
Az Új Magyarország Lakásfelújí-
tási Programot ismerhették meg
a lakótelepek önkormányzati
képviselői, és a Lakásszövetke-
zetek és Társasházak Gödöllői
Egyesületéhez tartozó közös-
képviselők február 21-én. A pa-
nelprogram folytatását, a bekap-
csolódás lehetőségeit az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium lakásügyi titkárságá-
nak vezetője, Csider László is-
mertette. Pintér Zoltán alpolgár-
mester a geotermikus energia-
rendszerek telepítése városunk-
ban címmel adott tájékoztatót. 

A program, amely az iparosított techno-
lógiával készült lakóépületek energiata-
karékos felújítására, a távfűtött lakások
fűtési rendszerének felújítására (egyedi
szabályozás, egyedi mérések), egycsa-
tornás gyűjtőkémények felújítására, la-
kások energetikai korszerűsítésére, a la-
kosság megújuló energiafelhasználásá-
nak növelésére ad lehetőséget, egyben a
panel program folytatása. A megújított
program lehetőséget ad a homlokzatok
hőszigetelésére, a nyílászárók felújítá-
sára, cseréjére, és az épületgépészeti
rendszerek (fűtés, melegvíz, lift, elekt-
romos hálózat, szellőzés, megújuló
energiaforrások) felújítására.

A bekapcsolódásra az idén
az eddigieknél nagyobb lehe-
tőség nyílik azáltal, hogy míg
korábban a program finanszí-
rozása 3 oldalú volt (tulajdo-
nosi, önkormányzati, állami),
addig a mostaniban már kétol-
dalú finanszírozásra is lehető-
ség van. Mivel sok önkor-
mányzat nem tudta vállalni az
egyharmados támogatás bizto-
sítását, az idén már arra is van
lehetőség, hogy amennyiben a
társasházak tulajdonosai vállal-
ják a kétharmados önrész biz-
tosítását, úgy az önkormányzat
részvétele nélkül is indulhat-
nak a pályázaton.

Az ehhez szükséges 78 ol-
dalas pályázati anyagot min-
den LOSZ-tag közösképvise-
lő megkapta – tudtuk meg Do-
lányi Sándortól a Lakásszövet-
kezetek és Társasházak Gödöllői Egye-
sületének elnökétől, aki azt is elmondta,
a közeljövőben további egyeztetéseket
folytatnak majd a különböző felújítási
csoportokkal kapcsolatosan, de a LOSZ
vállalja, hogy megszervezi a pályáza-
tírókkal, a kivitelezőkkel, a műszaki fel-
adatok ellátásával és a pénzintézetekkel
való együttműködést is. Kiderült, nem
mindenki ítéli meg egyformán az új

rendszert. Sokan keveslik a vissza nem
térítendő állami támogatást, annak elle-
nére, hogy annak összege 400-ról 500
ezer forintra nőtt. Igaz, ez a támogatás
kevesebb, mint a plusz egyharmados
önkormányzati támogatással kiegészí-
tett, mégis több lehetőséget ad azáltal,
hogy az önkormányzat nélkül is lehet
pályázni. Ehhez azonban több feltétel-
nek kell megfelelni, többek között csak

a társasházi törvénynek megfelelően
működő társasházak pályázhatnak, s a
munkát a kiírásnak megfelelően végez-
zék el. Ehhez fontos, hogy a tulajdono-
sok legyenek tisztában a Szervezeti és
Működési Szabályzatban, valamint a
módosított alapító okiratban foglaltak-
kal, ugyanis ezek szabályozzák, mi azt
amit egyénileg, és mi az, ami közösen
újítható fel.                    (folytatás a 3. oldalon)

Önállóan is pályázhatnak a társasházak

Indulhat az újabb panelprogram
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Szépülő városközpont

Megújulás
Az elmúlt évek alatt jelentősen
megváltozott Gödöllő belvárosá-
nak arculata. Mivel településünk
egyre inkább városiasodik, az ön-
kormányzat célja egy élhető, a
kisvárosi jelleget tükröző főtér ki-
alakítása a központban. Ennek
igénye már régebben megfogal-
mazódott az itt élők részéről, s
már a településfejlesztési kon-
cepcióban is találkozhattunk az
ez irányú törekvésekkel.

Néhány hete közölte lapunk azt a pályá-
zatot, amelyben a gödöllői gyerekeket
arra bíztatták az illetékesek, juttassák el
elképzeléseiket az önkormányzathoz ar-
ról, milyennek is szeretnék látni váro-
sunk főterét. A pályamunkákat február
28-ig várják a polgármesteri hivatal fő-
építészi irodáján, s a lakosság a későb-
biekben kiállítás keretében ismerheti
meg azokat.

(folytatás a 3. oldalon)
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Több kérdésben is döntést ho-
zott a Gödöllői Többcélú Kis-
térségi Társulás február 26-ai
ülésén. A tagok elfogadták töb-
bek között a társulás költség-
vetését és az idei esztendő el-
ső félévének munkatervét, va-
lamint a Gödöllői Kistérségi
Cselekvési Tervet, ami amel-
lett, hogy meghatározza a tér-
ség fejlesztési irányvonalait,
alapos elemzést ad a térség
adottságairól.

A kistérségi koncepcióból kiinduló
cselekvési terv az ökotérség kialakí-
tását tartja járható útnak a jövőben a
gödöllői kistérség számára, s nagy
hangsúlyt helyez a patakok  és part-
menti területeik revitalizációjára, va-
lamint a megújuló természeti, gazda-
sági és humán erőforrásokkal való

gazdálkodásra. A terv fontosnak tartja
a turizmus fejlesztését is, amelyhez
valamennyi település jó adottságok-
kal rendelkezik, ám az elemzés sze-
rint nem használ ki kellőképpen. 

A célok között a fenntartható és él-
hető kistérségek kialakítása, a termé-
szeti környezet megóvása mellett a
versenyképes, sikeres és fenntartható
gazdaság megteremtését nevezi meg
a legfontosabbnak a terv. Az ezen be-
lül megjelenő prioritások: a közleke-
dési kapcsolatok fejlesztése, a kultú-

ra, sport és idegenforgalom fejleszté-
se, a szociális, oktatásügyi, egészség-
ügyi intézmények fejlesztése, a helyi-
térségi gazdaság, piac és tudományos
élet fejlesztése, valamint a környe-
zettudatos településüzemeltetés és a
megújuló energiaforrások használata.

Kép és szöveg: bj 

Ha minden a tervek szerint ha-
lad, akkor keleti és déli irány-
ban már idén ősszel elkerüli a
fővárost az M0-s körgyűrű.
Nyugat felé viszont még nem
épülhet tovább az út, ugyanis
az engedélyek sincsenek még
meg.

Javában zajlik az M0-s autópálya ke-
leti szektorának építése a négyes szá-
mú főút és az M3-as autópálya között,
de annak ellenére, hogy őszre terve-
zik az átadást, bizonyos területek még
mindig nem kerültek az építtető birto-
kába. A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. közölte, hogy van még né-
hány problémás terület, ezek rende-
zése a Közigazgatási Hivatalnál fo-
lyamatban van. A 26,5 kilométer
hosszú autópályát az eredeti szerző-
dés szerint 2007. november 30-ig kel-
lett volna átadniuk a kivitelezőknek,
ám a kisajátítási problémák ezt lehe-
tetlenné tették. Ezen az építkezésen
figyelhető meg jól az a jelenség, hogy
a kivitelezők az épülő autópálya nagy
részét már le is betonozták, ám azon a
szakaszon, ahol a telkek ügyében nem
sikerült megállapodni a tulajdono-
sokkal, és a kisajátítás sem történt
meg, a munkagépek sem vonultak fel.

A finanszírozás viszont úgy tűnik,
a tervek szerint halad: a beruházási
költségek nyolcvanöt százalékát az
Európai Unió biztosítja, Brüsszel 284
millió eurós – mai árfolyamon szá-
molva 74 milliárd forintos – támoga-
tást nyújt a keleti szektor megépíté-
séhez. 

A 284 millió eurós keret elég arra,
hogy a 26 és fél kilométer hosszú sza-

kasz mellett az M31-es autópálya épí-
téséhez is hozzákezdjen a NIF. A ter-
vezett tizenkét kilométer hosszú sza-
kasz Gödöllő és az M0-s között épül
meg, és így a kelet–nyugati tranzitfor-
galomban rövidebb úton lehet majd
elkerülni a fővárost. A tervek szerint
az M31-es építése 2008 nyarán kez-
dődik és 2009 végéig tart. Ehhez kap-
csolódóan Gödöllő város képviselő-
testülete 2008. január 31-ei ülésén ho-
zott döntést, arról, hogy az M31-es ál-
tal érintett városi tulajdonban lévő in-
gatlanokat elidegenítse a Magyar Ál-
lam javára.

Az M0-s északi Duna-hídja – ami
költségvetési forrásból, hatvankétmil-
liárd forintért épül meg – viszont 
szintén őszre készül el. Az idén az

M0-s déli szektorának a fejlesztése is
megkezdődik, mégpedig az M1-es
autópálya és az 51-es számú főutak
között meglevő kétszer kétsávos, 23
kilométer hosszú autóút bővítésével.
A ország jelenleg legforgalmasabb út-
szakasza kétszer háromsávos autópá-
lyává épül át, ezzel együtt a Duna
mindkét ágán, Hárosnál és Rácke-
vénél egy-egy új híd létesül. 

A fejlesztés az M1-es és az M6-os
autópályák között 2010 végén feje-
ződik be. Az 51-esig tartó szakaszon
pedig 2009 első negyedévében
kezdődnének a munkálatok, amelyek
2011 végéig tartanának. Ehhez 89,8
milliárd forint uniós forrást venne
igénybe a magyar állam.

-ta-

ALSÓPARK SZABÁLYOZÁSI
TERV

Tisztelettel értesítjük a lakosságot,
hogy február 14-től március 14-ig
kifüggesztésre kerül a Polgármes-
teri Hivatal Lakossági Irodáján, az
Alsópark Szabályozási Tervének
módosítása. A kifüggesztés ideje
alatt a tervvel kapcsolatos észre-
vételeiket a helyszínen megtehetik.

Elfogadták a kistérségi cselekvéi tervet

Ökotérség a patak-mentén
Hamarosan keletről is elkerülhető lesz a főváros

Nyárra elkészül az M0-s körgyűrű

Mint arról néhány hete beszá-
moltunk, a MÁV új módszerrel
kívánja bosszantani a blicce-
lőket. Ennek okán kisebb pla-
kátokat helyeztek ki a vasúti
szerelvények belső ajtajaira.
A feliratok először többekben
felháborodást keltettek, mivel
azokon a kocsit „fizető utasok
számára fenntartott hely-
ként” jelölték meg, ami ne-
heztelést váltott ki a már in-
gyenes utazásra jogosult 65
év feletti korosztályból. 

Nem tudni, hogy az utasok felhábo-
rodásának köszönhető-e, vagy a

bliccelés ellenes kam-
pány második fordulójá-
ba lépett, de a többek szá-
mára sértő plakát lekerült
a vasúti kocsik ajtajairól,
helyére más, szintén a
bliccelőknek célzott feli-
rat került. 
Bár a diszkrét figyel-
meztetés nem tűnik rossz
ötletnek, sok kocsiban
gondot okoz, hogy az öt-
leten felbátorodva a
MÁV-os mellett egyéb
„hirdetmények” is megje-
lentek.

Kép és szöveg: jj

Idős asszonyt gázolt el a te-
hervonat Máriabesnyőnél

Február 20-án, 11.25-kor érkezett be-
jelentés a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság ügyeletére, hogy a Gödöllő-Mária-
besnyő Vasútállomás közelében, a nyílt
vasúti pályán egy idős asszony a sí-
neken akart áthaladni, amikor ott
megbotlott és elesett. Közben arra ha-
ladt egy Hatvan felé közlekedő teher-
vonat, ami már nem tudott megállni
és elgázolta a nőt. 
Az ütközés során olyan súlyos sérü-
léseket szenvedett a 69 éves román ál-
lampolgárságú, aszódi tartózkodási
lakhelyű nő, hogy a helyszínre kiér-
kező rohammentő személyzete a sze-
rencsétlenül járt idős nő életét már
nem tudta megmenteni. 

Az ügyben a Gödöllői Rendőr-ka-
pitányság közigazgatási hatósági el-
járás keretében vizsgálja a tragikus
eset körülményeit, és az azokhoz ve-
zető okokat. 

Ismét idős emberek jóhisze-
műségére specializálódott
bűnözők károsítottak meg
egy gödöllői lakost

Február 18-án délután a Kazinczy kö-
rút egyik lakásában jelent meg két isme-
retlen nő azzal, hogy ők Kárpátaljáról
érkeztek és tollat, dunyhát vásárolnak
fel. A lakásában egyedül tartózkodó 79
éves asszony beengedte őket a lakásba,
hogy nyélbe üssék az üzletet, és míg az
egyik nővel a párnákat nézték, a másik
felügyelet nélkül hagyott nő ellopta az
idős asszony pénztárcáját, amiben közel
10 ezer forint készpénz és egy bankkár-
tya volt. Kérjük, hogy tanuljanak más
kárából, és ne gondolják azt, hogy
Önökkel nem történhet meg hasonló.
Idegen, ismeretlen személyeket ne en-
gedjenek be a lakásukba, házukba, fő-
leg, ha egyedül tartózkodnak otthon. Fo-
kozott óvatossággal, bizalmatlansággal
fogadják a jóindulatú, jó szándékú em-
bereknek tűnő ismeretlenek kéréseit!

Rendőrségi hírek

Vigyázat, tolvajok!
Újabb üzenet a MÁV-tól a jegy nélkül utazóknak

Bliccelő bosszantó feliratok

1-én és 2-án: Kistarcsa Rendőrőrs területe
3-án és 4-én, 05-én: Aszód Rendőrőrs területe

6-án és 7-én: Dány KMB területe
8-án és 9-én: Aszód Rendőrőrs területe
10-én: Veresegyház Rendőrőrs területe

11-én és 12-én: Gödöllő területe
13-án és 14-én: Veresegyház Rendőrőrs területe

15-én: Gödöllő területe
16-án: Veresegyház Rendőrőrs területe

17-én és 18-án: Pécel Rendőrőrs területe
19-én és 20-án, 21-én: Kistarcsa Rendőrőrs területe

22-én és 23-án: Pécel Rendőrőrs területe 
24-én és 25-én: Aszód Rendőrőrs területe

26-án és 27-én: Dány KMB területe
28-án, 29-én és 30-án: Aszód Rendőrőrs területe

31-én: Gödöllő területe

TRAFFIPAX ELŐREJELZÉS – MÁRCIUS
Február 28-án tartja soron követ-
kező ülését Gödöllő városának
képviselő-testülete. A napiren-
dek között szerepel többek kö-
zött az önkormányzat által mű-
ködtetett kft-k, kht-k üzleti ter-
veinek tárgyalása.

A képviselőknek dönteniük kell helyi-
ségbérleti és ingatlan értékesítési kér-
désekben, de a testület elé kerül az M31-
es út kisajátításával érintett önkormány-
zati területek elidegenítése is. A héten
kiderül, hová is állítják majd fel a Világ-
béke Gongot, aminek ünnepélyes át-
adása május 2-án lesz. 

Fontos időpont a csütörtök a sport-
egyesületek számára, ekkor ugyanis

döntés születik a sportfeladatokra bizto-
sított, mintegy 45 millió forint felosz-
tásáról, s eldől, mennyi támogatást kap-
nak a sportegyesületek és sportalapít-
ványok.

Az önkormányzat és a  művelődési
központ között létrejövő  közművelő-
dési megállapodás is a testület elé kerül,
amiben szabályozzák az intézmény és a
civil szervezetek, alapítványok, művé-
szeti egyesületek közötti együttműkö-
dési lehetőségeket is. 

A képviselők dötenek a Gödöllő Vá-
ros Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-
sága részére kiemelt célok meghatáro-
zásáról. Zárt ülésen születik döntés ar-
ról, hogy az idei esztendőben ki részesül
a Gödöllő Városáért kitüntetésben.

Üzleti tervek és pénzügyi döntések 

Képviselő- testületi ülés
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Alig egy héttel a március 9-re
kitűzött, a vizitdíjról, a kórházi
napidíjról és a tandíjról szóló
népszavazás előtt, több a sza-
vazással kapcsolatos határidő
is lejárt. A választópolgárok-
nak február 22-éig, tehát a múlt
héten péntekig kellett megkap-
niuk postaládájukba azt az ér-
tesítést, amelyből megtudhat-
ják, melyik szavazókörben ad-
hatják le voksukat, valamint
azt, hogy szerepelnek a név-
jegyzékben.

Aki a névjegyzékből kimaradt, és a
törvényes határidőig, február 27-én,
szerdán délután négy óráig emelhetett
ez ellen kifogást a település választási
iroda vezetőjénél. Aki ezt elmulasz-
totta, az – a korábbi választásokkal és
szavazásokkal ellentétben – a szava-
zás napján már nem kérheti a név-
jegyzékbe vételét. 

A népszavazás napján, március 9-
én a voksoláshoz mindenkinek iga-
zolnia kell magát. A múlt péntekig
megkapott értesítőre nincs ugyan
szükség, de ha ott van, sorszáma
megkönnyíti a név kikeresését a sza-
vazóbizottság számára. Reggel 6-tól
este 7-ig kereshetik fel azt a szava-
zókört, amely az értesítőn szerepel.
Szavazni kizárólag személyesen le-
het. A választópolgár a választójogát
akkor gyakorolhatja, ha érvényes ok-
mányokkal igazolja saját magát. Te-
hát például az is szükséges, hogy az

okmányai ne járjanak le. A népszava-
záson lehet igazolással is szavazni:
aki a lakóhelyétől távol, Magyaror-
szág egy másik településén tartózko-
dik, az a szavazás napját megelőző
péntek délig kérheti a (lakóhelye sze-
rint illetékes) jegyzőtől, hogy adjon
számára igazolást egy másik szavazó-
körbe. Aki mozgóurnát szeretne igé-
nyelni, az a szavazás napjáig a helyi
választási irodánál teheti meg, a vá-
lasztás napján pedig a szavazatszám-
láló bizottságtól – a korábbiaktól elté-
rően – írásban lehet kérni.

A külképviseleti névjegyzékbe je-
lentkezés határideje is lejárt február
22-én, pénteken 16 órakor.

A legutolsó adatok szerint 3130-an
kívánnak külföldön szavazni, a leg-
többen Londonban, Brüsszelben, Ró-
mában, Bécsben és Münchenben.

Összesen négy olyan külképviselet
van (Brazíliaváros, Buenos Aires, Da-
maszkusz, Szöul), ahol várhatóan
egy-egy állampolgár fog szavazni és

kilenc, ahol ketten-
ketten. A jogorvosla-
tok és az adatok fel-
dolgozása miatt a
számok még változ-
hatnak.

A választók már-
cius 9-én a tandíj, a
vizitdíj és a kórházi
napidíj kérdéseiről
három eltérő színű –
lila, zöld és fehér –
lapon szavazhatnak.
A népszavazás akkor
eredményes, ha a vá-
lasztópolgárok negy-
ede egy adott kér-
désre azonos választ

ad. Ez azt jelenti, hogy a mintegy 8
millió választó közül két millióan
„igennel” vagy kétmillióan „nem-
mel” kell hogy voksoljanak kérdé-
senként.

A szavazólapok már elkészültek,
az Állami Nyomdában 25 millió A/5-
ös méretű szórólapot gyártottak. A
szavazólapokat többféle biztonsági
elemekkel látják el, úgynevezett UV-
jel és mikroírás is védi a hamisítás
ellen. Mintegy egymilliónyi szavazó-
laptöbblet is készült, ezeket is a 11
ezer szavazókörbe juttatják el, ahol a
rontott íveket helyettesítik.

A nyomtatványok előállításához
több mint 100 tonna papírra, 240 kilo-
gramm festékre van szükség, továbbá
160 kilométer nemzeti színű szalagra,
80 kilométer nemzeti színű zsinórra,
valamint 150 ezer darab tollra.

Március 9.: Népszavazás

Szavazási tudnivalók
Véglegesen nem vetették el, de
határozatlan időre, azonnali
hatállyal leállította a BKV Zrt.
2008-as paraméterkönyvének
előkészítését Dancs Gábor, a
fővárosi önkormányzat közle-
kedési tanácsnoka, aki úgy lát-
ta, komoly ellenállás van a ter-
vezet ellen, s abból nem derül
ki egyértelműen, mit nyer és
mit veszít a BKV a változtatá-
sokkal. Ezért arra kérte a cé-
get, állítsa meg az
egyeztetési folyama-
tot, Demszky Gábor
főpolgármester azon-
ban elrendelte az elő-
készítés folytatását.
A terveknek március
20-ig el kell készül-
niük.

A múlt héten vált ismertté
az a tervezet, amely sze-
rint a BKV jelentős vonal-
bezárásokat és járatritkí-
tásokat akart végrehajtani,
amit március közepén
szeretett volna elfogadtat-
ni a fővárosi önkormány-
zattal. E szerint a jelenle-
ginél később indultak volna, illetve
ritkábban jártak volna a HÉV szerel-
vényei, ritkultak volna a villamosjá-
ratok, a fogaskerekű pedig csak este
kilencig közlekedett volna. A tervezet
értelmében megszűnt volna a 73-as és
a 79-es troli, a 6-os, a 25A gyors, a
61-es, a 61gy, a 61E, a 66gy, a 67V és
a 85gy busz is. A mainál rövidebb út-
vonalon járt volna a 39-es és a 86-os
busz is. A gödöllői HÉV vonalán csak
munkanapokon és hétközben is 60
percenként közlekedtek volna a sze-

relvények, tanítási szünetben a regge-
li időszakban pedig 30 percenként.

A paraméterkönyv nyilvánosságra
kerülését rendkívül nagy felháboro-
dás követte, elbocsájtásoktól tartva
sztrájkot helyezett kilátásba a BKV-
nél működő Városi Tömegközlekedé-
si Szakszervezetek Szövetsége. Az ér-
dekképviselet szerint a cég állításával
szemben nem 6-8, hanem 20 százalék
is lehet a tervezet alapján a járatrit-
kítások mértéke, ami azt jelenti, hogy

a négy buszgarázsból csak három ma-
radna meg. A szakszervezet úgy véli,
a főváros évek óta alulfinanszírozza a
céget, a paraméterkönyv módosításá-
val pedig Budapest lakosságával
akarja megfizettetni a forráshiányt.

Mivel a BKV a járatritkítási elkép-
zelésekről nem tájékkoztatta az agg-
lomerációs településeket – így váro-
sunkat sem – Gödöllő városának Ön-
kormányzata levélben fordul a válla-
lathoz és egyeztetést kezdeményez az
ügyben.

Nem cáfolta a gazdasági tárca azt a ki-
szivárgott értesülést, ami szerint április
15-től emelik a földgáz lakossági árát.
Egy a sajtó birtokába jutott dukomen-
tum szerint a lakossági tarifa, 13,5
százalékkal emelkedik. Hogy a nagyfo-
gyasztók és a közüzemek tarifáival mi
lesz, arra a tervezet nem tér ki.

Számítások szerint a 13,5 százalékos
emelés után egy köbméter földgáz vég-
felhasználói ára – beleértve az általános
forgalmi adót is – 106,45 forintról

120,82 forintra emelkedik. A ha-
tályos jogszabályok negyed-
évente teszik lehetővé a földgáz
hatósági árainak felülvizsgálatát.
Ha minden a megszokott rendben

megy, április elsején kellett volna életbe
lépniük az új tarifáknak, amelyeket har-
minc nappal korábban kellett volna
meghirdetni. Az április 15-ei dátum
ugyanis azt jelenti, hogy az új tarifákat
elegendő március 17-én, bő egy héttel a
népszavazás és két nappal a nemzeti ün-
nep után meghirdetni.

A földgáz ára legutóbb január elsején
változott. Akkor a lakossági tarifa 5, a
nem lakossági pedig 4,3 százalékkal
emelkedett.

(folytatás az 1. oldalról)
A jelenlegi elképzelések egyik leg-

főbb eleme, hogy a Szabadság térről,
amelyet már ma is sokan csak főtér-
ként emlegetnek, eltűnjenek a parko-
ló autók. Ezért a tervek szerint a fel-
szín alatt egy több mint 200 gépjármű
befogadására alkalmas mélygarázst
alakítanának ki, s a Dózsa György
útról megszűnne a behajtás, onnan
csak az Erzsébet királyné Szálloda
előtti mélygarázs lehajtó lenne meg-
közelíthető, s végleg lezárnák a teret a
Gábor Áron utcánál is.

A gépjármű forgalom megszünte-
tésével már kialakítható egy olyan tér,
amelyen nem csak a zöldterületet nö-
velnék meg, hanem olyan formán ren-
deznék be, hogy az a jelenleginél
sokkal inkább alkalmas legyen közös-
ségi programok megtartására.

A projekt megvalósításához az ön-
kormányzat uniós forrásokat is meg-
pályázik, ehhez kapcsolódóan már fo-
lyamatban van egy építészeti tervpá-
lyázat, ami áprilisban zárul. Mint eb-
ből is kiderül, a fejlesztés nem korlá-
tozódik a Szabadság tér területére, an-
nak két másik eleme a Polgármesteri

Hivatal és Petőfi Sándor Művelődési
Központ  épületének felújítása. A fő-
tér arculata azonban a pályázatok le-
zárulásáig is tovább változik. A héten
dönt a képviselő-testület a Világbéke-
gong végleges és pontos helyéről,
amit itt helyeznek majd el, s aminek
ünnepélyes átadása május 2-án lesz.

Összevont szülői értekezleten mu-
tatkoztak be a héten az első osz-
tályba „menő“ gyermekek szülei-
nek a gödöllői általános iskolák.
Kíváncsiak voltunk:
„Ön mi alapján választja ki, hogy
melyik iskolába íratja gyerme-
két?“

„Szerintem minden szülőnek azt kel-
lene nézni, hogy milyen képességei
vannak a gyerekének. Én azért dön-
töttem a Hajós iskola mellett, mert
már az óvodában kiderült a fiamról,
hogy  nagyon szeret mozogni. Nekünk
ez a megfelelő iskola, mert szeret
sportolni. Persze az is fontos, hogy az
oktatás megfelelő színvonalú le-
gyen!” V.T.

„…Elég jól ismerem a gödöllői isko-
lák tanárait. Amikor arról volt szó,
hogy hová menjen, akkor is azt néz-
tem, kik fogják tanítani. Egy jó peda-
gógus a legnehezebben kezelhető
gyerekből is ki tudja hozni a legjob-
bat, ha a szülő együttműködik ve-
le…” (Deme K.)

„Oda írattam a lányomat, ahová én
is jártam. Ez volt a legpraktikusabb,
mert ez az iskola öt percre volt tőlünk.
Másodikos korában már egyedül
ment el és jött haza, s az sem volt
gond, ha valami szakkör miatt bent
maradt, vagy vissza kellett mennie
délután…” (Kovács G.)

„…Nem mindegy, hogy a gyerek
hogy érzi magát az iskolában, hiszen
nagyon sok időt tölt ott. Már az óvo-
dában is kialakult egy jó kis közös-
ség, és amikor iskolások lettek, akkor
igyekeztünk megoldani, hogy együtt
maradhasson a kis csapat. Szeren-
csére sikerült, s ez nagyon sokat je-
lentett az első évben, például meg-
könnyítette a beilleszkedést…”

(Tóth Lajosné)

„Nem értek egyet azzal, hogy sokan
már ilyen kicsi korban tagozatra
akarják adni a gyereküket. Nekem az
volt a fontos, hogy az alapokat jól
megtanulja a gyerek. Igaz, „csak si-
ma iskolába” jár, de szereti, nincs
túlterhelve és sok barátja van…”

(S. Zoltánné)

A hét kérdése: „Ön mit látna
szívesen Gödöllő főterén?„

A hét kérdése

Csak óránként lenne gödöllői HÉV

Meddig marad csak terv?

Fo
tó

: T
at

ár
 At

tila

Nincs cáfolat

Gázáremelés

Szépülő városközpont

Megújulás
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(folytatás az 1. oldalról)
A korábbiakhoz képest megválto-

zott pályázati kiírásban feltétel töb-
bek között a szigetelés, illetve a nyí-
lászárók cseréjéhez a fűtésszabályo-
zás, a mérés megléte, vagy kialakítása
legalább épületenként. A tűzvédelem
szempontjából fontos módosítás,
hogy ha a szellőzőrendszer bármilyen
szintű felújítására nyújtanak be támo-
gatási igényt, a szellőzőcsatorna tisz-
títását kötelezően el kell végezni. A
pályázat benyújtásának feltétele töb-
bek között az épület statikai szakvéle-
ményének elkészítése.

Az eredményes szerepléshez rend-
kívül sok feltételnek kell megfelelni,
sokak számára a pénzügyi háttér biz-
tosítása teszi nehézzé a döntést. Ám
mint azt Dolányi Sándor elmondta
fontos, hogy mindenki átgondolja a
lehetőséget, hiszen vannak halaszt-
ható, és vannak halaszthatatlan mun-
kák, s ez utóbbi esetben felértékelő-

dik az egyharmados
támogatás. Fontos,
hogy a házak tisztség-
viselői ennek tükré-
ben gondolják át a pá-
lyázaton való részvé-
telt, s megfelelő elő-
készítéssel olyan ja-
vaslatot tudjanak a
közgyűlés elé terjesz-
teni, aminek teljesíté-
se havi szinten vállal-
ható költséget jelent a
tulajdonosok részére.

A pályázati anyag
beszerezhető az Ön-
kormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisz-
térium internetes hon-
lapjáról: 

www.otm.gov.hu,
kódszáma: LFP-
2008-LA-2.

Önállóan is pályázhatnak a társasházak

Indulhat az újabb panelprogram
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Tisztelt Szerkesztőség!

„Örömmel láthatja mindenki, hogy a
város fejlődik. Van már szállodánk,
egyre több a színvonalas étterem, ká-
vézó és a város környékén is nyílnak
a bevásárló központok, már ha nem
akadályozzák egyesek.
Mégis hiányolok valamit, amire va-
lamiért a város vezetése nem egészen
koncentrál. Ez pedig nem más, mint
egy színvonalas játszótér a gyere-
keknek. Tudom, hogy a blahai tó mel-
lett épült egy, és valahol a Fenyves-
ben is lesz hamarosan egy civil szer-
vezetnek köszönhetően, de mi itt, akik
a belvárosban lakunk, hová vigyük a
gyermekeinket? Itt a lakótelepen a
játszóterek elavultak, tönkrementek
és ma már veszélyesek
A választások idején több alkalom-

mal foglalkoztak, hogy a játszótér bi-
zottság nem végzi el a munkáját és
ezért leváltották annak elnökét. De
mi van azóta? Valahogy ismét elfe-
ledkeztek rólunk, családosokról. Pe-
dig nekünk is nagyon nagy szüksé-
günk lenne egy színvonalas játszó-
térre, ahová elvihetjük a gyerekeket.
Nekünk sajnos még kertünk sincsen.
A szomszédos települések minde-
gyikén, sőt szerintem ma már a
legkisebb faluban is gyönyörű, bek-
erített játszóterek vannak.
Gödöllő a szerencsés város, de mi
kisgyermekes anyukák mégis szeren-
csétlennek és kirekesztettnek érezzük
magunkat. Szeretünk itt élni, és tény-
leg jó érzés, hogy városunk egyre
szebb és fejlődik, de talán mi is ér-
demelnénk egy kis figyelmet. Remé-

lem, hogy nem kell 2010-ig várni ah-
hoz, hogy újra ígérjenek egy színvona-
las játszóteret az embereknek.“
Köszönettel: Fazekas Mária, egy
gödöllői kétgyermekes anyuka

Kedves Fazekas Mária!

Valóban sokakat érintő probléma a
játszóterek hiánya. Az elmúlt évek-
ben lapunk is többször foglalkozott
ezzel a kérdéssel, mivel óriási igény
van rá. Ezért is volt nagy öröm, ami-
kor elkészült az Úrréti tó melletti ját-
szótér, s ezért is tartotta fontosnak az
önkormányzat, hogy a rövidesen
megnyíló Spar üzletközpont mellett
is helyet kapjon egy korszerű, akadály-
mentes, az uniós szabványoknak meg-
felelő létesítmény. Nagy öröm volt a
besnyői civil kezdeményezés is, de
valóban, ezek mind a város külső ré-
szein vannak, ezért is született meg a
döntés egy nagy játszótér kialakítá-
sáról az Alsópark területén. Ennek
megvalósítására az Alsópark szabá-
lyozási tervének elfogadása után ke-
rülhet sor.

Tisztelt Szerkesztőség!

„Többször, több cikkükben, állítá-
saikban bebizonyították, hogy melyik
oldalon állnak. Én szívesebben ve-
szem, ha egy újság egyik oldalon sem
áll, de azt is tudomásul kell vennem,
hogy vannak kiadások és azokat fi-
nanszírozni kell. Márpedig a finan-
szírozó az nagyon is érdekből teszi
amit tesz. 
Szívesen vennék egy olyan elemzést
Önöktől (és ez nem valamely oldal
támogatása, hanem mintegy 200 la-
kásban élő emberek ügyeinek elem-

zése), hogy mennyivel lenne keve-
sebb az egy lakásra eső hődíj ha az
Önkormányzat saját maga üzemeltet-
né és nem bérbe kiadva a távhő szol-
gáltató rendszert.
Mert ugye, akkor nincs bérleti díj, az
adminisztrációt csökkenteni lehetne,
a bérlő nyeresége és még ki tudja mi
minden „szorul” a lakossági hődíj-
ba. Lehetne a rendszert kht-ként mű-
ködtetni, és akkor már másképp ala-
kulna az árképzés, de lehetne köz-
vetlenül az önkormányzat működte-
tésében. 
El lehetne egy cikk erejéig azon gon-
dolkodni, hogy egy 2008. január
havi, 62 négyzetméteres lakás hődíja
a fentiek figyelembevételével miért
lehet egyhavi nettó minimálbér nagy-
ságú. És itt nem arra az elemzésre
gondolok, hogy a kormány, meg a
szocik meg a mit tudom én kik, ha-
nem arra, hogy város és az önkor-
mányzat (mert ugye az nem sorolható
csak oda, ahol most van, a képviselők
azok akik nyertek) miért a drágább
megoldást válassza és miért nem azt,
ami a lakosságnak jobb. Ha végre ol-
vasnék erről szóló elemzéseket (nem
Gémesi Úr ilyen/olyan portréját) ak-
kor tudnám értelmezni, hogy a Szol-
gálat kinek/minek a szolgálatát je-
lenti. 
De érdekes volna arról is olvasni,
hogy a város egyik díszpolgára hogy
nem tart be rendszerességgel bizo-
nyos szabályokat, de arról is szívesen
olvasnék, hogy a rendőrség látva a
tudatos szabálytalanságot miért nem
intézkedik, és akkor még nem szóltam
az ügyintézéssel kapcsolatos ano-
máliákról.”
Tisztelettel: 
Kiss László, Kossuth  u. 49. 

Tisztelt Kiss László Úr!

Sajnos, nagyon sok sorstársa küzd a
napokban az ön által felvetett problé-
mával, hogy miből is fizesse ki a gáz-
illetve a távfűtés egyre borsosabb
számláját. Ezért is helyezett és he-
lyez lapunk nagy hangsúlyt arra,
hogy a lakosságot megfelelően tá-
jékoztassuk ebben a kérdésben. A je-
lenlegi fűtési szezon kezdetekor is
nem egy alkalommal pontosítottuk,
mit takarnak a számlán felsorolt ele-
mek, miből is tevődik össze a számla
végösszege. Sajnáljuk, ha ezek az
írások elkerülték az ön figyelmét. 
Fontos tisztázni, hogy a Gödöllői
Távhő Kft. 100 százalékban Gödöllő
város Önkormányzatának a tulajdo-
nában van, s a jelenlegi hatályos jog-
szabályok szerint nem működhet kht.
formájában. Működését ennek elle-
nére kht. módjára végzi, a társaság-
ból ugyanis nincs nyereségkivonás,
ez a képviselő-testület döntéseinek
értelmében a kft-nél marad, felújítási
és fejlesztési munkák finanszírozásá-
nak céljából. (A 2006. évi eredményt
például a felszín alatti vezetékháló-
zat cseréje terveinek elkészítésére
használták fel.) 
A befizetett bérleti díjat az önkor-
mányzat visszaadja a kft-nek, s ezt az
összeget szintén fejlesztési és felújí-
tási célokra fordítják. Az ezeken túli
fejlesztések finanszírozását a tár-
saság részben pályázatok útján biz-
tosítja, amelyek önrészéhez az önko-
rmányzat is hozzájárul. Így történt
meg a fűtőművek kazánjainak és a
hőközpontoknak a cseréje, tovább a
gázmotor rendszerbe állítása. 
Pályázati forrásokat keres az önkor-
mányzat és a Kft. a föld alatti gerinc-

vezetékek cseréjéhez is, ami  nélkü-
lözhetetlen a hálózati hőveszteség
csökkentése érdekében. Ehhez körül-
belül 800 millió forintra van szükség. 
Bár lapunk korábbi számaiban már
leírtuk, nézzük miből is tevődik ösz-
sze a számla. Mind az alapdíj, mind a
hődíj összetételét jogszabály hatá-
rozza meg.  
Az alapdíj összetevői: Elektromos
költségek, víz és csatorna-, bérleti-,
könyvvizsgálói, hatósági díjak,
anyag-, postai-, vagyonvédelmi-, fel-
ügyelőbizottsági-, banki és biztosí-
tási költségek-, bérek és járulékok,
valamint az értékcsökkenés. 
A hődíjba az előállított hőmennyiség
tüzelőanyag költsége, a számítás-
sal(méréssel) meghatározott hálózati
hőveszteség és a szükségszerűen el-
folyt víz hőtartalmának ellenértéke
tartozik. 
A hatályos rendelet szerint Gödöllőn
az alapdíj összege 432 Ft/lm3/év+
Áfa, a hődíj pedig 2750 Ft/GJ + Áfa.
Csak összehasonlításként említjük
meg, hogy Budapesten az alapdíj
összege 506 Ft + Áfa, a hődíj pedig
3069  Ft + Áfa. 
A 2007-es hődíjemelés okairól
ugyancsak tájékoztattuk a lakossá-
got. Az áremelést a földgáz árának
drasztikus növekedése, valamint a
kormányzat a támogatási rendszert
érintő változtatásai, továbbá az álla-
mi támogatási rendszerből kivont
100 milliárd forintos tétel okozta. 
Gödöllő város egyik díszpolgárára
utalva, természetesen önnek is – mint
minden más állampolgárnak – ameny-
nyiben tudomása van arról, hogy vala-
ki a hatályos jogszabályokat megsér-
ti, a megfelelő hatóságnál bejelentést
tehet. 

Olvasóink írták

Tavaszi ajándékkosár Tavaszi ajándékkosár 
nemcsak hölgyekneknemcsak hölgyeknek

Nőnapi műsor 2008Nőnapi műsor 2008
Helyszín: 

Petőfi Sándor Művelődési Központ

Az előadások  időpontja: 
Március 7., péntek, 16 és 18 óra

Március 8., szombat, 16, 18 és 20 óra

Belépőjegy: 100 Ft.

Jegyeket a művelődési központban lehet megvásárolni.

A befolyt összeget a szervezők jótékonysági célra fordítják!

Köszöntőt mond: 

Pintér Zoltán alpolgármester és Dr. Szabadfalvi András, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgatója

A műsort rendezte: 

Pécsi Ildikó, Bucsyné Prém Katalin, Pánker László 
valamint Vajda Gyöngyvér koreográfus

Fellépnek: 

Bárdy Péter, Bucsyné Prém Katalin, Bokor Árpád, Fábián Bertalan, Falk László, Farkas
Balázs, Gambárné Szántai Ildikó, Gémesi György, Gombosné Suba Julianna, Hatolkai 

Szaniszló, Kolozs Istvánné, Ipacs Piroska, Kósa István, Kolozs Istvánné, Kovács Balázs, 
Kuffensteinné Pál Katalin, Láncziné Kovács Ibolya, Lőrincz József, Nánási Éva, Pánker 

László, Pásztor Ferencné, Pécsi Ildikó, Rétfalvi Antalné, Soós Lászlóné, Szerdi Ildikó, Szűcs
Józsefné, Tamás Márta, Tengelits István, Tiborczné Garai Katalin, Tóth István, Tóth Tibor,

Varga András, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia, A Magyar BalettSzínház Gödöllő művészei, 
TALAMBA Ütőegyüttes, A Frédéric Chopin Zeneiskola tanári seprős tánckara, a SöpredÉk.

Február 25-én véradásra invitálta a Magyar
Vöröskereszt a gödöllőieket a Petőfi Sándor
Művelődési Központba. 
Reggel 9-től 16 óráig várták a segíteni szán-
dékozókat, akik az orvosi vizsgálatot követően
adhattak vért, amennyiben annak nem volt
egészségügyi akadálya. 
A felhívásra igen sokan jelentkeztek, a megje-
lentek száma már délután egy órakor meghal-
adta a százat.

Kép és szöveg: kj 

Véradás Gödöllőn

Több száz önkéntes

Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendeztek
Télbúcsúztató Családi Vasárnapot a Gödöllői Királyi Kastély-
ban. A rendezvény elsősorban kisgyermekesek számára szer-
zett örömet, hiszen az egész nap zajló kalandparkban a kéz-
művesfoglalkozáson kedvére szórakozhatott a család apraja-
nagyja.
Az ifjabb korosztály tagjai megismerhették Erzsébet királyné
korának etikettjét és belekóstolhattak a „vívás tudományába“
is. A legnagyobb sikert természetesen a jelmezverseny aratta,
ahol az apróságok otthon készített és kölcsönzött jelmezekben
vonulhattak fel.

Igazi gyermekcsalogató kiállítás
várja az ifjabb korosztály képvi-
selőit a művelődési központ Gö-
döllő Galériájában a héten. Ám a
gravitációt,  a fényt, a hang-, az
elektromos és a mágneseses je-
lenségeket játékosan bemutató,
ügyességet, gyorsaságot, kon-
centrációt próbára tevő játékok
nem csak a gyerekek számára ér-
dekesek.

Egy különleges múzeumba csöppennek
az érdeklődők, ami a természet törvé-
nyeit és jelenségeit mutatja be szokatlan,
látványos formában, s meg is magyaráz-
za azokat. 2005 a fizika éve volt, ennek
apropójából készült e kiállítás, hogy já-
tékos formában mutathassa be a termé-

szeti törvényeket, méghozzá úgy, hogy a
látogatók kiállított eszközöket saját ma-
guk működtethetik. Az érdeklődők ki-
próbálhatják, milyen érzés az, amikor

egymillióvá klónoz bennünket egy tü-
kör, kedvükre játszhatnak egy óriás raj-
zoló ingával, célba lőhetnek egy külön-
leges, levegő golyót kilövő ágyúval, s
elámulhatnak azon hogy mekkora bu-

borékokat tudnak készíteni egyszerű 
eszközök segítségével. Akit érdekel a
mágnesesség vagy az elektromosság,
bepillanthat annak titkaiba is. A kiállítás
igazi vonzereje azonban, hogy nem az
üvegbúra alatt, hanem megérintve, kéz-
bevéve ismerkedhetnek meg a látogatók
a kiállított tudományos eszközökkel.
Lemérhetik ügyességüket, türelmüket,
találékonyságukat. Idő hiányában a tan-
órai kísérletezésnek a gyerekek általá-
ban csak passzív nézői, itt azonban
résztvevői lehetnek a kísérleteknek. 

Télbúcsúztatás a kastélyban

Bepillantás a természet törvényeibe

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

Községháza (1.)
1912-1913-ra készült el Gödöllőnek akkori új hivatali épülete, a községháza. A terv azonban sokkal régebben meg-
fogalmazódott a község képviselő-testületének körében. Már 1900-ban tervezték, hogy a Ferenc József tér és a Váci
utca sarkán álló földszintes, a település tulajdonában lévő épület helyére egy díszes emeletes községházát építenek,
melyben az összes gödöllői közhivatal elférne – egy helyen. Úgy vélték, hogy ezzel az ügyintézésre fordított idő lé-
nyegesen lerövidülne, de az is szempont volt, hogy a község fényét emelné egy díszes, impozáns épület. A kezdemé-
nyezés azonban idővel elhalt.
Az építkezés terve akkor került újra felszínre, mikor 1907-ben a sarkon álló épület a tűz martalékává vált. Az új köz-
ségháza terveit Jánosházy László építészmérnök készítette, majd később a munkák kivitelezését is ő felügyelte. A sa-
rokház terveit még 1908-ban beadták építési engedélyezésre az építészeti hivatalba. 1909 szeptemberében az ügy
még mindig nem nyert elintézést, mert az államépítészeti hivatal a tervben több olyan hibát fedezett fel, ami miatt
visszaküldték az iratokat a községhez. Az új községháza tervei nagyon nehezen mentek át a vármegyei ügyintézésen.
Többször dobták vissza azokat, formai és más hibákra hivatkozva. A késlekedés miatt sokan fejezték ki fölháborodá-
sukat Gödöllőn. Szerintük a településnek napról napra nőtt a kára a várakozás miatt. A saroktelek értékét kb. 100.000

koronára becsülték, ami évek óta
használatlanul hevert. De a romok
egy része is csúfította a község főte-
rét. Emellett az építési munka díja és
az anyagárak is folyamatosan emel-
kedtek. Nemcsak a vármegyei ügyin-
tézést bírálták a községben, hanem a
községi elöljáróságot is érték támadá-
sok. Az építkezéssel kapcsolatban
egy szállongó hír terjedt el a települé-
sen. Egyesek úgy gondolták, hogy az
építkezés azért késik, mert ehhez már
a gödöllői homoktéglagyárban készí-
tett téglákat akarják fölhasználni. A
homoktéglagyár létesítésének az
ügye azonban szintén lassan ment át a
hivatali ügyintézésen. Mások szerint
a késedelem oka az volt, hogy a pót-

lásokat nem készítette el időben az épület tervezője. 1910 februárjában 3 éves halogatás után hagyta végül jóvá az
építkezést – kisebb módosításokkal – a Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal. 1910. január 17-én tartott a képvi-
selő-testület ülést, melyen határoztak arról, hogy az új községháza földszintjén építendő lakások helyett is üzlethe-
lyiségeket fognak kialakítani. Ekkor hoztak döntést arról is, hogy a tűzoltó szertárat és az ahhoz kapcsolódó istállót
más helyre telepítik át. A településnek nem volt elég pénze az építkezés megvalósításához, így kénytelenek voltak
kölcsönt fölvenni, melynek futamidejét 50 évben határozták meg.
A testület az építkezés lebonyolítására nyílt versenytárgyalást írt ki. 1910 szeptemberében bírálta el a testület a tár-
gyalásra beérkezett ajánlatokat. A pályázatra 10 ajánlat érkezett, de ezek közül csak három volt, ami a teljes építke-
zést vállalta. Lizics és Polacsek eperjesi vállalkozók 282.741, Persler Kálmán és Dinnyés János 278.619, Maján J-
ános és társa kiskunhalasi vállalkozók 257.567 koronás ajánlatot tettek. A többi vállalkozó csak részmunkák elvég-
zését vállalta, mint például a festés, vízvezeték-szerelés, villanyszerelés vagy a bádogos munka. A három beérkezett
pályázat közt meglehetősen nagy árkülönbségek voltak. Az államépítészeti hivatal egy főmérnököt küldött ki az
ajánlatok átvizsgálására, aki a község által delegált bizottsággal együtt a legolcsóbb ajánlat elfogadását javasolta. A
közgyűlés azonban vonakodott a döntéstől, így októberben csak azt állapították meg, hogy a kiskunhalasi ajánlat a
legkedvezőbb. De mivel sokan aggályoskodtak a kivitelezővel szemben, így nem hozták meg a végleges döntést.
Ehelyett arról határoztak, hogy meg kell vizsgálni az ajánlattevő megbízhatóságát. A következő ülésre már beérkez-
tek a vállalkozóról kapott pozitív információk. Ekkor azonban a testületi tagok az építkezésnél felhasználandó anya-
gok minősége iránt emelték fel a hangjukat, mert az ajánlatban nem szerepelt, hogy honnan akarja az építtető az
alapanyagokat, különösen a téglát beszerezni. Végül nagy huzavona után, október végén a képviselő-testület elfo-
gadta a kiskunhalasi Maján János ajánlatát. Az épület befejezésének időpontját 1911 októberéről 1912 július elsejére
módosították. A vízvezeték-szerelési munkálatokkal Neumann János budapesti vállalkozót bízták meg. Az építkezés
során az összes villanyszerelési munkát a Ganz Villamossági Rt. végezte el.
Az építkezés helyszínét a vállalkozó 1911 áprilisában vette át, és azonnal hozzákezdett az előkészületi munkálatok-
hoz. Az építkezés időtartama alatt két előre nem látható tényező volt, ami jelentősen hátráltatta a munkálatokat. Az
egyik a téglák beszerzése – ami folyamatos problémákat szült –, a másik a kőművesek sztrájkja volt. 1911 júniusá-
ban léptek sztrájkba a kőművesek. Kijelentették, hogy addig nem hajlandóak dolgozni, míg a munkáltatójuk alá nem
írja a követeléseiket. Ez a leállás komoly problémát jelentett a vállalkozónak, mivel az építkezésen a kőművesek vol-
tak a legnagyobb számban, esetenként 15-en is dolgoztak a falakon. Csak a következő hónapban sikerült megállapo-
dást kötniük a feleknek, így 5 hét szünet után újra elindulhatott a munka. A sztrájk és az alapanyag-ellátás akadozása
miatt a vállalkozó kérvényezte az átadás későbbi időpontra történő
halasztását. Az építést felügyelő bizottság az átadás időpontját
1912. augusztus 1-jére helyezte át. Azonban a megadott határidőre
nem fejeződtek be a munkálatok. A vízvezeték- és a villanyszerelés-
sel csak őszre lettek kész a munkások. Az építkezés időtartam alatt
egy szomorú momentum is történt. 1912-ben hosszas betegség után
elhunyt Jánosházy László. Az építkezés további vezetését Dvora-
csek József építész vette át, aki korábban is sokszor helyettesítette a
beteg Jánosházy Lászlót. (folytatjuk)

GÖDÖLLÕ ANNO Felhívás
A GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
segítséget kér minden olyan gödöllői, vagy Gödöllőhöz kötő-
dő személytől, akinek fontos a máriabesnyői temetőben lévő
Ivánka-kripta.

A kripta végveszély állapotába ke-
rült, haladéktalanul fel kell újítani,
meg kell szüntetni a beázást, teljes
tetőcserére szorul.
Jelen pillanatban a felújításhoz
szükséges összegnek mintegy egy-
ötöde van meg.
Kérjük Gödöllő la-
kosságát, a közössé-
gi összefogás erejé-

ben bízva, hogy segítsen Ivánka Imre, az
1848/49-es szabadságharc honvédezredese, a
pákozdi csata győztes hadvezére, a Magyar
Vöröskereszt megalapítója kriptájának meg-
mentésében.

Szűcs Józsefné,
az egyesület elnöke

(A segítségnyújtás „téglajegyek“ megvásárlásával, vagy az
egyesület számlájára közvetlenül átutalással lehetséges.)

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
2100 Gödöllő, Batthyány út. 32.

Számlaszám: 65600168-11058186

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Az országgyűlés 2000-ben elfogadott
határozata értelmében minden év febru-
ár 25-én tartják a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapját. 1947 februárjában –
koholt vádak alapján – ezen a napon tar-
tóztatták le Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt főtitkárát. Majd többévi
előzetes fogva tartás után a Szovjetunió-
ba hurcolták, és 1952-ben 25 év szabad-
ságvesztésre ítélték. A gulag néven is-
mert kényszermunka-táborok keserveit
megjárva, 1955-ben térhetett haza, de
csak fél év múlva szabadult. Bár ezután
még képviselőként politikai szerepet is
volt alkalma vállalni, a meghurcoltatás
és fogság megpróbáltatásai következté-
ben 1959-ben 51 évesen elhunyt.

A II. világháború után Magyarorszá-
gon is ezrek kerültek koncepciós perek
alapján börtönbe, bitófára, kényszer-
munka-táborokba. A gödöllőiek is meg-
szenvedték ezeket az éveket, de itt már a
háború befejezése előtt szembesültek a
kommunista diktatúrával. Pest eleste
után a szovjeteknek több hadifoglyot

kellett bemutatniuk, mint amennyit va-
lójában ejtettek, ezért a civilek köréből
gyűjtöttek embereket „malenkij robot-
ra“. Ezeket a véletlenszerűen összefog-
dosott embereket Gödöllőn állomásoz-
tatták, mielőtt kivitték őket Szovjetunió-
ba. Fényi Ottó premontrei tanár vissza-
emlékezése szerint 1945. január 16-án
adták át az oroszoknak a premontrei
gimnázium épületét, akik fogolytábort
rendeztek ott be. Volt úgy, hogy 30 ezer
embert zsúfoltak össze, akik lehetetlen
körülmények között sínylődtek hónapo-
kon keresztül. Polónyi Péter 1991-ben
interjút készített néhány olyan túlélővel,
aki megfordult ebben a táborban, pél-
dául Raksányi Gellért színművésszel,
dr. Pecznik János egyetemi tanárral.
1993-ban a Városi Múzeum kezdemé-
nyezésére a fogolytábornak emléket ál-
lító táblát helyeztek el az egykori gim-
názium (ma Szent István Egyetem) ud-
varán. A kommunista diktatúrák áldoza-
tainak számát szerte a világon, mintegy
százmillióra becsülik.

Emlékezés a kommunizmus áldozataira

Kovács Béla példája
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Spenser Johnson Az ajándék
című könyvében az ajándék
nem tárgy. Hanem jó tanács. Jó
tanácsok halmaza. 

Egy gyerek kapja az Öregtől, folya-
matosan tovább is adja, egészen ad-
dig, míg maga válik bölcs és nagy
Öreggé, akitől már nem a kollégák,
barátok várják az útmutatást – nincse-
nek is már kollégái, nyugdíjba ment
–, hanem mint ő tette hajdan, gyere-
kek is felkeresik. 

Hogyan legyünk sikeresek, hogyan
legyünk boldogok? 

Spenser Johnson pszichológus, or-
vos, kommunikációs igazgató, de
dolgozott kutató fizikusként is. A leg-
nagyobb amerikai lapok munkatársa. 

Azonkívül, hogy újságcikkekben
közzéteszi, könyvekben is összefog-
lalja tapasztalatait. Talán vannak,
akik olvasták a korábban magyarul

Hová lett a sajtom? címmel megjelent
könyvét. A sajt abban mindazt jelké-
pezte, ami az életben célunk lehet:
kapcsolatokat, sikert, pénzt, elisme-
rést, mi több, lelki békét. Olyan cégek
tették kötelező tananyaggá alkalma-
zottaik számára, mint a General Mo-
tors, a Kodak, a Mercedes-Benz, a
Nestlé, a Shell…

Az ajándékban a jelenről, a múlt-
ról, a jövőről ír. Mi a teendőnk az
egyikben és a másikban, az egyikkel
és a másikkal, ha minél jobb eredmé-
nyeket akarunk felmutatni. Ha nem-
csak meg akarunk szabadulni a szo-
rongásainktól, hanem egészen felsza-
badultak lenni.

Tanmese a könyv arról, miként
bontsuk ki azt a csomagot, mely az
élet legnagyobb ajándékait tartogatja
a számunkra. Azokat az ajándékokat,
amelyek elősegítik, hogy felismerjük
és fel is tudjuk használni a lehetősé-

geinket, képesek legyünk a legmeg-
felelőbb döntésekre, a rögtönzésre, az
alkotásra. Mindennek a tudománya a
miénk lehet. Ha jól használjuk a múl-
tat, a jelent, na és, nem utolsósorban a
jövőről is vannak elképzeléseink. 
(Spencer Johnson: Az ajándék)

- nád -    

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Csomagbontás

Hosszú évek óta olvashatják a
könyvbarátok Nádudvari Anna
könyvajánlóit lapunkban. He-
tente ad ötletet arra, mivel gya-
rapítsuk könyvtárunkat, mivel
ajándékozzuk meg szerettein-
ket. Ám miközben mások mű-
veit olvassa, folyamatosan dol-
gozik saját írásain, s olvasói-
nak örömére a napokban  is-
mét új könyvvel jelentkezett. 

A Párizsban ne légy szomorú címmel
megjelent regény természetesen a
francia fővárosban játszódik, de  hős-
nője, a gyönyörű Bridget ausztrál, aki
meghalni jön ide. De a sors, mint oly
sokszor, átírja a szerelmi bánattól szen-
vedő lány történetét. A korábban szolíd,
konszolidált életet élő Bridget „minden
mindegy” hozzáállása miatt elképesztő
kalandokba csöppen, s az események
sodrában nem csak életkedvét nyeri 
vissza, de a szerelemre is lel Párizsban. 
– Míg két évvel korábban megje-
lent könyvében Ausztráliában ka-
landozhatott az olvasó, mostani re-

gényének hősnője e távoli konti-
nensről érkezik Európába. Minek
köszönhető, hogy nem tud elsza-
kadni ettől a földrésztől? – kérdez-
tük az írónőt.

– 1990-ben három hónapot
töltöttem Ausztráliában. Az
ott tapasztaltak, az őslako-
sok és mindaz amit róluk
megtudtam, nagy hatást gya-

koroltak rám, és ettől bizonyos mér-
tékig „elausztrálosodtam”. Nagyon ér-
dekes volt, egy egész más világot is-
mertem meg. Azóta is mindent elolva-
sok, megnézek, ami róluk szól.
– A könyv másik ihletője Párizs,
ahová szintén visszahúzza a szíve...
– Ez egy kettős ihletésű könyv, pári-
zsi élményeimnek is nagy szerepe
volt a megszületésében. Sokszor jár-
tam ott. Párizs nagy hatással van az
emberre.
– Főhősére, Bridgetre is.
– Az ő életét gyökeresen megváltoztat-
ja. A fiatal lány azért érkezik ide, hogy
miután végigjárta a helyeket, amelyek-
ről francia nagymamája – aki a nyelvre
is megtanította – mesélt neki, a szülei-
től távol fejezze be életét. Azután rá-
csodálkozik Párizs szépségeire, s meg-
sajnál egy hajléktalan öregembert. Se-
gíteni szeretne rajta, s ennek követ-
keztében mindenféle bonyodalmakba
keveredik. Természetesen időközben
rátalál a szerelem is.
Nádudvari Anna könyve már a gödöl-
lői könyvesboltokban is kapható.

Megjelent Nádudvari Anna legújabb könyve

Párizsban ne légy szomorú

A 125 esztendeje született Moi-
ret Ödönnek állít emléket a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban a hét ele-
jén megnyílt kiállítás. Az olva-
sóterem falán fekete-fehér és
színes fotók ismertetik meg az
érdeklődőket alkotásaival, köz-
téri szobraival. 

Moiret Ödön 1883. március 2-án szü-
letett Budapesten. Nagybátyjától,
Schickedanz Alberttől  kapta az első
művészeti ösztönzést. Érettségi után
egy-egy évet töltött Budapesten, itt
kezdet tanulmányait a Mintarajzisko-
lában, majd a bécsi Képzőművészeti

Akadémián folytatta azt. 1903 és 1905
között a brüsszeli Akadémián Ch. van
der Stappen és H. Richier növendéke
volt és ugyanitt az iparművészeti is-
kolát is látogatta. Tanulmányait 1908-
10 között Bécsben, E. Hellmernél fe-
jezte be. 1906-ban apja segítségével
nyitotta meg a műtermét, és évről-évre
szerepelt kiállításokon.

Egy hosszabb erdélyi út után 1907-
ben dolgozott először a Gödöllői Mű-
vésztelepen, majd állami ösztöndíjjal
Rómába ment. Tagja volt a KÉVÉ-nek
és a Céhbeliek Társaságának. 1908-tól
a bécsi Akadémián tanul ismét, 1911-

19 között a Műegyetem szobrászati
tanszékét vezette, és továbbra is szoros
kapcsolatot tartott fenn a Gödöllői Mű-
vészteleppel. Korai műveit a gödöllői-
ek szelleme és tipikus szecessziós for-

maadás jellemzi, bár az Erzsé-
bet királyné pályázatra bekül-
dött műve inkább tradicionáli-
sabb. 1920 és 1944 között fel-
váltva Bécsben és Budapesten
élt. Több külföldi és hazai díjat
nyert. 1923-ban az Ernst Mú-
zeumban kollektív kiállításon
mutatta be szobrait, s a Nemzeti
Szalonban jelentős grafikai mun-
kásságát. Nagyméretű alakjai,
síremlékei (Körösfői Kriesch
Aladár, 1930.) gyakran szimbo-

likusak, melankóliát, vallásos érzületet
fejeznek ki. Legjelentősebb emlékmű-
ve a székesfehérvári Nagy Lajos szo-
bor (1938.) Monumentális szoborcso-
portokkal, térkompozíciókkal egész
életén át foglalkozott. (Illuziók szenté-
lye, 1906.; Asszony temploma, 1924
körül; A jövő városa) Éremművészeti
munkássága szintén jelentős. A háború
után Bécsben telepedett le, és a ma-
gyar művészeti élettől végleg elsza-
kadt. Köztéri szobra áll Bécsben, Han-
noverben, Berlinben. 1966 december
14-én hunyt el Bécsben. A kiállítás egy
hónapig tekinthető meg. 

Tisztelgés a művésztelep egykori alkotója előtt

Kiállítás a könyvtárban 

Óriási sikert aratott a Talamba Ütőegyüttes Farsangi kon-
certje pénteken este a Petőfi Sándor Művelődési Központ
színháztermében. 
A rendezvényre már napokkal az előadás előtt nem lehetett
jegyet kapni, akkora volt az érdeklődés. Nem is csalódott a
hálás közönség, hiszen az együttes ezen az estén különleges
hangulatot varázsolt a színpadra, ráadásul mindezt olyan
partnerekkel, mint a Four Fathers Énekegyüttes és a Solti
György Rézfúvós Együttes. Fotók: Biszkup Miklós

Talamba farsangi koncert
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GÖDÖLLŐI KIRÁLYI 
KASTÉLY

MEGÚJULT AZ ERZSÉBET EMLÉKKIÁLLÍTÁS!
Az 1998-ban a királyné lakosztályaiban nyílt kiállítás új műtárgyakkal 
gazdagodott, valamint a legfrissebb kutatások eredményeit az eddiginél 

látványosabb elrendezésben mutatja be.

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

www.kiralyikastely.hu

2008. MÁRCIUS 3. HÉTFŐ 15 ÓRA 
Sajtókávéház a Gödöllői Városi Múzeumban
A Toroczkai Wigand Ede kiállítást bemutatja: 
Keserü Katalin kurátor
2008. ÁPRILIS 6. VASÁRNAP 15 ÓRA 
Keserü Katalin kurátor tárlatvezetése a kiál-
lításban
Mesesarok. Bútor a lakásban.
Múzeumpedagógiai foglalkozás 
Jelentkezés Kerényi B. Eszternél, Tel.: 28-
419-068
Művészettörténeti óra a kiállításban 
Jelentkezés Őriné Nagy Cecíliánál, tel. 28-
421-998

Gödöllői Városi Múzeum, Szabadság tér 5. 

Tel.: 422-003, 421-997. 

e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

www.museum.hu/godollo/varosi

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY

Gerzson Pál kétszeres 
Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes

Művész kiállítása

A kiállítás megtekinthető: 2008. március 30-ig, szombaton és 

vasárnap 14-17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

GIM-Ház, 

Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

telefon: 28-419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum

A FRÉDÉRIC CHOPIN 

ZENEISKOLA 

programja

MÁRCIUS 5., SZERDA, 18
ÓRA
A gitár tanszak hangverse-
nye

MÁRCIUS 7., PÉNTEK, 18
ÓRA
Dr. Farkas Iván előadás-so-
rozatának 10 éves jubileu-
mi alkalma

MÁRCIUS 8., SZOMBAT,
10.30
Láng Gabriella növendé-
keinek hangversenye (zon-
gora)

MÁRCIUS 13., CSÜTÖR-
TÖK, 17 ÓRA
Kicsinyek hangversenye –
A vonós tanszak rendezvé-
nye



Felhívás
Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város lakosságát, hogy Gödöllő
városban az ebek 2008. évi veszettség elleni védőoltásra az alábbi időpontokban kerül sor:

március 1.    (szombat) Blaháné u. 8 – 10 óráig  
március 8.    (szombat) Szent János utcai parkoló 8 – 10 óráig
március 29.  (szombat) gróf Telek Pál tér 8 – 10 óráig
április 5.        (szombat) Szabadság u. Besnyő u. sarok 8 – 10 óráig
április 12.     (szombat) Présház 8 – 10 óráig
április 19.     (szombat) Köztársaság út sorompó 8 – 10 óráig
május 3.        (szombat) Kazinczy krt. Rendelő 8 – 10 óráig
május 10.      (szombat) Vásártér 8 – 10 óráig

A szervezett eboltásra gödöllői lakosok tulajdonát képező ebet lehet elhozni. Az eboltás díja: 2700 Ft +
féreghajtó (a kutya súlyától függően 10 kg-ként 1 db tabletta javasolt. A tabletták ára: 200 Ft/db).
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az ebeket – tudományos kutatási és laboratóriumi vizsgálati cél-
ból tartott állatok kivételével – a tulajdonos vagy tartója köteles évenként – a három hónapos kort elérteket
harminc napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – a saját költségére állatorvossal veszettség ellen
beoltatni. A nagytestű ebeket pórázon és szájkosárral kell az összevont eboltásokra elővezetni, ennek
hiányában az állatorvos az oltást megtagadhatja.
Az eboltás – az állattulajdonos külön személyes megrendelésére – az állat tartási helyén is elvégezhető,
ebben az esetben az oltás és kiszállás költségeit az ebtulajdonosnak az állatorvos részére meg kell fizetni.
Az állattulajdonos köteles fizetni az eboltás teljes költségeit, amennyiben az eb veszettség elleni kötelező
védőoltása a fentiekben megjelölt időpontokban és helyen nem történt meg, illetve ha az eb a három hónapos
kort évközben töltötte be. A városi gyepmester a védőoltás alól elvont ebet – mint emberre egészségügyi
szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető beteg, vagy betegségre gyanús
állatot – kártalanítás nélkül össze fogja gyűjteni.
Az eboltás alkalmával az állattartó részére sorszámmal és Gödöllő felirattal ellátott bilétát adunk át, amely
igazolja a veszettség elleni oltás megtörténtét. A biléta színe jelöli, hogy az eb a veszettség elleni oltásban
részesült ebben az évben. Ezt a bilétát kell elhelyezni az eb nyakörvén. Az ebek nyilvántartása a Polgármes-
teri Hivatalban a biléta sorszáma alapján történik. Biléta nélkül közterületre jutott ebet a gyepmester be-
gyűjti és a gyepmesteri telepre szállítja. Ha az eb elveszett, elpusztult, vagy más tulajdonoshoz került, kérjük,
hogy ezt az állattartó jelezze a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján.
A sorszámmal ellátott biléta elvesztése esetén is az elvesztés tényét kérjük jelezze az állattartó, hogy új
bilétával lássuk el az ebet. Akik már 2008. év elején beoltatták veszettség ellen a tulajdonukat képező ebet,
azok szintén a Lakosságszolgálati Irodán vehetik át a bilétát az oltási igazolás bemutatását követően.
Kérjük, hogy a veszettség elleni védőoltásra az ebtulajdonosok hozzák magukkal az eboltási igazolást, vagy a
2007. évi eboltásnál kapott bilétát.

Homa Ibolya sk., Lakosságszolgálati Iroda vezetője

Szépségversenyünk elérkezett
utolsó felvonásához. Mostani
résztvevőink azok a haszonnö-
vények, melyek igényeikből és
méreteikből fakadóan is alkal-
masak balkonládáink kitöltésé-
re. Haszonnövények az erké-
lyen? Biztos vannak, akik számá-
ra ez teljesen idegenül hangzik,
pedig sok fűszernövényt, zöld-
ség- és gyümölcsfajt termeszt-
hetünk cserépben.

Amellett, hogy saját nevelésű termé-
nyeik mindig különleges élményt nyúj-
tanak, nem egy képviselőjük nagyon
mutatós is! Bár a dézsáinkból származó
terményekkel kamránkat nem tudjuk
megtölteni, viszont gondoskodásunkat
meghálálva pompás és illatos tavaszi
virágzatukat bő termésérés kíséri, ami
valljuk be amellett, hogy nagyon finom
rendkívül dekoratív is tud lenni. Gon-
doljunk csak egy futó paradicsom fajtá-
val befuttatott pergolára, melyen az ap-
ró fürtökben berakódott piros bogyók
ugyanolyan szemet gyönyörködtetőek
és csábítóak, mint a különböző almafaj-
ták szín- és formagazdag gyümölcsei,
vagy az évelő metélőhagyma levélcsú-
csain rózsaszín pompomra emlékeztető
takaros virágzatai!

Erkélyünk persze minden gyümölcs-
fajtának nem adhatnak otthont, de pl. az
alma szinte minden fajtája alkalmas,
melyet gyenge növekedésű alanyra ol-
tottak. Figyeljünk rá, hogy ha almát vá-
lasztunk erkélyünk díszítésére legalább
2-3 fajtára van szükség a biztos meg-
porzás érdekében. Ha körtefát szeret-
nénk, tudnunk kell, hogy a körte szereti
a meleget, ezért neki napos fagyvédett
helyet válasszunk és persze a kisebb
méretű fajtákat részesítsük előnyben. A
szilvánál- mivel a lehetőség adott- ön-
termékenyülő fajtákat ültessünk figyel-
ve itt is a méretekre. A dézsába ültetett
ribizli (gyengén savanyú földbe) amel-
lett, hogy biztosan a gyerekek kedvenc
csemegéjévé válik, nagyon mutatós
magas szárral és a rikító piros tömött
fürtökben álló termései a haragoszöld
lombozattal nagyon vonzó látványt
nyújtanak. Az ízletes szamóca piros bo-
gyóit a bennük lévő vitamin és ásványi

anyag tartalom hatásosabbá teszi, mint
egy multivitamin tablettát és, ha külön
helyet már nem találunk neki a törzses
ribizli vagy más fás szárú növény alá
nyugodt szívvel ültethető. Persze ha vi-
taminbombáról beszélünk a kivit sem
hagyhatjuk ki, de ha érett fogyasztható
kivit szeretnénk, a megfelelő körülmé-
nyeket, megfelelő gondoskodás kell kí-
sérje. Tehát igényes növény.

A zöldségfélék számos fajtája ültet-
hető dézsába és ládába. Itt aztán már
igazán csak az ízlésünkön múlik. Mu-
tatós a metélősaláta vöröses vagy vilá-
goszöld árnyalatú fodros szélű levele,
de dekoratív a cukkíni és egyéb tökfé-
lék sárga termése is, és még hosszan so-
rolhatnánk. Az articsókától kezdve, a
tűzbabon és a dinnyén keresztül a cse-
megekukoricáig szinte minden ültethe-
tő csak döntsük el, hogy örömünk lel-
jük-e benne.

Gyümölcseink és zöldségeink mel-
lett egyéb haszonnövények termeszté-
sére is van lehetőségünk. A fűszernö-
vények szinte egész évben friss alapa-
nyagot biztosítanak számunkra a kony-
hában, amellett, hogy dekoratív megje-
lenésükkel méltó tagjai lesznek a balko-
nunk növénytársulásának is. Választha-
tunk egyéves, kétéves, évelő, cserjék, il-
letve félcserjék közé sorolható növé-

nyek közül, attól függően, hogy van-e
kedvünk, illetve lehetőségünk a növé-
nyek teleltetésére. Egyéves növény a
kapor, amelyet áprilistól júliusig ve-
tünk, majd a magokat lazán földdel ta-
karjuk. A fiatal leveleket egész nyáron
szedhetjük, és amellett, hogy a kapor íz-
letes fűszernövény, felhasználhatjuk vi-
rágcsokrok fellazítására is. A bazsali-
kom is helyet kaphat növényeink kö-
zött, 20-40 cm magas, bokros, állandó-
an napsütötte helyre rakható egyéves
növény. Szintén egész nyáron szedhető
a levélzete, de figyeljünk arra, hogy elő-
ször a fiatal hajtásvégeket csípjük visz-
sza a jobb bokrosodás érdekében. Mu-
tatós, és ízletes örökzöld cserje a roz-
maring, mely már érintésre is erőteljes
illatfelhővel borítja be környezetünket.
A felsorolt növényeken kívül az egy-
éves zamatos turbolya, a borágó, kerti
zsázsa és borsika mellett kétéves növé-
nyek közül is választhatunk, valamint a
cserjék vagy félcserjék közé sorolható
oregánó, zsálya és a pecsenyefűnek is
nevezett kerti kakukkfű félig ívesen
felfelé törő hajtásaival és egész évben
díszítő halványpiros virágaival teszi
színesebbé és illatosabbá erkélyünket.

Reméljük, több felvonásos szépség-
versenyünk szereplői között mindenki
megtalálta erkélye adottságához és ízlé-
séhez illő természetes díszét!

Ha kisbaba érkezik a családba, sok-
szor felmerül a kérdés, mi legyen a
házi kedvencekkel. Mit csináljon az
ifjú szülő, mennyire engedje közel a
kutyát vagy a macskát a babához,
terjeszthetnek-e valamilyen fertőzést,
ami egy újszülött számára veszélyes
lehet? Utánajártunk, mi a teendő, ha
jön a baba. Eloszlatjuk a tévhiteket,
és elmondjuk, mik a teendők ebben a
helyzetben.

Sajnos erre a kérdésre gyakran kapnak
olyan „jótanácsokat“ a leendő szülők,
hogy távolítsák el őket, vagy durvábban
fogalmazva szabaduljanak meg az álla-
toktól a terhesség idejére, illetve míg a
baba nagyobb nem lesz.

Nyilvánvaló butaság az ilyen tanács,
hiszen normál körülmények között az
emberekkel együtt élő állatok egyálta-
lán nem, vagy csak kezelhető mérték-
ben jelentenek kockázatot. Összehason-
lításul: sokkal komolyabb fertőzési ve-
szélyt jelentenek a kismama számára az
emberek, akik között naponta mozog
(tömegközlekedés, munkahely) és az
emberre veszélyes betegségeket terjesz-
tenek, pl. influenzajárvány idején.

Tehát nem kell száműznünk ebünket,
kutya és gyerek jól megfér egymás mel-
let. Az alapvető higiénia betartása azon-
ban nagyon fontos! Nem csak a szemé-
lyi higiéniára, hanem az állatok egész-
ségére is több figyelmet kell fordítani.
Ez azt jelenti, hogy az állatot a szokott-
nál gyakrabban érdemes állatorvosnak
megmutatni, és a paraziták elleni keze-
léseket is érdemes gyakrabban végezni.
Bármilyen betegségre utaló tünet jelent-
kezésekor (bágyadtság, étvágytalanság,
hasmenés, hányás, tüsszögés, köhögés)
azonnal állatorvoshoz kell fordulni.

Több gondot kell fordítani a kutya
külsejére, tisztaságára is. Például séták
során a bokrok alatt bújkáló, „cserkelő“
kutya talpára, szőrzetére kosz, piszok,

bélsár tapadhat, és
ezt hazaviszi. Sé-
ták után a lábvé-
gek, a szőrzet át-
vizsgálása, tiszto-

gatása, lemosása, nedves ruhával letör-
lése indokolt. Szükség esetén pedig
samponnal meg kell fürdetni az állatot.

Ha a kutyus az ágyban alszik a gaz-
dikkal, akkor arról már a gyermekáldás
előtt érdemes leszoktatni. Egyszerűen
azért, mert később nehezebb lesz, és a
kisbabával egyszerre mégsem lehet a
kutya egy ágyban. A leszoktatás sikeré-
hez az új fekvőhelyre tegyünk néhány
rosszabb pólót, amin kedvencünk érez-
heti a gazdit, ettől megnyugszik, és sze-
retni fogja az alvóhelyét. Kölyökkutya
esetében hasznos lehet, ha még egy na-
gyobb méretű plüss állatot is kap „pót-
mamaként“ a kosarába.

Más a helyzet, ha az ember macskát
tart. Ha macskával élünk egy fedél alatt,
és még gyerekvállalásra is adjuk fejün-
ket, akkor orvosunk bizonyára fel fogja
hívni figyelmünket a toxoplazmózis ne-
vű betegségre és annak veszélyeire. Bár
ennek a kórnak a jelentősége a macská-
ban nem túl nagy, mégis beszélni kell
róla, mert az emberek többsége a macs-
kához köti ennek eredetét és – igaz ami
igaz – tőle is elkaphatjuk.

A macskán kívül több mint 40 állatfaj
(juh, ló, sertés, kisrágcsáló), a mosatlan
gyümölcs, és a nyers hús elfogyasztása
is okozhat toxoplazmózist, melyet egy
egysejtű parazita, a Toxoplasma gondii
terjeszt. A felnőttek immunrendszere,
ellenálló-képessége képes arra, hogy tü-
netmentesen vészelje át a betegséget. A
betegség lefolyását általában csak labo-
ratóriumi vizsgálattal lehet kimutatni.
Ha az ember egyszer elkapta, akkor ki-
alakul egy védekező ellenanyag, így
többet nem fertőződik meg. Mindenki a
saját kedvencét ismeri, tudja, hogy mi-
lyen oltásokat kapott, mennyire van
tisztán tartva. De jobb, ha a kismamák
napi sétájuk során, később a kisgyer-
mekkel való sétáknál kerülik azokat a
helyeket, ahol sok állat (kutya, macska)
megfordul (pl. kutyafuttatókat, kutyá-
sok által gyakran látogatott közterüle-
teket). A kisgyermekeket már pici ko-
ruktól rá kell szoktatni, hogy állatok
érintése, simogatása során kezüket ne
vegyék a szájukba, és „simizés“ után
alaposan mossanak kezet. Tehát nem
kell eltávolítani kedvenceinket, mert
családunk tovább növekszik, de jóval
figyelmesebbnek kell lennünk.
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HEROSZ

Vigyél haza!

2 éves keverék kan 2 hónapos keverék kan

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

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

2 hónapos puli keverékek

Nem csak kertészeknek...

Szépségverseny az erkélyen (4.)

Állati dolgok

Kutya vagy gyerek?

Március 1-2.:

dr. Bucsy László
Tel.: 30/234-6116

Gödöllő, Blaháné út 55.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2 hónapos keverék szuka

2 éves tacskó keverék szuka

Nagyobb szabadságra és szerető gazdira vágyok!
Tíz hónapos keverék kan kutyus.

Tel.: 20/996-7608
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18-08 óra között és hétvégén. 
Tel.: 28/430-655.

Február 25-márc. 3-ig: Kígyó,
Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Március 3-10-ig: Sanitas, (Tesco),
Thegze Lajos u. 2. Tel.: 545-585.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.,
Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375. 

PAX Temetkezési Iroda,
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel:
28/430-856, 30/634-3723.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜZLET ÉS PARKOLÓ BÉRLÉSI
LEHETŐSÉG A VÁROSI PIACON 

ÉRDEKLŐDNI A 
28/422-019, VAGY A 

30/503-0777 
TELEFONSZÁMOKON

LEHET

Ügyvédjelölt
munkakör betöltésére felvételt hirdetünk.

Jelentkezés: kizárólag fényképes,
részletes szakmai önéletrajzzal, mely a
drboros@libori.hu e-mail címre küldhető.

Elvárások: angol nyelv felsőfokú ismerete, B
kategóriás jogosítvány, felhasználói

szintű számítástechnikai ismeretek, nagy munk-
abírás, jó kommunikációs és kiváló problé-

mamegoldó készség.
Jelentkezési határidő:

2008. február 29.

A domonyvölgyi Lázár 
Lovaspark 

ami Gödöllőtől 5 km-re található, 
keres lovakat szerető, lehetőleg fiatal,

független munkatársakat, csikós illetve
lovász feladatok ellátására.

Szakképzettséggel rendelkezők előnyben.
Szállás, étkezés helyben megoldott.

Jelentkezésüket Szegedi Gábor
telepvezető várja a 

30/229-5496-os telefonszámon.

Az Egyesített Szociális 
Intézmény az idősek otthonába
(Gödöllő, Ady Endre sétány 56.)

ÁPOLÓ + HID KÉPESÍTÉSSEL 
MUNKATÁRSAT KERES 

Előnyt  jelent: vezetői tapaszta-
lat, gödöllői állandó lakcím.

Illetmény: a Kjt szerint + munka-
helyi pótlék. 

Munkakezdés ideje:
2008. március 1.

Részletes felvilágosítás kérhető:
az intézmény vezetőjétől, 28-
512-405-ös telefonszámon

A Gödöllői Királyi 
Kastély Kht. 

műszaki 
adminisztrátor

munkatársat keres
azonnali belépéssel!

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal a kastély

titkárságán Vámosi
Ritánál vagy e-mailen: 

vmosi.rita@kiralyikastely.hu 
Tel:28-420-331.

Kedves Szülők!   

Az Erkel Ferenc 
Általános Iskola 

szeretettel várja a leendő első
osztályos gyermekek szüleit

2008. MÁRCIUS 13-ÁN A
NYÍLT NAPON.

„Legyen a zene mindenkié!”
(Kodály Zoltán)

Az Erkel Ferenc Általános Iskola
emelt szintű ének-zenei első 

osztályába jelentkező gödöllői
gyermekek számára

2008. MÁRCIUS 27-ÉN ÉS 28-
ÁN, 14 – 17 ÓRA KÖZÖTT

TARTUNK 
MEGHALLGATÁST.

Az énekhangról, a zenei hallásról
és a ritmuskészségről, egy-két

óvodában tanult dal eléneklése és
ritmus visszatapsolása alapján

győződnek meg nevelőink.
Szeretettel várunk minden 

érdeklődőt!

A DOMONYVÖLGYI LÁZÁR LOVASPARK
(Gödöllőtől 5 km-re), szakképzett sza-
kácsot, felszolgálót, valamint konyhai

kisegítőt keres. Érdeklődni lehet:
30/396-8002 telefonszámon és a

lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu 
e-mail címen. 

Eladó használt gumihenger út-
építőgép SVG 17 típus. Iá.: 250
ezer Ft. Megtekinthető a VÜSZI
Kht. (Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.)
telephelyén. 
Érdeklődni lehet: Udvardi Jó-
zsef, 28/410-988, 121-es mellék



ÁLLÁS
*Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk 4 órás munkába. Ugyanitt idény
jellegű munkára áprilistól október 31-ig büfébe eladót felveszünk. Nyelvtudás
előny. Érd.: 30/223-98-01
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését vár-
juk. Érd.:  30/913-8769.
*Gödöllő központjában lévő sörözőbe fiatal pultos-felszolgáló lányt keresünk.
Tel.: 70/312-59-65
*Gödöllői kerékpár szervizbe szerelőt keresünk, nem idénymunkára, hanem
hosszútávra. Középiskolai végzetség és műszaki tapasztalat szükséges.
Érdeklődni: 20-352 7445, 28-419 319.
*Angol tanárnőt keresnék, aki házhoz jönne. Érd.: 30/9138-769
*Gödöllői telephelyünkre baromfigondozásban járatos munkatársat
keresünk. Nyugdíjasok előnyben. Tel: 30/2064-183
*Cégünk keres gyakorlott CO hegesztőket, lakatosokat Gödöllő ill. Dunakeszi
munkahelyekre. Kiemelt bérezés! Azonnali kezdéssel! Tel: 20/492-3044
*Bróker iroda felvételt hirdet még 1 fő részére kiemelt pénzügyi tanácsadói
munkakörbe! (Akár tőzsdei tanácsadói is!) Kellemes munkakörülmények és
kiemelkedő juttatások várnak a kiválasztott jelöltre. T: 30/620-6454
*Sok az elintéznivalója, kevés az ideje? Nem szeret vidékre utazni, szállítani?
Fiatal, agilis, megbízható, talpraesett nő asszisztensi, ill. területi képviselői
állást keres! Minden megoldás érdekel! Tel: 30/586-3739
*Megújult gödöllői szépségszalonba gyakorlattal rendelkező KOZMETIKUST,
FODRÁSZT KERESÜNK márciusi kezdéssel. Érd: 30/435-7048
*Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással orvostechnikai ter-
mékek irodaházon belüli értékesítésére. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Tel: 30/857-7940
*KŐMŰVES és SEGÉDMUNKÁS FELVÉTEL, büntetlen előélettel. Bér mege-
gyezés szerint. Tel: 30/381-5533 -8 órától 18 óráig.
*MANIKŰRÖST, PEDIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST KERESEK GÖDÖLLŐI
SZÉPSÉGSZALONBA. Tel: Zabó Ágnes 30/2682-084, 28/410-821

*Gödöllői sörözőbe gyakorlattal rendelkező PULTOS HÖLGYET felveszünk.
Érd: 20/342-9412
*Gödöllői használtautó szalon és szerviz AUTÓSZERELŐ munkakörbe
munkatársat keres mestervizsgával vagy technikusi végzettséggel. Önéletra-
jzokat a következő e-mail címre kérjük: szilbenkft@invitel.hu Tel: 28/415-107
*KERESÜNK ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÜZLETBE MEGBÍZHATÓ KISEGÍTŐT
30-50 éves korig. Gödöllői előnyben. Tel: 70/582-8950
*Fiatal, megbízható nő egészségügyi végzettséggel gyermekfelügyeletet
vállal napközben. Tel: 30/586-3739
*Gödöllői étterembe fiatal, érettségizett FELSZOLGÁLÓK és szakképzett
SZAKÁCS jelentkezését várjuk. Tel: 20/9148-885
*HANGSZERBOLTBA SZAKKÉPZETT ELADÓT FELVESZEK. TEL.: 30/942-
9942
*Gödöllői 1. sz. székhelyre KÖZJEGYZŐHELYETTES munkatársat keresek.
De.: 28/512-265, 28/512-266. Du.: 30/9489-426
*Turai vállalkozás keres tapasztalt könyvelőt főkönyvelői pozícióra, főállás-
ban. Elvárások: mérlegképes regisztráció, vállalatirányítási rendszerben való
jártasság előnyt jelent, megfelelő számítógépes ismeret. Tel: 30/279-1004
*HÖLGYEKET KERESÜNK BETANÍTOTT MUNKÁRA. Bejárás biztosított.
Jelentkezni lehet: EVJ Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. Tel: 30/303-7902
*Leinformálható, leszázalékolt ápolónő vagyok. Idős személy gondozását
kötetlen munkaidőben vállalom. Személygépkocsival rendelkezem. Tel:
20/491-7496
*Egyéni vállalkozóival rendelkező fodrászokat, műkörmöst, kozmetikust
keresek most nyíló üzletembe. Hajósi Hella 20/9226-599 Dózsa Gy.út 13.
Solier cukrászda fölött
*Nemzetközi cégcsoport magyarországi Kft.-je munkatársakat keres
értékesítésre. Ha jó a kommunikációs készsége, szereti a kihívásokat, Ön a
mi emberünk! Tel: 30/9-812-796
*Hírlap értékesítő munkatársat gödöllői és budapesti munkahelyre
felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával lehet a Gödöllő,
Szabadság tér 9. sz. alatti Inmedio Hírlapüzletben. 

INGATLAN
*Cegléden a termálfürdőtől 200 méterre 1321 négyzetméteres telek 30%
beépíthetőséggel eladó. Kíváló helyen. Az utca végében található a termál- és
élményfürdő. Befektetésnek is kíváló. Tel: 20/9349013 
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort.
Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal ren-
delkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft.
Érd:30-392-3635
*Irtványos legszebb részén egy 1012m2-es üdülőtelek eladó. Tel: 20/423-
3086
*GÖDÖLLŐN 700 nm-es panorámás építési telek ELADÓ Iár 8,5 MFt 20-
7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT www.godolloihaz.hu
*Szőlő utcában 1,5 szobás kis rezsijű lakás ELADÓ Iár 10,5MFt. 20-
7722428 www.godolloihaz.hu
*SZADÁN GYÖNYŐRŰ PANORÁMÁS ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Iár 8,9MFt  20-
7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT  SZADA és GÖDÖLLŐ legnagyobb
telekválasztéka irodánkban! www.godolloihaz.hu
*GYÖNYŐRŰEN FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ KERTVÁROSBAN ELADÓ! Extra
konyhabútor új-tető térkő-burkolat dryvit szigetelés 3szoba+nappali
ÉRDEMES MEGNÉZNI! Iár 27.5 MFt 20-7722428

*VERESEGYHÁZON 2 szoba+nappalis felújított CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Új
fűtésrendszer hőszigetelés, műanyag bejárati ajtó, modern burkolatok. Iár
16,3 MFt.  20-7722428
*ELADÓ  II emeleti lakás Palotakerten park felőli oldalon. Iár 8,5 MFt 20-
7722428
*Eladó tégla építésű, összkomfortos, cirkófűtés ház Szadán, Szőlőhegyi
részen! 682m2-es, panorámás telek, 1 szoba, fürdő, konyha, terasz. Iár
8MFt  20-7722428
*ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ Szadán, Budai hegyekre panorámás
kilátással, csendes, nyugodt környéken. 3 szoba + nappali, padlófűtés, dupla
terasz. Kulcsrakész  Irányár: 29 MFt. 20 7722428 
*ÁRZUHANÁS! GÖDÖLLŐN duplakomfortos 2+3 félszobás családi ház 1200
m2 telekkel ELADÓ. Szauna központi porszívó. Iár 32 MFt GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT  20-7722429 www.godolloihaz.hu
*KERTVÁROSBAN 3 és fél szobás családi ház Eladó. Iár 17,2MFt 20-
7722428
*Eladó társasházi lakás Gödöllőn! 35m2 hasznos terület, 1 galériázott szoba,
25m2-es közös pince, veranda, központhoz közel. 2006-ban felújítva. 1
hónapon belül költözhető. Iár 7,7 MFt. 20-7722429
*ELADÓ 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth Lajos utcában. Iár 10,9 MFt 20-
7722429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
�yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig, KEDDE�

� I � C S ÜGYFÉLFOGADÁS, Szerda-
csütörtök: 8.30-15.30-ig, Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk:péntek 12 óra.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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-Épülő projekt a Röges városrészen,
nappali+3 szobás lakóház garázzsal
300m2 telekkel 28,8 MFt.
-Egyedi fűtésű felújított 44m2 lakás a
Palotakerten 9,8 MFt.
-Gödöllőn belterületi építési telek
1166m2 13,7 MFt
-Gödöllőn 637 m2 belterületi építési
telek 11,4 MFt
-Újfenyves városrészen nappali+3 szo-
bás újszerű családi ház garázzsal 35MFt.
-Blahai városrészen 837m2 telken
nappali+4 szobás újszerű családi ház
garázzsal 34MFt.
-Alvég területén nívós 239m2 családi
ház 782m2 telken 45MFt.



*GÖDÖLLÖN Kertvárosban 3 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 27,5MFt ÚJ
ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428
*Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 2 szint, 170m2, 4 szoba + nappali,
szép telek. Iár 27,5MFt. 20-772-2429
*Eladó kétgenerációnak is alkalmas  családi ház a Harasztban 170 nm ,4
szoba+2 nappali + 2 fürdő,igényes burkolatok. Iár 39,5 MFt 20-7722429
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ igényes kialakítású CSALÁDI HÁZ Kartalon ELADÓ! Nagy nap-
pali + 2 félszoba, terasz, garázs, kombicirkós fűtés, nappaliban padlófűtés,
kandalló kiépíthető. Iár 17,5 MFt. 20 7722428
*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az
OTP mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
*EXTRA ÁLLAPOTBAN! GÖDÖLLŐN, SZT. JÁNOS U., I.em-i, GÁZFŰTÉSES,
60 m2-es, 2 SZOBÁS LAKÁS. ÚJ burkolatok, szaniterek, zuhanykabin stb. IÁ:
13,8 M. T: 70/383-5079
*Gödöllőn a REMSEY krt.-i TEREMGARÁZSBAN AUTÓBEÁLLÓ ELADÓ! Iár:
1,7MFt. Érd: 30/924-6979
*GARÁZS eladó a János utcai garázssoron. Elektromos áram, szerelőakna.
Iár: 1,75MFt. Érd: 30/924-6979
*Isaszeg központjában, főútvonalon eladó 88m2-es, földszintes ház 800
m2-es ápolt gyümölcsös kerttel, vállalkozásra is alkalmas. Iár: 12 M. Tel:
20/417-1443, 28/494-369
*Sürgősen eladó Gödöllőn, Kossuth L. utcában 2 szobás lakás, 55 m2, 4.
em., Erzsébet park környékén, szabályozható fűtéssel, felújított tetővel. Ár:
9,95MFt. T: 30/538-3249, 30/449-4739
*Gödöllőn, a Rákos pataktól 2 percre Határjáró utcában eladó 1066 m2-es,
üdülőövezeti 3%-ban beépíthető telek, kerítés, kút, villany van, fiatal
gyümölcsfákkal beültetve. Ára: 4,5 M. Tel: 30/9545-917 
*Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek eladó. Iá: 11 M. Tel:
28/404-124, 30/2766-526
*Eladó ingatlanok Bagon: 600m2 telken 180 m2 családi ház 24MFT,
500m2 telken 120m2 családi ház 14MFT, 600m2 telken 130m2 családi ház
16,5MFT, Gödöllőn (Veres P. u.) 1200m2 telken 360m2 családi ház 46MFT,
1000m2 telken 400m2 családi ház, exkluzív 69MFt, Veresen 1200 m2
telken 400m2 családi ház 22MFt-ért. Valamint keresünk eladót v. vevőt
ingatlanainkra. Pál-Ingatlan-Futár 30/9528-228
*KARTALON a központhoz közel 552 m2-es telken 90 m2-es hosszú kom-
fort nélküli parasztház eladó. Tel: 20/213-7054
*Gödöllőn, a Szabadság téren (OTP fölött) eladó egy 44 m2-es 1,5 szoba
–konyhás felújított lakás. Iá: 12,4 M Ft. Érd: 20/210-4725
*Eladó Gödöllőn 1,5 szobás, 2. emeleti konvektoros lakás. Külön tároló is tar-
tozik hozzá. A lakás nem lelakott, száraz és nagyon kevés a rezsi költsége.
Iár: 12.3 MFt. Tel.: 20/447-3391
*SÜRGŐSEN ELADÓ a Remsey krt. 3. sz. alatti 65 m2-es 1+2 fél szobás 3.
emeleti lakás. Iár: 15,5 M. Tel: 70/221-7502, 70/581-3736
*Gödöllőn Tesco mellett eladó 240 m2-es családi ház sok extrával. Uitt 1200
m2-es telken 110 m2-es családi ház eladó. Tel: 30/946-7702
*Gödöllő központjában négyemeletes ház 2. emeletén 64 m2-es, 2 szobás,
kis rezsijű, jó állapotú lakás eladó. Iár: 13,5 M. Tel: 06-1/410-3790, 30/225-
3371
*Szadán eladó 270 m2-es ház 2890 m2-es telken. 5 szoba, 2 fürdőszoba.
Külön bejáratú 2 szoba összkomfortos lakrész, garázs. Iár: 70 M Tel: 06-
1/410-3790, 30/225-3371
*Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350 m2-es
megosztható építési telek 80 m2-es felújítható házzal eladó. Tel:
28/421-619
*Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, kétszobás, parkettás, kon-
vektoros, 2. em. téglaházi lakás saját tárolóval eladó (erkély nincs). Iár: 11,3
M. Tel: 30/350-4346
*Eladó kastélyparkhoz közeli klasszikus családi ház modern felszerelésekkel
(klíma, riasztó) 3szoba, 2fél-, dolgozó, 2 fürdőszoba, 1000 m2 telken, ren-
dezett, szép kerttel. Iá: 35,9 M. Érd: 30/471-2614, este28/417-986

*Gödöllőn a Kossuth L. utcában (parkhoz közel) 2. emeleti, 2,5 szobás, 64
m2-es erkélyes lakás beköltözhetően eladó. Tel: 20/2617-532
*Gödöllőn, a Rákos pataktól 2 percre Határjáró utcában eladó 1066 m2-es,
üdülőövezeti 3%-ban beépíthető telek, kerítés, kút, villany van, fiatal
gyümölcsfákkal beültetve. Ára: 4,5 M. Tel: 30/9545-917 
*Gödöllőn 2 és félszobás kertkapcsolatos felújított lakás eladó. Iár: 16 M Ft
További infó: www.eladoingatlan.5mp.eu Érd: 30/361-2299
*Központban lévő 2 szobás, 55 m2-es, bútorozott, cirkófűtéses, 1. emeleti
lakás kiadó. Bérleti díj: 50.000 +rezsi +1 havi kaució. Tel: 20/422-2998
*Eladnám, vagy központi 1,5-2 szobás, erkélyes lakásra cserélném Gödöllő
Kertvárosban 706 m2 telken lévő 86 m2-es 2,5 szobás családi házamat
parkosított kerttel, kerti tóval, 2 autó részére fedett beállóval. Iár: 23 M Ft.
Érd: 20/545-5182
*Gödöllőn, téglaházban 2 szobás, gázkonvektoros 2. em-i lakás 12,5 MFt -
Palotakerti parkra néző 2 szobás lakás 10,8 MFt – Gödöllőn 2300 m2-es
összközműves telek régi házzal 22 MFt – Szilasligeten 3 szobás + nappalis
felújított ház 22,5 MFt – Valkón 3 szobás + étkezős gázfűtéses ház 14,2 MFt
– Gödöllőn 2 Ha földterület 20 MFt-ért eladó. Tel: 28/430-890, 20/435-
7387 HÁZ és VÁR BT
*65 m2-es lakás eladó Gödöllőn zöldövezeti kertes társasházban + garázs.
Tel: 20/3494-316
*Gödöllő Palotakerten 4. emeleten teljesen felújított lakás (egyedi faajtókkal,
új burkolatokkal) eladó. Iár: 12,5 MFt. Érd: 20/432-3689 (este)
*Gödöllőn eladó Erzsébet kir. krt-on 3. em-i 55 m2-es 2 szobás lakás 12 MFt
+ felújítás. Tel: 30/490-8516
*Eladó lakás Gödöllőn, Szőlő utcában. 69 m2-es. 1+2 félszobás, étkezős,
tárolós, parkra néző, csendes, erkélyes, világos, egyedi fűtéses, alacsony
rezsijű magánszemélytől! Tel: 30/475-0807
*Palotakerten parkra néző, felújított, jó állapotú 2 szobás lakás SÜRGŐSEN
eladó (kábel TV, NET, telefon van). Érd: 70/366-8026
*Eladó Szilágyi E. u. 2 szoba összkomfortos családi ház iá: 18,5 M-ért, János
u. 1,5 szobás konvektoros földszinti téglalakás iá: 11 M-ért. Tel: 70/948-
2271
*Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás
lakás részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
*Gödöllő Attila utcában családi ház eladó 380 m2 telken. 1998-ban épült. 4
szoba, nappali, amerikai konyha, fürdő, wc, spejz, garázs 120 m2. Iár: 21,8
M Érd: 70/582-8950 este 18h után
*Gödöllő központjától 5 percre, zöldövezetben, téglaépítésű ház 1. emeletén
egy 34 m2-es egyedi fűtésű, felújított öröklakás eladó, v. 1,5-2 szobásra
cserélhető értékegyeztetéssel. Tel: 30/381-4229
*Eladó házat, v. lakást keresek Gödöllőn, max. 22MFt-ig, min. 3 szoba
összkomfortos legyen, emelet, telek nagyság nem fontos, de panelépítésű
nem érdekel! Tel.: 30/828-6311 
*NEM PANEL! 64,5 m2-es, 2,5 szobás, saját vízórás, cirkófűtéses, erkélyes,
3. em. lakás eladó! Szt. János u. Iár: 14,5 M Ft. Tel: 30/461-4308
*A Kazinczy körúton 1. emeleti, felújított 52 m2-es lakás sürgősen eladó! Iár:
12,2MFT. Tel: 20/771-4921
*KIRÁLYTELEPEN 150 m2 lakóterületű + 110 m2 szuterén, műhely jó
állapotú családi ház sürgősen eladó! Ár: 33,5MFt. Tel: 20/771-4921
*Gödöllőn vásárolnék 1 vagy 2 szobás központi fekvésű lakást 1. emeletig.
Tel: 20/361-1968
*Jöjjön el, nézze meg Palotakerten 2 éve teljesen felújított 1+2 félszobás
lakást. Iár: 12,5MFt! Tel: 20/5696-081
*CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN ELADÓ. IÁ: 20MFt T: 30/256-0145

*Eladó Gödöllőn, Szabadka u. 2/a. 2 szobás 1. em. lakás és Máriabesnyőn
850 m2 közműves belterületi telek érv. ép. engedéllyel. Esetleg csere kertes
házra értékegyeztetéssel. T: 20/255-9325, 16h után: 28/412-116
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es, jó
állapotú lakás. Ár: 13,5MFt. tel: 70/320-6985
*Eladó 55 m2-es magasföldszinti, 2 szobás felújított lakás, beépített
bútorokkal Gödöllő, Kossuth L. utcában 12,5 M-ért. Érd: 28/414-572
*Egyedi szabályozható fűtéssel, 57 m2-es, 2 szobás, nagy erkélyes, jó
állapotú lakás eladó Gödöllőn, igény szerint bútorokkal. Iár: 10,9MFt (mege-
gyezés). Tel: 30/846-5-946
*PALOTAKERTEN 2. em.-i 64 m2-es liftes felújított lakás eladó zárt
folyosóval, beépített bútorokkal. Új parketta, faajtó, faablak, kony-
habútor gépekkel, kőburkolat, radiátor, gardrób, szaniter. Ár: 13 MFt.
Érd: 30/9461-807
*Gödöllő centrumához közel, csendes környezetben lévő téglaházban egye-
di fűtésű, 2 szobás 1. emeleti lakás eladó. Iár: 11,5 M Ft. tel: 30/555-4528
*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes
helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyu-
godt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.:
30/562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképület-
tel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari áram-
mal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.:
20/3135-816, 30/562-3475
*Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generáció-
nak alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal,
kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
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FELSŐSZINTŰ INGAT-
LANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS
*MOGYORÓDON IPARI TERÜLETEK,
SZÁNTÓK, LAKÓPARKNAK ALKA-
LMAS TERÜLETEK ELADÓK NAGY
VÁLASZTÉKBAN!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Felső-park közelében, csendes
utcában 974 nm-es gondozott telken
178 nm-es, nappali+ 4 szobás, jó
állapotú családi ház (garázs, pince,
ásott kút, klíma) eladó. Irányár: 35,9
mFt.
*A Csanakban 2002-ben épült nappali
+4 szobás, dupla garázsos családi ház
1120 nm-es telken SÜRGŐSEN eladó.
Irányár: 32 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*DOMONYBAN 2000 nm-es parkosított
telken 180 nm lakóterületű, nappali+4
szobás, 3 garázsos, luxus kivitelű
családi ház (fűthető medence, 55 nm
fedett terasz, kerti szaletli) eladó.
Irányár: 45 mFt 

*ISASZEGEN 105 nm-es, 3 szoba+
nappalis családi ház 1079 nm-es telken
eladó. Irányár: 18,2 mFt.
*ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs, téli
kert, mosókonyha) eladó. Iár: 28,9 mFt
*SZADÁN, 100 nm-es, 2 külön
bejáratú, másfél szobás lakrészből
álló, frissen felújított ház eladó 3435
nm-es telken. Irányár: 18,9 mFt 
*SZADÁN csendes környezetben 825
nm-es építési telken, 60 nm-es, 1
szobás, téliesített hétvégi ház eladó.
Irányár: 11,5 mFt.
*ZSÁMBOKON 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható.  Irányár: 11 mFt.  
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Máriabesnyő Lakóparkban, erdő
mellett 69 nm-es, első emeleti (étkező
konyha, nappali + háló), 2002-ben
épült, igényes, erkélyes, padlófűtéses
lakás, tárolóval, saját parkolóval eladó.
Iá: 19.5 mFt.
*A Kossuth L. u. 1 sz. alatt 33 nm-es,
tetőtéri, egyedi fűtésű, emeltszintű
szerkezetkész lakás, kocsi beállóval
eladó. Irányár: 11,5 mFt.
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű, konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,3 mFt .
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, kon-
vektoros lakás (tágas szobákkal, alac-
sony rezsivel) eladó. Irányár: 12,5 mFt
.
*A Szent János utcában 64,3 nm-es, 2,5
szobás, 3. emeleti, jó elrendezésű, erké-
lyes, konvektoros lakás eladó. Iár: 14,5 mFt 
ÚJ LAKÁSOK:
*KISTARCSÁN az AUCHAN mellett
most épülő135 nm-es ikerházi lakás kb.
70 %-os készenléti állapotban 20 mFt -
ért eladó (kulcsrakészen. 28,6 mFt).
*SZILASLIGETEN a Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű,
új építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók. 
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 31,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 33  mFt.
KIADÓ IRODÁK:
*GÖDÖLLŐN a belvárosban 50 nm-es,
emeleti (2 önálló helyiség+ konyha, fürdő,
WC) iroda, kocsi beállóval hosszútávra
bérbeadó. Bérleti díj: 85 eFt/hó +rezsi.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz.
alatt, (a Magyartölgy Mérnöki Iroda
mellett) földszinti irodahelyiség (mel-
lékhelyiségekkel) hosszútávra bér-
beadó.  Bérleti díj: 60e Ft/hó rezsivel.



*Gödöllő központjában, a csendes Szent János u-ban, egy szobás, jó
állapotú, azonnal költözhető, téglaépítésű, magas fsz-en lévő, 36nm-es
lakás reális áron eladó. IÁ.: 10MFt Érd.: 30-415-3997
*Gödöllőn a Szent János utcában, a fszt-en eladó egy, 1 szoba-konyhás
összkomfortos, cirkófűtéses, totálisan felújított lakás. IÁ.: 11,3MFt.
Alacsony a rezsi és a közös költség is! Érd.: 30-415-3997
*Eladó Gödöllőn, a Szent János utcában egy 40nm-es, másfél szobás,
DNY-i tájolású, magasföldszinti, erkélyes, téglaépítésű, felújított, azonnal
költözhető, konvektoros fűtésű lakás, saját 4nm-es tárolóval. IÁ.: 11,7MFt
Érd.: 30-415-3997
*Gödöllőn a Kertvárosban 1050 nm-es telken (26 m-es utcafronti szé-
lesség) eladó 120 nm alapterületű, 3 szobás, jó állapotban lévő családi ház.
Iá: 23,8 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Gödöllőn a Belvárosban 2002-ben épült, 76 nm hasznos területű, nappali
+ 2 és fél szobás kifogástalan állapotban lévő, téglaépítésű, egyedi fűtésű
kétszintes lakás, kocsibeállóval, terasszal, saját kertrésszel. Iá: 27 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 729 nm-es telken eladó 150 nm alapterületű, 2
+ fél szobás családi ház, egy 66 nm alapterületű üzlethelyiséggel (eladótér,
raktár, fsz., öltöző). Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb részén eladó 100 nm
alapterületű, nappali + 2 szobás családi ház, egy külön bejáratú (szoba,
konyha) lakrésszel, 500 nm-es telekkel. Iá: 30 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm
hasznos lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás
lakások, 572 nm-es saját telekrésszel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető.
Iá: 31 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Gödöllőn a Blahai részen 800 nm-es, déli fekvésű, panorámás
telken 160 nm lakóterű, 2 nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás családi
ház, pincével, borospincével, fedett terasszal, melléképülettel. Iá: 40
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a központban eladó 44 nm-es, 1 + fél szobás, jó állapotban lévő
lakás. Iá: 11,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet-park közelében 36 nm-es, 1 szobás lakás eladó. Iá:
9,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn (Palotakerten) parkra néző, 44 nm-es, 1 szobás lakás. Iá: 9,9
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, 2 szobás jó állapotban lévő,
Kastélyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Belvárosban I. emeleti, teljesen felújított, színvonalas
kialakítású, 80 nm-es (2 + 2 x fél szoba, étkező, spejz, fürdőszoba, 2
wc) erkélyes lakás, új beépített konyhabútorral, zárható pin-
cerésszel. Iá: 20,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Isaszegen ÁRON ALUL sürgősen eladó újszerű állapotban lévő, 150 nm-
es, 2 nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház, mel-
léképülettel, borospincével, 1086 nm-es telekkel. Iá: 29 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben
eladó 677 nm-es belterületi építési telek, rajta egy 110 nm alapterületű
egyszintes családi ház kész alapjával (érvényes építési engedéllyel, tervrajz-
zal). Iá: 7,9 mFt. Érd.: 20/9194-870
*Domonyban ÁRON ALUL eladó 2001-ben épült, 182 nm lakóterű, nappali
+ 3 szobás, színvonalas külső és belső kialakításű (márvány kandalló,
beépített, gépesített konyhabútor, medence, 54 nm-es fedett terasz, 3
beállásos garázs) luxus kivitelezésű földszintes családi ház 1305 nm-es
öntözőrendszerrel ellátott, parkosított telekkel. Iá: 45 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel
beültetett panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó 20 nm
alapterületű (nappali, konyha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba), hangu-
latos kialakítású nyaraló, tágas fedett terasszal, borospincével, kerti
grillezővel. Iá: 16,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és 1,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KIRÁLYTELEPI TELEK ELADÓ 750 m2-es, 20m-es utcafrontú,
összközműves, műút melletti. Ár: 13,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér, iroda,
áruátvevő, öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Dózsa Gy. úton 40 m2-es eladó. Ár:350.000,-
Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-teras-
zos, egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár:18,8MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es, nappali, 2hálószobás, kocsi-
beállós, előkerttel, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ lakás a Harasztban. 57m2-es, 1.emeleti, nappali, 2hálószobás,
kocsibeállós, erkélyes, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*CSALÁDOSOKNAK SORHÁZ Remsey körúton, 90m2-es, nappali+3szobás,
teraszos. Ár:24,4MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban 3.emeleti, 2 szobás, 59m2-es lakás.
Ár: 12,2MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*FELÚJÍTOTT LAKÁS! Szent Imre utcára néző, 2 szobás, erkélyes, 1.emeleti.
Ár: 12,6MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*2. EMELETI LAKÁS! Kossuth L. utcában 56 m2-es nappali, 1 szobás. Ár:
10,9 MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*FELÚJÍTOTT 3 SZOBÁS! Kossuth utcai 72m2-es, 2.emeleti, teraszos, vilá-
gos, új burkolatokkal, új nyílászárókkal. Ár:16,8MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban 1.emeleti, 82m2-es, nappali, 2szoba
+2 félszobás, teraszos, tárolós. Ár: 19,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
*VÁROS SZÍVÉBEN, 105m2-es, csendes, téglaépítésű, nappali,
2+1/2szobás, 2fürdőszobás, felújított, légkondicionált, saját kocsibeállós
lakás. Ár:27MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali, 3hálós-
zobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár:24,7M Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉS Szada Gödöllő felőli részén. 1050m2-es telekrésszel, 150m2-es
nappali, 3hálószobás, gardróbos, teraszos, garázsos ikerházak. Ár:22,5MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100

ALBÉRLET
*Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű, nappali + 3 szobás,
színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél garázzsal (+
mosókonyha, gardrób, konyhai gépesítés, klíma, Internet), parkosított
telekkel, díszkerttel. Érd: 06-20/9194-870
*Gödöllőn a központhoz közel 60 nm alapterületű, 2 szobás családi ház, 430
nm-es saját telekrésszel kiadó április 01-től; (70.000,-+ rezsi bérleti díj). Tel:
20/9194-870; 28/411-086
*Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort, teljesen felújítva, új bútorral
kiadó. 50 E +kaució. Tel: 30/9446-816
*Egyetemtől 300 m-re 3 szobás lakás kiadó. Gázkonvektoros fűtésű. Érd:
30/250-4696
*Gödöllő központjában hosszútávra kiadó 2,5 szobás 2. emeleti teljesen
felújított gázkonvektoros lakás bútorozatlanul(v. bútor megoldható) 65 E
Ft/hó. 100 E Ft kaució. 30/9491-498
*Sürgősen KIADÓ egy 44 nm-es másfél szobás VII. emeleti lakás, bútorozat-
lanul a Dózsa György úton. Iár: 50.000.- Ft/hó Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-
7665 
*Lakótársat keresek Gödöllő, Kazinczy krt.-i 2 szobás, egyedi gázfűtésű
lakásba. 25 E/hó + rezsi + 25 E Ft kaució szükséges. Tel: 70/255-8331
*Gödöllőn városközpontban csendes helyen, részben bútorozott 2 szobás
konvektoros, vízórás, redőnyös, jó állapotú lakás hosszabb távra kiadó. Tel:
28/421-619
*Gödöllő központjában igényes 85 m2-es bútorozott, amerikai konyhás,
parkolós, valamint 75 m2-es földszinti nappali + 2 szobás lakás kiadó. Tel:
30/9617-621.
*Gödöllő központban 75 m2-es utcai bejáratú iroda, jó parkolással, valamint
a Kossuth L utcában 50 m2-es helyiség raktárnak kiadó. Tel: 30/9617-621
*Szadán panorámás helyen összkomfortos bútorozott kertes ház kiadó. 60
ezer + rezsi. Tel: 70/409-8820
*Gödöllőn kétszobás parkra néző lakás jó közlekedési lehetőséggel a
Palotakerten jutányosan kiadó! Tel: 30/2850-144
*Palotakerten, csendes, 1 szobás, parkra néző, légkondicionált, kábeltévés,
internetes, teljesen berendezett (mosógép, mosogatógép stb.) lakás kiadó.
50 EFt/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/485-7649
*Társbérletként lakótársa(ka)t keresek 44 m2-es bútorozott, kábeltévés,
Internetes, Gödöllő központjában lévő lakás nagyszobájába (1 v.2 bérlőt).
Bérleti díj 48 E +rezsi. T: 20/825-4664
*Gödöllőn kiadó családi háznál külön álló 50 m2-es kis ház rezsivel: 50 E/hó,
1 havi kaució. Tel: 20/426-2983, 20/271-8902
*Kétszobás lakás kiadó Gödöllőn, János utcában. Tel: 20/966-5773
*Gödöllőn 75 m2-es 2 szoba összkomfortos konvektoros különálló kertes
családi ház, ősfás környezetben hosszútávra kiadó. Tel: 30/9343-424
*Gödöllőn, kertes övezetben 2 szoba összkomfortos, földszinti lakás nem
dohányzóknak kiadó. Tel: 70/330-5121
*Központban, kastély mellett nagyszoba, fürdőszoba használattal (hölgynek)
vagy irodának kiadó (szép, csendes). Tel: 30/307-7314
*Gödöllő, Palotakerten földszinti, 1 szobás, részben bútorozott lakás már-
cius 15.-től kiadó! 40EFt/hó + rezsi. 2 havi kaució. Tel: 30/222-5274
*Kiadó lakás Gödöllőn az egyetemtől 2 percre. Két különbejáratú szoba, alac-
sony rezsi. Tel: 20/470-5584
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*Gödöllőn (Máriabesnyőn) 1 szobás bútorozott lakás melegen 60 E Ft-ért
(+1 havi kaució) kiadó. tel: 28/419-456
*Gödöllőn, Mihály Dénes közben 60 m2-es 2,5 szobás, egyedi fűtéses lakás
hosszútávra kiadó. Érd: 20/424-3978
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 571-7621.
*Gödöllőn a Szent János utcában hosszú távra kiadó 55 nm-es, felújított,
konvektoros, egyedi fűtésű, 1+2 félszobás lakás, külön tárolóval 55 E Ft +
rezsi + 1 havi kaució. Érd.: 70/568-5120
*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás
(bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650

KIADÓ

*Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a  Szőlő utcában. Érdeklődni lehet a 20-9-
424-062 tf-számon. 
*80 négyzetméteres helyiség kiadó a vasútállomás mellett, az Állomás téren.
Üzletnek, irodának, raktárnak is kíválóan megfelelő. Forgalmas helyen. Sik-
eresen működő vállalkozások mellett található. A 80nm2 igény szerint továb-
bi 40nm2-vel bővíthető. Saját wc, vizes blokk, riasztó. Korrekt áron, korrekt
tulajdonostól. Tel: 20/9349013 
*Gödöllőn 3 szobából, teakonyhából, WC-ből álló, 50 m2 alapterületű, külön
bejáratú lakrész irodának, esetleg lakás célra kiadó. (+Belső számítógépes
hálózat, tárolóhelyiség.) Tel: 30/280-3077

*Garázs kiadó a Kossuth Lajos utcában a Plus áruházhoz közel. Tel: 30/490-
8516
*Gödöllőn, főútvonal mellett lévő Üzletházban 3 irodahelyiségből álló 88m2-
es, különbejáratú, riasztóval ellátott, klímával felszerelt, jó parkolási
lehetőséggel rendelkező irodarész kiadó. Tel: 20/572-3807
*20 m2-es üzlethelyiség a Szt. János utca elején kiadó. Tel: 20/265-8070
*Gödöllőn, Sony mellett, zárt 2500 m2-es telken 2 db 25 m2-es épület bér-
beadó! Tel: 30/946-7702
*Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
20/945-5583.
*Több 20-30 m2-es helyiség iroda vagy raktározás céljára kiadó. Tel:
28/410-713, 20/9537-213

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

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-
555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók,
családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel.: 70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
*UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit bec-
somagoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is. 
*Megbízható brigád vállal festést, mázolást, tapétázást, hideg-meleg
burkolást, gipszkartonozást, dryvitolást, lakásfelújítást garanciával, referen-
ciával, ingyenes felméréssel. Tel: 20/491-3521, 30/266-8730
*Gyógyulni vágyó emberek és lelkek tanácsadója és regenerálója. Tel:
30/635-5449

*A tévében többször bemutatott Kiss Sándor, Magyarország legerősebb
bioenergetikusa, csontkovácsa TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI rendelését már-
ciusban elkezdi a Máriabesnyői Lakóparkban (csütörtökönként 9-18h-ig). Jó
eredménnyel gyógyít! A fájdalmat azonnal megszünteti! Csontritkulás,
érszűkület, daganat, ciszta, gyulladás, gerincferdülés, ízület, megfázás,
hajhullás, rákos beteg erősítése, fáradékonyság, idegrendszer, vérnyomás,
ágybavizelés, depresszió, aranyér, fekély, klimax, cukor. Bejelentkezés: 06-
30-375-8146
*Egészségmegőrző, gyógyulást segítő, gyógy-, svéd-, frissítőmasszázs.
Kedvező árakkal várom vendégeimet a Palotakert 4. sz. alatti kozmetikában.
Bátyi Zoltán szakképzett gyógymasszőr. Tel: 70/369-7213
*DIPLOMÁS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ Megoldatlan egészségügyi prob-
lémájával forduljon hozzám bizalommal! Teljes körű természetgyógyászati
ellátás. Tel: 28/430-329, 20/345-1603
*PILATES-TORNA kezdő csoport indul Gödöllőn az Isaszegi úton. Tel: 06-70-
41-41-629
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*TAVASZI KERTTAKARÍTÁS, fakivágás, egyéb kerti munkák. Tel:
30/528-7777
*REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET,
KÉPREGÉNYT, DVD FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-
5888.
*VÉGELSZÁMOLÁS, CSŐD, FELSZÁMOLÁSI TANÁCSADÁS
SZAKEMBERTŐL. TEL: 28/ 410-713, 20/9537-213
*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
*HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
*Vállalom fából garázsajtók, teraszok, korlátok, kis- és nagykapuk
készítését, továbbá mindenféle lakatosmunkát, zárcserét, stb. olcsón és
gyorsan. Érd: 20/985-7771
*Vállaljuk már meglévő kapuk automatizálását, valamint távvezérlésű
garázskapuk beépítését. Érd: 20/985-7771
*TAKARÍTÁST VÁLLALOK: családi házak, irodák, felújítás utáni v. tavaszi
nagytakarítását akár hétvégén is! Gödöllőn és a környéken! Tel:
20/7736-750, 20/262-4481
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-
készítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lam-
bériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás.
30/402-7276
*KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁSOK (metszések és öntözőrendszer is)
és ehhez kapcsolódó mindennemű építőipari munkák kivitelezését vál-
laljuk. Tel: 70/252-1688
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely,
szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
*FUVAROZÁST, KISEBB KÖLTÖZTETÉST, LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK.
Tel: 30/6767-966
*Vállaljuk udvarok teljes körű takarítását sitt, szemét elszállításával;
házak bontását, teljes tereprendezését, fák kivágását. Hívjon bizalom-
mal, ár megegyezés szerint. Tel: 30/481-4005
*ÁCS vállalja tetőszerkezet építését, felújítását, fedését.
Könnyűszerkezetes faházak, szanetlik, teraszok, előtetők készítését.
Referenciával, ingyenes felméréssel! Most lekötött munkákra 10% ked-
vezmény. Érd: 20/365-8779

OKTATÁS
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS
ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK.
FEBRUÁRBAN CSOPORTOS KEZDŐ TANFOLYAMRA IRATKOZÓK 10%
KEDVEZMÉNYT KAPNAK. ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐK 25% KEDVEZMÉN-
NYEL! AZ EGYÜTT IRATKOZÓK FEJENKÉNT ANNYISZOR 5% KED-
VEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK (TEHÁT 5 EMBER
PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%). RÉSZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOL-
GÁLATUNKAT: (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU
*Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztály-
nak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő). Fordítás. Tel:
28/418-537, 20/548-4046 Kollarics.
*TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos csat-
lakozási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021 Bálint Krisztina
*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal
Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797, 28/542-275
*ARAB és ANGOL nyelvoktatás Gödöllő szívében, Palotakerten. TAPASZ-
TALT NYELVTANÁR, egyéni órák, rugalmas óradíj, ingyenes tananyag.
Érd: 30/433-2353, armastus@freemail.hu 
*ANGOL OKTATÁS kezdőtől felsőfokig. Általános és üzleti angol kiscso-
portban vagy egyénileg. Jelentkezés: 28/414-297, 30/9909-346

*LOVAS OKTATÁS kezdőknek és haladóknak, ugyanitt bértartás, bok-
szok, karám, körkarám. Repülőtéri út, Both tanya, Szellő Lovasiskola.
Tel: 30/607-3871

ADÁS~VÉTEL
*JÓ ÁLLAPOTÚ használt BÚTOR költözés miatt azonnal eladó.
Francia méretű sezlon, kinyitható kétszemélyes rekamié, székek, asz-
tal, kredenc. Tel: 30/433-2353
*Eladó: áthidalós szekrény, dohányzóasztal, kétajtós üveges
kisszekrény, varrógép, olajradiátor, fagyasztószekrény, csillár,
irhabunda 50-52-es, használt ruhák, edények. Tel: 30/221-2240
*FALIKAZÁNT VENNÉK vagy autómmal elcserélném. 20/3620-900
*Jó állapotban lévő zöld kárpitozású, 6 személyes fenyő sarok
étkezőgarnitúra kihúzható asztallal ill. barna színű angolplüss, ággyá
nyitható kanapé eladó. T: 28/421-438, 20/418-0143
*Eladó új sarok-zuhanytálca íves, elöltöltős mosógép, 3+1+1
kihúzható ülőgarnitúra, számítógép. Tel: 20/559-2671
*Eladnám 1 hete 10 E Ft-ért vásárolt Philips DVD-Video lejátszómat.
Garanciális. Iá: 8 E Ft. Ezen kívül új és használt könyveket is. Érd:
20/218-6271
*Eladó akác és tölgy tüzifa. Érd: 20/9611-688
*Födémnek kiváló fagerenda (tipli fa) bontott, masszív vörösfenyő 5
és 6m 1000 Ft/m, bontott tölgy parketta kb. 30 m2 40.000 Ft. Érd:
20/251-2396
*Új kerekesszék eladó. Tel: 30/256-0145
*Bolt felszámolásból származó felszerelések eladók: Salgópolc, 3 db
üvegajtós hűtő, zöldséges kosarak, kenyérpolc, pultos asztal, 2 db
mérleg, fali polc, mélyhűtőláda, elektromos szeletelő, kávéfőző gép.
Tel: 20/3679-474
*Szőnyeg, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583
*Eladók: 70x70 cm-es fiókos-polcos szekrény (5E), 30x60 cm-es fal-
iszekrény (3E), szobai taposó kondigép (4E), új bőr diplomatatáskák
(8 és 10E), új walkman (2E), original Beck- kés készlet bárddal, gril-
lollóval (20E), 80x30x45 cm-es 2 részes, műa. szennyes ruhatartó
(2E), 2db új 2,5x40x40 cm-es zöld hokedlitető (1E). Tel: (20) 358-
5309
*Eladók: új világos bőrkosztüm S-s (20E), 38-as világosbarna, ľ-es
női átmeneti kabát (15E), új fekete L-s női bőrdzseki (12E), új fekete
42-es hosszú női bőralj (10E). Tel: (20) 358-5309

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*LADA Samara 1300-as bordó színű, friss műszaki vizsgával 28.000
km-rel garázsban tartott kitűnő állapotban első tulajdonostól
igényesnek eladó! Tel: 20/396-6461
*Eladó FIAT TEMPRA EXCLUSIVE megkímélt állapotban, sok extrá-
val! Tel: 30/621-1195
*Jó állapotban lévő, 1993-as évjáratú, Fiat Fiorino felújított motorral,
érvényes műszakival, áron alul, 200 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (20) 212-
6315.
*FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes kisbusz) friss
vizsgával eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész
eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3345.

TÁRSKERESŐ
*39 éves férfi keresi korban hozzá illő párját házias, családszerető
hölgy személyében. Tel: 20/471-7372
*„Éva” Társközvetítő keresek 60 éves filigrán özvegy hölgynek
hasonló korú, alkatú urat, 28 éves fiatalembernek komoly kapcsola-
tra hölgyet. Minden korosztályt várok szeretettel! 70/546-2484,
30/228-4096, 20/967-4009

EGYÉB
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a
termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg + üveg. Napraforgó,
repceméz 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveg-
et cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-
913
*Választási malacok, süldők, mangalica hízók, vágóborjú eladók
Pécelen. Tel.: 20/939-0824
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Utazni jó!
A „Last Minute”

már a múlté

Aki igazán takarékos megoldást keres a
nyaralására, annak érdemes időben dönteni és
az UTAZÁS 2008 KIÁLLÍTÁS idejére
meghirdetett akciók széles kínálatából válasz-
tani. Az idei év meglehetősen jól indult az
utazni vágyók számára. Minden eddigi elő-
foglalási akciót felülmúlt az utazásszervezők
által 2008. január-február hónapokban kínált
óriási - akár 30%-os!!! (nem elírás) - elő-
foglalási kedvezmények sora. Aki az olcsó aján-
latot keresi, annak most igazán megéri utazást
foglalni és kihasználni a first kedvezményeket,
aki pedig prémium minőségű nyaralást tervez,
de szeretne rajta több tízezer forintot megtakarí-
tani, annak szintén érdemes most dönteni.
Idén, a megszokottnál egy hónappal korábban -
2008. február 29-március 2. - között rendezik az
utazás kiállítást. Mint minden évben, idén is
kiemelt akciókkal, meglepetésekkel várják a
közönséget a szervezők. Erről többnyire már a
kiállítás előtti napokban érdeklődhetnek az
utazásközvetítő irodákban, ahol minden az
utazás kiállításon résztvevő touroperátor által
nyújtott kedvezmény egy csokorba gyűjtve
megtalálható és foglalás alkalmával érvényesí-
thető. Így elkerülhetik az napokig tartó keres-
gélést az interneten, vagy a hosszas telefonál-
gatást, a hasznos információk beszerzése
érdekében. A kiállítási kedvezmények a legtöbb
esetben még a kiállítást követő héten igénybe
vehetőek.

A „LAST MINUTE” ajánlatok (az indulás előt-
ti napokban megmaradt helyek, csökkentett
részvételi díjért) száma évről-évre csökken,
hiszen honfitársaink is megtapasztalták már,
hogy ami a nyár közepére marad, az vagy nem
olyan jó, vagy aránytalanul drága. Ami nap-
jainkban az „utolsó pillanatos” utazást jelenti
azt „ULTRA LAST MINUTE”-nek nevezzük,
foglaláskor az uticél mellett csak a szálláshely
kategóriáját választhatjuk ki, hogy pontosan
melyik hotelbe kerülünk az csak a helyszínen
derül ki.
Tehát amit ma lefoglalhat, azt ne halassza hol-
napra! (GT)
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A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó
szakosztálya az idén is számít az Önök se-
gítségére. Támogassa Ön is adója egy szá-
zalékával a sportolni szerető gödöllői gye-
rekeket! Köszönjük!

Február 22-én, immáron XVI.
alkalommal rendezték meg a
Városháza földszinti nagyter-
mében a hagyományos spordíj
átadó ünnepséget. A 2007-es
eredmények alapján a városi
sport kuratórium által odaítélt
gödöllői sportdíjak nagy részét
az atléták söpörték be.

Gémesi György polgármester és dr.
Solti László rektor megnyitóját köve-
tően előbb a GEAC Aranykoszorús
jelvényeit osztották ki. Az elismerést,
amit 1972-ben adtak át először, az
idén tizenketten vehették át.  A városi
sportdíjakat Gémesi György, Pintér
Zoltán alpolgármester, és a Sportbi-
zottság elnöke, Köles László adták át
a kitüntetetteknek. Az Év sportolója
Erdélyi Zsófia atléta lett, aki a 2007-
es eredményei alapján ráadásul még
Pest megye legjobbja is lett. Az Év
edzője, a szintén Pest megye legjobb-
jává is megválasztott Fülöp Péter at-
létaedző, az Év utánpótlás korú spor-
tolója pedig Végvári Dóra atléta lett.
Az Év sportolója felnőtt csapatjáték
kategóriában díját a TEVA-GRC röp-
labdázója, Bajáriné Pesti Anikó ve-
hette át, míg az utánpótlás korúaknál
Steiner Dániel vívó érdemelte ki ezt a
díjat. Gödöllő Sportjáért Díjat ezúttal
Dóczi István röplabdaedzőnek ítélte

oda a városi sport kuratórium. A Jövő
reménységei kategóriában is átadták
a kitüntetéseket. A díjat azok a 14 év
alatti tehetséges fiatalok kapták, akik
az eddigi eredményeikkel felhívták a
figyelmet magukra. Az idén 13 ifjú
sportolónak adtak át ebben a kategó-
riában kitüntetést.

A GEAC Aranykoszorús jelvényeit
kapták: Bán Gergő (atléta), Szörényi
Zoltán (atléta), Dienes Barbara (kézi-
labdázó), Bugyi Tamás (kézilabdá-
zó), Széles Szabolcs (kosárlabdázó),
Kiss Balázs (kosárlabdázó), Kovács

Andor (labdarúgó), Kerényi Zol-
tán (labdarúgó), Petronyák Sza-
bolcs (röplabdázó), Gémesi Tek-
la (vívó), Kurucz Balázs (vívó),
Batki Tamás (diák-tömegsport).
Az Év Sportolója 3. helyezett:
Bontovics Babett (taekwon-do);
2. helyezett: Gémesi Csanád (ví-
vó); 1. helyezett: Erdélyi Zsófia
(atléta).
Az Év Sportolója utánpótlás
kategóriában, 3. helyezettje: Kön-
czöl Alexandra (taekwon-do); 2.
helyezett: Nagy Petra (vívó); 1.
helyezett: Végvári Dóra (atléta).
Az Év Sportolója felnőtt csa-
patjáték kategóriában, 3. helye-
zettje: a Vuelta SE kéziszer csapa-
ta; 2. helyezett: Gáll Csaba (ví-
vó); 1. helyezett: Bajáriné Pesti
Anikó (röplabdázó).

Az Év Sportolója utánpótlás csapat-
játék kategóriában, 3. helyezettje:
Hucskó Diána (kézilabdázó); 2. he-lye-
zett: Tompa Tímea (röplabdázó); 1. he-
lyezett: Steiner Dániel (vívó). Az Év
edzője Fülöp Péter atlétadző lett, Gö-
döllő Sportjáért Díjat Dóczi István rö-
plabdaedző kapta. A Jövő reménységei
kitüntetéseket kapták: Újvári Bella
(atléta), Piffkó Eszter (kosárlabda), Tóth
Attila (kézilabda), Blaubacher Dóra (ké-
zilabda), Tánczos Karola (kosárlabda),
Rimán Balázs (vívó), Kőrösi Krisztián
(akrobatikus torna), Németh Noémi 
(röplabda), Guba Bence (labdarúgó), Ur-
bán Martin (labdarúgó), Tóth Áron
(teakwon-do), Ecsedi Orsolya (sakk),
Szekeres Eszter (ritmikus gimnasztika).

A TEVA-GRC szépen búcsúzott
első nemzetközi idényétől. A Kö-
zép-európai Ligában szereplő
együttes utolsó kettő meccsét
Szlovéniában játszotta és míg az
első találkozón sima, 3–0-s vere-
séget szenvedtek a lányok a
Nova Goricától, a másik találko-
zót 3–1-re nyerték a mieink a
Novo Mesto ellen, így győzelem-
mel zártuk első Közép-európai
Liga szereplésünket és a kilenc
csapatos bajnokság alapszaka-
szának 7. helyen végzett a Gö-
döllő.

Február 21-én lépett először pályára
Hollósy László csapata Nova Goricá-
ban. A Liga alapszakaszának megnye-
résére pályázó szolvének magabiztos já-
tékkal bizonyultak jobbnak, és főként az
első két szettben domborodott ki a két
együttes közti tudáskülönbség. A mi-
einknek nagy erőket kellett mozgósíta-
niuk annak érdekében is, hogy szoros
szetteredmények szülessenek. Az utol-
só, 3. szettben majdnem meglepetést is
okoztak a centerposzton jeleskedő Ka-
rolina Bendarováék, de végül simán 
nyertek a házigazdák (3–0).
Közép-európai Liga 12. forduló
Hit Nova Gorica (szlovén) – TEVA-Gö-
döllői RC 3–0 (18, 18, 21)

Győzelem vezéráldozattal

A TEVA-GRC búcsúmeccsére kettő
napot kellett várni. Február 23-án ját-
szotta utolsó találkozóját a csapat a Kö-
zép-európai Ligában, az ellenfél a TPV
Novo Mesto együttese volt. A szlovének
meglepték a mieinket és elsősorban de-
koncentrált játékunknak köszönhetően
nyerni tudták az első szettet vendéglá-
tóink. Némi edzői fejmosás és máris
megváltozott a játék képe. A következő
szettet simán hozták a mieink, míg a
harmadik és negyedik játszmát izgalmas
végjátékot követően nyerték a gödöllői
hölgyek, ezzel sikerrel búcsúztak a

nemzetközi küzdelmektől. Sajnos, ve-
zéráldozattal is járt a győzelem. A január
elején visszatért Mester Orsolyának a
negyedik szettben kifordult a bal bokája,
és mentővel kórházba szállították. A
röntgenvizsgálat során szalagsérülést ál-
lapítottak meg nála, ami az előzetes or-

vosi vélemény szerint többhetes kiha-
gyást is eredményezhet.

Hollósy László edzőt kérdeztük a ta-
pasztalatokról és a jövőről: – Kettős ér-
zésem van ezzel a Ligával kapcsolatban,
hiszen ez a nemzetközi kupa óriási lehe-
tőség volt a számunkra, hogy fejlődjünk
és tanuljunk külföldi csapatoktól, de
azért nem lehetek maradéktalanul elé-
gedett, mert külső körülmények miatt,
értem ezalatt a sérüléseket és az átigazo-
lási nehézségeket, nem tudtuk teljesen
felhasználni ezt a lehetőséget a csapat-
építés szempontjából.

– Elégedett az eredménnyel?
– Az év elején kiegyeztem volna ez-

zel az eredménnyel, de közben megjött
az étvágyunk, hiszen azt láttam, hogy
nem vagyunk lemaradva az európai kö-
zépszinttől. Jövőre mindenképpen sze-
retnénk újra elindulni a Közép-európai
Ligában és a CEV-kupában is, de tud-
juk, hogy ezt nagyban befolyásolhatja
majd a hazai szereplésünk, hiszen mind-
két kupában csak az első kettő indulhat.

– Már említette a hazai célokat, de
pontosan ez mit jelent?

– Mind a bajnokságban, mind a Ma-
gyar Kupában döntőt szeretnénk játsza-
ni, ami sajnos most nem tűnik túl köny-
nyű feladatnak, mert Mester Orsolya sé-
rülésével a taktikai varíációink behatá-
rolódtak. Ennek ellenére nem elérhetet-
len a döntőbe jutás, de ehhez minden já-
tékosomnak több mint 100 százalékos
teljesítményt kell nyújtania majd a ráját-
szásban.
A gödöllőiek a 2-es sorszámmal vághat-
nak neki a bajnoki negyeddöntőnek, így

április elején a 7.
helyezett csapattal
mérkőznek majd a
legjobb négy közé
jutásért.
Közép-európai
Liga 18. forduló
TPV Novo Mesto
(szlovén) – TE-
VA-Gödöllői RC
1–3 (21, -11, -23, -
23)
K ö v e t k e z i k :
Március 2., vasár-
nap, 15.30, SZIE
sportcsarnok: Ed-

zőmeccs: TEVA-GRC – Tieanjin Guang
Syang (kínai)

Utánpótlás – Léva nyerte a Lenc-
sés Rezső Emléktornát

A hétvégén a Török Ignác Gimnázium-
ban rendezték a VII. alkalommal kiírt
Lencsés Rezső serdülő korosztályos
lány röplabda emléktornát, amit a szlo-
vákiai Léva nyert meg, ezzel elhódítva
az egykori testnevelő tanárról és edző-
ről, a gödöllői röplabdázás elindítójáról
elnevezett kupát, amit a hajdani edző
családja ajánlott fel. A 2. helyen a Mis-
kolci VSC, a 3. helyen az Angyalföldi
DRC, míg a 4. helyen a TEVA-GRC
végzett. Az önkormányzat által felaján-
lott különdíjak közül a legjobb feladó dí-
ját a miskolci Kiss Vivien, a legjobb ütő-
ét a lévai Nikmonova Lucia, míg a leg-
jobb gödöllői játékos díját Berze Zsófia
nyerte el. A szlovák csapatból Azsalto-
vicsova Nikola, az MVSC-ből Nagy
Zsanett, az Angyalföldtől Papp Dóra, a
Gödöllőből Pozsár Dorothea a város
címerével ellátott mezt kapott. -lt-

A Pest megyei I. osztályban sze-
replő Gödöllői Sport Klub labda-
rúgó együttese két hét múlva,
március 9-én folytatja a bajnok-
ságot. A tavaszi első fordulóban a
Felsőpakony együttesét fogadja
majd Nagy Dániel csapata.

Az őszi szezont 14 ponttal a 11. helyen
záró gárda (3 győzelem, 5 döntetlen, 7
vereség, 27-40-es gólkülönbség) felké-
szülése nem volt éppen zökkenőmentes,
de erről inkább hallgassuk meg a csapat
szakvezetőjét: „Nem az én elképzelése-
im szerint alakult a program. Nem vol-
tak megfelelőek a körülmények, gondo-
lok itt a hideg időre, így a fagyott talajon
nem kockáztattuk az esetleges sérülése-
ket, így többnyire teremben tudtunk csak
gyakorolni. Egy hete készülünk csak kint

és összességében az elvégzendő munka
felét tudtuk teljesíteni eddig, és hogy ez
mire lesz elég, azt majd a bajnoki mecs-
cseken fog kiderülni. Két új igazolásunk
van, Smeló Dávid és Nyári András, akik
erősítést jelenthetnek, de két komolyabb
sérültünk is van. A csapat két meghatá-
rozó játékosát, Hegedűs Csabát és Tóth
Lászlót egyaránt műteni kellett, ők még
nem edzettek egy percet sem, így minden
bizonnyal csak a 3., 4. forduló után szá-
míthatok csak a játékukra.”

A GSK a hét végén megrendezésre
kerülő Pest megyei kupasorozat 5. for-
dulójában tarthatja a főpróbát, ugyanis a
mieink Püspökhatvanban lépnek majd
pályára március 2-án, vasárnap 14 óra-
kor. A csapat tavaszi programját megta-
lálják a www.gbulls.hu weboldalon.

-li-

A 2007/2008-as tanévi Diákolimpián
a teremlabdarúgó sportágban rendez-
tek Pest megyei döntőt Érden február
19-én, ahova a városi, a körzeti, majd
a területi döntőt megnyerve a gödöllői
Szent Imre Általános Iskola III. kor-
csoportos (5.-6. osztályosok) együtte-
se is bejutott, és végül az előkelő har-
madik helyet szerezték meg a fiata-
lok. A végső győztes Érdtől 4–1-re, a

második Abonytól 5–1-re kaptak ki a
srácok, míg a Dunakeszi együttesét
6–0-ra verték meg a Szent Imrések. A
bronzérmes csapat tagjai voltak: Sza-
bó Bence, Hegyi Balázs, Benford Sa-
muel, Pervai Gáspár, Tóth Barna,
Erős Balázs, Percsi Krisztián, Lórik
György, Batizi Bence, Tóth Endre,
Szűcs Kristóf. Testnevelők: Kiss Lász-
ló, Pál István. -tt-

Díjátadó – Fülöp Péter az Év edzője

Ismét taroltak az atléták

Az Év edzőjének választott Fülöp Péter a díját-
adó ünnepséget követően lapunknak elmondta:
„Bő kettő évvel ezelőtt, 2005 végén kerültem
Gödöllőre és már több kitüntetésben és elis-
merésben volt részem, mint előző munkahe-
lyemen, a KSI-nél, ahol 20 évig dolgoztam.
Nagy megtiszteltetés, hogy megkaptam ezt
az elismerést, és annak ellenére, hogy a me-
gyei díjátadón is engem választottak az év
edzőjének, nagyon jó érzés volt, hogy városi
szinten is én kaphatom ezt a díjat. Benkő
Ákosnak, a GEAC vezetőjének, és a városnak
köszönhetően, akik kiemelten támogatják az
atlétikát, minden adott a jó munkához és nem
tudok olyat mondani, amit még nem teljesítet-
tek. Ki kell emelni a kollégáimat is, mert őket
is minden elismerés megillet, hiszen egy kisvá-
rosi egyesületeként az országos pontverseny-
ben a 4. helyen vézett a GEAC. Úgy gondo-
lom, hogy ez az év legnagyobb érdeme.”

Dóczi István

Könczöl Alexandra, Nagy Petra,  Végvári Dóra

Fülöp Péter

Röplabda – Közép-európai Liga

Szép búcsú Szlovéniában
Labdarúgás – Ketten jöttek, ketten maródiak

Március 9-én bajnoki rajt

Az elmúlt és az előző hétvégén feje-
ződtek be városunk legnépszerűbb
téli teremtorna küzdelmsorozatai, a
Nosztalgia öregfiúk és a Nádas La-
jos Kupa kispályás labdarúgó tor-
nák, ahol mindkét fronton a GLC
öregfiúk bizonyult a legjobbnak.
A bő egy hónapon keresztül zajló
eseménysorozaton előbb a Nosztal-
gia Kupában játszották le a döntő-
ket, amelyen a GLC öregfiúk a BF.
Vill együttese ellen vívott nagy csa-
tát a fináléban és az előbbi örülhetett
a végén (5–2). A Bánhegyi Béla ve-
zette győztes öregfiúk 12 csapat
közül bizonyultak a legjobbnak. A

24 együttest felvonultató Nádas La-
jos Kupát szintén a GLC öregfiúk
nyerte, és itt is a a BF. Vill gárdáját
előzték meg (a döntőben 2–0-ra 
nyert a GLC). A torna legjobb ka-
pusa Szabó Imre (Móres), legjobb
játékosa Tribol Imre (BF. Vill), míg
a gólkirály Voljna Gábor (GLC) és
Fekszi László (Barcelona) lettek 16-
16 góllal. Végeredmény: Nosztal-
gia Kupa: 1. GLC öregfiúk, 2. BF.
Vill., 3. Móres, 4. Selyp.
Nádas Kupa: 1. GLC öregfiúk., 2.
BF. Vill., 3. Seven FC., 4. Móres.

Kispályás foci – Nádas és Nosztalgia Kupa

GLC öregfiúk mindent vitt

Diákolimpia – Teremfoci, megyei döntő

Harmadik a Szent Imre
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Beküldési határidő: március 6.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerték: Kuti Mihályné, Egyetem tér 3/C, Pintér Andrienn,
Erzsébet királyné krt. 25.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Sali István, Szent János
u.16., Kovács Imre, Kőrösi Csoma Sándor u. 1.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Kobzi Lászlóné, Csillag u. 5., Gróf
Szabolcsné, Iskola u. 4.


