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Jó környezet, patakpart – mi már na-
gyon várjuk a skate park felépítését,
mondta  szombaton délelőtt a város-
háza előtt Váradi György, a Gödöl-
lői Sport Klub Extrémsport szakosz-
tályának vezetője, a gördeszkások és
BMX kerékpárosok bemutatója előtt.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a
Gödöllői Sport Klub Extrémsport
szakosztálya által közösen szervezett
rendezvényen a deszkások, a görkor-
csolyások és BMX-esek lényegében
búcsút vettek a főtértől, ahol az új sza-
bályozás szerint már nem hódolhatnak
szenvedélyüknek. 

A főtér nemrég befejeződött felújí-
tásáról, és annak új használati rendjé-
ről Gémesi György polgármester tar-
tott beszámolót, s elmondta azt is, a
képviselő-testület kinyilvánította szán-
dékát, a baptista imaház mögötti, önkor-
mányzati tulajdonú beépítetlen terü-
leten gördeszka, görkorcsolya és
BMX sportágak űzésére alkalmas
skate park kialakítására. Mint mond-
ta, tisztában van ezen sportok fontos-

ságával és népsze-
rűségével. Ez utób-
bit igazolta az is,
hogy a deszkás, bi-
cajos és koris srácok
bemutatóját nagy-
számú érdeklődő kí-
sérte figyelemmel.
A fiatalok gyakorla-
tai azonban sok 
esetben az építmé-
nyek sérüléséhez
vezetne, ami nem
megengedhető az
1,2 milliárdos össz-
költséggel, 936 millió forint uniós támo-
gatással felújított főtéren. A szakosztály-
hoz tartozó gördeszkások, BMX-esek
és görkorisok a megépülő Skate parkot
használják majd  sportolásra, ennek ter-
vezési munkái már folyamatban van-
nak. 
Fontos azonban, hogy mivel a főtér
gyalogos zóna, oda egyáltalán nem
hajthatnak be kerékpárral, azzal átha-
ladni csak úgy lehet, ha azt tolják, s ez

vonatkozik a különböző kismotorok-
ra is. 

De nemcsak az extrém sportok
kedvelőit  érinti a képviselő-testület
február 24-ei tiltó döntése, tilos az
adománygyűjtés és a dohányzás is, ez
utóbbi  a vendéglátó-ipari kitelepülés
és az üzletek bejárata előtti 1 méteres
közterületi sáv kivételével. Dohányoz-
ni azonban nemcsak a főtéren, hanem a
buszmegállókban és a játszótereken

is tilos. Az erre vonatkozó táblák ki-
helyezése folyamatban van. Bár az
elmúlt időszakban az új szabályt
megszegőket még csak figyelmeztet-
ték a közterület felügyelet munkatár-
sai, április 1-jétől már súlyos bünte-
tésre is számíthatnak. A helyszíni bír-
ság 3000-től 20.000 Ft-ig terjedhet,
feljelentés esetén pedig ez az összeg
elérheti az 50.000 Ft-ot is. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Új helyük lesz az extrém sportok kedvelőinek

Látványos bemutatóval búcsúztak
A Gödöllői Sport Klub Extrémsport Szakosztálya
vállalja, hogy a megújult főteret megkíméli, a szak-
osztályhoz tartozó gördeszkások, BMX-esek és gör-
korisok a már tervezés alatt álló, és rövidesen
megépülő Skate parkot használják sportolásra.
Ezt jelentették be szombaton a főtéren Gémesi
György polgármesterrel közösen tartott ren-
dezvényükön, s egyúttal bemutatót tartottak lé-
legzetelállító gyakorlataikból.  

Eredményes pályázaton 54 milliós támo-
gatással  korszerűsítik az Egyesített Szo-
ciális Intézmény Ady Endre sétányon lé-
vő épületét. (2. oldal)

Megkezdték a Norvég Alap segítségével
megújuló Grassalkovich-filagória felállí-
tását a máriabesnyői bazilika mellett. 

(6. oldal)                                                

A tanévi Diákolimpián kézilabdában ért
el nagy sikert a TIG-DSE csapata, akik a
IV. korcsoportban bejutottak az országos
elődöntőbe.            (8. oldal)

Ismét Oroszországba készül-
het a Talamba Ütőegyüttes Gö-
döllő. A meghívás ezúttal a 
Tyerem Kvartettől érkezett,
akikkel a Budapesti Tavaszi
Fesztivál keretében lépett fel a
gödöllői zenekar. A budapesti
koncertet nagy sikerrel rendez-
ték meg a hét végén az Uránia
Filmszínházban.

A Tyerem Kvartettel a múlt év elején,
a Szentpéterváron megrendezett nem-
zetközi crossoves versenyen kötöttek
barátságot a gödöllői zenészek. A kö-

zös fellépés igazi kihívás volt szá-
mukra, hiszen úgy kellett próbálniuk,
hogy jelentős földrajzi távolság vá-
lasztotta el egymástól a két együttest.
A március 27-ei koncert előtt mind-
össze egy nagyobb összpróbára volt
lehetőség itt Gödöllőn, amire a Dam-
janich János Általános Iskolában kap-
tak lehetőséget. 

Vasárnap este pedig már a nagy ér-
deklődés mellett megtartott hangver-
senyre került sor. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Világsztárokkal együtt

Talamba

Figyelemre méltó részletek

Új Kia Sportage

4 999 000
Ft-tól
Üzemanyag fogyasztás (kombinált): 5,5–8,2 l/100 
km CO2 kibocsátás (kombinált): 147–195 g/km. 
Minden üzemanyag-fogyasztási adat a BO/1268/
EGK EU irányelveivel összhangban elvégzett, 
hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, 
modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesz-
tadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az 
adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását 
illetően. * 7 év/150 000 km teljes körű garancia. 
Érvényes az EU tagállamokra (+Norvégia, Svájc, 
Izland, Gibraltár.) Részletekről érdeklődjön 
márkakereskedésünkben. A kép illusztráció.
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A képviselő-testület március 24-ei ülé-
sén egyhangúlag elfogadta Bozsó

László r. dandártábornok, városi rend-
őrkapitány beszámolóját a település
közbiztonsági helyzetéről és a 2010-
ben végzett rendőri munkáról.

A Gödöllőn elkövetett bűncselek-
mények száma 2010-ben 1320 volt. A
személy – így az élet, a testi épség és
az egészség – elleni bűncselekmények
száma 91 volt, ezek közül 21 szándé-
kos testi sértés. A városban 823 va-
gyon elleni bűncselekményt követtek
el. Lopás 259 esetben történt, ebből
191 betöréses lopás volt. 2010-ben 25
alkalommal tulajdonítottak el gépko-
csit Gödöllőn.

A rendőrség idei főbb célkitűzései
között szerepel a soros EU elnökség
biztosításának felkészült, szakszerű
végrehajtása, a nyomozás eredmé-
nyességének javítása, a vagyon elleni
bűncselekmények elkövetőinek felku-
tatása és bűnösségük megállapítása, a
bíróság elé állítások számának eme-
lése.

A kapitány szóbeli kiegészítését az-
zal kezdte, hogy Gödöllőn a bűncse-
lekmények között igen magas, 60 szá-
zalék körüli a vagyon elleni bűncse-
lekmények aránya. Mi sem mutatja ezt
jobban, mint az, hogy az ülés előtti
órákban is történt betörés a városban.
Ezen a helyzeten segíthet a közterületi
térfigyelő rendszer kiépítése. A közle-
kedési balesetek száma stagnál, állapí-
totta meg ezután az előterjesztő, majd
köszönetet mondott azért, hogy az ön-
kormányzat anyagiakkal is segítette a
rendőrség munkáját.

A továbbiakban arról adott tájékoz-
tatást Bozsó László, hogy az európai
uniós elnökség idejére 70 rendőrrel
erősítették meg a kapitányságot. A má-
sodik félévben ők elmennek, de 30
fővel gyarapodik a kapitányság létszá-
ma. Hosszú évek után először emel-
kedhet 230 fő fölé az állomány. Így
naponta 12-15 rendőrrel többet tudnak
kivezényelni a közterületekre. Erre an-
nál is inkább szükség van, mert a
kapitányság területén egy kisebb me-
gyéhez mérhető lakos, közel 190 ezer
ember él.

A rendőrkapitány köszönetet mon-
dott a városnak és a városi gazdasági
társaságoknak az uniós elnökségi ese-
mények eddigi sikeres lebonyolításá-
ban vállalt közreműködésért.

Kérdésekre válaszolva Bozsó Lász-
ló elmondta, hogy tavaly 51 rablás tör-
tént a kapitányság területén (ebből 16
Gödöllőn) – a magas szám mögött so-
rozatos elkövető állt – az idén eddig 5.
A múlt évben összesen 41, az idén ed-
dig 26 bíróság elé állítás történt. 2010-
ben 12, 2011-ben – alig 3 hónap alatt –
29 letartóztatás történt.

A beszámoló vitájában sok szó esett
a közlekedés biztonságáról, szabály-
sértésekről és az azokkal szembeni fel-
lépésről is. A kapitány elmondta, egyre
többször mérnek. Tavaly 5000, az idén
már 1500 felvétel készült gépjármű-
vekről az utakon.

Gémesi György polgármester a be-
számolót megköszönve elismeréssel
szólt a rendőrség aktívabb munkájáról.
Egyetértett azzal, hogy javítani fog a
közbiztonsági helyzeten a térfigyelő
rendszer üzembe állítása.

Pintér Zoltán alpolgármester ki-
emelte a körzeti megbízotti rendszer jó
működését. Megemlítette, hogy az ön-
kormányzat március 15-e alkalmából
kitüntette Tóth Csaba rendőr alezre-
dest, aki a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság függetlenített kapitányságvezető-
helyettese. Hozzátette: az országban
csak két függetlenített kapitányságve-
zető-helyettest neveztek ki.

Szűcs Józsefné képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) elmondta, hogy a
levegőt szennyező máriabesnyői ká-
belégetések jelzése esetén gyorsabban,
gyakrabban érkeznek ki a rendőrök.

A kapitány határozottan leszögezte:
a rendőrség minden jogsértés ellen fel-
lép. Munkájuk rugalmasabb, aktívabb,
„pörgőbb” lett. Arról is szólt, hogy a
kapitányság területén jelenleg 29 kör-
zeti megbízott rendőr dolgozik, közü-
lük négyen gödöllői városrészekben.
Számuk bővítését a kapitányság is
fontosnak tartja, de annak jogi és infra-
strukturális feltételei is vannak. Befe-
jezésül elmondta, az uniós elnökség
után sem lehet visszalépés a közbiz-
tonság helyzetében Gödöllőn, ezért is
nagyon számít az írásunkban már jel-
zett létszámnövelésre.

Járdák és átereszek épülnek 
Elfogadta a képviselő-testület az

önkormányzat és a VÜSZI Kft. között
a helyi közút-, híd- és csapadékvíz-el-
vezető rendszerek karbantartási, fenn-
tartási munkáinak folyamatos ellá-

tására vonatkozó szerződést. A döntést
megelőzően a képviselőkkel egyez-
tetve elkészült a járdaépítés idei szak-
mai programja.

Negyven millió forintból a követ-
kező területeken épülnek járdák:
Batthyány utca (Iskola u. és Turul u.
között), Besnyő utca (Szervíz út és
Gárdonyi G. u. között), Hunyadi utca
(Csillag u. és Szilágyi u. között), Hu-
nyadi utca (Öreghegyi u. és Attila u.
között), Szent Imre utca (Városmajor
u. - Körösfői u. között), Kazinczy utca
páratlan oldala, Szilhát utca páratlan
oldala, Zombor utca (Szt. János u. -
Munkácsy u. között), Palotakert 1-5.
előtt, Fürdő utca (Isaszegi u. és Állo-
más u. között páros oldalon), Dózsa
György utca (VÜSZI és Haraszti u.
között), Ady Endre sétány (zeneiskolai
zebra és a Martinovics utca között),
Béri Balog Ádám utca.

Az út- és hídjavítás 80 millió forin-
tos keretéből 48 millió forint felhasz-
nálásáról később születik döntés. Az
már biztos, hogy felújítják a Kör utcai
hidat és a Lumniczer utcai hidat, a
Damjanich utcában 150 méter hosszon
útfelújítást, a Szent Imre utcában a Kö-
rösfői-Kriesch Aladár és az Erkel Fe-
renc utcák közti szakaszon felületi zá-
rást végeznek.

Csapadékvíz-elvezetési munkákra
39 millió forintot fordítanak. Átere-
szek épülnek a Mikes és Besnyő ut-
cában, kotorják és rendezik a Besnyő-
patak medrét a Csemete kerttől a vá-
roshatárig, mederrendezést és burko-
lást végeznek a szilháti mellékágon,
kotorják a Rákos-patakot az autópálya
és Szőlő utca között. Befejezik a
Ganz-árok mederrendezését, megold-
ják az Arany János utca 3. sz. főúti
csomópontjának csapadékvíz-elveze-
tését.

A felsoroltak mellett 12 millió forint
jut aszfaltburkolatú városi utak kar-
bantartására és kátyúmentesítésére, 47
millió téli csúszásmentesítésre, 8,5
millió járdaburkolatok javítására, fel-
újítására, 14 millió aszfaltburkolatú
utak tisztántartására, takarítására, 16
millió csapadékvíz elvezetésre, kar-
bantartása, 10 millió élővizek tisztán-
tartására és környékük kaszálására, 7
millió forint földutak, stabilizált utak
gréderezésére, karbantartására.

S hadd említsük meg az illegálisan
lerakott szemét felszedésének és el-
szállításának 5 millió forintos tételét,
amire nem lenne szükség, ha nem len-
nének hulladékokat illegálisan lerakó
emberek...

2017. évi Világjátékok:
egyhangú támogatás

A képviselő-testület egyhangúlag
kinyilvánította szándékát a 2017. évi
Világjátékok megrendezési jogának
elnyerésére irányuló pályázat benyúj-
tására. A testület felhatalmazta a pol-
gármestert arra, hogy tárgyalásokat
folytasson a Fővárosi Önkormányzat-
tal közös pályázat elkészítése érdeké-
ben; a pályázat kidolgozásához pedig
egymillió forintot biztosított az általá-
nos tartalékalap terhére.

A pályázati benyújtásának határide-
je: 2011. május 31.

A Világjátékok négyévenkénti meg-
rendezését a Világjátékok Nemzetközi
Szövetsége (IWGA) koordinálja, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság véd-
nökséget gyakorol fölötte.

Ron Fröchlich, az IWGA elnöke
múlt évi budapesti látogatása során is
jelezte, hogy a magyarországi rende-
zést mindenképpen támogatja. Két éve
Tajvanon volt, 2013-ban Kolumbiában
lesznek a Világjátékok; ezek után Eu-
rópában szeretnék látni az eseményt.

A Világjátékok kiváló eszköz lehet
az országról alkotott kép javításához, a
rendező település fenntartható fejlő-
déséhez, a polgárok bevonásához, a
közösségépítéshez és nem utolsó sor-
ban a turisztikai bevételek gyarapítá-
sához. Az esemény nem feltétlenül
igényel speciális infrastruktúra-fej-
lesztést, beruházást, elegendők a meg-
lévő szállodák és sportlétesítmények.
A 32 hivatalos sportág mellett 5-6
meghívott sportág is szerepelhet a
programon.

Gémesi György elmondta, hogy
olyan sikeres magyar sportágat szeret-
nének bevonni, mint a fogathajtás és
olyan különlegeset is, mint az ejtő-
ernyőzés. Mindkettőnek Gödöllő adna
otthont. Értesülései szerint a magyar
pályázatot a miniszterelnök is támo-
gatja.

A Világversenyen 100-150 ország
3500 versenyzőjének és 1500 kísérő-
nek, hivatalos személynek a részvéte-
lére lehet számítani.

Gödöllő alapítóként vesz részt
a távhő klaszterben

Alapítóként vesz részt az önkor-
mányzat a miskolci székhelyű GEO-
NORD Geotermikus Távhő Klaszter
létrehozásában.

Az önkormányzat évek óta foglal-
kozik a geotermikus energia hasznosí-
tásának lehetőségével. A korábbi tes-
tületi döntések alapján a szakértői
vizsgálatok igazolták, hogy a telepü-

lésen reális lehetőség van a geoter-
mális hőenergiának a távhő és az
elektromos energia szolgáltatásokban
való alkalmazására. E törekvések
eredményesebben képviselhetők az
együttműködési hálózatok létrehozá-
sával.

Gödöllői Turisztikai Egyesület
alakul

A Közép-Magyarországi Operatív
Program keretében pályázatot írtak ki
helyi és térségi turisztikai desztinációs
menedzsment (TDM) szervezetek lét-
rehozására és fejlesztésére. A gödöllői
önkormányzat a városfejlesztési és a
turisztikai koncepcióval összhangban
benyújtja pályázatát a helyi TDM lét-
rehozására. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy alapító tagként részt kí-
ván venni a Gödöllői Turisztikai Egye-
sület létrehozásában. Az egyesület
megalakítását civil szervezetek és gaz-
dasági társaságok támogatják, köztük
az Aquapark, a Hungaroring és a Lázár
Lovaspark.

Szerződés a Zöld Híd
Régió Kft-vel

A képviselő-testület korábbi dönté-
seinek megfelelően a március 24-ei
ülésen egyhangúlag elfogadták a Gö-
döllői Hulladékgazdálkodási Kft. vég-
elszámolásával kapcsolatos összes
előterjesztést.

Mint lapunkban arról már többször
hírt adtunk, Gödöllő hulladékszállítá-
si, hulladékkezelési feladatait a több
mint száz települést képviselői Észak-
Kelet Pest és Nógrád megyei Regio-
nális Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Társulás gazdasági tár-
sasága, a Zöld Híd Régió Kft. el tudja
látni úgy, hogy átveszi a gödöllői ön-
kormányzat tulajdonában álló hulla-
dékgazdálkodási kft. dolgozóit és saját
járműparkjával, saját lerakó telepén
végzi a városi feladatot.

A képviselő-testület elfogadta a
Zöld Híd Régió Kft-vel kötendő ideig-
lenes települési szilárd hulladékkeze-
lési közszolgáltatási szerződést is.

Közbeszerzési terv
A törvényi előírásoknak megfelelő-

en elkészítette idei közbeszerzési ter-
vét az önkormányzat, amit a képvi-
selő-testület 14 igen egy nem szava-
zattal elfogadott. A közbeszerzési terv
nyilvános, az önkormányzat a város
honlapján (www.godollo.hu) is közzé
teszi.

(l.t.)

(folytatás az 1. oldalról)
Fontos változás a korábbiakhoz ké-

pest, hogy közterületen végzett kép-
zőművészeti tevékenység (például

portré rajzolás) és utcai zenélés csak
engedéllyel folytatható. Ez utóbbihoz
azonban csak zenei végzettségű, vagy
iskolai rendszerű képzésben részesü-
lő kérelmező részére adható ki enge-
dély, amihez az oktatási intézmény
igazolására is szükség van.

Adománygyűjtésre, közvélemény
kutatásra és szórólap terjesztésre egy-
általán nem adható ki közterület hasz-
nálati engedély. Mindezek mellett ti-

los a közutakon sajtó-
termékeket, kiadvá-
nyokat megvételre kí-
nálni, vagy ingyenesen
osztogatni.

A napokban ismétel-
ten dolgozni fognak a
főtéren. A múlt héten
történt felmérés után,
megkezdődik a garan-
ciális munkák elvégzé-
se. Ennek keretében,
ahol szükséges javítják

a burkolatot, és fugáznak, valamint
rozsdamentesítik a csatornafedlapo-
kat és a folyókákat.

Amint az időjárás engedi, a zöld-
területi munkákra is sor kerül, ahol
szükséges pótolják a növénykazetták-
ban a földet és a mulcsot, valamint
beültetik a növényeket.

Megkezdődik a szökőkút és a víz-
játék tavaszi beüzemelése is. A sokak
által várt látványosság várhatóan áp-
rilis közepétől működik majd folya-
matosan.

(l.t.-b.z.)

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
folytatva a korábbi évek hagyo-
mányait, húsvét váró tavaszi
városi takarítási napot szervez
2011. április 16-án, szombaton
9-től 12 óráig.

Ennek keretében közterületi kommu-
nális és zöldhulladék gyűjtésére, vár-
ják a lakosságot. További informá-
ciókat, és a találkozási pontok adatait
következő számunkban, valamint a
www.lokalpatriotaklub.hu oldalon ta-

lálhatnak az érdeklődők, akik szíve-
sen kapcsolódnának be a munkába. A
várostakarítási nap keretében lehető-
ség lesz szürke kérgű bükkfa ültetésé-
re is. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
ugyanis 250 db facsemetét kapott a
Szeretet és Gondoskodás a Természe-
tért Alapítványtól. Az adományt a
klub az április 16-ra meghirdetett Vá-
rostakarítási napon ülteti el lakossági
összefogással.

A facsemetéket Pintér Zoltán

alpolgármester, a Lokálpatrióta Klub
elnöke vette át Hegyi Ilonától, az
alapítvány képviselőjétől.             (ny.f.)

Új helyük lesz az extrém sportok kedvelőinek

Megváltozott rendelet
Várostakarítási nap

Magas a vagyon elleni bűncselekmények aránya

Segíthet a térfigyelő rendszer

A park látványterve
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Március 22-23-án a határon át-
nyúló fejlesztések lehetőségei-
nek bővítéséről tartottak konfe-
renciát a Gödöllői Királyi Kastély-
ban. Az európai területi társulás
és a többszintű kormányzás cí-
mű rendezvény a soros magyar
EU-elnökséghez kapcsolódott.

Az európai területi társulás (EGTC) in-
tézménye az önkormányzatoknak, ré-
gióknak és államoknak ad együttműkö-
dési lehetőséget, a csoportosulás többek
között munkahelyteremtő, közlekedési,
környezetvédelmi, energiafelhasználási,
kutatás-fejlesztési, oktatási-nevelési,
kulturális, idegenforgalmi, szociális és
sportcélokra alakítható. A jogi személyi-
séggel felruházott EGTC létrehozását az
EU Régiók Bizottsága kezdeményezte
2006-ban, a társulás lehetőségével az
uniós források hatékonyabb felhaszná-
lását is próbálta ösztönözni. Mivel az
EGTC-re vonatkozó jogi szabályozás
minden tagállamban alkalmazandó, bár-
hol azonos feltételekkel hozható létre
ilyen csoportosulás. A magyar EU-el-
nökségnek egyik kiemelt témája a határ
menti területi együttműködés.

Az EGTC gödöllői konferenciájának
második napján Gémesi György pol-
gármester, a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége elnöke, az EU Régiók Bi-
zottságának tagja is részt vett a „Jó 
kormányzás – a helyi önkormányzatok
szerepe a gazdasági fejlődés támogatása
terén és annak hatékonysága” című
szekcióülésen.

Köszöntőjében a következőket hang-
súlyozta: „Az elmúlt 20 esztendőben a
korábban alvó városként ismert Gödöllő

az ország egyik legdinamikusabban fej-
lődő kisvárosává vált. Ebben nagy sze-
repe van a tudatos ipartelepítés után az
erős helyi gazdaságnak, köszönhetően a
multinacionális ipari és kereskedelmi
cégeknek, de nem kevésbé az ipari par-
kunkban működő hazai kis és közepes
vállalkozásoknak... Egy település gaz-
daságának a fejlődésében meghatározó
szerepe van az önkormányzatnak azzal,
hogy megteremti azokat a feltételeket,
melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy

meginduljon előbb az érdeklődés a fej-
lesztések iránt, később megjelenjenek a
konkrét befektetések...“
Dr. Szabó Erika területi közigazgatá-
sért és választásokért felelős államtitkár
köszöntő beszédében azt mondta: a kon-
ferencia elsődleges célja, hogy a részt-
vevők közösen tekintsék át, azonosítsák
és találjanak választ a területi együtt-
működéssel kapcsolatos globális kihí-
vásokra. Hangsúlyozta: 2007-ben Ma-
gyarország ültette át elsőként nemzeti
jogába az Európai Területi Társulá-
sokról szóló uniós szabályozást, majd
2010-ben került sor a hazai szabályozás
módosítására. A KIM államtitkára elő-
adásában kiemelte: jelenleg 4 hazai tár-
sulás működik Magyarországon, és to-
vábbi két, szlovák székhelyű ETT-ben
vesznek részt magyar önkormányzatok.
Ez a fajta aktivitás hazánkat európai
uniós viszonylatban is az élmezőnybe

emeli. Dr. Szabó Erika hangsúlyozta,
hogy az Európai Tanács soros elnöke-
ként Magyarország egyik prioritása,
hogy az Európai Területi Társulásokról
szóló szabályozás módosítása során ér-
vényesüljenek a határ menti térségben
élők együttműködését megkönnyítő sza-
bályozási javaslatok.

Az Európai Területi Társulás olyan
jogi eszköz, amely megteremti a kö-
zösség területi szervezeteinek hatékony
együttműködési lehetőségeit. Különös

jelentősége van a határ menti együtt-
működésekben, hiszen az Európai Unió
lakosságának több mint 60 százaléka a
határok menti régiókban él.

A konferencia másik kiemelt témája a
többszintű kormányzás és a szubszidia-
ritás volt, melyet a konferencia résztve-
vői a konferencia zárónapján tárgyaltak.
A XXI. század Európájában a többszin-
tű kormányzás az egyik lehetséges esz-
köze a szubszidiaritás megvalósulásá-
nak, annak, hogy az állampolgárok kö-
zelebb kerüljenek az Európai Unió ke-
retében zajló döntéshozatali mechaniz-
musokhoz
Nagy érdeklődés kísérte a múlt héten
városunkban zajlott környezetvédelmi
témájú tanácskozásokat is. Március 25-
26-án a környezetvédelmi miniszterek
informális találkozóján írták alá a Mura-
Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum lét-
rehozásának előkészítéséről szóló nyi-

latkozatot. Európában is példaértékűnek
számít, hogy öt ország – uniós tagálla-
mok és csatlakozni kívánó országok –
fognak össze annak érdekében, hogy a
Mura-Dráva-Duna mentén az 
UNESCO előírásainak megfelelő, hatá-
rokon átnyúló védett övezet jöjjön létre.

A leendő rezervátummal olyan védett
terület jön majd létre elsőként a déli-dél-
nyugati határaink mentén, amely három
folyó nagy kiterjedésű ökoszisztémáit
foglalja magában, és amely hozzájárul a
Dráva természeti értékeinek, szépségé-
nek megőrzéséhez. A miniszteri nyilat-
kozat kiemeli, hogy az ötoldalú Biosz-
féra Rezervátum kialakítását a meglevő
nemzetközi és nemzeti jelentőségű vé-
dett területekre kell alapozni.
A nyilatkozatot Fazekas Sándor ma-
gyar, Nikolaus Berlakovich osztrák,
Jasen Mesić horvát, Oliver Dulić szerb
és Roko Žarnić szlovén miniszter látta
el kézjegyével.

Magyarországon jelenleg öt bioszfé-
ra rezervátum van: az Aggteleki, a Fer-
tő-tavi, a Hortobágyi a Kiskunsági és a
Pilisi. 
Emellett a cancúni klímakonferenciát

követő intézkedésekről és az Európai
Unió úgynevezett dekarbonizációs úti-
tervéről tárgyaltak Gödöllőn az EU klí-
maügyekért felelős miniszterei. A már-
cius elején bemutatott dekarbonizációs
útiterv az üvegházhatású gázkibocsátás
80-95 százalékos csökkentését irányoz-
za elő 2050-ig. A magyar elnökség a vita
megindítását vállalta ebben a kérdésben,
és az a célja, hogy júniusra az állam- és
kormányfők egyetértésre jussanak arról,
hogy milyen ütemezésben és tagállami
vállalásokkal történjen a kibocsátás-
csökkentés.

A tanácskozás másik témája az uniós
álláspont kialakítása az év végi dél-af-
rikai ENSZ klímacsúcsra, amelyet az
első félévben, még a magyar elnökség
idején előkészítő konferenciák vezetnek
fel Bangkokban és Bonnban. A decem-
beri, durbani klímacsúcson az a cél,
hogy az államok egy jogilag kötelező
érvényű, globális egyezményt fogad-
janak el az éghajlatváltozásról. Szomba-
ton Gödöllőn a miniszterek az EU által
képviselendő tárgyalási pozíció és stra-
tégia összehangolásán dolgoztak.
A gödöllői eszmecserén a 27 tagállam
egyetértett abban, hogy egy átfogó, min-

den jelentős széndioxid-kibocsátóra ér-
vényes és jogilag kötelező megállapo-
dásra van szükség. A miniszterek egyet-
értettek abban, hogy javítani kell a kom-
munikációt a fejlődő országokkal (ame-
lyekre a kiotói jegyzőkönyv nem ír elő
kibocsátáscsökkentési kötelezettséget).
Több miniszter hangsúlyozta, hogy a
Környezetvédelmi Tanács 2011. októ-
beri ülésén kellene egyértelműen meg-
határozni az EU tárgyalási álláspontját a
dél-afrikai klímavédelmi fordulóra.

A 27 tagország Gödöllőn egyön-
tetűen fontosnak tartotta, hogy az EU
egységes hangon tudjon megszólalni a
2011 végén esedékes durbani nemzet-
közi klímavédelmi konferencián, jelen-
tette ki a megbeszélések utáni sajtóérte-
kezleten Fellegi Tamás nemzeti fejlesz-
tési miniszter, az ülés elnöke.

Lapzártán idején az uniós tagállamok
kulturális és oktatási ügyekért felelős
miniszterei tanácskoznak Gödöllőn. Az
ülésen egyebek mellett a kulturális sok-
színűség megőrzése és az aktív, felelős
állampolgárok nevelése a téma.

Az informális ülés első napján, hét-
főn a kulturális miniszterek tanácskoz-

tak a Grassalkovich-kas-
télyban.  A delegációk
megvitatták az uniós ver-
senyképességi program, az
EU2020 és a kultúra
összefüggéseit és azokat
az uniós intézkedéseket,
amelyek célja, hogy a kul-
túra szerepe hatékonyabb
legyen ennek a stratégiá-
nak a végrehajtásában. 

„Bár az Európa 2020
stratégia nem említi köz-

vetlenül a kultúrát, célunk az, hogy
meggyőzzük a döntéshozókat: a kultúra
és kapcsolódó ágazatai jelentős mérték-
ben hozzájárulnak az intelligens, fenn-
tartható és befogadó növekedés biz-
tosításához” – mondta Szőcs Géza, az
uniós kulturális miniszterek informális
találkozója után. „Meggyőződésünk,
hogy a kulturális szektor segítséget fog
nyújtani Európa számára, hogy kilá-
baljon a jelenlegi válságból. A magyar
EU-elnökség egyik fő célja, hogy a má-
jusi kulturális tanácsülésen elfogadják
az erre vonatkozó dokumentumterve-
zetet“ – hangsúlyozta a kulturális állam-
titkár a sajtótájékoztatón.

Az ülés végén elfogadott nyilatkozat-
ban az unió magyar elnöksége arra kéri
fel a kulturális minisztereket, hogy part-
nerként működjenek együtt a kultúra
megjelenítésében a nemzeti stratégiák-
ban is. A dokumentum az Európai Bi-
zottságot arra kéri fel, hogy vizsgálja
meg, az EU jövőbeni szakpolitikai és
pénzügyi eszközeire vonatkozó javas-
lataiban miként vehetné teljes körűen fi-
gyelembe a kultúra hozzájárulását az
Európa 2020 célkitűzéseihez.

jb

Gödöllői események

EU 2011

Májusra megújul az Egyesített
Szociális Intézmény közel
százéves épülete, jelentették
be az EU társfinanszírozásá-
val, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap valamint az ön-
kormányzat támogatásával
megvalósuló projekt hétfői
nyitó rendezvényén. Gémesi
György polgármester ki-
emelte az intézmény elmúlt tíz
évben végzett példaértékű
munkáját. Megemlékezett ar-
ról, hogy a nemrég nyugdíjba
vonult Ipacs Piroska vezetése
alatt Gödöllő hollandiai test-
vérvárosából, Wageningenből
és a szamaritánus alapítvány-
tól sok-sok támogatás érkezett
az intézményben lakók élet-
körülményeinek javítása érde-
kében. A mostani komplex fel-
újításhoz mintegy húsz millió
forinttal a város önkormány-
zata is hozzájárul, sőt, a fel-
újítás által nem érintett részek

festését is finanszírozza Gö-
döllő. 
Ipacs Piroska elmondta, hogy
a korábban szülőkórházként
működött épületegyüttesben
eddig 16 lakószoba volt, a
mostani átalakítás révén 20
lesz, és egy szobában – a mai
előírásoknak megfelelve –
legfeljebb négyen laknak
majd. A zsúfoltság csökkenté-
se mellett kívül-belül megtör-

ténik a teljes körű  akadály-
mentesítés, lehetővé válik a la-
kók differenciált  ellátása, ha-
tékonyabb fűtést és melegvíz-
ellátást valósítanak meg, ami-
hez napkollektort is felszerel-
nek. Lesz terápiás szoba is.
A 2008-ban 54 millió forint
uniós és hazai támogatást el-
nyert pályázat révén az intéz-
mény dolgozói speciális szak-
ismereteket nyújtó tanfolya-
mon is részt vesznek és meg-
teremtik a lehetőségét annak,
hogy az otthon lakói elektroni-
kus levelezéssel tartsák a
kapcsolatot  hozzátartozóik-
kal.  
A kivitelező Ambrus Acélszer-
kezet Gyártó és Építő Kft. épí-
tésvezetője, Gregus Tamás
arról adott tájékoztatást, hogy
a beruházást három ütemben
valósítják meg, jelenleg az el-
ső szakaszon dolgoznak a
munkások. it

DÁTUM ESEMÉNY LEZÁRÁS

Április 1. Demográfiai kérdésekért és család-
politikáért felelős miniszterek ülése  

Kordon a Művészetek Háza körül, az
Ady sétányon a Martinovics utcától 

szalagos zárás 

Április 4-5
Egészségügyi miniszterek informális

találkozója

Kordon a Művészetek Háza körül, az
Ady sétányon a Martinovics utcától 

szalagos zárás 

Április 7-9.
Gazdasági és pénzügyi informális

ülés

Kordon a Művészetek Háza körül, az
Ady sétányon a Martinovics utcától 

szalagos zárás 

Április 11-13. Informális Versenyképességi ülés
Kordon a Művészetek Háza körül, az
Ady sétányon a Martinovics utcától 

szalagos zárás 

Április 14-15. EU – USA kétoldalú találkozó
Kiemelten védett esemény! Kordon a
Művészetek Háza körül, az Ady sétányt 

a Honvéd utcánál zárják le

Április 18. Informális Szociális Védelmi 
Bizottsági ülés

Április 26-27. EU-USA kétoldalú találkozó 

Április 28-29.
Szociális biztonsági koordinációs

konferencia

Egyesített Szociális Intézmény – Megújul a százéves épület

Az önkormányzatok helyzetéről, az
őket érintő tervezett változtatásokról
nyilatkozott Gémesi György. Ezek
között kiemelt figyelmet kap az ok-
tatást és az eladósodást érintő vál-
tozások. Sok polgármester nem ért
egyet az oktatási intézmények fenn-
tartói jogosítványának megváltozta-
tásával. A polgármester úgy fogalma-
zott: Kecsegtető, hogy az állam át-
veszi a bérek finanszírozását, de ezzel
olyan más jogosítványokat is átvesz,
mint például az intézmények veze-
tőinek kinevezése, ami sérti az auto-
nómiát. A Magyar Önkormányzatok
Szövetségének az a véleménye,
hogy az alapfokú oktatás helyben
van a legjobb helyen, csupán több
forrásra van szükség a biztonságos
működéshez.
Ez a kérdés a MÖSZ által nemrég
megtartott kétnapos tanácskozáson is
szóba került. Mivel ott a résztvevők
egyetértettek abban, hogy ezen a té-

ren még sok a vitás kérdés, az érdek-
szövetség ebben a témában rövidesen
újabb konferenciát rendez. A finan-
szírozási kérdésekről elmondta, az
egyes önkormányzatok finanszíro-
zására felhasználható összeg nem
mindenhol elegendő, ezért biztosan
lesznek olyan települések, amelyek
segítséget kérnek. A tavalyihoz ké-
pest idén a duplája, 31 milliárd forint
áll rendelkezésükre az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetbe került te-
lepüléseknek.

Gémesi György, a Magyar Önkor-
mányzati Szövetségének elnöke  sze-
rint a nagymértékű eladósodottság
oka az önkormányzatok folyamatos
„kivéreztetésében“ keresendő. 
A tavalyi évben az előző, 2009. évi-
nél 120 milliárd forinttal kevesebbet
terveztek be a költségvetésben az ön-
kormányzatok finanszírozására. Az
azt megelőző 5-6 évben pedig több

mint 500 milliárd forintot vontak el a
településektől, a megyéktől. Gémesi
állítása szerint az eladósodottságot
azok a hitelek okozták, amelyek az
uniós fejlesztési források pályázati
önrészéhez voltak szükségesek. A
MÖSZ elnöke szerint is szükség van
a hitelfelvételeknél ellenőrzésre, „de
nem lenne jó megoldás az, ha egy 
kormánynak alárendelt hivatal hozna
politikai alapú döntéseket. Ezzel
szemben a hitelfelvételi döntéseket
megelőző szakmai véleményezést el
tudná fogadni.“ Ezt szerinte az Álla-
mi Számvevőszéknek kellene elké-
szítenie. 
Gémesi György az interjúban a
MÖSZ elképzeléséről szólva azt
nyilatkozta: módosítani kellene az
önkormányzati törvényt úgy, hogy
a személyes anyagi felelősség ki-
terjedjen a képviselőkre is, az ne
csak a polgármestert és a jegyzőt
terhelje. bj

Kiemelt figyelem kíséri az oktatási és a finanszírozási változásokat

Önkormányzati hatáskörök változhatnak

Fotó: Kovács András

Fotó: Árvai Károly



4 Gödöllői Szolgálat 2011. március 30.Civil

– Ön jól ismeri a gödöllői mú-
zeumokat, kiállítótermeket? –
tettük fel kérdést, miután öröm-
mel számoltunk be olvasóink-
nak, hogy az egykori Vérellátó
épületében megnyílt az új ré-
gészeti látványtár. Íme, néhány
a beérkezett válaszok közül.

„Sajnos, ma már egyre kevesebb
idejük van az embereknek kiállítá-
sokra járni, ezért is szeretem pél-
dául a városi könyvtár kiállításait,
amik a folyóirat olvasóban vannak,
vagy amiket a szállodában szoktak
rendezni. Ezek azért is jók, mert
nem kérnek belépőt. Az más kérdés,
hogy egy-egy kiállítás tetszik-e vagy
sem. A könyvtár kiállításai azért is
kedvesek számomra, mert többsé-
gében helyi alkotóknak a munkáit
mutatják be…”  

Szabóné Kati

„Általában a Múzeum kiállításaira
szoktam elmenni, s főleg a megnyi-
tóra, mert azon mindig érdekes dol-
gok hangzanak el. Ilyenkor az em-
ber sokkal több információt kap
egy-egy témában, mint egy általá-
nos múzeumlátogatás alkalmával – 

bár én mindig megveszem a kataló-
gusokat, prospektusokat is. Nagy
örömmel olvastam, hogy a Vérel-
látó épülete is ilyen funkciót tölt be
a jövőben. Egyrészt örülök, hogy
nem lett az enyészeté, amitől sokan
féltünk, másrészt úgy tudom, az
elmúlt években Gödöllőn is előke-
rültek érdekes leletek, amik a me-
gyei múzeumhoz kerültek. Remélem
ezeket is láthatjuk majd itt.” 

N. T.

„Az elmúlt években mintha megsza-
porodott volna azoknak a helyeknek
a száma, ahol kiállítást rendeznek.
Ez jó dolog, mert fontos, hogy az
emberekhez közelebb kerüljön a
művészet. Az azonban szomorú,
hogy egyre többen csak akkor jut-
nak el kiállításokra, amikor azok in-
gyenesen látogathatók, például a
múzeumok éjszakáján. Remélem,
hogy idővel ez is változni fog!...” 

Kiss Zs.

A hét kérdése:

– Ön részt szokott venni a
várostakarítási, környezet-
rendezési akciókban?

A hét kérdése

MEGHÍVÓ –  TELEKI PÁL EGYESÜLET 

Teleki Pál halálának 70. évfordulóján, 2011.
ÁPRILIS 3-ÁN, VASÁRNAP, 12 ÓRAI kezdettel, sír-
jánál, a máriabesnyői temetőben koszorúzással
egybekötött megemlékezést tartunk.

Beszédet mond: dr. Katona Tamás
történész, ny. államtitkár.

A szokásos díjmentes autóbusz a
Művelődési Központ parkolójából 11.30-kor in-
dul, és a temetőig minden autóbusz-megállóban
felveszi utasait.

Megemlékezésünkre szeretettel meghívjuk, és
várjuk!

A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Március 23-án a Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub vendége volt a
népszerű televíziós műsor-
vezető Borbás Mária, akit töb-
bek között játékos vetélkedők-
ből, országjáró műsorokból is-
merhetünk; ezenkívül neve
egybeforrott a magyar borkul-
túrával is.

A városi könyvtárban megtartott
összejövetelen megtudtuk, hogy 
gyermekként fogorvos szeretett volna
lenni, az élet végül úgy hozta, hogy a
képernyőn kötött ki. Az egyetem után
marketingesként dolgozott, de a csa-
ládja folyamatosan agitálta, hogy in-
kább tanulnia kellene még. Ekkor in-
dított az MTV szerkesztő-, riporter-
és műsorvezető-képző tanfolyamot.
Ő maga nem is hallott a felhívásról,
nem is érdekelte különösen, de a csa-
ládja egyre csak nyüstölte, hogy pró-
bálja meg. A dolog sikerült, a folyta-
tás ismert: számtalan szórakoztató és
kulturális televíziós műsor házigaz-
dájaként tevékenykedik a mai napig.

Ennek ellenére sztárnak viszont
nem tartja magát, véleménye szerint a
televíziós műsorvezetők nem cele-
bek. Humorosan megjegyezte, hogy
életében egyszer tartotta magát sztár-

nak; mindez Olaszországban történt,
ott is a halpiacon. Épp a Játék határok
nélkül című nagy sikerű nemzetközi
szórakoztató vetélkedőműsor felvé-
telei zajlottak, amit az olaszok sokkal
hamarabb műsorra tűztek, mint pél-

dául mi, magyarok. Borbás Mária
gyanútlanul sétált a halpiacon, erre
mindenhonnan a Maria, Maria kiáltá-
sokat hallotta. Úgy látszik, a haláru-
sok nagyon kedvelhették a műsort és
Máriát, mert attól kezdve ingyen ka-
pott halat, rákot, polipot stb. A mű-
sorvezető azt is elárulta, hogy hazaér-
kezése után hónapokig rá sem tudott
nézni az efféle ételre, nemhogy még
meg is egye azokat.
Ezen kívül Borbás Mária elmondta:

amikor az MTV-től a Hír Tv-hez ke-
rült, eléggé tartott a politikai skatu-
lyától; a politikához viszont a mai
napig nem ért, nem is érdekli; pszi-
chológus alkat révén szívesebben
foglalkozik emberekkel.

Az esten kiderült, hogy a műsor-
vezető nem akar élete végéig képer-
nyőn maradni; egyáltalán nem esne
kétségbe, ha egyik pillanatról a má-
sikra abba kellene hagynia ezt a

munkát. Mivel Mada-
rasról, egy Bács-Kis-
kun megyei kis falu-
ból származik, az ő
alapvető közege a ter-
mészet, rengeteg ál-
lattal. Legszíveseb-
ben egy tanyán élne,
ahol gazdálkodással
foglalkozna. Gyer-
mekként szerette meg
ezt az életformát,
amitől most kissé el-
távolodott, de valami-

kor a jövőben mindenképpen szeretné
ezt folytatni.

Tudták hogy Borbás Mária Szelle-
mi Honvédelem-díjjal is rendelkezik?
Mint mondta, először ő maga sem ér-
tette, hogy mi köze van a honvéde-
lemhez, de aztán hamar kiderült,
hogy ez egy sajtódíj, amit Pethő Sán-
dor, a Magyar Nemzet alapító főszer-
kesztője emlékére hoztak létre. Vi-
szont azóta a családja otthon folyama-
tosan tiszteleg neki. hc

Lokálpatrióta estek – Borbás Mária

Madarasról a képernyőre

FELHÍVÁS 
PARLAMENTI 
LÁTOGATÁS

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub április 11-
én üléslátogatással egybekötött parlamen-
ti látogatást szervez.

Indulás: 2011. április 11., 13.30 (Kossuth
Lajos utcai fűtőmű elől)
Visszaérkezés: 17 óra körül
Részvételi díj: 1000,- forint/fő (utazás
költsége)
Jelentkezni április 5-ig lehet az alábbi
telefonszámon: +36/20-823-1408 (Pelyhe
József).

Lacza Péter (1949-2011)

Drága Péter!

Mosoly volt az első találkozásunk – mosollyal váltunk el
egymástól.
Talán egyikünk sem emlékezne rá, hogy mikortól datá-
lódik a barátságunk. Én „belecsöppentem” a „régi na-
gyok kapcsolatába”, Te itt élted le életed javát. Mindenkin segítettél, amiben
csak tudtál, ez volt rád jellemző. Szakmailag és emberileg egyaránt. Bárki-
vel is találkoztál, szemüveged mögött rejlő mosolygós szemeid már megol-
dottak minden akadályt az adott problémában. Megbecsültünk. Mindany-
nyian. A családod, mint apát és férjet, a munkatársaid, mint felkészült kol-
légát, a szakma, mint elismert szakembert. Talán Te tudtál a legtöbbet a
KÁTKI-ról, a baromfitelepről, a méhészetről. Igazi otthonod, az életed volt,
mint ahogy igazi polgára voltál a szűkebb pátriánknak, a gödöllői társada-
lomnak is. Szívesen álltál a jó dolgok mellé és vállaltál szerepet fontos dol-
gokban. Kitartás és a nem megalkuvás jellemzett, tetted ezt csendesen, szin-
te szótlanul, mégis eredményesen.
Ünnepelni mentünk március 20-án a Török Ignác Gimnáziumba, nem gyá-
szolni. Olyat tettél, amelyet előtte soha életedben, kiszámíthatatlanul visel-
kedtél. Nem tudtunk rá felkészülni. 60 éves házassági évfordulót ünnepel-
tük. Mikor azt kívántam, hogy minden jelenlévő élje át ezt a csodálatos dol-
got, rád is, rátok is gondoltam. Boldog voltál, mint mindig. Sok minden
összekötött a várossal, voltak folyamatban lévő munkáink, közös elképzelé-
seink. Azon a vasárnap azt mondtad, a jövő héten hívjalak telefonon. A tele-
fonod már elnémult… Mi is némák vagyunk, a gyász órái ezek. Hirtelen
hagytál itt bennünket. Nem szóltál, csak mosolyogtál, mint mindig. Hihe-
tetlen ez az egész, mint ahogy hihetetlen űrt hagytál magad után. Semmi
nem maradt itt, csak a mosolyod… Emléked örökre a szívünkben őrizzük! 
Nyugodj békében! Pintér Zoltán alpolgármester

Az idén is óriási érdeklődés kísérte a
március 15-ei lovas felvonulást,
amellyel a gödöllői és a térségi lova-
sok tisztelegtek nemzeti ünnepünkön.
A Tarsolyos Lovasegylet szervezésé-
ben megvalósult rendezvényen több
mint 160 lóval képviseltették magu-
kat a hagyományőrzők, akik az Alsó-
parkból indultak el, hogy a Petőfi szo-
bor elé vonuljanak, és ide tértek visz-
sza kipihenni a felvonulást és annak
előkészületeit. Közülük sokan már
kora hajnalban útra keltek, hogy ré-
szesei lehessenek a látványosságnak.  

A Történelmi Vitézi Rend felveze-
tő lovasegysége és az Isaszegi Szent
Márton Lovas Hagyományőrző
Egyesület bandériuma után a gödöllői
születésű Dallos Andornak, a Szil-
vásváradi Ménesgazdaság igazgatójá-
nak köszönhetően ez évben is a szil-
vásváradi fogatok vezették a lovas dí-
szelgést.

A lovasok és a fogatok Budapestről,
Sződligetről, Csörögről, Erdőkertes-

ről, Gödöllőről, Gödről, Isaszegről,
Őrbottyánból, Szadáról, Vácrátótról,
Veresegyházról és Tápióságról, Pap-
kútról, Fótról, Domonyvölgyből, Ke-
repesről, érkeztek. 
A hajtók között olyan kiemelkedő
személyiségeket láthattunk, mint a
magyar bajnokságban harmadik he-
lyezett és területi bajnok Balogh Jó-

zsef, a Lázár Lovasparkot is képvi-
selő fogaton a csapatban fogathajtó
világbajnok Szegedi Gábor, és a Gö-
döllői Lovas Sport és Hagyomány-
őrző Egyesületet is képviselő Izsó lo-
varda fogatán az Európa Kupa arany-
és ezüstérmes western lovasa, Izsó

Márti.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejez-
zük ki mindazon lova-
soknak és fogathajtók-
nak, akik Gödöllő város
március 15-ei ünnepi
megemlékezését záró
lovas felvonuláson
részt vettek. Köszönjük
a Művészetek Háza, a
VÜSZI Kft. és a Gödöl-

lői Rendőrkapitányság dolgozóinak
és szolgálattevőinek a lovas díszelgés
impozáns és biztonságos lebonyolí-
tásához nyújtott segítséget.
Külön köszönjük Gödöllő Város Ön-
kormányzatának, hogy a lovasokat az
Alsóparkban megvendégelték. 

A gödöllői térség lovasait összefogó
Tarsolyos Lovasegylet

A hirtelen támadt hideg idő elle-
nére több, mint 100 versenyző in-
dult a márciusi rejtvényfejtő ver-
senyen, az I. Gödöllő Kupán. Az
egyéni verseny a Rejtvényfejtők
Országos Egyesületének éves
programsorozatának első állo-
mása volt, ahol a résztvevőknek
két-két feladványt kellett meg-
oldaniuk – legfeljebb két óra fej-
tési idő alatt.

A Városi Könyvtárban működő helyi 
rejtvényfejtő klub tagjain kívül az or-
szág minden tájáról érkeztek verseny-
zők (Soprontól Székesfehérváron át Bé-
késcsabáig, Pécstől Szolnokon át Nyír-
egyházáig). A játékosok négy kategó-

riában indulhattak: kezdőtől a mesterig,
ahol egyre nehezebb rejtvénytípusokkal
kellett megbirkózniuk a verseny során.
A verseny dobogósai az egyes kate-
góriákban:
Kezdők: 1. Fábián Lajos (Sajószent-
péter), 2. Sóti Benjámin (Budapest) 3.
Zarnóczay Klára (Nyíregyháza).
Haladók: 1. Bökönyi László (Debre-
cen), 2. Forgács Imre (Debrecen) 3. Dr.
Kádár Imréné (Heves).
Mesterjelöltek: 1. Bodnár Beáta (Bu-
dapest), 2. Gál Béla (Budapest) 3. Var-
ga István (Debrecen). 
Mesterek: 1. István György (Miskolc),
2. Barna Viktor (Szentendre), 3. Bakos
András (Martfű). 

Azok, akik szívesen fejlesztenék tu-
dásukat, később pedig ki is próbálnák
magukat egy rejtvényfejtő versenyen,
sok szeretettel várják a Gödöllői Rejt-
vényfejtő Klubban, amely legközelebb
április 18-án, 17 órától tartja klubfog-
lalkozását a Városi Könyvtárban.
További információkat és részletes ver-
senybeszámolót a www.roe.ini.hu ol-
dalon talál.

vk

A Török Ignác Gimnázium vezetése fájdalommal tudat-
ja, hogy az intézmény egykori tanára, SÁNDOR IVÁN el-
hunyt.  
Temetése 2011. április 1-jén, 15.30 órakor lesz a Mária-
besnyői temetőben.

I. Gödöllő Kupa – az országos programsorozat részeként 

Az ország legjobb rejtvényfejtői 

Látványos megemlékezés

Köszönet a résztvevőknek
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Az Ablak a Végtelenre, az Út a
Végtelenbe után most a har-
madik olyan kötetet vehetjük
kézbe, melyben Böjte Csaba
ferences szerzetes válaszol
Karikó Éva kérdéseire. Ennek a
mintegy trilógiát záró kötetnek
Iránytű a Végtelenhez a címe. 

Az „iránytű” a Tízparancsolat. Isten
parancsai, melyek megkönnyítik az
életünket a világban. Nem megnyir-
bálják a szabadságunkat, hanem ha
jól értjük, ha betartjuk őket, éppen
hogy szárnyakat adhatnak, elősegít-
hetik, hogy boldog, eredményes, szép
életet élhessünk.

Isten törvényei segítenek, hogy a
vágyainkat beteljesíthessük, hogy a
céljainkat elérhessük. Mi több, betar-
tásuk az életben maradás feltétele, hi-
szen egy közösség, egy társadalom
nem működhet szabályok nélkül.

A kérdező, a kérdezett sorra ve-
szik, körbejárják mind a tíz paran-
csot. Csaba testvér, aki először Déván
alapított árvaházat elhagyott, elűzött,
elvadult gyerekek számára, majd az
első árvaházat követte a többi szerte
Erdélyben, gazdag tapasztalatokkal
rendelkezik azon a téren, hogy mi-
lyen elkeserítő, megoldhatatlannak
tűnő helyzetekkel találhatja magát
szembe a pap, az ember. Tudja, hogy
sose szabad feladni, újra és újra neki
kell gyürkőzni, hogy megmenthes-
sünk egy lelket, egy életet. 
Esetek garmadáját hozza fel annak

bizonyítására, hogyan
működnek, működhet-
nek mai világunkban is
az isteni parancsok.
Felbátorít: használjuk
iránytűként őket, építsük be az éle-
tünkbe. 

Mindjárt az első parancs hozzáse-
gít, hogy felemeljük a fejünket, hogy
ne tartsuk kisebbnek, gyámoltala-
nabbnak, alacsonyabb rendűnek ma-
gunkat másoknál. Három, Istenünk-
kel szembeni magatartásunkat meg-
határozó parancs után, a negyediktől
az embertársainkhoz való viszonyun-
kat szabályozók kerülnek sorra.
„Atyádat és anyádat tiszteld!” Bonyo-
lult, rendhagyó helyzetekre térnek ki a
beszélgetés során, hiszen korántsem
minden gyerek nő fel eszményi
családban.

„Ne ölj!” – mondja az ötödik pa-
rancsolat. Az erről való eszmecsere
bevezető mondata: „Boldog az az
ember, aki tiszteli az életet, bármilyen
formában jelenik is meg.” „Ne paráz-
nálkodj!” Itt terítékre kerül mindaz,
amiről mostanában sokat hallunk,
közte a homoszexualitás, a pedofília. 

„Ne lopj!” A fejezet első oldalán
olvashatjuk a gyönyörű részletet Má-
té evangéliumából: „Ne gyűjtsetek
magatoknak kincset a földön, ahol
moly rágja és rozsda marja, s ahol be-
törnek és ellopják a tolvajok! A 
mennyben gyűjtsetek kincset… Ahol
a kincsed, ott a szíved is.” Ne gondos-
kodjunk tehát anyagi jólétünkről?

Dehogynem. De ne aggodalmaskod-
junk és ne kaparkodjunk. A mi 
mennyei Atyánk tudja, hogy mire van
szükségünk, tanítanak a Szentírás
más helyei. 

„Ne hazudj, és mások becsületében
kárt ne tégy!” „Felebarátod házastár-
sát ne kívánd!” „Mások tulajdonát ne
kívánd!” Például az utolsó parancso-
latnál az fejtegettetik: ma már fegy-
verrel nem szabad rabolni, de for-
téllyal, csalafintasággal annál inkább
elveszik az emberek egymás javait. 

Az emberiség története a jóság, a
szeretet kibontakozásának a története
is, állítja Csaba testvér. Állításait a
könyvben neves költők művei tá-
masztják alá, erősítik oldalról oldalra.
Amit éppen megvitatnak, amiről taní-
tanak a külső hasábban, arról a
témáról az oldal belső hasábjában
egy-egy vers szól.
(Iránytű a Végtelenhez – Csaba test-
vér gondolatai…)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Felszabadító parancsoka

(Folytatás az 1. oldalról)

Az est során két-két nagyobb blokkban
hangzottak el a különlegesen hangsze-
relt művek, így a közösen megszólalta-
tott Budaskin: g-moll concerto grosso és
Piazzolla: Libertango, című műve. A
közönség többek között Bach, Csaj-
kovszkij, Mozart zenéjének feldolgozá-
sait hallgathatta, amiknek különös hang-
zást adott az ütős, és az orosz zene hang-
szerein, balalajkán, dombrán és harmo-
nikán történt megszólaltatása. 

A két együttes közös koncertjének is-
métlésére novemberben kerül sor, akkor
azonban a Talamba látogat Moszkvába,
ahol a Kremlben lépnek majd fel. A kü-
lönleges helyszínhez különleges ese-
mény is társul, hiszen minderre a Tye-
rem Kvartett megalakulásának 25. év-

fordulója alkalmából rendezett ünnepi
hangversenyen kerül majd sor. 

Erre a nagyszabású rendezvényre
Brazíliától kezdve Kanadán át Japánig,
a világ számos országából hívja meg ba-
rátait a Tyerem Kvartett, köztük a Ta-
lambát is. A koncerten a zenekarok kü-
lön produkcióval mutatkoznak be, de
lesz közös zenélés a házigazdákkal, va-
lamint a végén egy nagy, közös muzsi-
kálás, amikor a több mint száz zenész
egyetlen művet szólaltat meg. 

A Talamba Ütőegyüttesre tehát ko-
moly feladat vár, s mindeközben a hazai
zenei életben is helyt kell állniuk, hiszen
a következő hetekben több nagyszabású
koncert vár rájuk. 

Már a hét elején megkezdődött 
ugyanis az együttes országos turnéja,
aminek első állomásai Pécs, Tatbánya és

Debrecen lesznek. Ezt a koncertsoroza-
tot rövid időre megszakítja egy másik,
amikor is április 5-től Rhoda  Scottal és
Varnus Xavérral lesz több fellépésük.
A két világhírű orgonaművésszel való
közös koncerteknek a Dohány utcai Zsi-
nagóga mellett a Papp László Sportaré-
na ad majd otthont. 

A Talamba Ütőegyüttesre az idén Gö-
döllőn is különlegesen szép feladat vár,
ők készítik ugyanis a Magyar Szabad-
ság Napja ünnepi műsorát.

jb

Világsztárokkal lépnek fel

Talamba Ütőegyüttes

Új kezdeményezéssel rukkol elő
a Művészetek Háza Gödöllő; szá-
mos színvonalas programja mel-
lett a kistérségben élő tehetsé-
ges fiatalok számára kínál bemu-
tatkozási lehetőséget, és egyben
megmérettetést. Május 8-án, va-
sárnap első ízben rendezik meg
a Kistérségi Jazz és Könnyűzenei
Fesztivált.

A „Gödöllői Kistérségi Közkincs-Ke-
rekasztal további működésének támo-
gatására“ létrejött pályázat segítségével
megvalósuló rendezvény egyedülálló a
maga nemében.  Egyrészt első alkalom-
mal rendeznek ilyen nagyszabású, a gö-
döllői kistérség fiataljainak szóló prog-
ramot, másrészt pedig ehhez kapcsoló-
dóan a jazz olyan világnagyságai is fel-
lépnek városunkban, mint Dörnyei Gá-
bor és Horváth Kornél alkotta tHUN-
der Duo. 

A program a Művészetek Háza, a
Közkincs-Kerekasztal és a Frédéric

Chopin Zeneiskola összefogásával va-
lósul meg, s lényegében a  korábban
már megrendezett Gödöllői Jazz Feszti-
vál tovább gondolása.

A szervezők a tehetségkutató feszti-
válra olyan 15-30 év közötti fiatalok je-
lentkezését várják, akik már régebb óta
zenélnek, de nincs bemutatkozási lehe-
tőségük, és szívesen megmérettetnék
magukat egy rangos szakmai zsűri előtt,
amelyben többek között olyan művé-
szek foglalnak majd helyet, mint Fá-
bián Juli jazz-énekes. 

A jelentkezők jazz, pop, rock és világ-
zene kategóriában állhatnak színpadra, s
a díjazás is kategóriánként történik. Je-
lentkezni április 29-ig lehet, a jelent-
kezési lap a www.muza.hu címről letölt-
hető. 
A fesztivál fő programjaként a jazz két
kiemelkedő egyénisége is színpadra lép
városunkban. A tHUNder Duó 2011 el-

ső félévében jelenteti meg el-
ső dvd-jét, melynek május
elején lesz a bemutatója. En-
nek utolsó állomása május 8-
án Gödöllő lesz.  
A két művész egyedi játék-
stílusa, valamint zenéjük vál-
tozatos hangszerelése igazi
különlegességet ígér a műfaj
kedvelőinek. 

A hosszabb ideje Londonban
élő Dörnyei Gábor virtuozitásáról is-
mert szerte a világon, játékával szinte
egy egész dobzenekar megszólaltatását
kelti. Ezt tovább erősíti Horváth Kornél
egyéni stílusa, aki változatos hangszer-
parkjával tovább erősíti ezt a különleges
hangzást, megteremtve egy ma igazán
különlegesnek ható XXI. századi kama-
razenét. jb

Kistérségi tehetségkutató fesztivál

Zenei tehetségek kerestetnek

Választás elé állítja a zeneszere-
tő közönséget a gazdag prog-
ramkínálat április 2-án este. Két
egyházzenei koncert is várja az
érdeklődőket – egy  időben. 19
órától a Szentháromság temp-
lomban és a Gödöllői Evangéli-
kus Templomban is különleges
hangverseny várja majd az ér-
deklődőket.

A Szentháromság templomban a Gödöl-
lői Városi Vegyeskar, a gyülekezeti kó-
rusok és a Talamba Ütőegyüttes H.
Schütz János Passiótját, valamint a Har-
gitai Péter „Az adós szolga” című kis-
oratóriumát szólaltatja meg. 
Ezzel egyidőben, a Gödöllői Evangéli-
kus Templomban a finnországi Kaunia-
ien városának gyülekezetei kórusa ad

hangversenyt, melyen egy-
házi énekeket szólaltatnak
meg.
A mindössze 8500 lakosú
települést és a gödöllői

evangélikus gyülekezet tagjai közötti
korábbi személyes kapcsolat eredmé-
nyeként valósul meg. Kauniaien Helsin-
ki mellett található, egyik érdekessége,
hogy a főváros szinte körbenőtte a tele-
pülést. Lakóinak 80 százaléka evangé-
likus vallású.
A kórus a koncert alkalmával egyház-
zenei műveket szólaltat meg, egy ré-
szüket önállóan, másokat a gödöllői
evangélikus gyülekezet énekkarával
együtt. Így például közös előadásban
szólal meg az „Ó terjeszd ki Jézusom”
című skandináv eredetű coral, amit a két
énekkar finnül ad elő. 
Az énekkarok a másnapi istentiszteleten
is közösen szólaltatja meg a liturgia
énekeit, aminek versszakai magyar és
finn nyelven felváltva hangzanak majd
el. bj

Egy este, két koncert

Egyházi dallamok
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Őfelsége I. Ferenc József, a gödöllői
kastélyban gondosan olvasta a
szárnysegédjétől, Eduard Paartól ka-
pott és a magyar kormánynak szóló
leiratot: „Keserűség nélkül gondol-
hatunk vissza mindnyájan a mögöt-
tünk álló borús korszakra, s király és
nemzet egyesült kegyelete keresheti
föl mindazoknak emlékezetét, a kik-
nek vezető szerep jutott a letűnt küz-
delmekben.” 
Még két évet kellett várni, hogy a
király szentesítse azt a törvénycik-
ket, mely eltörölte a II. Rákóczi Fe-
renc emlékét gyalázó 1715-os parag-
rafusokat, és egyben jóváhagyta,
hogy a nagyságos fejedelmet és buj-
dosó társait ünnepélyesen a kassai
székesegyházban temessék el.
Előbb azonban a földi maradvá-
nyokat haza kellett hozni Isztambul-

ból. A koporsókat – II. Rákóczi Fe-
renc és édesanyja, Zrínyi Ilona, to-
vábbá annak második férje, Thököly
Imre, a fejedelem fia, Rákóczi József
és a Bercsényi házaspár hamvaival –
a Kelet gőzös hozta Constancáig. A
hajó parancsnoka a gödöllői teme-
tőben nyugvó Kehrer Rudolf volt.
A tengerészkapitány két Föld-körüli
utat is tett, mielőtt különböző hajós-
társaságoknál szolgálatot teljesített,
1904-től magyar lobogó alatt hajó-
zott. A Keleten először első tiszt volt,
a hamvak hazahozatalakor, 1906-ban
már parancsnokként irányította a ke-
gyeleti eseményt. 
A tengerészek díszsorfala között vit-
ték a koporsókat a fedélzetre, és ott a
délszaki növényekkel díszített rava-
talra helyezték. Constancából külön-
vonaton folytatódott a hamvak szál-
lítása egész Budapestig, majd ké-
sőbb a végső nyugvóhelyig, Kassáig. 
A nevezetes esemény után Kehrer
egy ideig még hajózott, majd Szu-
mátrán és Jáván vadászgatott.  Meg-
élhetését ingatlanok biztosították, de
ezeket 1950-ben elveszítette. Gö-
döllői villájukat is elvették, a Köz-
társaság úton ma meglévő épületben
lakóként azért még maradhattak.

Sebő György – aki gyermekként 
szintén abban a házban lakott – ér-
deklődésükre elmondta: a nevezetes
eseményről szívesen beszélt neki
Kehrer bácsi. Büszkén mutogatta a
Kelet tengerjáró bekeretezett fotóját.
Kehrer Rudolf élete utolsó éveiben
nyomorgott, a Tengerészeti Hivatal-
hoz folyamodott kegydíjért… Életé-
nek 85. évében, 1957 augusztusában
hunyt el. Sebő kapitány talán a vele
való ismeretségnek köszönhetően
szintén tengerész lett.
Kehrer Rudolf négy évvel fiatalabb
öccse, István is hajózott. Ő egy má-
sik, szintén Kelet nevű hajó első
tisztjeként élt át nehéz napokat. 
Kérésünkre a hajó parancsnokának
fia, Potzner Ferenc tengerészkapi-
tány mondta el az akkor történteket.
1940-ben, már a tengereken is dúlt a

háború, a Kelet (csak nevében azo-
nos a Rákóczi hamvait szállító hajó-
val)  Potzner Frigyes irányításával –
az angol tengerészeti hatóság előírá-
sának megfelelően – Port Talbotból a
floridai Tampa felé tartott. Néhány
órás út után hajóroncsokat, tutajokat
és azokba kapaszkodó embereket
fedeztek fel a hullámok között.
Azonnal neki kezdtek a mentésnek,
több órás közdelem után 55 brit  ha-
jótöröttet sikerült a Kelet fedélzetére
venniük. 
Útjukat Florida helyett az Azori-szi-
getek felé folytatták, remélve, hogy
addig kitart az élelmiszerkészlet, hi-
szen a tengerjáró eredetileg 33 fős
személyzete helyett már 88 ember
ellátásról kellett gondoskodniuk.
Bízva abban, hogy az angliai vesz-
tegzár veszélyövezetétől távolabb
hajóznak, elhelyezték a hajótörötte-
ket, ápolták a sebesülteket. Látszóla-
gos nyugalmuk nem tartott sokáig,
egy német tengeralattjáró megállásra
kényszerítette őket. A hajnali deren-
gésben fényjelzéssel utasították őket,
hogy egy csónakon küldjék át nekik
a Kelet összes dokumentációját és a
hajón tartózkodók listáját. Ezt a fela-
datot Kehrer István első tiszt hajtotta

végre. A német parancsnok nem fo-
gadta el érvelését: nem vették figye-
lembe a hajó semleges voltát, az üres
raktárakat, a hajó azonnali elhagyá-
sára utasították őket. Mindössze 20
percük maradt arra, hogy leengedjék
a mentőcsónakokat és átrakják a lét-
fenntartáshoz nélkülözhetetlen ivó-
víz- és élelmiszerkészletet. A két-
szersültből, konzervből, tartós tejből
álló ellátmány mellett magukkal vi-

hették a navigációs eszközöket is.  A
teljesen kiürített Kelet gőzöst ezután
torpedóval tűz alá vették és 13 lövés-
sel elsüllyesztették az Atlanti-óceá-
non (49° 40´ északi szélesség és
21°50´ nyugati hosszúság).  Hajdani
személyzetének tagjai és a megme-
nekített hajótöröttek megfelelő tá-
volságból dermedten nézték, amint a
Kelet a mélybe merült. Az életigen-
lés azonban erősebb volt elkesere-
dettségüknél. A szeles, viharos ten-
geren hánykódva, időnként vitorlát
bontva, máskor evezve, nyolc nap
után a Wellington brit korvett vette
fel őket a fedélzetre, így jutottak el
Gibraltárba, majd Budapestre.
Az akkor már 64 éves Kehrer István
Budapestre visszatérve a csepeli ki-
kötőben dolgozott, majd tíz évvel ké-
sőbb halt meg Gödöllőn.

***

II. Rákóczi Ferenc Budapesten, a
Szent István bazilikában felravatalo-
zott hamvaihoz háromtagú küldött-
ség vitte a Pinterics-féle virágüz-
letben, gödöllői csergallyakból ké-
szített koszorút, a kék-vörös szalagra
ezt írták: „Rákóczi dicső emlékének
– Gödöllő polgársága.”  
A koporsókat Budapestről Kassára
szállító vonat áthaladt Gödöllőn is. A
Gödöllő és Vidéke beszámolója sze-
rint: „Este 7 órakor gyülekezett s
polgárság s gödöllői polgári körben s
innen Vidák Béla cigányzenekarának
hazafias nótái mellett fáklyákkal vo-
nult ki az állomáshoz. Utközben
csatlakozott a menethez a tüzoltóság
– fáklyákkal. A vasútnál már mint-
egy 3000 ember jött össze. Az egész
város hazafias intelligenciája és pol-
gárságának szine-java. – A fáklyások
a perronon sorfalat álltak s görög-
tüzek gyultak ki, midőn a vonat az
állomásnál elhaladt, míg egy első
emeleti nyitott ablakból Vidák Koz-
ma müvészi tárogató szólója fogadta
és kisérte elvonulása alatt a drága
hamvakat vivő, gyönyörüen kivilágí-
tott vonatot.”

Hadházi László

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Két Kehrer, két Kelet

A talapzat kialakítása után megkezdődött a Grassalkovich–fila-
gória megtisztított elemeinek felállítása a máriabesnyői bazilika
oldalában. Az építmény végleges helyén folyamatos a munka,
Szomolányi Péter restaurátor irányításával rakják össze a febru-
ár elején szétszedett darabokat.

A bontást követően a filagória kőelemeinek felmérése megtörtént, a pontos helyreál-
lítás érdekében minden egyes darabot egyedi megjelöléssel láttak el. Az azokon ta-
lálható régi vésetekkel kapcsolatban egy restaurátori és egy művészettörténész zsűri
döntött, ennek értelmében minden véset megmarad. A feliratok (vésetek) közül a
legkorábbi az 1767-es dátum, valamint egy 1794-es évszám. Ezek mellett a későbbi
korokból is találtak több emlékhagyó dátumot. 
Első fázisban a külső szegélylépcső, és a belső kőburkolat helyreállítása történt meg,

ennek a darabjai már
végleges helyükre ke-
rültek a bazilika mellet-
ti területen. A tervek
szerint rövidesen a kő-
oszlopok darabjai is
megérkeznek, jelenleg
ezeknek a tisztítása zaj-
lik.  
Mint azt Szomolányi

Péter lapunknak el-
mondta, a tisztítást kéz-
zel, mérsékelten ned-
ves, finomszemcsés

szórással, a legkíméletesebb módon végzik. Ennek során az építmény eredeti színeit
is részben sikerül visszaadni: ez a skála elég széles, majdnem fehér sárgától a vörö-
ses rozsdáig terjed.
A külső szegélylépcső tardosi vörösmészkő az erre jellemző sötét rózsaszín árnya-
lattal, a belső kőpadló burkolat pedig ürömi – pilisborosjenői kvarchomokkő, ami-
nek különböző színárnyalatai vannak. Megint más anyagból, sóskúti puhamészkő-
ből készültek az oszlopok, amik eredetileg világossárgák voltak, később azonban
egyfajta szürkés patinát kaptak, ami a tisztítás után is megmarad. A nagy értéket
képviselő, hazánkban egyedülálló létesítmény a tervek szerint április végére
készül el.
A munkák során a bazilika melletti terü-
letet is rendezik: parkosítanak és padokat
helyeznek el. 
A Grassalkovich-filagória a Norvég Alap
támogatásával újul meg. 

* * *
Jól haladnak a munkák a szintén a Norvég projekt keretében felújítása kerülő Királyi
Várón. Egyre jobban kibontakozik a leendő kupolás tető, aminek a faszerkezete már
felkerült az épületre. bj

Megkezdődött a Grassalkovich - filagória felállítása

Hazánkban egyedülálló építmény

Az Európai Unió Tanácsának magyar
elnökségének hétfői munkanapján –
mialatt az EU kulturális és oktatás-
ügyi minisztereinek ülése zajlott –
bensőséges ünnepség helyszíne volt a
Gödöllői Királyi Kastély. 
Simon Attila, a Herendi Porcelán
Manufaktúra Zrt. vezérigazgatója egy
hatdarabos, az EU-elnökség tisztele-
tére készített kávéskészletet adott át
Gönczi Tibornak, a kastély ügyve-

zető igazgatójának. Köszöntőjében
Simon Attila hangsúlyozta: szoros és
sikeres az együttműködésük Gödöllő
városával, a királyi kastéllyal, va-
lamint a magyar EU-elnökség szerve-
zőivel. Ennek emlékére készítettek el
egy különleges és elegáns kávéskész-
letet. Gönczi Tibor azt mondta, hogy
az EU-elnökség tiszteletére készült
Herendi váza mellé fogják kiállítani a
díszterem előterében. 

Az eseményen köszöntőt mondott még
Robák Ferenc kormánybiztos, illetve
Gémesi György polgármester, aki el-
mondta, hogy nagyon szeretnék, ha az

EU-elnökségi váza
végleg Gödöllőn
maradhatna.

ta

Herendi Porcelán Manufaktúra

Kulturális elnökségi kávéskészlet
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Április 2-3., szombaton és
vasárnap 9-11-óráig.

Kovavet Kisállatrendelő 

Gödöllő, Szőlő u. 20-22. 

dr. Vaskó Márta állatorvos

Tel.: 20-9913-057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A madárállomány stabilitása
szempontjából különösen fon-
tos a párok költési sikere,
azonban az idős fák belterületi
állománycsökkenése, illetve a
falopások miatt Magyarorszá-
gon korlátozott számban áll-
nak rendelkezésükre termé-
szetes fészkelőhelyek. 

Mesterséges fészekodúk

Ezért fontos, hogy minél több helyre
kerüljenek ki a mesterséges fészek-
odúk: nem csak kertvárosi környe-
zetben a fákra, de társasházak, panel-
épületek erkélyeire, akár több emelet
magasságban a falra erősítve is.

A mesterséges odúkkal szemben
támasztott legfontosabb természet-

védelmi követelmény a megbízha-
tóság. Az elmúlt több mint egy év-
század tapasztalatai alapján – minden
szempontot figyelembe véve – a 2-2,5
cm vastag fenyődeszkából készült
odúk felelnek meg leginkább a minő-
ségi, biztonsági és ár/érték arány el-

várásoknak. A barkácsáruházakban,
hipermarketekben kapható eszkö-
zökről sokszor még azt is nehéz el-
dönteni, hogy etetőnek vagy költő-
odúnak szánták-e őket. Az odúkat
méretük és röpnyílásuk alakja szerint
különböző típusokba soroljuk. A
széncinege számára például a kerek

bejáratú 12,5 cm oldalhosszúságú
„B“ típusú odú az ideális. A fészke-
lőhelyeket faágakra, ágcsonkokra ló-
gatva is kihelyezhetjük: a madarakat
nem zavarja ha az odúk nem állnak
stabilan. Általános javaslat, hogy a
röpnyílás lehetőleg ne az északi fél-
kör felé nézzen, mert ezeknél na-
gyobb esély van a beázásra, ami a hi-
deg széllel együtt hátrányosan befo-
lyásolja a belső tér mikroklímáját.

Mit tehetünk?

A legtöbb kisebb testű madárfajnak
általában évente két, ritkán három fé-
szekalja is van, és többnyire minden
költés számára új fészket készítenek.

Ennek okai: a fészekcsésze ellapulása
és szennyeződése, az élősködők meg-
telepedése és a ragadozók általi isme-
retség. Ha tehetjük, a tavaszi-nyári
időszakban havonta legalább egyszer
nézzünk be az odúkba, és a költés vé-
gén, miután a fiókák elhagyták azt, a
régi fészekanyagot dobjuk ki. Az odú-
kat a madarak nem csak a költési, de a
telelési szezonban is előszeretettel
használják. A fagyos éjszakákon, kü-
lönösen, ha több madár együtt húzza
meg magát, a zárt tér szélvédettebb,
melegebb búvóhelyet jelent. A téli
odúhasználat legbiztosabb jele az éj-
szakázó madarak felhalmozódó ürü-
léke, amit legkésőbb március elején-
közepén érdemes kiönteni. Alkal-
manként előfordul, hogy egy-egy le-
gyengült vagy beteg madár az odúban
pusztul el, akár lehetetlenné téve a to-
vábbi éjszakázást, ezért a télen tovább
folytatott havi odúellenőrzés és ta-
karítás fontos a madarak jóléte szem-
pontjából. pts

A madárállomány stabilitása a cél

Készítsünk odút!
Amennyiben van hely egy elő-
kert kialakításához, azt érde-
mes kihasználni. Rendszerint
beérjük azzal, hogy metszett
örökzöldek és muskátlik kerül-
nek az előkertekbe, azonban
ennél sokkal többet is tehe-
tünk! 

Ötletek előkertek
kialakításához

Az udvar első része különösen alkal-
mas előkert kialakítására. Ha csak fel-
hajtók, járdák és bejáratok vannak az
udvarban, az már önmagában elég ah-
hoz, hogy hiányát érezzük egy kis
zöldnek, pázsitnak, virágoknak. Még
ha városban található is a házunk, ak-
kor is jó, ha beültetjük az udvar első
részét virágokkal (sajnos, ez csak ker-
tes házak esetében lehetséges).

Ha van hely az udvara első részén,
akkor a járdaszegély mentén helyezze
el virágtartókat, így sokkal megnye-
rőbb lesz az otthona.

Bejárat

Jó választás a bejárat két oldalán
felsorakoztatott műkertészeti örök-
zöldek vagy egynyáriak. Hangulato-
sak, de vannak más lehetőségek is.
Amennyiben az udvar a bejáratnál
részben fedett, akkor tökéletes hely
lesz a virágzó szőlőnek, de számítás-
ba jöhet még a rózsa, az iszalag, a haj-
nalka vagy a trombitacserje is.

Sétányok

Ha a sétány körül van pázsit, akkor
az azt jelenti, hogy lesz hely virágok
számára is. Amennyi-
ben a sétány kanyargó,
akkor virágszegélyként
jól mutat a muskátli, a
palástfű, a szegfű, a
macskamenta vagy a
macskagyökér.

Ha egyenes járda
vezet a házához, akkor
is legalább két lehető-
ség közül választhat.
Egyenes járda mentén ültethető pél-
dául a sarlós gamandor is. Ha nem 
szeretne túl merev, szögletes sétányt,
akkor a levendula, a varjúháj, a cicka-
fark vagy akár a rózsa is segít rugal-
masságot vinni a vonalakba.

Egy másik lehetőség, hogy az
egyenes sétány mentén kanyargós
szegélyt hoz létre, és beülteti bármi-

vel, ami tetszik önnek, például rézvi-
rággal vagy kakastaréjjal. Bármelyi-
ket is választhatja, szebb lesz, mint
egy egyenes betonút.

Autófelhajtók

Az autófelhajtók mentén rendsze-
rint kihasználatlan marad a hely. Nem
érkezne szívesebben haza egy kis
oázisba, amikor autóját a garázsba vi-
szi? Minden autófelhajtó más: vannak
nagyon keskenyek, de akadnak mér-
hetetlenül szélesek is. Minek kellene
hetente füvet nyírnia a saját és szom-
szédja felhajtója közötti területen?
Helyette ültessen inkább valamilyen
törpe örökzöldet vagy olyan impo-
záns növényeket, mint a poloskavész,

az amerikai lázgyökér vagy az arany-
kanna? Alakítson ki egy kis részt a
kavicsos bejáró mellett, ahol meg tud
pihenni. Lehet, nem gyakran fog az
előkertben ülni, de mindenképpen
szívesen tér majd haza a barátságos
előkertjén keresztül.

Járdák

Ha elég szerencsés, akkor egy mel-
lékutcában lakik, ahol az út és a háza
között járda található, a szélén meg
egy kis pázsit van, ahová még egy fát
is ültettek. Ha így van, akkor itt is le-
het kertészkedni.

Nem sokan szeretnek foglalkozni a
járda melletti területekkel. Ön azon-
ban tudja, hogy sokkal élvezetesebb
sétálni egy olyan járdán, amely nö-
vényekkel van szegélyezve – persze
olyanokkal, amelyek ellenállnak a
gyalogos-forgalomnak és a járdasó-
zásnak. Legyen felkészülve a szándé-
kos és „véletlen“ vandalizmusra is
(mert hát nem mindenki tudja értékel-
ni a szépet és a munkába fektetett 
energiát).

A magányos fát, amit a háza elé ül-
tettek, kidíszítheti egy merészebb fu-
tónövénnyel vagy árnyékliliommal,
esetleg kankalinnal vagy páfrányok-

kal, mindezt a talaj és a hely függvé-
nyében.

Tekintsen úgy erre a feladatra úgy,
mint egy játékos kísérletre. Nézzen
szét a városában és keressen egy
olyan házat, amely patinás előkertje
miatt kitűnik a többi közül. Ezután
vessen egy pillantást az udvarára –
látja már a lehetőségeket?                 pts

Ahogy a népi mondás szól,
még nem ette meg a kutya a te-
let. Ha fitten és egészségesen
akarjuk átvészelni az utolsó
hónapot is, ne hanyagoljuk el a
testmozgást, és figyeljünk a táp-
lálkozásra! Szerencsére nem
kell attól tartanunk, hogy ha fá-
zunk, annak azonnal meghűlés
a vége. Persze a szervezetünk
önvédelmi rendszere ilyenkor
kissé meggyengül 

Óvjuk az immunrendszert! 
Jobb megacélozni a testünket a ne-
gatív külső behatásokkal szemben.
Elegendő hozzá a napi tusolást rend-
szeresen hideg vízsugaras permete-
zéssel befejezni. Az influenzával ter-
helt időszakban nem udvariatlanság
őrizkedni a kézfogástól, puszilko-
dástól. Csökkenthetjük a fertőzés-
veszélyt, ha gyakran mosunk kezet.
Ugyanakkor legyünk belátók a kollé-
gákkal szemben is, lehetőleg betegen
ne menjünk közösségbe. 
A megfázás és torokkaparás első je-
leire figyeljünk föl! Illóolajos meleg

fürdővel, forró teával támogassuk a
szervezet öngyógyítását. Megelőzés-
képpen pedig ne fűtsük túl a helyisé-
geket, ahol tartózkodunk. A száraz,
meleg levegőtől kiszáradó nyálkahár-
tyán ugyanis előbb megtelepednek a
kórokozók. 

A testmozgás biztos védelem
Köztudomású, hogy aki sportol,

annak több immunsejt termelődik a
szervezetében, az önvédelme tehát

jobban működik. A helyes táplálkozás
és elégséges alvás mellett a sport
nyújt megfelelő védelmet a náthával
és társaival szemben. Habár télen ke-
vésbé érezzük a szomjúságot, mint
nyáron, éppen úgy szükség van a sok
folyadékra. A sport, a megerőltető
mozgás csak egészségesen ajánlott.
Hisz már egy egyszerű megfázás le-
küzdéséhez is sok energiát emészt fel
a szervezet, ne gyengítsük még to-
vább a teljesítményét. Tartózkodjunk
legalább napi félórát a szabad leve-
gőn és a természetes fényen, máris
jobb hangulatba lendülünk, és fitteb-
bek leszünk. 

Előnyben a szezon zöldségei 
A téli megfázásos betegségek elle-

ni védelem jegyében ne csak a C-vita-
minra gondoljunk, mellyel a gazdag
téligyümölcs-kínálatnak köszönhe-
tően el vagyunk látva. Ilyenkor hiányt
inkább D-vitaminban szenvedünk,
pedig nagyon fontos a zavartalan im-
munműködéshez. Ezért együnk a téli
időszakban rendszeresen halat. A hús
és minden állati eredetű élelmiszer
tartalmazza az értékes vasat, cinket,
A-vitamint. Fogyasszuk a szezon
zöldségeit a fekete retektől a ká-
posztafélékig, melyek gazdagok tápa-
nyagban. pts

Örökbe akarták fogadni első
filmforgatásán a schnauzerke-
verék Nortont (9). A lompos eb,
családja költözése után egy
menhelyre került, ahol Halász
Árpád gödöllői állattréner vet-
te gondozásába. Itt figyeltek fel
rá a filmesek.

Első szerepét 2004-ben kapta Ka-
mondi Zoltán, az „Érsek látogatása"
című filmjében. Itt a hegyen élő vad-
embereknek volt a „testőre“ – mondta
büszkén a nagyszerű kutyáról Halász
Árpád.
Az Érsek látogatása című filmben 

szerepe szerint a hegyi emberek test-
őre volt Norton.

A forgatáson a stáb tagjai is nagyon
megszerették a nagy, barátságos álla-

tot, egymásra licitálva próbálták meg-
győzni gondozóját, náluk jó helye
lenne a négylábúnak. Ám Árpád már
akkor tudta, hogy Norton nem egy
hétköznapi kutya, és új pártfogójára
nagy karrier vár még. És így is lett. A
fekete, hosszú szőrű eb azóta már
több magyar és külföldi filmben is
fontos szerepet kapott. Kinézete miatt
főleg kóbor kutyát alakít, és a törté-
nelmi filmekben is megállja a helyét.
De a forgatások szünetében sem pi-
hen, egy biztonsági őrnek segít őrizni
a rendet.

Norton emellett szerepelt a Kated-
rális című filmsorozatban, Gothár
Péter Hangyatérképében, és a hama-
rosan a mozikba kerülő Anonymus
című filmben is. 

Legutóbb pedig a hazánkban forga-
tott Angelina Jolie-filmben kapott
szerepet – sorolta kedvence sikereit
Árpi, aki hozzátette, azt, hogy ponto-
san milyen feladatot osztott a négy-
lábú sztárra a híres színésznőből lett
rendező, azt majd a moziban megnéz-
heti a közönség.  d.v.

Nemcsak kertészeknek

Előkertek

A Gödöllői  filmsztár

Így menjen egészségesen a tavaszba

Sport és vitamin
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Focizz velünk –– Tagtoborzó a Bikáknál
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-16
éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Érdeklődni,
valamint jelentkezni a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!

Benkó Réka hetedik lett az isz-
tanbuli felnőtt női kard világ-
kupán. A törökországi Vk-n 27
nemzet, 130 sportolója vett
részt.

Benkó Réka a csoportmérkőzések
során jól teljesített, mindegyik asszó-
ját nyerte, így a következő napi, 64-es
táblán is könnyebb ellenfelet kapott
az angol Hutchison személyében, akit
15:10-re meg is vert. A 32 között a né-
met fiatalabb korosztályhoz tartozó

Muscht is legyőzte Réka 15:10-re. A
16 között a japán Nakayama felett di-
adalmaskodott 15:13 arányban. Az
utolsó asszója az orosz Gavrilova el-
len volt, akitől egy tussal kapott ki és
végül a hetedik helyre rangsorolták a
gödöllői vívót. „Réka az első nap cso-
dálatosan vívott, merte használni az
akciókat, ha kellett, akkor meg harci-
asságával múlta felül ellenfeleit. A
második nap kicsit zavartan kezdte
asszóit, de küzdeni tudásának és vé-
gül a helyes taktika megválasztásának

köszönhetően verekedte be magát a
nyolcas döntőbe, ahol sajnos a né-
gyért egy balszerencsés tussal kapott
ki, de hát ilyen a vívás.” – nyilatkozta
Bokor Gergely edzője.

Március második hétvégéjén ren-
dezték a junior Országos bajnokságot
a Vasas vívócsarnokában. Valkai Fe-
renc bronzérmet szerzett a 48 fős ju-
nior kard fegyvernemben, ezzel az
eredménnyel Kurucz Balázs tanít-
ványa kijutott a következő junior vi-
lágbajnokságra. -zszs-

Vívás, Junior Ob – Valkai Ferenc harmadik

Benkó Réka: újabb világkupa döntő

A balszerencsésen sikeredett
elődöntőt követően (0:3 a Vasas
ellen), a harmadik helyért zajló
csatában javíthat és teheti érem-
ben fényesebbé idei szereplését
a TEVA-Gödöllői RC csapata a női
Extraligában.

Deme Gábor tanítványai az Újpesti
TE ellen mérkőznek majd meg a bronz-
csatában. Az egyik fél harmadik győzel-
méig tartó párharc első találkozója Gö-
döllőn, az egyetemi csarnokban lesz áp-
rilis 9-én, 18 órás kezdéssel.

A két csapat egymás elleni mérlege
az idén gödöllői fölényt mutat. Az alap-

szakaszban mindkétszer 3:1-re verte a
TEVA-GRC az UTE csapatát, de tud-
juk, hogy ez ebben a szakaszban már
mit sem jelent. Az Újpest a BSE ellen
játszotta az elődöntőt és ugyan esélye
sem volt a döntőbe jutásra, de intő jel le-
het a gödöllői hölgyek számára, hogy
egy mérkőzést meg tudott nyerni a to-
ronymagas favorit ellen.                           -ll-

Röplabda – Bronzérem a tét

Újpest ellen az éremért

Extraliga 3. helyért, első mérkőzés:
Április 9. szombat, 18 óra Gödöllő,

egyetemi csarnok:
TEVA-Gödöllői RC – Újpesti TE

Szomszédvári rangadót játszott
az elmúlt hétvégén a Gödöllői SK
felnőtt labdarúgó csapata. A me-
gyei I. osztályban szereplő együt-
tes Veresegyházára látogatott és
nyert a vártnál könnyebben, ez-
zel maga mögött tartva a tabel-
lán riválisát.

Lovrencsics László fiatal együttese a
találkozó első 10 percében ugyan hálát
adhatott az égnek, hogy megúszta ka-
pott gól nélkül, de a folytatásban magára
talált és végül magabiztos győzelmet
aratott. A Gödöllő a 19. fordulót köve-
tően 22 ponttal a 11. helyen áll a tabel-
lán.
Az U19-es csapat jól kezdett, de sajnos
a folytatásban nem tudta megtartani elő-
nyét és ezúttal alulmaradt ellenfelével
szemben. A vereség ellenére Sztriskó
István legényei maradtak a dobogó 3.
fokán (36 pont).
Pest megyei I. osztály, 19. forduló
Veresegyház – Gödöllői SK 0–3 (0–1)
Gól: Kiglics Gábor, Kővári Péter, Nagy
Roland
Pest megyei I. osztály U19, 19. for-
duló: Veresegyház – Gödöllői SK 4–1
(0–1) Gól: Czuczor Attila

Következik:
Április 2., szombat 16 óra (U19: 14
óra), Táncsics Mihály u. sporttelep:
Gödöllői SK – Pilissport-PLSE

Megyei I/B osztály – GEAC siker
Isaszegen

Két mérkőzést játszott eddig a ta-
vaszi szezonban a GEAC. Előbb a Ta-
hitótfalu vendégeként kapott ki 3–1-re,
majd az elmúlt hétvégén, szintén ven-
dégként lépett pályára Isaszegen, ahol
nyerni tudott. A csapat 20 ponttal jelen-
leg a 13. helyen áll.
Pest megyei I/B osztály, 19. forduló
Isaszeg – GEAC 1–2 (1–0)
Gól: Onodi Péter (öngól), Bátori Csaba
Következik:
Április 3., vasárnap, egyetemi pálya,
16 óra: GEAC – Pilisszentiván

Megyei III. osztály – Végre GSK II.
siker

Balszerencsésen kezdte a tavaszt a
Gödöllői SK második csapata (2–1-es
és 1–0-ás vereség), de az elmúlt hétvé-
gén már magára talált és a listavezető ot-
thonában tudott nyerni. A GSK II. jelen-
leg 26 ponttal a 4. helyen áll.

Pest megyei III. osztály keleti csoport,
15. forduló
Sülysáp II. – Gödöllői SK II. 0–1 (0–1)
Gól: Szekeres László
Következik:
Április 3., vasárnap, 15:30, Táncsics
M. u. sporttelep:
Gödöllői SK II. – Erdőkertes II.

Utánpótlás – Négyből három sik-
er

A hétvégén pályára lépő GSK utánpót-
lás csapatok jól zárták a fordulókat. A
négy korosztályból, három alakulat 
nyerni tudott.
NB II. U17, közép C csoport 19. for-
duló:
Rákosmente – Gödöllői SK 4–0 (3–0)
NB II. U15, közép A csoport 19. for-
duló:
Gödöllői SK – Airnergy FC 5–1 (1–1)
Gól: Szabó Tibor (3), Husz Attila, Győri
Gergő
Megyei kiemelt U14, 13. forduló
Gödöllői SK – Tura VSK 9–0 (1–0)
Gól: Fellegi Nándor (4), Balogh Róbert
(2), Dobi Gergő (2), Győri Gergő
Megyei U13, ¾ pálya Gödöllő körzet,
19. forduló:
Gödöllői SK – Vácduka-Göd 9–2 (5–0)
Gól: Fellegi Nándor (4), Kaján Máté
(3), Horváth Gábor, Hegyi Tamás

-tt-

Labdarúgás – Remekeltek a GSK csapatai

Könnyed gödöllői siker

Gödöllőnek Moszkva és Fokvá-
ros is ellenfele a 2017-es rende-
zésben. A Világjátékok Nemzet-
közi-szövetsége (IWGA) kiírta a
pályázatot a 2017-es játékok
megrendezésére. 

Az olimpia programján nem szereplő
sportágak négyévente megrendezendő
világversenyének Magyarország is ott-
hont adna Budapest, Gödöllő helyszí-
nekkel.

Dr. Gémesi György, a Nemzeti
Sportszövetség (NSSZ) elnöke, és Gö-
döllő polgármestere elmondta, ahhoz,
hogy ütőképes pályázatot adjunk be,
szükség van a magyar kormány garanci-
ájára, a két város, valamint a Magyar
Olimpiai Bizottság támogatására.

„A múlt év végén, Magyarországon
járt Ron Froehlich az IWGA első embe-

re, aki pozitívan nyilatkozott egy eset-
leges magyar rendezésről. Az érintett
hazai szereplőkkel felvettük a kapcsola-
tot és az előttünk álló időszakban azon
leszünk, hogy minél jobb pályázatot ál-
lítsunk össze" – mondta Gémesi. 

A pályázatok beadásának a határide-
je: 2011. május 31. Az IWGA jelenlegi
információi szerint Fokváros (Dél-Afri-
ka), Moszkva (Oroszország) és Wroc-
law (Lengyelország) is dolgozik a pá-
lyázaton, sőt a lengyelek már hivatalo-
san is bejelentették, hogy kandidálnak.
Legutóbb 2009-ben Kaohsiung (Taj-
van) rendezte meg a világjátékokat, ahol
a magyar csapat egy arany-, három
ezüst- és két bronzérmet szerzett, leg-
közelebb pedig – 2013-ban – a kolumbi-
ai Cali látja vendégül az olimpián kívüli
sportágak versenyzőit.

-forrás: nsonline-

Sportpolitika – Pályázat a Világjátékok rendezéséért

Moszkva és Fokváros is a kandidálók között

Március 25-én, Tökölön rendez-
ték, a Diákolimpia IV. korcsoport
fiú, kézilabda megyei döntőjét. A
Török Ignác Gimnázium csapata,
amely az előző héten az orszá-
gos gyermekkézilabda bajnok-
ságban brillírozott, ezúttal is ki-
tett magáért és a Diákolimpián is
az országos elődöntőbe vereked-
te magát.

Az ellenfeleknek esélyt sem adva nyer-
ték a megyei döntőt, pedig a riválisok
igencsak készültek. Remek egyéni telje-
sítmények mellett, megint kitűnő csa-
patjátékot mutatott be a gárda, ennek
meg is lett az eredménye, három maga-
biztos győzelem formájában.

Eredmények: TIG-DSE – Szentendre
Rákóczi Gimn. 22:7; TIG-DSE – Dabas
Kossuth 24:15; TIG-DSE – Szigetszent-
miklós Bíró 20:14
A győztes csapat: Gombás Bence, Tré-
zsi Norbert, Allmann Dávid, Kalmár
Marcell, Kovács Csaba, Papp Kristóf,
Réti Tamás, Takács Attila, Babity Ist-
ván, Borhy Botond. Edző: Gőz Tibor. -lt-

Diákolimpia – Kézilabda

Országos elődöntős a TIG-DSE

Az NB II. keleti csoportjában sze-
replő Gödöllői KC férfi csapata
március 20-án kezdte meg a fel-
sőházi rájátszást a bajnokság-
ban. 

A felnőtt és ifjúsági csapat hasonló utat
járt be az eddig lejátszott két meccsen.
Gyöngyösön mindkét gödöllői gárda ki-
kapott, de hamar feledtetve a kisiklást,
az elmúlt hétvégén Füzesabonyban 
nyerni tudtak csapataink.

A megyei A csoportban szereplő höl-
gyek az alapszakaszt a 2. helyen zárták,
innen folytatják majd a bajnokságban. A
Gödöllői KSC csapata tavasszal a Verő-
cét és a Dunakeszit verte, majd nagy ri-
válisától, a listavezető Göd kettőtől ka-
pott ki. A megyei B csoportban szereplő

Gödöllői SK férfi csapata a tavasszal
még nem tudott nyerni. Sorrendben
előbb a Százhalombatta, a Ráckeve, a
Szigetszentmiklós II., majd a Maglód II.
csapatától kapott ki.
NB II. keleti csoport, felsőházi ráját-
szás, 1. forduló: Gyöngyösi KK II. –
Gödöllői KC 30:23
Ifi: Gyöngyösi KK II. – Gödöllői KC
29:28
NB II. keleti csoport, felsőházi ráját-
szás, 2. forduló: Füzesabony – Gödöl-
lői KC 27:28
Ifi: Füzesabony – Gödöllői KC 25:36
Következik:
NB II., keleti csoport: április 3., 17
óra (Ifi: 15 óra), Hajós A. Isk. tor-
naterme: Gödöllői KC – Eger

-li-

Kézilabda – Második helyen zártak a hölgyek

Felsőházi siker az NB II-ben

Március 17-20. között rendezték
meg a Hungexpon az IFAA EIAC
Európa-bajnokságot, amelyen a
mogyoródi Szent László Íjász
Egyesület tagjai is részt vettek.
Egyesületből 7 fő nevezett, köz-
tük a gödöllői Hudák Krisztina és
Tamás Mária.

A két hölgy több mint remekül teljesí-
tett. Tamás Mária világcsúcsot lőve a
veterán női barbeow kategóriában Eu-
rópa-bajnok lett, míg Hudák Krisztina
Eb bronzérmes lett a felnőtt női barbe-
ow kategóriában.
Európa-bajnokok lettek: ifj. Kama-
rás Szilárd (legjobb napi eredménye 1
ponttal maradt el a világcsúcstól -junior
barbeow kategória), Tamás Mária (vi-

lágcsúcsot lőtt - mindhárom nap túllőtte
az eddigit - veterán női barebow kate-
gória, 3. helyezettek: Bálint Brigitta
(junior leány barbeow kategória), Hu-
dák Krisztina (felnőtt női barbeow ka-
tegória). A felnőtt férfi csigásíjban 4. he-
lyen végzett Ondrik Tibor a 2. napon
szédületes világcsúcsot lőtt, mind a 60
lövése az x-ben landolt.                             -li-

A Gödöllői Bikáknál bajnokavatásra
készülnek. Városunk teremlabdarúgó
csapata az NB II. keleti csoportját
vezeti magabiztosan és, ha a lapzár-
tánk után véget ért, Újszeged elleni
csoportrangadót, valamint az április
4-én esedékes Kartal elleni hazai ta-
lálkozót is nyerni tudja Baranyai Pál
együttese, akkor már behozhatatlan
előnyre tesz szert és megnyeri az NB
II. keleti csoportját. 
A csoportbajnoki cím az jelentené,
hogy egy éves böjt után, a következő
bajnokságban ismét az NB I-ben sze-
repelhet a csapat.
Következik:
Április 4., hétfő 21 óra, egyetemi
sportcsarnok: Gödöllői Bikák – Kar-
tali Futsal SE

-lt-

Futsal – Beharangozó

Bajnokavatás előtt

Íjászat – Európa-bajnokság

Gödöllői arany és bronz

Az elmúlt hét szerdáján rendez-
ték a Diákolimpia mezei futó-
versenyének városi viadalát az
I-IV. korcsoportos diákok ré-
szére. A Kastélyparkban meg-
rendezett futóversenyen egyé-
niben és csapatban is a Hajós is-
kola futói szerezték a legtöbb
első helyet, szám szerint 3 és 5
elsőséget.
Eredmények: 
II. korcsoport, lányok: 1. Varga Vi-
vien, 2. Bucsai Anna, 3. Pavkó Natália
(mindhárom Hajós), 4. Rózsahegyi
Kriszti (Erkel); Csapatban: 1. Hajós,
2. Szent Imre, Erkel; II. kcsp., fiúk: 1.
Salamon András, 2. Mánya Kristóf
(mindkettő Hajós), 3. Tóth Bálint (Er-
kel), Ratkai Csaba (Hajós); Csapat-
ban: 1. Hajós, 2. Szent Imre, 3. Erkel

III. kcsp., lányok: 1. Madácsi Réka
(Erkel), 2. Simon Kinga (Hajós), 3.
Szmrtyka Júlia (Premontrei), Aranyos
Eszter (Hajós); Csapatban: 1. Hajós,
2. Erkel, 3. Premontrei; III. kcsp.,
fiúk: 1 Skribek Mátyás (Isaszeg), 2.
Bencsik Gergely (Szt. Imre), 3. Fekete
Ábel (Hajós), 4. Szecsei Szilárd (Ha-
jós); Csapatban: 1. Hajós, 2. Erkel, 3.
Premontrei; IV. kcsp., lányok: 1. Fe-
rencz Anna (Premontrei), 2. Nagy
Imola (Petőfi), 3. Koczkás Dóra
(Erkel), 4. Nagy Katalin (Premontrei);
Csapatban: 1. Premontrei, 2. Erkel, 3.
Líceum; IV. kcsp., fiúk: 1.Simon Ger-
gő (Hajós), 2. Katona Márk (Szt. Im-
re), 3. Jenes Zoltán (Damjanich), 4.
Tóth Velez Valentin (Hajós); Csapat-
ban: 1. Hajós, 2. Erkel, 3. Szt. Imre

-tl-

Diákolimpia – Városi mezei futó verseny

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

Március 28-tól ápr. 3-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u 1. Tel.:
416-551.
Április 4-10-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. 
Tel.: 28/410-302, 06-20/937-6375. 
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS ISKOLAI
BEIRATKOZÁSRA

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő első 

osztályos gyermekük beíratására a
következő időpontban kerül sor:

2011. ÁPRILIS 15. (PÉNTEK) 
8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

2011. ÁPRILIS 16. (SZOMBAT)
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

A beírás a lakóhely vagy
tartózkodási hely körzetében 
található általános iskolába

történik.
A beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok: a gyermek

születési anyakönyvi kivonata, az
iskolaérettségről szóló 

szakvélemény, a gyermek lakcím
és TAJ kártyája.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Felhívás
A KKirchhofer József Sportegyesület névadója emlékére szeretne egy bronz domborművet elhelyezni az
Erkel iskola falán. Kérik az egykori tanítványokat, tisztelőket, hogy lehetőségük szerint, pénzbeli segítséggel
is járuljanak hozzá ennek megvalósításához. 
Az aadományokat a Kirchhofer József SE számlaszámára várják: Bszsz.: 665600168-11061614
(Kirchhofer József SE, 2100 Gödöllő, Széchenyi út 64, adószám: 18721728-1-13) 
Az egyesület kéri, hogy a befizetéskor a megjegyzés rovatban tüntessék fel, hogy adományukat az emlék-
tábla készítésére szánják.

TÁJÉKOZTATÁS AZ EBEK KÖTELEZŐ 

VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRÓL

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség
elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi
rendelőkben az alábbi időpontokban kedvez-
ményes áron adathatják be:  

Március 28-április 2-ig: hétfőtől péntekig dél-
után 17-19 óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig. 
dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.

Április 4-9-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11,
délután 17-19 óráig, szombaton délelőtt 9-11
óráig.  
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gö-döllő, Szabadság
út 97. 

Tájékoztató – polgármesteri fogadónap

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
április havi fogadónapjának időpontja: 

2011. ÁPRILIS 13., 10-12 ÓRÁIG ÉS 14-16 ÓRÁIG

FELHÍVÁS
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala munkatársakat keres az alábbi munkakörökre:

1. Beruházó – beruházások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok.
Közigazgatási szervnél beruházói munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök, építőmérnök, vagy egyéb műszaki szakképzettség
és a beruházások szervezésével, bonyolításával, felügyeletével összefüggő szakképesítés.
2. Mérlegképes könyvelő 
Képesítési előírás: felsőfokú pénzügyi szakképesítés.  Államháztartási szakos mérlegképes szakképesítés előnyt je-
lent.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) Jelentkezési határidő: 2011. április 15.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

A Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete a Gödöllőn
működő Lakásszövetkezetek, Társasházak tisztségviselői részére 

SZÖVETKEZETI-, TÁRSAS-  ÉS PANELHÁZAK
ENERGIAHATÉKONY MŰKÖDTETÉSE címmel 

2011. április 12-én, 10 órától Gödöllőn, a polgármesteri hivatal földszinti
nagytermében a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége

közreműködésével szakmai előadást tart az alábbi témákban: 
„ FELÚJÍTÁS, ENERGIAHATÉKONYSÁG, FENNTARTHATÓSÁG ”
Energiakereskedelem, energia beszerzési társulások, épület felújítások a

Széchenyi terv tükrében, fűtéskorszerűsítés, megújuló energiák hasznosítása
és az  alkalmazott technológiák, esővíz hasznosítása, pályázati lehetőség,

áramtermelő társasházak,   zöldkártya, költségmegosztás, 
biomassza fűtési rendszerek, megtakarítás a világításnál

intelligens vezérlések, jeladós víz-, gáz-, hőmennyiség  mérők; 
A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött !

Jelentkezés: 
Telefon: 30-2635-826,   e-mail: sdolanyi@ freemail.hu

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jelentős
összegekkel támogatja a moldvai csángók magyar
anyanyelvi oktatását. Az alapítvány főként kereszt-
szülők és vállalkozók befizetéseiből – a moldvai
magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát
fedezi.

Ezekből a befizeté-
sekből nemcsak az
iskolán kívül ma-
gyart tanítók béré-
re, de a program
működtetésére is
kerül: a lábnyiki,
Csík falusi, diósze-
gi és magyarfalusi
Gyermekek Háza
épületeiben ugyanúgy ott van az AMMOA által összegyűjtött
pénz, mint a „magyar iskolák“ kialakítására bérelt, meg-
vásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek felszerelé-
sében és a csángó gyermekek által használt oktatási eszközök-
ben. 

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jogosult a
személyi jövedelemadóból a civil szervezetek részére 

felajánlható 1% fogadására. 

AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18710209-1-13.

Az Önök által felajánlott adórészt teljes mértékben a
csángófalvak magyar oktatására költjük. 

Köszönjük!
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BAROKK KIÁLLÍTÁS 

„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal) –

Gödöllő mezőváros élete 
a XVIII. században

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK:

Óvoda, általános iskola 
alsó tagozat:

Mesélő tárgyak
(legyező, doboz, szentkép stb.)

Az én házam, az én váram 
(barokk építészet)
Munkák és napok 

(hétköznapok és ünnepek a barokk
korban)

Felső tagozat, gimnázium:
“Mostan színes tintákról 

álmodom…”: a barokk írásbeliség
“Máriát imádni hívek jöjjetek”:

vallásosság a barokk korban

Időpont egyeztetése: 
Kerényi B. Eszter (28) 419-068 

gmuzeum.g@gmail.com

A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

“NÉZZEN BE A KULISSZÁK MÖGÉ!”   

A nagy érdeklődésre való tekintettel a márciusi hétvégéken is
várjuk látogatóinkat az “Európa a kastélyban" című különleges
túránkra, amelynek keretében az elnökségi helyszíneket lehet

megtekinteni.

A túra fix időpontokban, 10.30 órától óránként magyar nyelvű
vezetéssel indul. (Utolsó vezetés 16.30 órakor indul.)

Idegen nyelvű csoportok esetén a tárlatvezetéshez előzetes 
bejelentkezés szükséges.

Tárlatvezetés időtartama: 50 perc
Csoport létszáma: 25 fő (max. 30 fő)

Kérjük, támogassa adója 1%-val a
Gödöllői Királyi Kastélyt!

Egy különösen értékes és védett bútordarab került magántulajdonból a Királyi
Kastély Múzeum gyűjteményébe, ami az egyik fiók aljába égetett leltári jelzés:
egy magyar koronával díszített E betű tanúsága szerint egykor Erzsébet király-
né tulajdonában volt. Kérjük, segítse személyi jövedelemadója 1%-ával ennek a
gyönyörű Erzsébet-relikviának a mielőbbi restaurálását és bemutatását!
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószáma: 18665161-2-13

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A GIM-HÁZ kiállítótermében 

BENEDICTUS  címmel

Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas festőmű-
vész, Érdemes Művész kiállítása látható.

Kurátor: Katona Szabó Erzsébet

A kiállítás megtekinthető: 2011 április 17-ig
szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is

A kiállítás a „Barokk Év Gödöllőn 2011” programsorozat része.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Telefon/fax 28-419-660         e-mail gimhaz@invitel.hu            www.gimhaz.hu

Április 1., péntek, 17.00:
Tóthné Pataki Anikó (cselló) nö-
vendékeinek hangversenye

Április 2., szombat, 11.00:
Láng Gabriella (zongora) növendé-
keinek hangversenye

Április 5., kedd, 14.00:
Hangszerbemutató koncert a szol-
fézs előképzősök részére

Április 5., kedd, 17.30:
Kicsinyek hangversenye – A vonós
tanszak rendezvénye

Április 6., szerda, 17.00:
Zagyváné Molnár Ildikó (oboa, fu-
rulya) növendékeinek hangver-
senye

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai



Gödöllői Szolgálat 11Mozaik2011. március 30.

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

Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.

Nálunk március a TÉSZTA hónapja!
Kóstolja meg Ön is tésztából készült ételeinket!

Kínálunk: sztrapacskát, túrós tésztát, káposztás tésztát,
krumplistésztát, valamint olasz tésztakülönlegességeket.

3 fogásos menüvel várjuk Önöket hétköznaponként 11.30-15.00-ig

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
Aki április hónap végéig 50% befizetése mellett nálunk rendeli meg lakodalmi

vacsoráját, az a végösszegből 10 % kedvezményt kap!
Segítünk esküvője megszervezésében és lebonyolításában.

Várjuk a házasulandó párokat!



INGATLAN
*Eladó Gödöllő, Kör utcában 2. emeleti, 63 nm-es alapterületű, erkélyes, korszerűsített, alacsony
rezsiköltségű, egyedi fűtésű lakás. Új, hőszigetelt külső nyílászárók, fa belső nyílászárók és borovi
fenyőből készült beépített szekrények. Korszerű háztartási gépek számára megfelelően felújított elek-
tromos hálózat. Iá.: 15,1 mFt. Tel: 30/411-4698 (napközben 9-18 óra között)
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő,
2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla
fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
*GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Kft. A KÉNYELMESEBB ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁS
ÉRDEKÉBEN TÁGASABB IRODÁBA KÖLTÖZÖTT, DÓZSA GYÖRGY ÚT 18. SZÁM ALÁ –
POSTÁVAL SZEMBEN, AHOL A MEGSZOKOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL VÁRJUK TISZTELT
ÜGYFELEINKET !   WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*AKCIÓ! Belvárosban 3 szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, teraszos, mediterrán stílusú
újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es saját telekkel eladó. Kulcsrakész ár: 20MFt,
320nm-es telekkel rendelkező ikerház 22MFt, 20-772-2429    
*Garázs-összekötéses ikerház emelt szintű szerkezetkész állapotban 17MFt 93nm nap-
pali +3szoba  20-7722428   WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Jó vétel! Palotakerten 2 szobás, parkra néző lakás eladó. I.ár: 8MFt. 20-772-2429 
*János u.ban 1,5 szobás, felújított, tégla, konvektoros, erkélyes, napfényes, jó
beosztású II. emeleti lakás Iár: 8,9 MFt    20-772-2429  
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*Kertvárosban, 620 nm-es ősfás telken 2 szobás családi ház eladó 13.5 MFT   (20) 804-2102 
*Szada központjában új építésű 3szobás családi ház kulcsrakészen eladó! Iá.: 21,9MFt (20) 944-7025
*Központban két szobás lakás 8.5 M Ft-ért eladó 20-804-2102      
*Szőlő u.-ban, gyönyörűen felújított, 69 nm-es, 3 szobás, nagy erkélyes, műanyag
nyílászárós lakás eladó. Iár: 13,5 MFt  20-772-2429
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel.  6,99 MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es tágas, jó beosztású lakás eladó Iár:
9,5MFt  20-772-2429   www.godolloihaz.hu
*Nagyfenyvesben természet közeli helyen, 3szoba +nappalis, étkezős felújított cirkós
ház eladó szuper áron költözés miatt. Iár: 17,9 MFt  20-772-2429   
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal eladók
14,9MFt-tól 20-804-2102
*Sürgősen eladó Nagyfenyvesben 3 szobás ikerház Iár: 16,5MFt 20-804-2102
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2 szobás, 53nm-es lakás a Kazinczy
krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
*Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó 26,5MFt 20-9447025

*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában 16,4MFt    Ugyanitt egyedi
penthouse lakás 16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
*Kastély mögött jó állapotú családi ház, két nappalival, négy szobával, 1254m2-es
telken eladó! Iár: 27.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es telek, 8.8Mft-ért eladó!
21m-es utcafront, víz, villany a telken! 20-539-1988
*Gödöllő kertvárosában felújítandó vályogház telekárban eladó! Iár: 12.4Mft! 20-539-1988
*Gödöllőn fiatalosan felújított 4.em-i két és fél szobás lakás eladó! Iár. 10.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllőn János u-ban 4.emeleti, 2,5 szobás felújított lakás 11Mft-ért eladó! 20-539-1988
*Szabadka u-ban 3.em-i, erkélyes, konvektoros lakás eladó! Iár: 9.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllő Újfenyvesi részén választható telekre, saját igényre alakítható ikerházi lakások eladók!
Minőségi kivitelezés, utólagos fizetési feltételek! Ár: 25.9Mft-tól! 20-539-1988
*Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó egy 75 m2 alapterületű,
jó elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás társasházi öröklakás, új beépített minőségi
konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A lakáshoz örökzöldekkel beültetett, parkosí-
tott kertrész és fedett terasz tartozik. A kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhany-
ozóval) és borospince teszi hangulatossá. Iá: 23 mFt. Érd.: 20/4177-687
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma utcában 75 nm-es, nappali + 2 szobás, 2 fürdős-
zobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es saját telekrésszel
eladó. Iá: 17 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Akár 1 millió Ft kedvezményben részesülhet! Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadás-
sal épülő 18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban
lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX
Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086
*Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült társasházban 103 m2-es, kétszintes örök-
lakás. Nappali, 2 szoba, konyha kamra, fürdősz. A lakáshoz felszíni, belső udvari gk.
parkoló tartozik. Iá: 19,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban lévő családi ház, 100
m2-es szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására is alkalmas (víz, villany, ipari áram bevezetve) 540
nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 23,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, 155 m2 alapterületű, színvonalas belső kialakítású, 2 külön
bejárattal rendelkező földszintes családi ház. 2 nappali, 3 szoba, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszo-
ba, 2 wc, tágas terasz és garázs, 988 m2-es telek. A telken egy különálló, külön mérőórákkal
ellátott, szoba-konyha-fürdőszoba kialakítású lakóház épült, mely akár vállalkozás céljára
(fodrászat, kozmetika, rendelő, iroda, stb.) is alkalmas. Iá: 41 mFt. Érd.:20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 3 éve épült, 140 m2-es, nappali + 3 szobás, színvonalas külső és belső
kialakítású kétszintes ikerház-fél garázzsal (+ mosókonyha, gardrób, gépesített konyha, klíma),
parkosított telekkel, díszkerttel. Iá: 29,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet park közelében 34 nm-es, 1 szobás, felújításra szoruló lakás. Iá:
5,2 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllő központjában, 1990-ben épült társasház I. emeletén található 79 nm
alapterületű, teljesen felújított, erkélyes, 2+2 félszobás lakás. Műanyag nyílászárókkal,
vadonatúj radiátorokkal, sarokkádas fürdőszobával. A lakáshoz tartozik egy saját tároló
helyiség is. Iá: 23,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn Kertvárosban 500 m2-es parkosított, panorámás telken eladó 110 m2
lakóterű, nappali + 2 szobás szinteltolásos családi ház kertkapcsolatos terasszal. Iá:
25,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllőn AKCIÓS ház! Blahán 2 lakásos családi ház, 3-3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 konyha,
egész ház alatt szuterénnel. Telek 1200 nm-es, 2 utcára nyíló. Iá. 36 mFt. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Veresegyházon 848 m2-es építési telek, (villany a telken). Iá: 8,6 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn (Királytelepen) új építésű 96 m2-es családi ház eladó. Irányár: 32,5 m Ft. Nappali, 3 szoba,
fürdőszoba, wc, konyha. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Parkra néző nagyon kellemes csendes-napsütéses emeleti, kétszobás, 62 m2-es, felújí-
tandó Palota kerti lakás eladó iÁr: 8,5 MFt. Major Zoltán +3670-7733222 Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
*Egyedi ajánlataink, új építésű és használt ház és lakás Gödöllő és környékén. Major
Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Ellenállhatatlan ajánlat, Szent János utca környékén téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-es, két-
szobás, új thermoplán ablakokkal, felújítható, egyedi-mérőórás, konvektoros fűtésű lakás.
iÁr: 8,97 MFt. Major Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Új liftes házban, nagyon csendes és világos (déli fekvésű) központhoz közeli, minőségi
építésű, nappali és kétszobás erkélyes, külön wc-s, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses,
azonnal beköltözhető újszerű  lakás, teremgarázs beállóval is eladó. iÁr: 19,7 MFt. Major
Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Ha számít az ár, Szent János utcában 2005-ös téglaépítésű, világos, csendes, két
szobás bruttó 70 m2-es, gondosan kiválasztott felületekkel rendelkező, nagy erkélyes,
egyedi-mérőórás, gázfűtésű (cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás eladó.
iÁr: 15,7 MFt. Major Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Jó helyen lakni jó? Erzsébet parkhoz közel új építésű lakások a Harasztban, Szent Imre u.-ban
egyedi tervezésű, saját telekkel, nagy terasszal rendelkező, egyenként 90-150 m2. Nappali +
három, illetve négy szoba, saját 20 m2 garázs, mosókonyha, klíma, központi porszívó, kandalló,
automata öntözőberendezés és garázskapu, minőségi építésű hagyományos kivitelezés,
parkosítva átadás 2011 április. Érdeklődni az irodában lehet: Gödöllő, Kossuth L. u. 34. Ár: 235e-
260eFt/m2. Major Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERRÁN! 740 m2-es telken, 135m2-es, 4 szobás, garázsos, minősé-
gi kivitelezésű ikerház beköltözhető. Modern konyhabútor, beépített gardróbok, klíma,
központi porszívó, automata-öntözőrendszer, parkosítás. iÁr: 47MFt. Major Zoltán
+3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Kossuth L. utcában 2004-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes, három szobás brut-
tó 90 m2-es, 2. emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű (cirkó), klímás, parkettás nagyon
hangulatos lakás eladó. Udvari saját autóbeállóval iÁr: 19,8 MFt. Major Zoltán +3670-
7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*TEGYEN AJÁNLATOT, TEREMGARÁZS a SPAR mellett, Kossuth L. utcában. 1,9 MFt. Major Zoltán
+3670-7733222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Eladó Isaszegen, egy emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel (műszaki felszerelés, ház-
tartási gépek, bútorok stb). Földszint 90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappal, étkező, konyha
(egybe) fürdőszoba. Emelet 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdős-
zoba. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár két család részére is megoldható a lakhatás. 300nm telek ren-
dezett. I.ár: 30millió Ft Tel: 06 30-579-0545, 06-20-404-2383
*SÜRGŐS! JÓ ÁRON! Az M3-as lehajtótól pár percre, Bagon a KÖZPONTBAN belül
FELÚJÍTOTT 650 nm telken, CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 105 nm, 3szoba, igényes konyha
étkezővel, mosókonyha stb. I.Ár.:11.9MFt. Tel.:0630/228-1060
*SÜRGŐSEN ELADÓ! Veresegyház PANORÁMÁS, részén új építésű igényes 160 nm-es CSALÁDI HÁZ
EXTRÁKKAL, lépcsőzetes teraszos 1100nm kerttel, eladó. I.Ár.:33.5MFt. Tel.:0630/228-1060
*Eladó Szada külterületen, M3-s autópálya lejárójához közel, családi gazdálkodásra, lovas tanyának is
alkalmas BEÉPÍTHETŐ 15.700nm TERÜLET, 850Ft/nm áron. Villany a telekhatáron. Érd: 20-946-1034 
*Gödöllőn a Zombor utcában, téglaházban jó állapotú I.emeleti egyszobás összkomfor-
tos konvektoros LAKÁS tulajdonostól eladó. Iár: 7,5 millió. Tel: 06-30-949-2028 
*Gödöllő belvárosában, Kőrösfői utcában eladó két utcára nyíló CSALÁDI HÁZ, kellemes
hangulatú belső udvarral. (3szoba, pince, garázs.) Érd: 0628-430-348 
*30 nm-es földszinti teljesen felújított LAKÁS 8,3 MFt-ért eladó. 450 nöl bekerített
telek (víz, villany van) Szadai CBA mellett eladó 3,5 MFt-ért. Érd: 06-20-983-9945 
*Gödöllő János u. 2.em. 1+félszobás 44nm-es LAKÁS eladó vagy nagyobb 1+2 fél-
szobás lelakott LAKÁS is érdekel. Tel: 20/447-3391 
*RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON, MAGÁNSZEMÉLYTŐL Városközpontban lévő, 70nm-es,
újszerű LAKÁS zárt udvari kocsibeállóval eladó. Iár: 20,9M Ft. Tel: 30/967-9826
*Elcserélném Budapest XVI. kerületben lévő újépítésű LAKÁSOMAT gödöllői kertes
HÁZRA v. újépítésű LAKÁSRA. Tel: 20/557-0148, 20/420-6330 (egész nap).
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten földszinti, 56nm-es LAKÁS bútorozottan vagy anélkül.
1+két félszoba, fürdő, konyha. Azonnal költözhető, tehermentes. Érd: 06-30-288-0499 
*Gödöllőn a RÖGESBEN 1440nm ikerház építésére is alkalmas TELEK eladó. Ugyanitt
SZÁNTÓ a repülőtér mellett eladó. Tel: 06-30-549-2445 
*Eladó Szt. János utcai földszinti teljesen felújított 1,5 szobás LAKÁS (tégla), tárolóval.
Iár: 9,5MFt. Érd: 06-20-3289-666 
*Gödöllőn központban téglaépítésű, konvektoros, 62nm-es 2+1félszobás, erkélyes
II.em. felújított LAKÁS, 2pincerésszel, udvari kocsibeállóval, kellemes környezetben
eladó. Iár:14,9 MFt. Érd:06-20-425-8489, v. 19 órától: 28/410-997 
*Gödöllőn Boncsokban 227nöl telek bekerítve, kis faházzal eladó. Villany van. Ár:2,5MFt. 30-383-9640
*Gödöllőn központban téglaépítésű, konvektoros, 62nm-es 2+1félszobás, erkélyes II.em. felújított
LAKÁS, 2pincerésszel, udvari kocsibeállóval, kellemes környezetben eladó. Iár:14,9 MFt. Érd:06-20-
425-8489, v. 19 órától: 28/410-997 
*ÁRON ALUL ELADÓ PALOTAKERTEN 64nm-es 6.em. LAKÁS (9,3 mFt). Tel: 28-414-368, 20-2267-008 
*Erzsébet körúti, 64nm-es, erkélyes, jó állapotú LAKÁS eladó. Érd: 06-30-24-27-128 
*Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros, 69nm-es, 2.emeleti LAKÁS
beépített bútorokkal, konyhai gépekkel. Alacsony rezsi. Iár:15MFt. 0630-483-3022, 0630-384-2587
*BUDAPESTI LAKÁSAINKAT GÖDÖLLŐI HÁZRA CSERÉLNÉNK, értékegyeztetéssel. Tel: 70/238-0526 
*Kelemen László utcában 878 nm-es összközműves beépíthető ÉPÍTÉSI TELEK eladó.
I.ár: 15M Ft. Érd: +36-20-886-1450 
*Rét – Röges – Autópálya által határolt területen 1057 nm-es még nem beépíthető
TELEK eladó. I.ár: 4,4M Ft. Érd: +36-20-886-1450
*Sürgősen eladó Bagon egy 130nm-es 4 szobás, összkomfortos, jó állapotú CSALÁDI
HÁZ, tulajdonostól. Vételár: 9 MFt. Tel: 30/9967-546 
*Örökpanorámás 1000nm-es telken 250nm-es többgenerációs CSALÁDI HÁZ 3külön
bejáratú lakrésszel, parkolóhelyekkel Szilasligeten, Sas utcában családi okok miatt
eladó. 49,5M Ft. 06-20-9420-434 
*Akciós áron sürgősen eladó téglaépítésű felújított, III.em. 1,5 szobás LAKÁS a centrum-
ban. Óvoda, iskola, HÉV 5 percre. Csendes, parkos részen. Tel: 06-20-394-6722 
*Eladó Gödöllőn, Erzsébet parknál, téglaépítésű társasházban 60nm-es 3.em. 2,5
szobás távfűtéses LAKÁS. Iár: 11,7MFt. Érd: 28/410-413 (este 6után), v. 30/280-9466 
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INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

RENDKIVÜLI  AJÁNLATAINK:
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telekkel, pincével, mel-
léképülettel eladó. Iá: 18,5 mFt.
*A Kossuth L. utcában 6 lakásos tár-
sasházban, 1. emeleti, nappali+2
szobás, tetőtérbeépítéses, 70 nm-es,
újszerű lakás kocsibeállóval eladó.
Irányár: 20,9 mFt.
*A Blahán most épülő100 nm-es, nap-
pali+3 félszobás, tetőtérbeépítéses iker-
házi lakások 20 % előleggel leköthetők,
a belső terek igény szerint alakíthatók.
Az ár a kulcsrakész állapotra vonat-
kozik. Irányár: 20,9 m Ft

*A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 2. emeleti, polgári lakás
hatalmas, osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 19 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*BUDAPESTEN, a 17. kerületben,
kellemes kertvárosi környezetben
stílusosan felújított 360 nm-es, szin-
teltolásos, nappali+5 szobás iker-
házfél 360 nm-es telken kerti
medencével, téli kerttel eladó vagy
bérbeadó. Iár: 59 mFt.
*ASZÓDON 3 szobás, 100 nm-es
felújítandó családi ház mel-
léképületekkel, pincével 585 nm-es
telken eladó. Irányár: 5,7m Ft 
*BAGON, az M3-as lehajtójától 1 km-
re 100 nm-es, felújítandó régi építésű
ház, csendes, aszfaltos utcában 1339
nm-es telken eladó. Irányár: 7 m Ft
*VERESEGYHÁZON, 2006-ban épült
158 nm-es, földszintes, nappali+ 3
szobás igényes családi ház beépített
háztartási gépekkel, 24 nm-es üzlethe-
lyiséggel, pincével, garázzsal 807 nm-
es telken eladó. Irányár: 39,9 Ft

*VERESEGYHÁZON, 90 nm-es, 3
szobás részben felújított családi ház

gondozott 853 nm-es telken eladó.
Csereként új építésű, 1. emeleti
lakás beszámítanak. Iá:19m Ft.

*VALKÓN, erdővel övezett
panorámás dombtetőn 1417 nm-es
telken 225 nm-es új építésű,
szerkezetkész családi ház áron alul
eladó. Irányár: 14,9 mFt.
*VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás,
jó állapotú téglaház eladó 6370 nm-
es, gazdálkodásra alkalmas telken.
Csereként budapesti (1-2 szobás,
egyedi fűtésű) lakást beszámítanak.
Irányár 18,2 mFt.
*KISTARCSÁN, (a Zsófia ligeti
hévmegállótól 500 m-re), csendes,
aszfaltos utcában 100 nm-es, 3
szobás családi ház 1080 nm-es
telken eladó. Irányár 19,9 mFt. 
*IKLADON, 720 nm-es telken 216 nm-
es, 4 szobás, kétszintes családi ház (2
fürdő, két garázs) eladó. Iár: 18,5 mFt.
*ZSÁMBOKON, csendes mel-
lékutcában, 70-es években épült, kar-
bantartott családi ház 1461 nm-es,
gondozott telken 30 nm-es kerti
házikóval eladó. Iá.:10,9 mFt 
*KARTALON, 140 nm-es, nappali+ 3
szobás jó elrendezésű családi ház
1106 nm-es parkosított telken kerti
fürdő medencével, dupla garázzsal
eladó. Irányár: 17 mFt.

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

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

internet: www.ujsagok.vella.hu

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

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent

hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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*ERDŐKERTESEN erdő szélén 730nm-es TELEK faházzal, különálló pincével eladó. Víz,
villany van. Iár: 3,3 millió. Tel: 06-20-447-1676 
*Gödöllőn 56nm-es, földszinti, fiatalosan felújított palotakerti LAKÁS sürgősen eladó.
Iár: 10,3M Ft. Tel: 06-70-331-5082 
*Martfűi Termál Spa-tól 150 méterre három szobás CSALÁDI HÁZ garázzsal eladó vagy újszerű
gödöllői 3szobás, garázsos, téglaépítésű LAKÁSRA cserélhető. Tel: 06-70-362-8426 
*Eladó egy külterületi TELEK a BONCSOK DŰLŐBEN. Értéke 2,63 aranykorona.
Panorámás, 936nm. Villany, pince, jó levegő van. Ára: 5M Ft. Tel: 06-70-616-8074 
*Gödöllőn a Bethlen G. utcában régi ház telek árban, 12 millió forintért eladó. Érd: 06-70-413-8438 
*Kihagyhatatlan ajánlat! Új építésű ikerházi LAKÁSOK rendkívül kedvező áron leköthetők
Gödöllő egyik legelegánsabb övezetében, a Rét utcában. A két külön egységet képező
–garázzsal elválasztott- téglaházakhoz kert is tartozik. A belső terek a megrendelő
igényeihez alakíthatók. A földszint és a tetőtér össz. hasznos lakótere 100nm (+garázs).
Tágas utcafront, szép ligetes környezetben. Ár: 20,99MFt/ház. Tel: 0630-9404-997 
*Gödöllőn, Kossuth L.utcában eladó 36nm-es, Ny fekvésű, Erzsébet park irányába néző,
3.em. igényesen kialakított (kövezett, átalakított fürdőszoba, irodának is alkalmas,
klímás) LAKÁS. Iár:8,1MFt. 06-30-221-5203 
*Gödöllő központjában 1+3félszobás egyedi fűtésű LAKÁSOMAT ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL KISEBB
egyedi fűtésűre cserélném, vagy eladnám. Tel: 06-30-843-6440 
*PALOTAKERTEN négyemeletesben, parkra néző 2 szobás, 64nm-es eredeti állapotú LAKÁS végre-
hajtás miatt sürgősen, ár alatt eladó. 7,99M Ft. Tel: 20/9621-024 
*Áron alul eladó a Kossuth utcában 64nm-es felújítandó magas földszinti 2,5 szobás, erkélyes,
napfényes LAKÁS alacsony rezsivel. Iár:9,6MFt. Tel: 06-30-492-3363 
*Kihagyhatatlan ajánlat 2szobás LAKÁS 1szobás árában. Eladó Gödöllőn, Palotakerten
Centrumban 62nm földszinti egyedi szabályozható fűtésű, biztonsági ajtós felújított,
ápolt lakás tulajdonostól. Iár egyeztetéssel. 30/3900-951 
*Árzuhanás! Gödöllőn Kertvárosban 1092nm telken 154nm tetőteres lakóház: 3szoba,
nappali, étkező, garázs szerelőaknával, pince, udvar, kert terasszal, gáz +vegyestüzelés
eladó. Iár:31,9MFt. 30/3900-951
*KERESEK olyan ingatlan tulajdonost, aki kisebb családi házát nagyobbra cserélné
értékegyeztetéssel. (Cserealap: 2generációs CSALÁDI HÁZ +üzlet 280nm.) Érdekelne
még lakótelepi lakás is +kp. (Palotakert kizárva.) 06-20-342-9412 
*Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es tágas, világos családi ház 3,5szoba (minde-
gyik külön nyílik), garázs, műhely, 711nm telken. Ár: 24,7MFt. Tel: 06-30-384-2894
https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/ 
*GÖDÖLLŐN szép környezetben 5 szobás, dupla komfortos, új építésű IKERHÁZFÉL
saját kerttel ELADÓ vagy KIADÓ. Ár megegyezés szerint. Érd: 06-30-500-2432 

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllő központjában, csendes, belső udvarra néző, 84m2-es két-szintes, igényes
sorházi lakás  kiadó. Nappali-gépesített konyha-étkező, két hálószoba, gardrób,
fürdőszoba, WC, terasz. Egyedi fűtés, zárt, udvari gk. beálló. Tel: 06-20-572-3807
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllőn, Palotakerten, 2 szobás, erkélyes, összkomfortos 58 m2-es lakás KIADÓ
60 eFt+rezsi bérleti díjért. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Központban, medencés családi ház, kandallóval, szaunával kiadó! Ár: 250eft/hó
+két havi kaució! 20-539-1988
*Gödöllőn a városközpontban, frekventált helyen 3 szobás 2 szintes bútorozatlan
LAKÁS kiadó. I.ár: 110.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 06-30-9-504-604
*Gödöllőn Szent János u.40-42-ben II.em. 2szobás, konvektoros, nagy konyhás 60 nm-es LAKÁS
kiadó 2011-től hosszútávra. 2havi kaució szükséges. 50.000,-Ft +rezsi/hó. 70/413-2353 
*I. emeleti, 2 szobás konvektoros LAKÁS kiadó Gödöllőn, a Kazinczy lakótelepen.
2 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-775-3255 
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fa tüzelésű LAKÁS kiadó! Egy fő részére. Tel: 06-30-609-8707 
*Gödöllő kertvárosában CSALÁDI HÁZ tetőtéri 80nm-es bútorozott LAKÁSA, saját
bejárattal kiadó. Panorámás, teraszos, padlófűtéses, 2kocsibeállóval. 2fő esetén rezsiv-
el együtt nyáron-100.000,-Ft, télen-120.000,-Ft. Kauciót nem kérek. Tel:70-200-0752 
*Gödöllő belvárosában egy 32nm-es önálló garzon, valamint egy 90nm-es erké-
lyes, légkondicionált igényes LAKÁS kiadó. Tel: 30/9617-621 
*Gödöllőn a Zombor utcában bútorozott, gázkonvektoros LAKÁS kiadó. Tel: 28-412-034 
*Hosszútávra kiadó felújított palotakerti 10emeletes ház 4.emeletén lévő 45nm-es 1szobás
LAKÁS bútorral vagy anélkül. 40.000FT/hó+rezsi+1havi kaució. Tel: 70/269-2828 
*Kastély mögötti területen 90 nm-es különbejáratú CSALÁDI HÁZ nagy terasszal,
kertkapcsolattal és garázzsal kiadó. 20/9325-415 
*Kertes ház felső szintjén BÚTOROZOTT SZOBA, fürdőszoba +konyharész az egyetem
közelében kiadó 55.000Ft/hó rezsivel együtt (félhavi kaucióval). Tel: 30/2969-618, 13 órától. 
*Gödöllőn, második emeleti 2 szobás konvektoros LAKÁS kiadó. Érd: 70/372-4475 
*Gödöllőn, Palotakerten 8. emeleti 44nm-es 1szoba összkomfortos, korszerű
fűtésű lakás kiadó vagy eladó. Érd: 15h-tól 0620-233-6193, 28/415-915 
*Gödöllőn, fiatal férfi részére bútorozott albérlet reális áron kiadó. Kaució nincs!
Érd: 20/221-6172

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllő kertvárosában, főútvonal mellett fekvő, 2010-ben teljes körűen felújított
üzletházban 86 m2-es, 3 helyiségből álló, klímával és riasztóval felszerelt bér-
lemény szolgáltatás vagy irodai tevékenység céljára kiadó. Kiváló, ingyenes
parkolási lehetőség,központi elhelyezkedés.  Tel: 06-20-572-3807
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő,
ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET bérbeadó
hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas főút
mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*Kossuth L. utcában a Tűztorony melletti udvarban 70nm-es IRODÁNAK vagy
ÜZLETNEK is alkalmas helyiség kiadó. 20/9833-338 
*ÜZLETHELYISÉG kiadó Gödöllő központjában. Igényesen kialakított, nívós üzlet a
belvárosban. Jó parkolási lehetőség. Tel: +36-30-9428-275 
*Petőfi téren 25nm-es és 35 nm-es ÜZLETHELYISÉG kiadó. Tel: 06-20-480-7698 
*KIADÓ egy 49 nm-es ÜZLETHELYISÉG a SZŐLŐ UTCÁBAN. Tel: 30/9967-546
*Gödöllőn a szökőkútnál ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Tel: 30/272-8158 
*Eladó 35-55m2 körüli üzlethelyiséget keresek a központban.  20-944-7025

*Kiadó április 1-től Gödöllő, Kossuth L.u.14. alatt található 30nm-es ÜZLETHELYISÉG és a Petőfi
tér 11. alatt található udvari 30nm-es ÜZLETHELYISÉG! Irodának is alkalmas. 30-346-5408 
*Május 1-től Dózsa Gy. úton 20nm-es ÜZLET kiadó. (Most Görög bolt.) Bérleti díj:
50.000,-Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 06-30-500-7028 
*Gödöllő központjában 55nm-es biztonsági ráccsal, klímával felszerelt MOBIL-
TELEFON ÜZLET BÉRLETI JOGA berendezéssel, árukészlettel eladó. Havi
120.000,-Ft bérleti díj. A bérleti jog külön is eladó! 06-70-357-4994 
*Gödöllőn több iroda és üzlethelyiség kiadó! Ár. 60eft/hó-tól! 20-539-1988
*Városközpontban, forgalmas helyen, nagy üvegkirakatos 22 nm–es üzlethelyiség kiadó, alac-
sony rezsivel 85.000Ft/hó +2havi kaució. 06-20-9447025

ÁLLÁS
*Gödöllői internetkávézóba délutáni munkára egyetemista munkatársat keresünk.
Érdeklődni (9-16 óráig): 20/3759562
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül
Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*VILLAMOSSÁGI SZERELŐT KERESÜNK. Gödöllői, mezőgazdasági automatizálással
foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák villamossági szerelésére,
szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként tartós távollétet
igényelhet. Feltételek: vezérléstechnikai és villamos ismeretek, kommuniká-
cióképesség angol nyelven, jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásá-
val várjuk a caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ: +36(28)510-985 
*Angol nyelvű távsegítség Gödöllő és környéki cégek számára. Fordítás, angol
nyelvű üzleti levelezés, piackutatás, kapcsolattartás külföldi partnerekkel tele-
fonon, e-mail-en keresztül. Soós Erzsébet english@fibermail.hu, 06-20-399-3610 
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna House – gödöllői
irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatársakat keres. Érd: 06-
30-619-5650, banati.andras@dh.hu 
*Fodrászt, kozmetikust, manikűr pedikűr műkörmöst keresünk igényes szalonunk-
ba előnyös feltételekkel, vendégkörrel előnyben. Tel: 30/676-4335 
*Regisztrált, mérlegképes könyvelő több éves könyvelőirodai gyakorlattal munkát
keres (Kulcs-szoft, RLB program ismerettel is.) Érd: 20/528-3996 
*Némedi Autómosó Autókozmetika gépjárműápolói állás betöltésére pályakezdő,
jogosítvánnyal rendelkező, nemdohányzó munkatársakat keres felvételre. Gödöllő,
Magtár köz 2. Tel: 28/417-314 
*Takarítást, gyermekfelügyeletet vállal óvónő Gödöllőn és környékén, esténként és
hétvégén is. Autó megoldott. Tel: 20/368-9494 
*Horizontál esztergályosokat, hegesztőket és CNC gépkezelőket keresünk
budapesti munkahelyre. Kiemelt bérezés, szállás, utazás biztosított. Érd: 10-17-ig
0670-620-9901, e-mail: apm10@freemail.hu 
*SZADAI ELEKTRONIKAI céghez keresünk dolgozókat hosszútávra, jó kereseti
lehetőséggel. Jelentkezni: 20/772-5029 
*Könnyű fizikai munkára keresünk Gödöllő és vonzáskörzetéből női és férfi kol-
légákat CSOMAGOLÓI munkakörbe. Feltétel: jó szem és kézügyesség. Érd:
fulljob.kft@invitel.hu 
*Tűztorony Kávézó szakmai tudással rendelkező FELSZOLGÁLÓ/PULTOST keres.
Érd: 20-915-4379 
*GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA MŰKÖRMÖST, FODRÁSZT FELVESZEK. Tel: 30-247-6718 
*Elegáns gödöllői étterembe, gyakorlattal rendelkező, munkájára igényes, akár 4
órás konyhai kisegítőt keresünk. Férfi jelentkezőket is várunk az
etterem88@gmail.com címen vagy a 06 20 526 3740-es telefonszámon.
*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. Többek között
autója belső takarítását is megoldom az otthonában (a mindenes). Érd: 20-486-2747
*Alkalmi munkára kerti munkát kedvelő és bíró munkást keresek. 20-9354-687 
*SZOBAFESTŐT FELVESZEK! Önállóan dolgozni tudó szobafestő mázoló szak-
munkást azonnali kezdéssel felveszek. Bérezés megállapodás szerint. 20/4359-
650, 28/411-298 

SZOLGÁLTATÁS
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés, tartáshibák
kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése, műtét utáni rehabil-
itáció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2órán
belül. 06-303006200. 
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával. Csatornakamerázás. Víz-,
gáz-, fűtésszerelés. 06-70-2479072, 06-20-9177-555 

OPERÁTOR
Olyan jelentkezôk érdeklôdését várjuk, akik számára nem jelent problémát a dunavarsányi munkahely, vál-
lalják a megszakítás nélküli munkarendben történô foglalkoztatást, határozatlan idejû munkaszerzôdés
megkötésével. Az Ibiden minden munkavállalója részére versenyképes fizetést és termé szet beni juttatást biz-
tosít. A személyi alap órabér bruttó 640 Ft, amely kiegészül a délutáni munkavégzés idejére 20%-os-, az
éjszakai munka végzés idejére pedig 40%-os mûszakpótlékkal. Vállalatunk teljes munkaidôben foglakoztatja
munkavállalóit megszakítás nélküli munkarendben.  

A munkaidô beosztás az alábbiak szerint alakul: 3 nap munkavégzést (napi 12 óra) 3 nap pihenônap követ.
Az egyes pihenônapok után a mûszakbeosztás váltakozik nappali (6:00 – 18:00), illetve éjszakai (18:00 –
6:00) mûszakra. 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklôdését, és úgy érzi, hogy megfelelô csapattag válna Önbôl
cégünknél, kérjük jöjjön el hozzánk, hogy személyesen is bemutat hassuk Önnek vállalatunkat. 

Szállás: Azok részére, akik 120 km-nél távolabb laknak, ingyenes munkásszállót biztosítunk Dunavarsánytól
20 km-re, ahonnan céges autóbusz szállítja munka vállalóinkat a vállalathoz.

Állásinterjú és tesztírás:
2011. április 5. kedd 10:00 óra Gödöllô, Kastélykert Étterem, Szabadság út 4.
Személyzeti ügyekben illetékes személy elérhetôségei hétköznap 8-16 óra között:
Józsa Orsolya – HR munkatárs, telefon: 06-70/371-09-75, e-mail: orsolya_jozsa@ibiden.com
Törzsök Fanni – HR asszisztens, telefon: 06-70/370-09-22
Maller Zita – HR asszisztens, telefon: 06-70/377-04-32

Az IBIDEN Hungary Kft. japán multinacionális vállalat, mely 2004-ben Dunavarsányban alakult.
Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórend szeréhez gyárt kerámia alapú szûrôket. 
A vállalat folyamatos mûködéséhez az alábbi munka körbe keresünk kollégát:



*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 06-30-302-4622. 
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 06-20-9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorsz-
erelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-4828,  www.interiortrans.hu 
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu 
*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS GÉPI
FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-20-9-537-537
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis cso-
portunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050 
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyep-
szellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási szín és anyagválaszték Gödöllőn a
Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti belsőépítészeti és lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045 
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent
István tér 5. Tel: 28/407-122, 06-30/508-1380 
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakod-
jon a házaló, kínálkozó kontároktól! Bárándi József 06-20-532-7275 
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS! Szobafestés-
mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves munkák. Víz, gáz,
fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás, közületeknek is. Ingyenes ára-
jánlat! . Tel:06-20-9-361-233, 28/610-982
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +36-20-4-359-650
*TV javítás, földi digitális antenna, riasztórendszerek telepítése. Elektronikai
készülékek, videó, hi-fi rádió, konyhai eszközök felújítása. Korrekt munka, korrekt
áron. Keresztes Antal 06-20-550-9894 
*CSERÉPKÁLYHA építése egyedi tervek alapján. Kályhacsempe készítés. Régi
kályha átrakás. Tel: 06-20-3649-567
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel vál-
lalok. Tel: 06-70-361-9679 
*KERTÉPÍTÉS, -TERVEZÉS, KERTGONDOZÁS. Web: www.kertszabok.hu Tel: 20-571-3008 
*TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás, tetőjavítás, bádogozás. Tel: 06-70-949-7007 
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozók részére tel-
jes körű számviteli szolgáltatást vállal, több évtizedes gyakorlattal. Tel: 28/411-428 
*Ingyenes gally- és nyesedék elhelyezési lehetőség Gödöllőn. Részletekről telefonon
érdeklődhet: 036-20/9367-314, www.favago.net Ne égesse el, használjuk újra! 
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna bekötés, régi rendsz-
erek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes
körű épületgépészeti munkák. Tel: +36-20-9527-289, +36-28-476-229 
*BÁDOGOSMUNKÁK: ereszcsatornák szerelése, javítása, ablakpárkányok, kéményszegélyek és
egyéb szegélyek gyártása, szerelése többféle lemezből. Tel: 20/368-5568 
*Társasházaknak közös képviselet, társasházkezelés, referenciákkal. Tel:
20/3466-937, janosikgyorgy@fibermail.hu 
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női hajvágás: 1800 Ft. Férfi
hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! Tel: 06-70-280-2276
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka,
földmunka, lakatos munkák, kerítések készítése, javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lam-
bériázás, tetőjavítás, szigetelés, kőműves munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276
*FOGYASZTÁS FÜLAKUPUNKTÚRÁVAL. Lézeres kezelés is. Diétás tanácsadás.
Bejelentkezés: 06-30-2310-443, www.tubamirum.eu 
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com  
*NÉMET-ANGOL KERESKEDELMI kapcsolatépítés, partnerkeresés, levelezés.
Azonnali teljesítés távmunkában. Külkereskedelmi gyakorlattal, diszkrécióval!
Kérjen ajánlatot: 30-378-8963
*DÍSZÍTŐ FARAGÁS, FAFARAGÁS, OLAJFESTMÉNYEK RENDELÉSE.
Referenciamunkák: www.agama.fw.hu Tel: 20/33-80-422 
*ÉP-GÉP INSTALL KFT vállalja családi házak, közületek VÍZ-GÁZ-FŰTÉS – ÖNTÖZŐ
rendszerének kivitelezését. Árajánlat azonnal. Rengeteg referencia, kereskedői
anyagárak! 06-307-184-384 
*Szűcs, vegytisztító, varroda, cipész, szőnyegtisztítás egy helyen! Szőrmebundák tisztítása,
javítása. Bőrruházat tisztítása, festése, javítása. Textil vegytisztítás, bélés, zipzár csere. Cím:
Gödöllő, Ligeti Juliska u.29. Tel: 06-70-2000-752 Nyitva: H-P-9-12 14-17.
*KÉNYEZTETŐ RELAX SZALON (Gödöllő, Ibolya u.68/a.) Szolgáltatásaink: Kozmetika: Zabó
Ágnes 30/2682-084. Test-, talpmasszázs: Sződi Ágnes 20/460-0456. Fülakupunktúra
SHIATSU masszázs, Kineziológia, ajurvédikus masszázs: Sári Andrea 30/231-0443.
Gyógypedikűr, manikűr, tipp és zselés műköröm: Hári Zsuzsi 30/406-2572 
*Gödöllői cég fakivágást, gallyazást vállal 12éves szakmai tapasztalattal, garanci-
avállalással, gallyelszállítással. Ingyenes árajánlat 0-3 napon belül. Ha Önnek
favágással kapcsolatos problémája van, hívjon bizalommal: 06-20-66-90023
*VARRÓMŰHELY NYÍLIK Gödöllőn a Kossuth L.u.26.sz alatti Fensterm nyílászáró
üzletben. Felvarrások, átalakítások, cipzárcsere, függönyszegés stb. igény esetén
helyben vasalást is vállalok. 30/42-88-666, 30/398-4815 
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok javítása, zárjavítás,
zárcsere, betörés utáni javítás. -Lamináltpadló lerakás, fürdőszobai javítások. -
Bútorok összeszerelése. –Redőnyjavítás. Tel:06-70/201-1292 
*GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI VIZSGÁRA való felkészítését (akár hozott alkatrészre is),
ill. háztól-házig a vizsgáztatást korrekt áron elvállalom. 20/337-9796 
*SZOBAFESTÉS elérhető áron. Precíz, tiszta munka, ingyenes helyszíni felméréssel. Ugyanitt
minden nemű TÁRGYAK FÉNYEZÉSÉT vállalom (makettől az utánfutóig). 20/337-9796 

*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20-4359-650 
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és
hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami festőmunka,
garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-30-386-4456
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: +36-20-9133-165 
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98 

OKTATÁS

*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY
NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK
FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA!
MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLA-
PUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI
ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ:
13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 
*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL tanítás hétfőtől szombatig reggel 9.00 - 17-00.
Kísérje figyelemmel a folyamatosan induló tanfolyamokat és akciós óráimat: eng-
lishlearning.hupont.hu, tel.: 0630/932-4401
*ÁLLÁSKERESÉS ANGOLUL speciális tanfolyam indul március 12-től folyam-
atosan. Tel.: 0630/932-4401 Honlap: englishlearning.hupont.hu
*HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI PROBLÉMÁT? Nézd
meg itt: www.oktatars.hu/neked
*HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE? Évek óta tanulsz már angolul,
de még mindig nem mersz megszólalni? Vannak szavak, amelyeket újra és újra meg-
tanulsz, mégsem tudod őket megjegyezni? A nyelvtani feladatok jól mennek, de ha
kommunikálnod kell, fogalmad sincs melyik szerkezetet, igeidőt használd? RENGET-
ED IDŐT, ENERGIÁT ÉS PÉNZT FEKTETTÉL MÁR NYELVTANULÁSODBA, MÉGSEM
ÉRZED MAGAD SIKERESNEK? VAN MEGOLDÁS! www.oktatars.hu/edzotabor
*TOP-TAN: Új angol csoportok indulnak: Felnőtteknek: beszédkészség fejlesztő
középfokú nyelvvizsga után, business English. www.toptan.hu, top-
tan1999@gmail.com, 30-224-75-643.
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és vizsgafelkészítő
nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek
részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-
366, 2O/ 543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04) 
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás Gödöllő köz-
pontjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező áron, egyéni, cso-
portos. Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi, nyelvvizsga
felkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com 
*ANGOL nyelv oktatása Gödöllő, Blahán. Diplomás, tapasztalt pedagógus nyelvtanár,
tanító. Felkészítés nyelvvizsgára, érettségire, állásinterjúra, felvételire. Alsó
tagozatosok korrepetálása minden tantárgyból. 06-20-399-3610, english@fibermail.hu 
*F.H. AUTÓSISKOLA. Tel: 30/309-5598 vagy 30-369-4942, www.fhautosiskola.5mp.eu 
*FRANCIA nyelv oktatása Gödöllőn. Felkészítés nyelvvizsgára, érettségire, kor-
repetálás. Tel: 30/638-4947 
*MATEK TANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat, ahová szívesen jár, ahol
akár még a matekot is megszereti? 20/359-1196
*Felsőfokú nyelvvizsgával FRANCIA, ANGOL nyelven korrepetálást, tanítást vál-
lalok. +36-20-51-44-387 
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
+36-28-415-998, +36-20-388-4953  
*NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő
központjában. Tel: (30) 274-1797
*Angyaltanfolyam (R.A.I. oklevél), reiki távkezelés, Tarot kártyavetés,
helyzetelemzés, tanácsadás. Tel: 06-30-362-3987 

ADÁS~VÉTEL
*Toprider etetőszék, almazöld, kifogástalan állapotban eladó. Ár: 10 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.
*Stokke babakocsi zöld színben (fiúnak-lánynak egyaránt használható) kifogásta-
lan állapotban eladó (www.stokke.com). Ár: 150 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.
*„AZ VAGY, AMIT ESZEL, ISZOL ÉS BELÉLEGZEL.” Tegye egészségessé otthona és munkahe-
lye levegőjét AKTÍV LÉGTISZTÍTÓVAL! Próbalehetőség és vásárlás: 70/213-8499  
*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 06-28-412-230
*1db fölültöltős AEG mosógép jó állapotban 22.000,-Ft-ért, és 1db 6 terítékes AEG
mosogatógép 20.000,-Ft-ért eladó. Tel: 06-30-9545-917 
*3darabos (zöld) bőr ülőgarnitúra 140.000,-Ft, 2db fekete bőr fotel, 1db dohányzóasz-
tal fekete lábbal, fehér márványlappal 25.000,-Ft-ért eladó. Tel: 06-30-9545-917
*Eladó: gyári betonkeverő 380V 4talicskás 75EFt, ipari gyorsdaraboló (300átm, 3fáz.) 35EFt,
természetes úton száradt 5cm vtg tölgypallók 0,9m3 h:135cm, sz:16-30cm 50EFt, Ipari szi-
vattyú (3fáz. 380V 5 kW!) átemelő, öntöző 40EFt. Tel: 06-30-279-5412 
*ÚJ, nem használt FAGOR PAN 850-s KENYÉRSÜTŐGÉP eladó. 1 év garancia.
Gluténmentes kenyér sütésére is alkalmas. Ár: 15E Ft. Tel: 30/370-3766 
*Békéscsabai mázas barna tetőcserép (1000db) 25.000,-Ft-ért és új állapotú
íróasztal 10.000,-Ft-ért eladó Tel: 06-70-280-2276

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó: 175 65R14 82 T TL gyári acélfelnivel 4 db. Kleber nyári gumi Toyota Corollarol. Tel.:
20/478-9270.
*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, ked-
vező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 20-94-58-766, 28-611-728 
*Eladó 14”-s alufelni nyári gumikkal. Gumi méret: 185×65×14. Felni: 4×100-s osztású. Érd:
06-20-581-6485 

EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*Eladó Hajdúszoboszlón a Sieszta üdülőszállóban 1 db. egyszobás, 2x2 hetes apartman üdülési joga.
Az apartman 2011. júliusában már igénybe vehető. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/4710-363.
*Eladó Sopronban a Solar apartman club hotelben 1 db. egyszobás, 1x1 hetes
apartman üdülési joga. Az apartman 2011. októberében már igénybe vehető. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 20/4710-363.
*FONTOS AZ EGÉSZSÉGE? TUDNI SZERETNÉ, MIT ISZIK? Világvezető márkájú
házi ivóvíztisztító rendszer! Érd: 70/20-84-113 
*RUHAKLINIKA NYÍLT Gödöllőn (az ERZSÉBET PARKNÁL) Táncsics Mihály u. 18.sz.
alatt. Nyitva: hétfőtől – csütörtökig 8-18h-ig. 
*ÜDÜLŐJOG – NEMESNÉPEN – 2 hét együtt, vagy külön 31-32-s piros hét –
eladó. Érd: 06-30-9545-917
*Választási kismalacok eladók! F1-s tenyészkocától és Pietre×Duroc tenyészkantól származó
30kg átlagsúlyú kismalacok eladók 800,-Ft/kg-s áron őstermelőtől! Érd: 06-20-413-1031
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban
Meglepetés a csomagban

A tésztába cso-
magolt ételekre
úgy tekintek,
mintha nem-
csak szépen, de
finoman becso-
magolt meg-
lepetést kap-
nék. Van
batyuba kötött ajándék, ilyen a kínai dim sum, amit
levesben párolnak, s kíváncsian kóstolom, melyikben
van rák, fűszeres darált hús, zöldség. Igényes étel.
Indiában a samosának hívják a batyut, kicsit nagyobb,
olajban sütik, így lesz ropogós vékony tésztája (mint
nálunk a rétestészta), benne zöldség variációk, ott ugya-
nis kevesen fogyasztanak húst.
Angliában nemzeti étel a tenyérnyi shepherd’s pie,
bárányhússal töltve. Az asszony ezt vitte mezőn dolgo-
zó urának, a tésztaburok nem engedte kihűlni a hústöl-
teléket. Ráadásul a tészta egyben a hús körete!
Manapság az asszonyok nem járnak a mezőre, így
cserépedényben sütik, s csak a teteje tészta. Olvastam
a hasonló Cornish pasty-ról, ezt bányászok vitték
magukkal a tárnába. Keményre sült külső burkát
eldobták, mivel piszkos lett a kezüktől, ám benne a
vékony tészta, s azon belül a töltelék már igazi étel
volt. Minden népnek megvan a maga csomagja,
araboknál burek, az orosz pirog stb. Mindez a dere-
lyéről jutott az eszembe, amit oly szívesen látok
magam előtt. Hasonló módon készül, mint a ravioli,
ám mi főként lekvárral,  túröval töltöttük. Kifőzés után
– mint a gombócot, prézliben hempergettük,de én mint
mák imádó cukrozott mákkal kaptam édesanyámtól.
Amióta a tésztát ismerik, gazdagítják töltelékkel.
(Ógyiptomi feljegyzések is vannak róla.)  Ez már
hozzáadott értéket képvisel, több a munka vele
mintha külön adnák mellé, de pont ezt teszi izgal-
massá, mint az ajándékot a csomagolás. Ráadásul
nem engedi kiszáradni a benne készülő tölteléket,
ami gyakorlatilag minden lehet, füstölt hús, tojásrán-
totta, gyümölcs, sajt, gomba, zöldségkrém, túró…
Töltött tészta mind, mégis nagyon különböznek!
Mennyire más a szilvásgombóc, mint a szil-
valekváros derelye! Az olasz raviolit a kínai dim
sum-tól ég és föld választja el.
Mi is sokféle derelyével – hogy miért hívják barát-
fülének is, nem sikerült hitelt érdemlően kiderítenem
– készülünk, lehessen hangulatunkhoz, ízlésünkhöz,
alkalomhoz illőt választani.
Édes változatát napi menünk egyik választékanak
ajánljuk hetente, különlegesebb változataival bor-
vacsoráink vendégeit lepjük meg. Még ha tudjuk is,
mi van a csomagban meglepetészerüen ér, mert a
szemünk nem készíti fel ínyünket. Jó étvágyat!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
ÁPRILIS 6.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Varga Lászlóné, Kossuth L. u. 44.,
Rózsa Judit, Fenyvesi nagyút 28.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte: :
Ó-Nagy Györgyné, Erzsébet krt.
21., Dömsödi László, Paál L. köz 1.
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Antal Józsefné, Mohács
u. 8.
A Városi Múzeum kiállítási
belépőjét nyerte: Sas István,
Nyárfa u. 1.
A Mezőgazdasági és Kerté-
szeti Áruház 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Jenei
Istvánné, Kandó K. u. 42.

HOZZÁVALÓK:

6 db tölteni való nagy gomba, 10
dkg natúr sajtkrém, 10 dkg túró, 10
dkg reszelt sajt, kakukkfű, bors, só.

ELKÉSZÍTÉS:

A meghámozott gomba törzsét le-
vágjuk. A sajtkrémet, a túrót és a fű-
szereket összedolgozzuk, és a gom-
bákba töltjük. Olajjal kikent tepsibe rendezzük a gombát. A tetejét megszórjuk reszelt sajt-
tal. Körülbelül 15-20 perc alatt, előmelegített sütőben, 180 fokon megsütjük.  

Zöldfűszerként használhatunk hagymát, kaprot, petrezselymet is, aki szereti, a tetejére
reszelhet füstölt sajtot. 

Recept – Fűszeres túróval töltött gomba

Kiskastély Tenisz és Fittnes Klub, 
Táncsics u. 5.

Halszépészet, Dózsa Gy. út 2.
Ryn Shop, Kossuth L. u. 11. 
Tűztorony Kávézó, Kossuth L. u. 13.
Erzsébet Királyné Étterem, 

Dózsa Gy. út 2. 
Fáma Könyvesbolt, Szabadság tér 9.
Csipi Aqua Shop, Gábor Á. u. 2-10.  
Full GSM, Petőfi tér 11.
Óra Ékszer, Petőfi tér 15.   
Tapéta Téka, Hunyadi-Radnóti sarok
Szépségszalon, Dózsa Gy. út 55/a  
Classic Sport Nike, Petőfi tér 16-18.
Mirr-Murr Játékbolt, Kossuth L. u. 44.  
Fürdőszoba Szalon, Dózsa Gy. út 84.
Görög-Sziget, Dózsa Gy. út 5-7.  
Mezo Kozmetika, Szent Imre u. 12.
Táska Stúdió-bőrdíszmű,

Gábor Á. u. 2-10. 
Kék Elefánt Bizsu, Dózsa Gy. út 2.
Szivárvány Gyerekcipő, 

Szabadság tér 28/b. 
Tijuana Bazár, Petőfi tér 13.
Kő-Ház Kft. Tüzép, Besnyő u. 13.  
Fitotéka, Petőfi tér 13.
Gyereksarok, Petőfi tér 13.   
Pipi Tér, Dózsa Gy. út 2.
Aranyvirágcserép, Petőfi tér 15-16.  
Szekeres Csemege, Forint u. 12.
Papp Lajos Autószervíz, Öreghegyi út 4. 
Félix Pizza, Körösfői út 14.
Imágó Fotó, Szabadság tér 9.   
Fehérnemű bolt, Kossuth L. u. 24.
Gyermek és Kamasz divatáru, 

Petőfi tér 15-16.

Rezidencia, Dózsa Gy. út 2.   
Natúr világ – Bió, Petőfi tér 15-16.
Ange Milano Divatház, Gábor Á. u 1.  
Virág Ajándék, Dózsa Gy. út 55/a.
Gödöllői Hírek www.godolloi-hirek.hu
Kiskastély Étterem, Táncsics u. 5.
Full House étterem, Szölő u. 5.  
Happybox, Petőfi tér 16.
Happy Girls divat, Petőfi tér 15.  
Tellér József szobafestő, Fiume u. 5.
Ajtó Ablak stúdió, Bajcsy-Zs. u. 33-35. 
Gergely Díszfaiskola Speciálmix Kft.

Kőrösi Cs. u. 56.
Zöldség-Gyümölcs üzlet, 

Szabadság út 207. 
Belvárosi Varroda és Függönyszalon,

Dózsa Gy. út 2.
Szalmarózsa, Petőfi tér 13.   
Chevrolet Katona Szerviz, 

Dózsa Gy. út 88-90.
Szappanház, Dózsa Gy. út 2.   
Tireman Gumi és Autószervíz, 

Dózsa Gy. út 55.
Takács Dental, Szada, Dózsa Gy. út 76.  
Malackert vendéglő, 

Domonyvölgy, Fenyő út 3.

Bővebb tájékoztatás: lenditsekk.hu oldalon!
Ajánlja kedvenc boltját, kereskedőjét, szolgál-
tatóját, orvosát stb..: info@lenditsekk.hu

A LENDÍTSEKK PROGRAM!-hoz elsőként 
csatlakozott elfogadóhelyek:


