in-
dult, a Móres nyerte a kupát, a höl-
gyeknél 5 csapat versengett, közülük
az ASPEH SE volt verhetetlen, míg a
férfi felnőtt kategóriában 12 csapat
adta le a nevezését. Itt a Fortuna bizo-
nyult a legjobbnak. Az eredmények és
fotók a www.sevo.hu weboldalon
megtekinthetőek.

Kispályás bajnokság indul a
műfüvön – Két kategóriában

Április 8-án ismét kispályás lab-
darúgó bajnokság indul a műfüvön.
További részletek: www.sevo.hu,
vagy telefonon: 06/70-60-44-393    -lt-

Sakk – Szoros sakkcsaták

Remek meccsek, tisztes helytállás 

Kispáylás foci – Március 15. kupa

Móres, APEH SE és Fortuna siker

A tornagyőztes Móres

Nyerni kell idegenben a gödöllői folytatás érdekében



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

*Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak a
kedves személynek, aki címemre a papírjaimat egy
Invitel-es borítékban elküldte. Köszönettel: H. A.

INGATLAN

*MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű, 2. emeleti, 53 m2-
es gázkonvektoros, különbejáratú 2 szobás (+ előszoba,
fürdőszoba, 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. Érdeklőd-
ni: +36/20-3527445.

*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes,
csendes részén de a központ közelében eladó egy nagy-
on 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 mel-
léképület található, melyben garázs, nyári konyha talál-
ható. 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

*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

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

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

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

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

*Extra vétel! Gödöllőn panorámás részen 3 szoba+ nap-
palis, duplakomfortos, szuterénes, garázsos, gázkazán +
vegyestüzeléses 1992-ben épült, felújított kertes ház
1600 nm-es telken eladó. Iár 18,9 MFt 20-772-2429 

*JÓ  VÉTEL! 2 szobás lakás 1 szobás áráért! Gödöllő
központjában 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 +vegyestüzelésű 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

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

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

*Jó  vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba nappalis
konyha étkezős, 98 nm-es családi ház eladó! Új tető új
nyílászárók, új bejárati ajtó, új cirkós fűtésrendszer új
radiátorok 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 *Gödöllőn kertvárosi részen új
építésű 3 szoba nappalis amerikai konyhás garázsos 1
szintes ház sürgősen eladó Iár 29,9 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 konyhabútorral 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 magasföldszin-
ti, erkélyes konvektoros lakás Iár 9,9  MFt 20-8042102

*Örökpanorámás 3 szoba nappalis szuterén hobbiszo-
ba 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 tégla
lakás. Iár 10,6 M FT 20-8042102

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

*Eladó lakásokat, családi házakat, telkeket keresünk
készpénzes ügyfeleink részére Gödöllőn és Szadán!
20-772-2429  Gödöllő Ingatlanközpont
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen I. emeleti, 2 szobás,
részben felújított társasházi öröklakás. Iá.: 11,5 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 átalakított, 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 tár-
sasházi öröklakás 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

*Gödöllőn Kertvárosban nappali+4 szobás , kétsz-
intes, felújított családi ház garázzsal, terasszal. A
kertben örökzöldek és díszkert. ÁRON ALUL. Iá: 39
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

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

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



*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 +3620-9194-870 

*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 kétsz-
intes, 73+30 m2-es társasházi öröklakás.2 szo-
ba+nappali, konyha, kamra, fürdőszoba, WC. Egyedi cirkó
fűtés. Iá: 24 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda +3620/9194-870

*Gödöllőn Blahán, 692 m2 es telken 3 szobás tégla
építésű családi ház pincével, 2 garázzsal. Iá.: 17,9
mFt.  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, kifogásta-
lan állapotú, kétszintes, 200 m2-es családi ház 8
szobával SÜRGŐSEN eladó. Iá: 44 mFt. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-
ban épült, nappali + 3 szobás, 93 nm alapterületű föld-
szintes 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, garáz-
zsal, nappali+ 3 szobával, kifogástalan állapotban. Iá.:
33mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Minimális 2MFt.-önerővel, kedvező törlesztő részlettel
61.000 Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű
2 emeleti, 57 m2-es, kétszobás, egyedi-mérőórás, kon-
vektoros fűtésű, parkettás lakás. Ár: 9,6MFt 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 egyedi fűtésű, erkélyes, redőnyös, légkondi-
cionált lakás. Ár :8,9MFt 70/773-3222 

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

*Gödöllő legszebb kertvárosi övezetben extrákkal felszerelt
(medence, szauna, kandalló) 150nm családi ház, nappali+3
hálószoba, gardrób, konyha+étkező, kamra , gyönyörű kert-
tel sürgősen áron alul eladó. Ár:39,5 MFt. 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

*TÉGLA ÉPÍTÉSŰ LAKÁS SAJÁT KERTTEL  kedvező árban
eladó 88 nm lakás , 2 szoba, konyha, fürdőszoba, konvek-
toros fűtés, (+cserépkályha), garázs,kert. Ár: 11,9 MFt.
Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

*Lakás- Gödöllő, Kossuth L. utcában  64nm , 2,5 szobás ,
déli fekvésű, napos, erkélyes lakás eladó .Ár. 12,5 MFt.
Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

*Lakás- Gödöllő, János utcában 2.emeleti 2 szobás, erké-
lyes felújított, konvektoros fűtésű lakás. Ár: 12,9 MFt
Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

*LAKÁS-Gödöllő, Paál László közben tégla éítésű, 68nm,
2,5szobás, igazi nagy konyhás , 2 erkélyes lakás kedvező
áron eladó. Ár: 14,95 Ft. Tel:06-70-3660999 Pintér Mari-
ann www.perfektotthon.hu

*LAKÁS- Gödöllő, Fácán soron 108nm, nappali+3 szobás
lakás, kerttel, egyedi fűtéssel eladó. Ár.27MFt. Tel:06-70-
3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

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

*KERESÜNK ELADÓ 2000. után épült nappali+1 vagy 1,5
szobás lakást Gödöllő belvárosában. Tel:06-70-3660999
Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

*CSERE/ ELADÓ - Balatonfűzfői 1600nm parkosított
telken lévő panorámás,70nm gerendaház gödöllői lakásra,
telekre vagy gyógyfürdő közeli nyaralóra cserélhető vagy
eladó. Ár: 12,9 MFt. Tel:06-20-3981535

*CSALÁDI HÁZ- Gödöllőn kétgenerációs 320nm családi
ház a Kertvárosban 850nm telekkel eladó. Alkalmas iro-
da+családi háznak is. Ár:33MFt. Tel:06-70-3660999 Pin-
tér Mariann www.perfektotthon.hu

*ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK Gödöllő  központjában
vásárlóink részére. Gödöllő központi lakások értékesítése
3,5 %-s jutalékkal kilenc éves helyi értékesítési tapaszta-
lattal. Pontosabb tájékoztatás: 0628-513-210 vagy
0630-919-5960, vagy személyesen: INGATLANVADÁSZ
KFT. – A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN

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

*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-
es épületekkel közművesítve eladó. Tel: 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,
felújítandó 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:30/228-1060

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

*SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 19,5M
Ft-os iáron, ugyanitt 3280m2 közművesített építési telek
9,2M Ft-os iáron eladó. Tel: 28-404-124, 70-570-5461

*Gödöllőn építési telek eladó a Zengő utcában. Közművek
az utcán. Iár: 13,8M Ft. Tel: 06-70-948-2271

*Gödöllőn a Mályva utcában eladó panorámás, 900 nm-
es 37 m utcafrontos telek. Érd: 06-70-538-3387

*Építsen saját lovardát! Gödöllőn, Repülőtéri útról nyíló
22.000+24.000 nm mezőgazdasági besorolású 3%
beépítésű, nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár: 700
Ft/nm. T: +36-20-965-0066

*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1.
emeleti, tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha
felújított. Busz, HÉV 5 percre. Tel: +36-30-564-3615,
+36-28-415-324

*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 forin-
tért eladó. Tel: 06-20-965-0066

*Egyszobás, felújított, konvektoros I. emeleti összkom-
fortos 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: 20-394-6722

*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.:
+36-20-3135-816, +36-30-562-3475

*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 -
+36-70-333-1362

*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 a Kör utcában 37 nm-es, 4. emeleti, erkélyes,
gázkonvektoros, kellemesen kialakított lakás eladó. Iár:
9,1 M Ft. Tel. +36-20-9337-002

*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
összkomfortos családi ház melléképületekkel, nagy
pincével eladó vagy gödöllői 2 szobás lakásra cserélhető.
Iár: 12M Ft. Tel: 06-20-490-4949

*Gödöllő központjában Erzsébet parki lakótelepen eladó
2+félszobás, 59 nm-es konvektoros, felújítandó
téglalakás külön nagy tárolóval, pincével. Iár: 12M Ft. Érd:
+36-30-3595-604

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

*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,
erkélyes, 2.emelei távfűtéses lakás. Ár: 12,5m Ft. Érd:
06-30-410-8343, 06-28-423-143

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

*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

14 Gödöllői Szolgálat 2010. március 24.



2010. március 24. Gödöllői Szolgálat 15
*Eladó Erzsébet kir. körúton 65 nm-es, 2,5 szobás
igényesen kialakított, erkélyes, távfűtéses 3. emeleti
panellakás. Ir.ár: 14 millió Ft. Tel: 06-70-429-9223

*Eladó a város központjában (HÉV, busz, SzTK, piac
stb. 3 perc) felújított, kétszobás, 58 nm-es, első
emeleti, egyéni fűtésű lakás. Tel: 06-30-585-1611

*Eladó a város központjában felújított, kétszobás, 44
nm-es lakás. Tel: 06-30-585-1611

*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es 1+2 fél-
szobás erkélyes, konvektoros, felújított lakás. Érd:
06-20-345-0074

*Eladó csendes zöldövezetben, a Fenyvesben, 2005-
ben épült 3 szoba-nappalis 180 nm összterületű ikerház
garázzsal társítva. Ára: 25,9 millió. Érd: 30-827-4272

*Eladó Szt. János utcában 1,5 szobás földszinti, tel-
jesen felújított egyedi fűtésű, téglaépítésű lakás. Iár:
9,9M Ft. Tel: 06-20-328-9666

*Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában 56
nm-es, 3.em. erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár: 10,9
millió. Tel: +36-30-907-9322

*Gödöllőn a Szőlő utcában 64 nm-es egyedi fűtéses,
felújított földszinti lakás tulajdonostól eladó. Iár:
14,8M Ft. Tel: 06-20-396-5811

*Eladó a Palotakerten IV emeletes háztömb II.
emeletén egy csendes, parkra néző lakás egyedi
fűtéssel, tárolóval, rendezett lépcsőházzal. Iár: 10,9M
Ft. Érd: 06-20-439-6440

*ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az Alvégben 3,5+1
szobás konvektoros, cserépkályhás családi ház mel-
léképületekkel. HÉV, vonat, boltok, óvoda, iskola pár
perc. Iár: 17,2M Tel: 06-30-2014-769

*Gödöllő központjában 76 nm-es felújított lakás új
nyílászárókkal, légkondicionálóval tulajdonostól eladó.
Azonnal beköltözhető. Irányár: 14,5M Ft. Érd: 70-334-5707

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, kony-
ha 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.

*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

*Gödöllőn a Komáromi utcában kétszobás, összkom-
fortos családi ház meghatározatlan időre, bútorozot-
tan, április 1-től kiadó. Tel: 28-414-093, 30-613-1280

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

*Palotakerti földszinti 40 m2-es felújított egy szoba
összkomfortos berendezet lakás kiadó 45.000 +
rezsi. (+1 havi kaució 50.000) Tel: 06-30-9446-816

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

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

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

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

*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, újonnan épített kertes ház. Riasztóval felsz-
erelt, külön bejárattal, saját kerttel, autóbeállóval.
2szoba-konyha-fürdő,WC. Újonnan bútorozott, kon-
vektoros, konyhagépekkel felszerelt (beépített hűtő,
automata mosógép, tűzhely). Kábeltévével, Internet
lehetőséggel. (Egyedi víz, villany, gázóra.) Akár azon-
nali költözéssel, hosszútávra. 06-70-542-5509

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

*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, az Egyetem téren 60 nm-es felújított kon-
vektoros lakás bútorozatlanul, hosszútávra kiadó. Érd:
06-20-9671-508

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

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

*Gödöllőn kertes házban, Blahán 64 nm-es külön
bejárattal rendelkező lakrész kiadó. Érd: 06-30-664-
3093, 06-30-664-3096

*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 per-
cre lévő 3 szobás földszinti konvektoros lakásba
albérlőtársat keresünk. Érd: 14h után 20-224-6598

*Gödöllő, 50 nm-es felújított téglaépítésű, konvek-
toros lakás hossztávra kiadó. Tel: +36-70-311-8615

*Gödöllőn az egyetem és a vasútállomáshoz közeli
2lakásos házban 2szobás lakás (46nm) kábeltévé,
Internet használattal, teljesen felújítva, külön bejárat-
tal és mérőórákkal kiadó. 49.000/hó +rezsi. 06-20-
3515-292

*Gödöllő központjában 44 nm-es másfél szobás, félig
bútorozott, távfűtéses lakás május 5.-től hosszútávra,
igényesnek kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-
20-335-0027 

*Albérletbe kiadó két 50 nm-es részből álló családi
ház Bagon. Az egyik rész igényesen felújított. Ár:
60.000, ill. 45.000 Ft. Érd: 06-30-9858-774

*Gödöllőn, János utcában 1 szobás, konvektoros, föld-
szintes, patakra néző lakás kiadó. Tel: 30-270-5828 

*Gödöllőn az Erzsébet parki lakótelepen első emeleti,
2,5 szobás, konvektoros, egyedi vízórás, bútorozatlan,
lakás kiadó, hosszútávra, igényesnek. Érd: 06-30-9-
753-597, 06-30-9-890-509

*Gödöllőn Fenyvesben hosszútávra kiadó kétszintes
családi ház kerttel. 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 nappali
félig bútorozva vagy bútorozatlan. 149.000.-/hó
+rezsi. 06-30-962-3768

*Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott,
kábeltévés, Internetes Gödöllő központjában lévő
lakás nagyobb szobája, egy vagy két személy részére.
15.000, ill. 22.500 Ft/fő +rezsi. Tel: 20-824-4664

*BÉRELNÉK összkomfortos, alacsony rezsijű mini
garzont, vagy egyszobás önálló kis házat hosszútávra
Gödöllőn vagy Szadán. Érd: 06-30-9246-035

*Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, 3. emeleti erkélyes
lakás. Kaució szükséges. Tel: 06-30-609-8707

*Gödöllőn a szökőkútnál másfél szobás, bútorozott,
háztartási gépekkel felszerelt lakás kiadó ingyenes
kábeltévével. 40 ezer Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd:
+36-20/225-3066

*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros,
egyedi mérőórás 58 nm-es (nem panel) lakás 70e. +
rezsiért irodának is kiadó. Tel: +36-30-9617-621 

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, klímával. Nettó ár: 1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2
Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

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, egye-
di fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 17,7 mFt.
*A belvárosban 2004-ben épült, földsz-
inti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beálló-
val eladó. Iá: 23,2 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. em., téglaépítésű,
egyedi fűtésű lakás, hozzátartozó te-
lekrésszel sürgősen eladó. Iár: 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 Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújí-
tott, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,4 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, cirkógáz fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.

TELKEK, ZÁRTKERTEK:
*GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600 nm-
es, megosztható, szép, szabályos
építési telek kellemes környezetben
eladó. Iá:19 mFt.
*SZADÁN, a Présház utcában 2666
nm-es, panorámás építési telek (közmű
a telek előtt), eladó. Iá:15,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek (20 nm-es faház,
30 nm-es házalap, fúrt kút, villany)
eladó. Iá: 8 mFt.

*SZADÁN, az Aranyhegy utcában
2690 nm-es, közművesített,

panorámás, két utcára nyíló építési
telek eladó. Iá: 9000Ft/nm.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*TURÁN nappali + 4 szobás, földsz-
intes, garázsos, 2007-ben épült
lakóház (90 %-os készültségben) 927
nm-es telken eladó. Iá: 28 mFt.
*ZSÁMBOKON 60 nm-es, felújítandó,
lakható vályogház 1026 nm-es telken
ár alatt, 4,4 millió forintért eladó. 
*ZSÁMBOKON, 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható.  Irányár: 10 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 23 mFt.
*VERESEGYHÁZON 2480 nm-es
panorámás, tóparti telken 240 nm-es
(panziónak is alkalmas) családi ház fedett
úszómedencével, gondozott teniszpályá-
val, kerti tóval eladó. Iár: 95 mFt.
*ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4
szobás, ikerházi lakás, garázzsal 400
nm-es telekkel sürgősen eladó vagy
gödöllői lakásra cserélhető. Iár: 16,5 mFt.



*Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Tel:
+36-20-466-0341

*Gödöllőn, városközpontban kiadó többféle
tevékenységre alkalmas új iroda (könyvelés, szép-
ségápolás, jogász…). Parkolási, kocsi beállási lehetőség
van. Érd: Kossuth L. u. 10. Tel: 20-240-2836

*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

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

*Gödöllőn Kör utcában GARÁZS KIADÓ. Érd: 06-70-
372-4475

*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: 20-944-7025

*Gödöllő belvárosában 30 nm-es üzlet hosszútávra kiadó.
(Eddig ügyvédi iroda volt.) Érdeklődni: 20/3-303-396 

*Gödöllőn a Testvérvárosok útja 9.sz. alatt igényes,
különálló, kétszintes üzlet (125nm) irodának, üzletnek
kiadó, akár megosztva is. Csak komoly érdeklődőket
várunk. Tel: 06-20-9160-460

*Gödöllő központjában 19 nm-es, klimatizált
ÜZLETHELYISÉG ELADÓ 11,5 MFt-ért, vagy KIADÓ
65.000 Ft-ért. Érd: 06-30-9406-009

*Petőfi térre néző 30 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
06-20-480-7698

*Gödöllő Központjában, jó parkolási lehetőséggel
RAKTÁRHELYISÉG KIADÓ. Tel: 06-30-217-8726

*Gödöllőn a Szt. János u. 1/c alatt kiadó 18 nm-es
irodahelyiség. Érd: 06-70-538-3387

ÁLLÁS

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

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

* Értékesítési munkatársakat keresünk, banki és biz-
tosítási területre, kiemelt kezdési támogatással. Érdek-
lődni Kárpátinénál a  30/768-5852 telefonon lehet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*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 

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

*Állást keres? Váltani szeretne? Multinacionális
pénzintézet min. középfokú végzettséggel támogatott
átképzést nyújt. Ha fontos Önnek a biztonság, a
lehetőség: 06-30-999-4881, jelentkezzen! 

*Komoly középvállalati ügyfélkörrel rendelkező
pénzügyi vállalkozás vállalat finanszírozásában jártas
munkatársat keres, akár részidős munkavégzésre is.
Érd: 06-20-967-1508

*Hatvani üzemanyag töltőállomásra NEM DOHÁNYZÓ
munkatársak, valamint raktáros, takarítói
munkakörbe nyugdíjasok jelentkezését a +36-28-513-
115 telefonszámon várjuk. 

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

*Megbízható (elsősorban gödöllői) BEJÁRÓNŐT
KERESEK idős 70 éves egyedülálló hölgy mellé min-
den napra, lehet nyugdíjas is. Tel: 06-20-9160-460

*Szakképzett LÁTSZERÉSZ ELADÓT felveszünk. Érd:
06-28-418-676 

*Elhivatott, munkájára igényes, 100%-ban magyar
tulajdonú ZRT. alacsony költségű franchise rendszer
kiépítéséhez munkatársakat és vezetőket keres. Tel:
06-30-51-51-454 

*Munltinacionális cég új üzletágának elindításához
vezetőt keres. Eredmény centrikus, átlagon felüli
kommunikációs képességgel, és munkabírással ren-
delkezők jelentkezését várom. Tel: 06-20-9751-223 

*CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre.
Kiemelt bérezés. Szállás biztosított. Érd. 10-15-ig.
Tel: 06-70-620-9901, 06-32-769-001, e-mail:
lolo2009@freemail.hu 

*Leinformálható középkorú asszony heti 1-2 napra,
gyakorlattal, takarítói munkát keres hosszútávra,
alkalomszerűen is. Tel: 06-70-405-4401 

*44 éves hölgy takarítást, vasalást, ablaktisztítást és
egyéb házi munkát vállal, minden nap. Tel: 30-714-1449

*Családi házak, lakások takarítását vállalom, ill.
vasalást, ablaktisztítást. Tel: 06-20-962-6370

*Igényes helyen takarítást vállalok. Tel: 30-3899-105 
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*PEDIKŰR, MANIKŰR AZ ÖN OTTHONÁBAN! Hívjon, ha
tyúkszeme van, vagy  bőrkeményedéstől fáj a lába, ha
a körme ápolásra szorul, rendbe teszem! Ajándék kéz-
és talpmasszírozást adok minden kedves vendégem-
nek! Érd.: 30-851-8763

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizs-
gálat, 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
w w w . n o n s t o p - g y o r s s z o l g a l a t . h u ,
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
kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű vil-
lanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel.
+36-20-9370-199

*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, mos-
dók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. +36-
70-613-5662.

*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendsz-
erek, garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. +36-
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, meg-
bízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
+36-30-528-7777

*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. 

*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

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

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

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

Egy mosollyal több

2010. március 24 - április 3.
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n5 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

10 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 
1500 Ft azonnali 

kedvezmény.

Egész Csirkecomb 

129Ft

HB 
Dobozos sör 
0,5 l , 258 Ft/l

Ft
Kg

Parasztkolbász 
kapható a csemege 
pultban  

799

99Ft

Tejcsokoládé
nyúl
60g, 1650 Ft/kgVásároljon a fóti Corában 2010. március 24 – 2010. április 3. között és azonnali kedvezményt adunk!

A kupon felhasználási módja:
- vágja ki, hozza magával a fóti Corába a fenti időszakban és fizetéskor kérjük adja át a pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges

Hónapos retek 
1 csomó 

Ha fontos a jó ár...

Az akciós termékek kizárólag háztartási 
mennyiségben vásárolhatóak, 
kereskedelmimennyiséget nem 
szolgálunk ki. Áraink az Áfát 
tartalmazzák és a készlet erejéig 
érvényesek.
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*KŐMŰVES MESTER vállalja minden nemű építőipari
munkák kivitelezését, felújítását. Külső hőszigetelős
viacolorozás műszaki vezetéssel. 10% kedvezmény.
Tel: 06-20-925-8912

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
+36-20-9527-289, +36-28-476-229

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
+36-20-9527-289, +36-28-476-229

*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

*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Új egyedi kárpitos bútorok készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: +36-70-384-8711

*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

*FODRÁSZ házhoz megy! Női, férfi fodrász hajvágást,
festést, szárítást vállal otthonában. Női: 1300 Ft,
Férfi: 900 Ft, Gyermek hajvágás: 500 Ft, festés:
1000 Ft. Bejelentkezés: (70) 280-2276

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

*Frissítő – gyógy – többféle masszázsfajta –
fogyasztókezelések – vákuumos – kínai tradicionális
fogyasztó és egészségmegőrző akupresszúrás
masszázs – testsúlycsökkentő programmal serken-
tjük az anyagcserét, előkészítjük a bélrendszert,
megakadályozzuk az újbóli zsírlerakódást, serkentjük
szerveink működését (orvosi ellenőrzéssel). 06-70-
522-4063 (Kossuth L. u. 24-26.)

*RITA MASSZÁZS Gödöllőn! Okleveles masszőr fris-
sítő, alakformáló, mézes, illetve csokoládé masszázst
vállal igényes szalonban! Kedvező árakkal várom
kedves vendégeimet! 06-70-452-6361

*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 

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

*MASSZÁZS. Fáj a feje, lába, háta, izületei?
Masszázs hatására enyhülnek fájdalmai. Valamint
FOGYASZTÓ és NARANCSBŐR elleni kezelések.. Anikó
masszőr: +36-30-728-3055

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

*SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS, belső átalakítások, gip-
szkartonozás, kőműves, burkoló munkák, homlokza-
tok festése, hőszigetelése! Tel: 06-30-244-4748

*Vállaljuk udvarok takarítását, házak körüli teljes
lomtalanítást, 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

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

*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

*METSZÉST, PERMETEZÉST, KASZÁLÁST VÁLLALOK.
+36-20-414-6823

*VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉST, javítást, felújítást,
gázvezeték szerelést, bővítést, átalakítást vállalok.
Csombor János: +36-20-99-47-715

*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

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

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

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

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

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

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

*MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN! Frissen végzett
műkörmösként porcelán és zselés körmök építését
vállalom az Ön otthonában - hétvégén is! Érd.: +36-
30-851-8763

OKTATÁS

*Alapfokú számítástechnikai tanfolyam indul
gödöllőn, vasárnap délelőttönként 9-14. óráig. A
tanfolyam 6 alkalmas, 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, magántan-
ulók vizsgára 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. 

*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,
munkavállalásra. Bővebb információ:
www.mencelus.com , mencelus01@yahoo.com , Tel:
+36-70-219-3689

18 Gödöllői Szolgálat 2010. március 24.

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A töltött

...ételek mindig izgalmasak. A kisgyerek is

fokozódó érdeklődéssel szedi szét a Matrjoska

babákat - mi

lehet a vé-

gén? A töltött

étel olyan,

mint az aján-

dék, aminek

meg lehet

enni a cso-

magolását is.

Régen a tész-

tába rejtett

húsnak, töl-

teléknek az

volt a szere-

pe, hogy

sokáig mele-

gen tartsa az

ebédet, amit a mezőn dolgozó munkásnak vitt

ki a felesége. Körítés, főétel, meleg tálalás, min-

dez egyben volt. 

Manapság a fő szempont inkább a rafinéria, a

több komponens harmonikusan növelje az

élvezetet. Egy falatban a világ! A töltött ételek

ezért mindig kicsit meseszerüek (kis gömböc,

karácsonyi töltött pulyka) Francia vidéken

évszázadokon át vízkeresztkor kalácsba rejtet-

tek egy babszemet, s aki ezt megtalálta, a lako-

ma korlátlan ura lett, a Babkirály.

Gödöllő egy ételről híres, ez a gödöllői töltött

csirkecomb. Itt a bőr és a hús közé tömködjük a

májas,gombás tölteléket. A sertés combba kol-

bászt töltünk, ám a legnépszerübb tölteni való

hús már a nevében hordozza szerepét, ő a

dagadó. Célszerü a hentest megkérni, készítsen

zsebet bele, amibe majd nagy mennyiségü

(húsos, gyümölcsös, zöldséges stb.) töltelék fér.

A marhahúst főként csavarva töltjük, sütjük.

Halakba nagy mennyiségben füsz-

ernővényeket,

csukába diót

szokás tölteni.

Nálunk, a

Fagyöngyben a

cipóban sült

csülök az egyik

leggazdagabb

töltött étel. A

húsvéti böjt után

ránk is fér. Ezt az

ételt örömmel

szállítjuk ház-

hoz, hiszen a

kenyér is segít

megőrzni mele-

gét. Az omlós

füstölt csülök íze átjárja a velesült kenyér belét,

így ez a körítés a hús értékére emelkedik. A cipó

ropogós héja pedig jól ellensúlyozza a

csülökhús szaftos puhaságát. Jól esik  hozzá

egy-két pohár bor vagy habzó, nagy korsó sör.

S falni, amíg belefér!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)
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*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)

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

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

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

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

*Jógatanfolyam indul a Shanti Jógastúdióban:
(Gödöllő, Kandó K.u.26.) – Gyerekjóga (ovisoknak):
hétfőnként 16:15 – 17:00 között. Dinamikus jóga:
péntekenként 9:00 – 10:30 között. Előzetes jelen-
tkezés Gál Márta oktatónál: 06-20-9395-658 

ADÁS-VÉTEL

*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

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

*Eladó 1db ZSK 8 fejes, 7 tűs HÍMZŐGÉP keretekkel,
programokkal, betanítással. Érd: 06-30-544-8148 

*Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási
kukák eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L:
6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel:
+36 (20) 32-99-695

*CSERÉPKÁLYHÁT használtat VENNÉK, ugyanitt
olcsón használt, jó állapotú cserép eladó. Tel: 06-
20-9273-139

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*SUZUKI  SWIFT 2008-as 1300 km-rel hitel átvál-
lalással eladó (22.000 Ft fix/hó). Tel: +36-30-
201-7329

*A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.) megvételre felajánlja
SUZUKI SWIFT 1.3 KAT./MAB 35 S/típusú szemé-
lygépkocsiját. 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: 06-30-359-
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

EGYÉB

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

*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. 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

*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

*Pihenjen a tanyánkon, öt termálfürdő szomszéd-
ságában, a Tiszapar ton. Bővebb ismer tetést
kaphat a www.tiszatanya.hu honlapunkon, ahol
megtekintheti a Tiszazugról készített kisfilmün-
ket. Makra Lászlóné és Vinczeffy Zsolt. 

*Eladó HÉVÍZEN a Napsugár üdülőben – 3 felnőtt v. 2
felnőtt és 2 gyerek részére 2 hetes üdülési jog. 2010.
május 15-28-ig. Tel: 06-30-585-1611

*Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak a
kedves személynek, aki címemre a papírjaimat egy
Invitel-es borítékban elküldte. Köszönettel: H. A.

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

*MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A
LUDÁNYI MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-,
erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce
krém-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk. 06-30-9891-721

*KECSKETEJ, túró, sajt és vágnivaló kecskegidák
kaphatók a Szilágyi tanyán a Köztársaság út
végén, Borbolya u. 2. Érd: 06-30-827-4272

*Húsvétra bárányok eladók 18 ezerért. Tel: 06-
70-948-2271

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

 
                                   (Gödöll , Pet fi tér 3.) 

Szeretettel várja kedves vendégeit 
 

Fodrászaink:   Tóth Katalin  (06-30-3508-852) 
    Dorner Anita  (06-30-2836-160) 
Kozmetikusaink: Bella Szilvia  (06-20-9129-732) 
    Hatlaczki Beatrix  (06-30-9621-336) 
    Tóth Petra  (06-30-5600-543) 

 
(érdekl dni lehet Bella Szilviánál) 

 

 
(érdekl dni lehet Tóth Katalinnál) 

 

 
(érdekl dni lehet Tóth Petránál) 
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HOZZÁVALÓK: 5 db főtt tojás, 2 evőkanál
majonéz, 1 mokkáskanálnyi dijoni tárkonyos
mustár, só, frissen őrölt bors, 10 kiskocka füstölt
sonka, 1 marék friss snidling; a májas töltelék-
hez: 2 fej vöröshagyma, 15 dkg csirkemáj, 2 evő-
kanál vaj, ízlés szerint só és őrölt feketebors.
ELKÉSZÍTÉS: Elkészítés: a tojásokat kemény-
re főzzük, majd miután kihűltek félbe vágjuk. A
sárgájukat kivesszük, villával összetörjük, elke-

vertem a majonézzel
és a mustárral, majd
sóval és borssal fű-
szerezük. A masszá-
hoz hozzáadjuk az
apróra vágott snidlin-
get, majd a krémet visszatöltjük a félbe vágott to-
jásokba. A májas változat esetében az apróra vá-
gott és vajon megfuttatott hagymát összekever-
jük az áttört tojássárgákkal, a vajon megsütött és
megdarált csirkemájjal kikeverjük. Ezzel a
masszával töltjük meg a tojásokat.

Recept: Töltött tojás

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
MÁRCIUS 31.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Baróti Miklós (Kazinczy krt. 21.),
Bujtás Istvánné (Blaháné út
57/A)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Botlik Györgyné (Arany János u.
14/A), Oláh Jánosné (Alkotmány
u. 21/A)

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Tóth Gergő (Rigó u. 39.)

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Wéber Fe-
renc (Fenyvesi nagyút 4/B)


