
A képviselő-testület április 3-ai
ülése Fogarasiné Deák Valéria
MSZP-s országgyűlési képviselő
tájékoztatójával kezdődött, majd
a repülőtér fejlesztési tervének
elfogadásával folytatódott. A tes-
tület jóváhagyta a város 2007. évi
zárszámadását és a pénzmarad-
vány elszámolását.

A művelődési központ és a posta par-
kolóhelyeinek bevonásával az önkor-
mányzat kiterjesztette a fizető parkoló-
helyek körét. A német kisebbségi önkor-
mányzat kezdeményezésére, törvényi
kötelezettségének eleget téve, a testület
német nemzetiségi kétnyelvű 17 fős el-
ső osztályt indít a 2008/2009-es tanévtől
a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

Az országgyűlési képviselőhöz inté-
zett észrevételek közé tartozott Kis An-
tal (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) felve-
tése a 3-as főút városi szakaszán beígért
munkák elmaradásáról és Szűcs József-
né (GLK) hozzászólása az állami keze-
lésű út részét képező, körforgalmat öve-
ző gaztengerről, valamint arról, hogy a
Damjanich iskola bővítésére pályázata
ellenére nem nyert támogatást a város.

A máriabesnyői képviselő megkér-
dezte, tett-e valamit Fogarasiné Deák
Valéria az óvodapályázat sikere érde-
kében, mert némi gyógyír lenne, ha leg-
alább azzal nyerne Gödöllő.

(folytatás a 2. oldalon)

Egyszerre álltak le a BKV és a
MÁV szerelvényei hétfőn, elle-
hetetlenítve ezzel a fővárosba
való közlekedést és jelentős
zsúfoltságot okozva a közuta-
kon. Míg a vasúti dolgozók ko-
rábban felfüggesztett sztrájku-
kat folytatták, addig a BKV szak-
szervezetei a tervezett elbocsá-
tások és járatcsökkenések mi-
att tiltakoztak. A MÁV-nál dél-
előtt 10 órakor indult újra a for-
galom, amikor is a 
VDSZSZ fekfüggesztette a
sztrájkot, a BKV-nál azonban ki-
tartottak a dolgozók, csak 13
óra után indultak el a járatok.
Gödöllő azonban kiváltságos
helyzetben volt: ezen a vonalon
jártak a HÉV-szerelvények. 

Míg a BKV-nál a Tömegközlekedési
Dolgozók Szakszervezeti Szövetségé-
nek (TDSZSZ) elnökhelyettese szerint
gyakorlatilag minden dolgozó, a jár-
művezetők, a forgalomirányítók és a
műszakiak 99 százaléka csatlakozott a
hétfői munkabeszüntetéshez, addig a
MÁV-nál nem bénult meg teljesen a
forgalom. A Vasúti Dolgozók Szabad
Szakszervezete (VDSZSZ) által hétfőn
nulla órától meghirdetett, majd tíz óra-
kor ismét felfüggesztett sztrájk ideje

alatt a vonatok 62 száza-
léka járt, ami a MÁV il-
letékesei szerint azt jelzi,
hogy a korábbiakéhoz
képest jelentősen csök-
kent a sztrájk támogatott-
sága.

A VDSZSZ dolgozói a
mostani munkabeszünte-
tést megelőzően február-
ban több alkalommal is
sztrájkoltak. A szakszer-
vezet azt követeli, hogy –
a megajánlott 6,9 száza-
lék fölött – 10 százalékos
többletbéremelésben ré-
szesüljenek a kiszerve-
zett MÁV-társaságok
munkavállalói, a MÁV
Cargo privatizációs be-
vételéből pedig valamen-
nyi vasutas kapjon 250
ezer forintot. Időközben
mindez kiegészült azzal az igénnyel,
hogy a korábban bezárásra szánt 38
vasúti szárnyvonalon maradjon meg a
személyszállítás, valamint a pénzügy-
miniszter által bejelentett inflációnö-
vekedést a munkáltató 1,1 százalékos
béremeléssel kompenzálja. A vasúttár-
saság továbbra sem kívánja teljesíteni a
szakszervezeti követeléseket, mert
mind a négyet irreálisnak tartja.

E közben a BKV-s szakszervezetek
a tervezett járatritkítások és a tömeges
elbocsátások ellen kezdtek tiltakozást
és nehezményezik, hogy a paraméter-
könyv kidolgozásába sem vonja be
őket a cég menedzsmentje. A szakszer-
vezetek  szerint ha a vezetőség nem
tudja garantálni, hogy a tulajdonos fő-
városi önkormányzat és az állam illeté-
keseinek bevonásával megoldja a tár-

saság finanszírozási problémáit, akkor
újra sztrájkba lépnek.

Az elmúlt hónapokban gyakorlattá
vált, hogy a vasúti sztrájk idején a HÉV
járatait vették igénybe az utasok. Ezt
sokak melepetésére most is megtehet-
ték, ugyanis hétfőn délelőtt a többi
HÉV-vonaltól eltérően itt nem állt le a
közlekedés.

(folytatás a 3. oldalon)
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Testületi ülés

Döntések
Egyszerre sztrájkolt a BKV és a MÁV

És mégis járt a gödöllői HÉV
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(folytatás az 1. oldalról)
Köles László (GLK) a sztrádaépítés

késésének okáról érdeklődött, Futás
Levente (Fidesz) pedig arról, hogy mi
lesz az elkerülő úttal. Pintér Zoltán al-
polgármester (GLK) egy csömöri újság
cikkét említette, amely a következő
címmel írt Fogarasiné Deák Valériáról:
„Áthoztam az óvodát Gödöllőről Csö-
mörre”. Kollárné Jilly Sára (GLK) arra
volt kíváncsi, hogy okoz-e lelkiismeret-
furdalást számára, ha a lakosság véle-
ményével szemben szavaz.

– Érdemes-e pályázni? – tette fel a
kérdést Gémesi György polgármester, –
hiszen sem a Damjanich iskola bővíté-
sére, sem a szennyvíztisztító telep kor-
szerűsítésére, sem utak építésére, sem a
3-as főút máriabesnyői kereszteződésé-
nek jelzőlámpás kiépítésére beadott ön-
kormányzati pályázat nem nyert támo-
gatást, miközben több tízmillió forintba
került a beadáshoz szükséges tervek el-
készítése.

Fogarasiné Deák Valéria válaszában
elmondta, hogy az európai uniós forrá-
sokra való áttérés következményeként a
képviselőknek a döntési folyamatról is
nehéz tájékozódniuk, pláne érvelniük
egy-egy pályázat mellett. Ő is számos,
rossz tapasztalatot szerzett, nem volt
módja érdeket érvényesíteni. Az M31-
es út építése azért késik, közölte, mert
olyan döntés született, hogy a kivitele-
zést csak azután kezdik el, ha befejezik
az előkészítését. Az elkerülő útról el-
mondta, a kormány 2,7 milliárd forintot
különített el az M3-astól a 3-as főútig
terjedő szakaszra, a beruházás ütemezé-
séről a gazdasági minisztériumban zaj-
lanak a tárgyalások. Felvetette, hogy ha
a város anyagilag is támogatja az elke-
rülő út további szakaszainak tervezését,
akkor a megvalósulás is közelebb ke-
rülhet. További kérdésekre válaszolva
megtudtuk, folyamatos levelezésben áll
a közútkezelővel, de a város is besegít-
het az említett problémák megoldásába,
a csömöri cikk címét pedig nem ő adta.
Szavazatai kapcsán kifejtette: a meg-
győződése szerinti jó célokat akkor is
támogatja a parlamentben, ha az el-
lenkezik a választók akaratával. Vállal-
ja a népszerűtlen döntéseket is.

Gémesi György a képviselő válaszá-
ra reagálva rámutatott, ha nincs is köz-
vetlen befolyása a kormánypárti képvi-
selőknek a pályázatok elbírálására, a
döntéshozókat mégis csak ők választják
ki. A közép-magyarországi régió fej-
lesztési forrásainak egyoldalú elosztá-
sára mi sem jellemzőbb, hogy belterület
útjainak korszerűsítésére a főváros tíz-
szer annyi pénzt használhat fel, mint
Pest megye. Majd arra emlékeztetett,
hogy a Gödöllőt elkerülő út építésére az

Orbán-kormány utolsó évében 400 mil-
lió forint volt. Hozzátette: ha módja lesz
rá, akkor Gödöllő anyagiakkal is támo-
gatja az elkerülő út tervezését a 3-as fő-
út és a Valkói út között. De ez a beru-
házás állami feladat. Másnak is szemet
szúrt, tette hozzá, hogy Veresegyház és
Erdőkertes sorra nyeri a pályázatokat.
Nem hiszi, hogy például egy útpályáza-
tot vagy iskolapályázatot el lehetne ron-
tani, hiszen ugyanazok a szakemberek

készítik itt és ott ugyanolyan szakmai
követelmények szerint. Nem is baj, ha
nem lehet beleszólni az elbírálás folya-
matába, hanem a pályázati rendszernek
lehetnek olyan elemei, amelyeket ki
kell javítani.

– Engem is meglepett, hogy vannak
olyan települések, és nem csak a két
szomszédos, amelyek iskolákra, óvo-
dákra, majd útépítésekre is nyertek
pénzt. A döntések szerint kiváló isme-
rői, jobb ismerői a pályázati feltételek-
nek, mint a többiek és akkor én hadd
maradjak most ennél a megfogalma-
zásnál – válaszolta Fogarasiné Deák
Valéria. – Teljesen egyetértek önnel ab-
ban, hogy nekünk, politikusoknak, pol-
gármestereknek és önkormányzati szö-
vetségeknek ebben az értelemben az a
dolgunk, hogy ne egyedi beavatkozá-
sokkal, hanem a pályázati rendszerben
történjenek olyan változások, amelyek
mindenki számára – ha nem is egyenlő,
mert olyan soha nincsen –, de egymás-
hoz közeli esélyeket teremtenek.

Kis Antal azt kérte a képviselőtől,
hogy ne a városnak adjon feladatot, ha-
nem abban segítsen, hogy a közútkeze-
lő kapja meg a 3-as főút karbantartá-
sához szükséges összeget az államtól.
Varga Árpád (GLK) pedig átadta azt a
gödöllői KDNP-s petíciót Fogarasiné
Deák Valériának, amely még az egész-
ségbiztosítás átalakításáról szóló tör-
vény elfogadása előtt küldtek el neki,
de nem találta meg a postaládájában.

A képviselői tájékoztatót lezárva,
Fogarasiné Deák Valéria részvételét

megköszönve azzal búcsúzott tőle Gé-
mesi György, hogy szívesen látják más-
kor is, bármikor kíván a testülethez
szólni, de legkésőbb jövőre, egy hason-
ló beszámolón.

Irány a nyilvános repülőtér!
A város további fejlődése előtt ma

még nehezen felbecsülhető lehetősége-
ket rejt az önkormányzat tulajdonában
álló repülőtér hasznosítása. Ezért is

nagy jelentőségű, hogy az Airport Con-
sulting Mérnökiroda Kft. elkészítette, a
képviselő-testület pedig elfogadta a re-
pülőtér Általános Fejlesztési Tervét. Az
első lépés a repülőtéri infrastruktúra ki-
alakítása, a szolgáltatások színvonalá-
nak emelése, mely lehetővé teszi a nyil-
vános repülőtér besorolás elérését. En-
nek érdekében 800 méter hosszú, 23
méter szélességű burkolt futópálya ala-
kítható ki a repülőtér üzemi területének
létesítményeivel. A képviselő-testület
építési koncessziós szerződés megköté-
sére irányuló közbeszerzési eljárás tar-
tásával kíván befektető partnert bevon-
ni a repülőtér fejlesztéséhez. Alternatív
megoldásként, fejlesztő partner bevo-
násához elfogadja a gazdasági társaság
alapításának lehetőségét is.

A repülőtér jelenleg polgári célú,
nem nyilvános repülőtérként működik,
két füves futópályával. Üzemeltetője a
Gödöllői Városüzemeltető és Szolgál-
tató Kht. Az önkormányzat és az üze-
meltető a repülőtér olyan nyilvános
sport- és üzleti célú repülőtérré történő
fejlesztésére törekszik, amely alkalmas
az 5,7 tonna alatti, úgynevezett General
Aviation kategóriába tartozó repülőgé-
pek, illetve a 10-20 személyes, könnyű
üzleti motoros repülőgépek kiszolgálá-
sára.

A repülőtér tulajdonviszonyai rende-
zettek, a tervezett fejlesztés összhang-
ban van az országos és regionális fej-
lesztési elképzelésekkel, és a magyar
kormány légiközlekedési politikája sem
tartalmaz ezzel ellentétes megfogalma-
zást, megvalósításának tehát nincs jogi
akadálya. Az zajvizsgálat eredményei
alapján megállapítható, hogy a repülő-
tér jövőbeni üzemeltetéséből származó
zajterhelés nem érinti Gödöllő város
belterületét, a vonatkozó rendeletben
előírt határérték feletti zaj sehol nem
fogja terhelni a lakosságot.

A tervezett repülőtér-fejlesztés beru-
házás-előkészítési, beruházási és esz-
közbeszerzési költségei jelenlegi ár-
szinten 2,8 milliárd Ft + ÁFA forrást
igényelnek.

Lesz, ahol egy tízes lesz a
parkolás

Július 1-jétől lép hatályba a gödöllői
parkolási rendelet módosítása. A képvi-
selők jelentős változásról döntöttek az
április 3-ai ülésen. Bevonták a fizető
parkolók körébe a művelődési központ
előtti és melletti közterület 80, továbbá
a posta melletti terület 24 parkolóhe-
lyét. Ezek után már 573 fizető parkoló-
hely lesz a városban. Az alapdíj válto-
zatlanul 180 forint óránként.

A döntést az indokolja, hogy a még
nem fizető parkolóhelyeken kialakult
gyakorlat szerint a gépkocsi-tulajdo-
nosok nagy része autóját letéve HÉV-
vel vagy autóbusszal utazik tovább a
munkahelyére. Ezzel megnehezítik a
parkolást az ügyes-bajos dolgaikat nap-
közben intézők számára. A művelődési
központ programjaira érkezők sem tud-
nak megállni az intézmény közelében.
Itt kedvezmény is lesz: a parkolás első
90 percéért 10 forintot kell fizetni a mű-
velődési központ parkolójában, és ez
korlátlan számban megújítható lesz. Az
a cél ugyanis, hogy forogjanak a ko-
csik...

A módosítás bevezetésével azért vár-
nak nyárig, hogy a posta melletti par-
kolót kulturált, balesetmentesen hasz-
nálható állapotba tudják hozni.

A városközpontban díjtalan parkoló
marad a Petőfi tér és az Erkel iskola
melletti közterület. A MÁV-állomás
szomszédságában teljesen kihasználat-
lan a P+R parkoló. Gémesi György sze-
retné, ha ezt a parkolót térfigyelő rend-
szerrel látnák el a biztonságos használa-
ta érdekében. Elmondta továbbá azt is,
hogy a Kossuth utca alsó szakaszának
felújítása után az út mindkét oldalán ki-
alakítanak parkolóhelyeket. S ami a tá-
volabbi jövőt illeti, parkolók létesülnek
majd az átépítés során a Volánbusz-pá-
lyaudvar felett és a Szabadság tér alatt.

Német nemzetiségi kétnyelvű
osztály indul

Meizner Sándor kisebbségi önkor-
mányzati elnök – engedélyt utólag kér-
ve – januárban levélben fordult az ön-
kormányzati óvodákba járó tanköteles
korú gyermekek szüleihez, új lehető-
ségként, de mintegy tényként ajánlva a
figyelmükbe, hogy „útjára indul a né-
met nemzetiségi oktatás”. 17 szülő nyi-
latkozott arról, hogy gyermekét ilyen
osztályba kívánja beíratni, s jelezték azt
is, hogy szeretnék, ha ez az oktatás a
Petőfi iskolában indulna. Meizner Sán-
dor csak ezt követően kereste meg a vá-
ros polgármesterét és jegyzőjét, és ek-
kor kezdődött el az új oktatási forma
bevezetésének szakmai előkészítése, a
tanítás személyi és tárgyi feltételeinek
számbavétele, a nevelőtestület és a szü-
lői közösség tájékoztatása. 

A történtek ismertetése után Gémesi
György polgármester támogatóan ter-
jesztette a képviselő-testület elé a kez-
deményezést, hozzátéve, ha jövőre is
indul első osztály, akkor azzal is 8 évre
kell kötelezettséget vállalni és előfor-
dulhat, hogy a 4., vagy a 6. osztály el-
végzése után a szülő középiskolába vi-

szi a gyermekét. Elmondta, hogy az ön-
kormányzat kizárólag a normatíva ter-
hére tudja a támogatást biztosítani, hi-
szen már a város iparűzési adóbevétele
is a működést finanszírozza, az önkor-
mányzatnak ugyanakkor arra kell töre-
kednie, hogy ebből a bevételből fejlesz-
tésre is jusson a jövőben.

A döntéshozók a vita során számos
aggályukat osztották meg Meizner Sán-
dorral. Szűcs Józsefné (GLK) szerint
rövid idő volt az előkészítésre, a válla-
lás nagy feladatot ró a kisebbségi ön-
kormányzatra és átszervezi az iskola
életét. A kisebbségi tananyag nagyon
komoly követelményeket ír elő, vajon
bírják-e majd teljesíteni a gyerekek?
Halász Levente (GLK) inkább azt tá-
mogatta volna, ha délutáni szakkör ke-
retében ismertetik meg a német nyelv-
vel a gyerekeket. Ezzel szemben olyan
hajóba ültetik be őket, amely 8 év múl-
va köt ki, s nem tudják, addig mi lesz
velük. Az MSZP-s Horváth Lajos hoz-
zászólásában rámutatott, mindig abból
volt problémája a gyerekekkel, ha azt
szerette volna elérni velük, amit ő akart.
Szerinte először fel kellett volna mérni,
milyen a leendő tanulók szövegértése.
Ha az iskolában kezdik tanulni a német
nyelvet, akkor vagy a nyelvre vagy a
szakanyagra figyelnek majd. Sztavri-
disz Diagórasz, a Görög Kisebbségi
Önkormányzat elnöke szerint nagy fel-
adat minden évben új osztályt indítani.
Azt javasolta, hogy amint a görög ki-
sebbség esetében Pécsett, Szegeden és
Miskolcon is gyakorlat, a gödöllői né-
met kisebbségi oktatást is az országos
német kisebbségi önkormányzat vállal-
ja fel.

Meizner Sándor szerint itt mindenki-
nek magyar az anyanyelve, de lehet a
nemzetisége német. Mindenki szaba-
don választja meg ugyanis az identitá-
sát. Ez nem lehet a feltétele a nemzeti-
ségi osztály indításának. Nem német
gyerekeket képeznek majd benne, ha-
nem németül jól beszélő magyarokat. A
képviselők mintegy fenyegetésnek is
vehették azt a megjegyzését, hogy ha
nem szavazzák meg az osztály indítá-
sát, akkor a közigazgatási hivatalhoz
vagy a bírósághoz fordul.

Az ügy egyszerűbben eldőlt, mert az
előterjesztést a képviselő-testület 16
igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal
elfogadta. Szót kell azonban arról is ej-
tenünk, hogy Gémesi Györgynek meg
kellett intenie Meizner Sándort, aki be-
leszólt a hozzászólásokba. Ha bele-
kényszeríti is a testületet a nem kis
anyagi, szakmai stb. kockázatot rejtő
döntésbe, az ellenvéleményeket, kéte-
lyeket meg kell hallgatnia, figyelmez-
tette a város vezetője. Befejezésül fel-
hívta a Petőfi iskola igazgatójának a fi-
gyelmét arra, hogy a következő egy hó-
napban el kell végeznie azokat a felada-
tokat, amelyek szükségesek az oktatás
törvényes elindításához a német nem-
zetiségi kétnyelvű osztályban.

Az elfogadott határozatok szerint a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
valamint a közoktatásról szóló törvényi
kötelezettsége okán a képviselő-testület
elrendelte a német nemzetiségi kétnyel-
vű 17 fős első osztály indítását a követ-
kező tanévben, a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában. A testület kötelezettséget
vállalt a szóban forgó osztály felmenő
rendszerben történő működtetésére a 8.
évig, azzal a feltétellel, hogy kizárólag a
mindenkori állami normatívát biztosítja
a feladatellátáshoz, s kizárólag gödöllői
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel, életvitelszerű itt lakással ren-
delkező gyerekek írathatók be. A képvi-
selő-testület kezdeményezte, hogy a
Német Kisebbségi Önkormányzat a né-
met nemzetiségi kétnyelvű osztály
zökkenőmentes működéséhez éves
költségvetése terhére biztosítson pénz-
ügyi hozzájárulást.

(lt)

Testületi ülés

Döntések

Fokozódó önkormányzati terhek
Az országgyűlési képviselővel folytatott eszmecse-
rén Gémesi György világossá tette, hogy az önkor-
mányzatok ugyanúgy tízmillió állampolgárnak szol-
gáltatnak, mint a kormány, csak településenként
külön-külön, Gödöllőn például 31 ezer embernek.
Működésük feltételrendszere azonban egyre rom-
lik.
A múlt év végén az önkormányzati szövetségek
megállapodtak a kormánnyal az idei költségvetés
paramétereiben, a települések támogatásánál 4,8
%-os inflációt vettek alapul. Jelenleg azonban már
a kormány is 6,2 %-os pénzromlással számol. Ré-
gen nem az a kérdés, hogy az önkormányzat lenyír-
ja-e az állami út mellett növő gazt, hanem az, hogy
honnan pótolják a települések a magasabb infláció
miatt hiányzó állami támogatást és ki fizeti ki a kü-
lönbséget? Egyre bizonytalanabb, kiszámíthatatla-
nabb az önkormányzatok költségvetése.
Az állam és az önkormányzatok közötti munka-
megosztás sajátos értelmezésének példájaként
említette a polgármester a Máriabesnyőre terve-
zett jelzőlámpás csomópont ügyét. Az állami támo-
gatásra pályázó önkormányzatnak az állami közút-
kezelő 40 millió forintos pluszköltséggel járó fel-
adatokat írt elő ebben az egyetlen kereszteződés-
ben. Azóta ezt már sikerült lealkudni 15 millió fo-
rintra, de tény, hogy olyan feladatokat is az önkor-
mányzat nyakába varrnak, amit az államnak kelle-
ne elvégeznie.

Bármi
Amíg a hat éve országgyűlési képviselő Fogarasiné
Deák Valéria beszámolóját hallgattuk, elgondolkod-
tunk: hová tűnt az a magabiztosság, ami a 2006-os
választási kampány idején jellemezte? Hiszen mit is
írt az M0-ást az M3-assal összekötő útról és a Gö-
döllőt elkerülő útról? 
„Nekünk kezdettől az volt fontos, hogy az építkezés-
ből az úgynevezett gödöllői átkötő szakasz – ma már
úgy hívjuk, hogy a készülő M31-es út – ki ne marad-
jon. Nem maradt ki. 2007-re készen lesz, és mi itt
Gödöllőn még nem is tudjuk, mennyit fog változtatni,
javítani az életünkön, ha a város alatt már rákanyar-
odhatnak a körgyűrűre az autósok.”
Nos, azóta sem tudjuk, mert nincs út. És a követke-
ző sorait sem igazolta az idő: „Az elkerülő út bonyo-
lultabb, mert hazai forrás, és költségvetésről költ-
ségvetésre kell kiharcolni a rávalót. Jövőre a folyta-
tásra megvan a pénz, és ha rajtam múlik, továbbra is
meglesz. 2007-re el fog készülni az M3-astól egé-
szen az Isaszegi útig, és bizton állítom, utána sem ál-
lunk meg.”

Már 2008-at írunk, de egyetlen centiméter sem ké-
szült el az elkerülő útból. Igaz, a képviselő asszony
most elmondta, hogy a kormány 2,7 milliárd forintot
különített el az első szakasz megépítésére. De hoz-
zátette: természetesen bármi történhet.

Bármi…
Madáchot megidézve: Csak az a bármi! – csak azt
tudnánk feledni!
Mert itt van – következő példaként – az egészség-
biztosítás átalakításáról szóló törvény, amit Fogara-
siné Deák Valéria annak ellenére is megszavazott,
hogy választókerületéből több mint nyolcszázan kér-
ték aláírásukkal, hogy ne támogassa. Igen ám, csak
itt is bejött a bármi, ami ezúttal nem akármi volt, ha-
nem egy koalíciót felborító erejű népszavazás. És Fo-
garasiné Deák Valéria immár arra teszi le a voksát,
hogy legyenek regionális biztosítók, de privatizáció
helyett 100 százalékban állami tulajdonban. Micso-
da különbség! S, hogy mi ebből a tanulság? Szá-
munkra, választópolgárok számára nem lehet más,
mint a madáchi tanács: „Mondottam, ember: küzdj
és bízva bízzál!”
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– Önnek mi a véleménye az el-
múlt hónapokban a pedagó-
gusokat ért támadásokról?

„ Meglepett, hogy egy ilyen kérdés-
ben voltak, akik nem a tanár mellé
álltak. Szerintem gyalázatos ilyen
esetben generációs ellentétekre, a
tanár nem megfelelő problémakeze-
lésére hivatkozni…”  

(Cs. B.)

„ A 80-as években voltam iskolás.
Nem egy olyan osztálytársam volt,
aki naponta kihúzta a gyufát a ta-
nároknál, s az intők mellett jónéhány
pofont, tenyerest és körmöst begyűj-
tött. Néhány hónapja egy osztályta-
lálkozón ezek is szóba kerültek. Mind-
egyikük megállapította, nem lett tőlük
semmi bajuk, és mellesleg – ma már
szülőként úgy látják – igaza volt a
tanároknak. Mindegyikükből tisztes-
séges ember lett.” 

(Varga T.)

„…meg sem fordult a fejünkben még
az sem,hogy tiszteletlenül szóljunk

egy tanárhoz. Még az is ritka volt,
hogy valaki megjegyzést mert tenni.
Lehet, hogy vannak szempontok,
amik szerint jó, hogy ma a gyerekek
több jogot kapnak mint néhány év-
tizeddel ezelőtt, de hogy több hátul-
ütője van, az biztos. Én az ilyen gye-
reket azonnal eltávolítanám az
iskolából.” (S.K.)

„…Az én gyerekkoromban ha va-
lami baj volt a gyerekkel, akkor
behívatták a szülőket az iskolába
és közölték velük, hogy vagy ránc-
ba szedik a gyereküket, vagy ki-
rúgják az iskolából. A szülők pe-
dig hazamentek, és  másnap a gye-
rek olyan volt, mint egy kisan-
gyal. Ma már nagyon sok 
esetben, nem is reagálnak a tanár
felszólítására. Ha a szülő ilyen,
akkor mit várunk a gyerektől? Sze-
rintem sokkal nagyobb hangsúlyt
kellene kapnia a  szülői felelős-
ségnek…” 

(Pataki M.)

A hét kérdése: 

– Mit jelent az ön számára a
környezetvédelem? 

A hét kérdése

(folytatás az 1. oldalról)

A szerelvények a szokásos menetrend
szerint követték egymást, így leg-
alább azok elérték úticéljukat, akik a
HÉV-vonal mentén dolgoznak, vagy
ezen a területen járnak iskolába. 

A Volán helyi  vezetése szerint va-
lószínűleg ez is hozzájárulhatott ah-
hoz, hogy a kettős sztrájk ellenére
nem vették többen igénybe a buszjá-
ratokat a szokásosnál, sőt a forgalom
inkább alatta maradt az átlagosnak,
mivel aki tehette, a gépkocsival való
közlekedést választotta. 

Hogy a személygépkocsival közle-
kedők fegyelmezettségének, vagy a
rendőrség rutinjának köszönhető-e,
azt nem tudni, de a Gödöllői Rendőr-
kapitányság információi szerint váro-
sunkban nem okozott a szokásosnál
nagyobb problémát a megnövekedett
gépkocsi forgalom, a közlekedés a
hétfőn reggel megszokottnak felelt
meg. Gödöllőn baleset sem volt eb-
ben az időszakban. 
Zavartalanul folyt az oktatás hétfőn a

városunkban működő középfokú ok-
tatási intézményekben is, amelyekbe
sok diák érkezik vonattal vagy HÉV-
vel a környező településekről. Mint
azt megtudtuk, a Török Ignác Gimná-
ziumban elenyésző volt a hiányzók
száma, a Református Líceumban és a
Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
umban pedig a tanulók  csupán tíz -ti-

zenöt százaléka nem tudta megoldani
a bejutást. 
Lapzártánk idején még tartanak a tár-
gyalások mind a VDSZSZ, mind a BKV
szakszervezetei és a  munkáltatók kö-
zött. Mind a két közlekedési vállalat dol-
gozói kilátásba helyezték, hogy ameny-
nyiben a tárgyalások eredménytelenül
zárulnak ismét sztrájkba lépnek.          -bj-

Egyszerre sztrájkolt a BKV és a MÁV

És mégis járt a Gödöllői HÉV...

A befizető nevének és igazol-
ványszámának kötelező feltűnte-
téséről szóló jogszabály tavaly no-
vember utolsó napjaiban jelent
meg, és december 14-én hatályba
is lépett. A régi típusú csekkeket
2009. december 31-ig még fel le-
het használni. A befizető adatait
azonban nem kell külön feltüntet-
ni abban az esetben, ha a csekket
valamelyik államigazgatási szerv-
nek, szolgáltatónak vagy köz-
üzemnek küldjük, ilyenkor ugyan-
is a csekken szerepeltetik az ügy-
fél azonosító számát, előrenyom-
tatva.  Ez ugyanis azt jelenti, hogy
a befizető személyazonosságát a
szerződéskötéskor leellenőrizték.
Ahol viszont biztos, hogy a befi-
zetőnek az azonosító okmány
számát fel kell tüntetni, az a tár-
sasházak közös költségeinek befi-
zetési csekkje.
Fontos, hogy az ügyintézésnél
mindig a pénzt befizető személy
adataira van szükség, akkor is, ha
valaki nem a saját csekkjét fizeti
be. Az adatok mellett a befizető
személy egyik azonosító okmá-
nyának a számát is fel kell tüntetni
a nyomtatványon. Ez az okmány
lehet például a személyi igazol-
vány, az útlevél vagy az új típusú
jogosítvány. 
A lakossági csekkforgalom jelen-
tős része azonban mentesül az
adatszolgáltatási kötelezettség
alól. Nem kell személyi igazol-
vány számot írni az állami szer-
veknek (például rendőrség, APEH)
szánt készpénzátutalási megbízá-
sokra. 
Az ezer euró  feletti postai sárga
csekk befizetések esetében még
ennél is szigorúbb az új szabályo-
zás. Ebben az esetben a befizető
személynek igazolnia kell magát,
s a postai alkalmazottaknak kell
ellenőrizniük, hogy érvényes-e a
bemutatott okmány. Az iga-
zolvány számát ez esetben is fel

kell tüntetni a csekken.
Ennél is bonyolultabb a helyzet a
cégek esetében. Az 1781/2006 EK
rendelet szerint ugyanis az uniós
országokban az 1 ezer euró feletti
összegű céges befizetések ese-
tében be kell mutatni a cégbejegy-
zést és a gazdasági társaság
alapító okiratát. Emellett a befi-
zetőnek személyigazolvánnyal, út-
levéllel vagy jogosítvánnyal kell ki-
létét igazolnia.
Az ezer euró alatti befizetés ese-
tében elég feltüntetni a cégbírósá-
gi bejegyzés számát, és ebben az
esetben a befizetőnek sem kell
igazolnia magát, elég az adatokat
feltüntetni.  
A Magyar Posta  a szabályozás
változása miatt új csekkeket nyom-
tatott. A régi nyomtatványok és az
újak között az a szemmel látható
különbség, hogy míg a korábban
kibocsátottaknál a ,,Közlemény"
rovat szolgál arra, hogy az igazol-
vány számát beírjuk, az újaknál
erre külön rovat van. Ez az új típu-
sú csekk  abban is különbözik a ré-
gitől, hogy tartalmaz két rövi-
dítést. Az FM-et és az M-et, vagy-
is a „Feltételesen Mentes“ és a
„Mentes“ jelzettel ellátottakat,
ami annyit jelent, hogy sem alá-
írni, sem a személyi igazolvány
számát nem kell felvezetni a 
csekkre. -jb- 

Az önkormányzati rendelet értel-
mében a díj azoknak a személyeknek
adományozható, akik

a). „kiemelkedő eredményeket értek
el a nevelő-oktató munkában, illetve
azoknak szervezésében, irányítá-
sában,”
b). „magas fokú pedagógiai, szak-
mai felkészültségük alapján, élen
járnak az újszerű és hatékony pe-

dagógiai módszerek kidolgozásában
és  alkalmazásában.” 
c). „színvonalas és eredményes
munkájukkal szolgálták a gödöllői
gyermekek, a gödöllői ifjúság gon-
dozását, nevelését,”

Tisztelettel kérem, tegyenek javasla-
tot – részletes indoklással – olyan
személyre, akit méltónak tartanak e
kitüntető cím elnyerésére. A javasla-

tot a Polgármesteri
Hivatal Közokta-
tási, Művelődési és
Sport Irodájára szíveskedjenek 
megküldeni. 
Cím 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és 
Ifjúsági Bizottság elnöke

Fotó: www.origo.hu

Gyanúsak voltak a sárga csekkek 

Postai igazoltatás
Sokan áprilisi tréfára gyanakodtak, amikor április elsején
csekk-befizetésekor azt kérték tőlük a postán, tüntessék fel
azon személyi igazolvány számukat. Szó sincs azonban viccről.
A pénzmosás és a terorizmus finanszírozása elleni küzdelem
részeként április elsejétől az ezer euró (jelenlegi árfolyamon
256 ezer forint) feletti postai sárga csekk befizetéseknél szemé-
lyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, jogosítvánnyal kell azonosítaniuk
az ügyfeleknek magukat, de a kisebb összegeknél is fel kell
tüntetni a nevét s valamelyik okmányának a számát is annak,
aki a pénzt ténylegesen befizeti. Az igazolványt viszont ez eset-
ben nem szükséges bemutatnia.

FELHÍVÁS

2008. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a
Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj.

Határidő: 2008. május 2.

A Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Gödöllő székhe-
lyű Polgári Védelmi kirendeltsé-
ge, az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság felhívására,
a hagyományokhoz hűen, immár
13 alkalommal rendezte meg a
térség általános és középiskolá-
sai számára, a veszélyhelyzeti is-
mereteit számon kérő verseny-
sorozatát. 

1996 óta töretlenül és nagy lelkesedéssel
vesznek részt a tanulók, a 27 települést
felölelő gödöllői megmérettetésen. Idén
április 4-én hatalmas gyermekzsivaj
verte fel a gödöllői tűzoltóság laktanyá-
ját, ahol 27 csapattal, közel 150 fő vette
birtokba egy délelőttre a gyermekek és
mondjuk ki őszintén, a felnőttek számá-
ra is ismeretlen, érdekes „titkokat” rejtő
tűzoltósági laktanyát.

A verseny során különféle ügyességi
gyakorlatokkal, elméleti tesztekkel kér-
ték számon a diákok veszélyhelyzeti is-
mereteit, a Fővárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság, a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság, a Gödöllő Városi
Rendőrkapitányság, a Gödöllői Városi
Önkormányzati Tűzoltóság, a Gödöllő

Városi Polgárőrség, a Gödöllői Polgári
Védelmi Kirendeltség, a Magyar Vörös-
kereszt Aszódi Szervezete, és
az Országos Mentőszolgálat
Gödöllői Állomásának munka-
társai.
A verseny végén a szervezők
több kategóriában hirdettek
eredményt. Az általános isko-
lák között az ikladi Német
Nemzetiségi Általános Iskola
csapata végzett az élen, máso-
dik helyezett lett a Fabriczius
József Általános Iskola csapata
Veresegyházról, a harmadik pedig a
zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola.
Középiskolák közötti első helyet gödöl-
lői csapat, a Török Ignác Gimnázium di-

ákjai szerezték meg. Második helyezett
a Petőfi Sándor Gimnázium csapata
Aszódról, harmadik pedig az Első Mag-
yar Webgazdasági Szakközépiskola lett
Erdőkertesről. Az első helyezett csapa-

tok április 25-én a Szentendrei
Skanzenben megtartandó me-
gyei versenyen képviselik a gö-
döllői körzet ifjúságát. Köszönet
illeti a felkészítő tanárokat, a ver-
seny támogatóit: a Kalória Kht-t,
az 1.sz. Posta Hivatalt, a Gödöllő
Polgármesteri Hivatalt, a Duna-
menti Regionális Vízműveket, a
Pest Megyei Katasztrófaelhárító
és Környezetvédelmi Gyorsan
Értünk Alapítványt, A Pest Me-

gyei Polgári Védelmi Szövetséget. Vé-
gül de nem utolsó sorban, a verseny

lebonyolításában segédkező hivatásos
és civil társszerveket és képviselőit.

Tóth József 
pv. mk. százados kirendeltség-vezető

Megtartotta soron következő
ülését a Gödöllői Többcélú
Kistérségi Társulás. A gödöl-
lői városházán  gyűltek össze
április 8-án a kistérség tele-
püléseinek vezetői, akik töb-
bek között fejlesztési, turisz-
tikai és versenyjogi kérdé-
sekben tárgyaltak. 

Valamennyi napirendi pontot egyhan-
gúlag fogadták el a Gödöllői Többcélú
Kistérségi Társulás tagjai, akik keddi
ülésükön elfogadták a kistérség fejlesz-
tési stratégiájának módosítását. Ehhez
kapcsolódóan megállapodás született,
hogy a Patak-munkacsoport elkészíti
azt az állapotfelmérést, amely alapját
képezheti a Rákos-patak revitalizációjá-

nak. A résztvevők egyetértettek ab-
ban is, hogy a térség turisztikai fej-
lesztése érdekében elkészülhet egy
bemutatkozó kiadvány, ami kap-
csolódik a kistérség kidolgozás
alatt lévő turisztikai koncepciójá-
hoz.
A tanácskozás meghívott vendége volt
dr. Takács Imre, a Gazdasági Verseny-
hivatal munkatársa, aki a versenyjogi
szabályozásról, a felügyeleti feladatok-
ról, a pályázati rendszerek működésé-
ről és a közbeszerzésről tartott ismer-
tetőt a településvezetőknek.

Nagyobb figyelem a turisztikának

Kistérségi döntések

Katasztrófavédelmi verseny

Veszélyhelyzeti ismeretek
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Heti cikkünkben az elmúlt idő-
szakban hozzánk érkezett kér-
désekre válaszolunk röviden.
Továbbra is várjuk kérdéseiket,
észrevételeiket a jól ismert Jo-
ga van hozzá! Gödöllő Pf. 112.,
illetve a szolgalat@libori.hu cí-
mekre. 

A férjem 1991. novemberében hunyt
el. 2006-ban betöltöttem az 55. élet-
évemet,  benyújtottam az özvegyi
nyugdíj feléledésére vonatkozó ké-
relmemet, amit a TB-nél elutasítot-
tak. Állítólag változás történt a sza-
bályokban. Kérhetem-e újra az öz-
vegyi nyugdíj megállapítását? Ha
igen, visszamenőleg jár-e az ellá-
tás?
Igen. A 2008. január 1-től érvényes
szabályok szerint az özvegyi nyugdíj
feléledésének időtartama 10 évről 15
évre változott, de csak abban az eset-
ben, ha a hozzátartozó halálának idő-
pontja 1993. március 1. előtti, mivel a
törvény szerint ettől az időponttól kell
számítani a 15 évet. Ön ezen az időn
belül betöltötte az 55. évét, így újra
kérheti az özvegyi nyugdíj megál-
lapítását. Mivel a jogszabály értel-
mében az ellátás csak 2008. január
1-től jár, visszamenőleg nem tudja az
igényét érvényesíteni.
Három  évvel ezelőtt építési telket
vásároltam, és vállaltam a négy
éven belüli beépítést, így nem fi-
zettem illetéket. Úgy néz ki, hogy
nem tudok építkezni, sőt a telket is
el kell adnom. Meg kell-e utólag fi-
zetnem az illetéket?
Igen, mivel a törvényben megállapí-
tott mentességi feltételt nem teljesí-
tette. Ezen kívül az adóhatóság fel
fogja számítani az eredeti időpont-
tól esedékes késedelmi pótlékot is,
melyet szintén meg kell fizetnie.
Amennyiben anyagi lehetőségei kor-

látozottak, úgy lehetősége van fizeté-
si könnyítés – részletfizetés, halasz-
tás, elengedés – kezdeményezésére.
Betöltöttem a 62. évemet, ezért a
munkáltatóm meg akarja szüntetni
a munkaviszonyomat, rá akar be-
szélni a közös megegyezésre, mert
állítólag az nekem jobb. A nyugdí-
jamhoz kellő szolgálati idővel ren-
delkezem, de még nem kértem a
nyugdíjam megállapítását, dolgoz-
ni szeretnék. Megteheti a munkál-
tatóm, hogy elküld?
Ha nem akarja a munkaviszonyát
megszüntetni, a közös megegyezésre
nem kötelezhetik Önt. Ha a munkál-
tatója meg akar válni Öntől, akkor a
rendes felmondás jogát gyakorol-
hatja, annak minden törvényi köte-
lezettségével (pl. felmondási idő, arra
átlagkereset biztosítása, esetleg vég-
kielégítés stb.) együtt. Mivel még
nem állapították meg a nyugdíját,
nem minősül a Munka Törvény-
könyve alapján nyugdíjasnak, így in-
dokolás nélkül nem mondhat fel a
munkáltatója.
Három testvéremmel van egy közös
ingatlanunk. Én szeretném a test-
véreimtől az ő részüket megváltani,
de két testvérem ebbe nem egyezik
bele. Azt mondták, hogy indítsak
pert ha akarok. Kérdésem az lenne,
hogy milyen költségeim merülnek
fel a perindítással kapcsolatban? 
A tulajdonközösség megszüntetése
iránt indított perben a pert kezdemé-
nyező felperesi fél az után az érték
után fizet eljárási illetéket, amit a
tulajdonközösség megszűntetésével
megszerezni kíván. Például a fenti
esetben ha 8 millió forintot ér az in-
gatlan, minden testvér része 2 millió
forint. Minden tulajdonosnak perben
kell állnia, annak ellenére, hogy az
egyik testvérével meg tud egyezni. A
pertárgy értéke ugyanakkor csak a
másik két testvér tulajdonrészének el-
lenértéke, azaz 4 millió forint lesz,
ami után 6 % eljárási illetéket kell
leróni. 

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

A Petőfi Sándor Művelő-
dési Központba 2008.
ÁPRILIS 15-ÉN, 18
ÓRÁRA VARGA CSABA ŐSMŰ-
VELTSÉG KUTATÓ ŐSI ÍRÁS,
ŐSI NYELV CÍMŰ ELŐADÁSÁ-
RA.
Az előadás az emberiség őskortól nap-
jainkig ívelő szellemi folytonosságát
mutatja be, kiemelve, hogy ebben a
folytonosságban a ma magyarnak ne-
vezett Kárpát-medencei népességnek
döntő szerepe van.
„Európában a ma magyarnak nevezett
nyelv őrzi legtisztábban  – lényegét te-
kintve csaknem változatlanul, valósá-
gos élő kövületként – az őskor szerves
műveltségét, nyelvét, gondolkodás

módját... Itt az ideje
magunk és nyelvünk
Kárpát-medencebéli

őshonosságát tudomásul venni!“ Varga
Csaba
Az előadás ingyenes, de a rendezvény
költségeire és Ivánka Imre 1848-as
honvéd ezredes máriabesnyői sírhelyé-
nek felújítására anyagi támogatást kö-
szönettel elfogadunk. Varga Csaba
könyveinek megvásárlására az előadás
előtt 17 órától lesz le-hetőség. 
Az előadást a Magyar Nemzeti Lobogó
Társasága és a Történelmi Vitézi Rend
szervezi. Belépés csak meghívóval, dr.
v. Bucsy Lászlóval történt egyeztetés
alapján lehetséges. Információ és
meghívó igénylés: 06-30/234-6116.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Megközelítőleg egy esztendő telt
el azóta, hogy a gödöllői Másik
Rádiónál gyökeres változások
következtek be. A helyi médium
irányítását a Magyar Rádió első
könnyűzenei rádióját is vezető B.
Tóth László vállalta el, aki nem-
csak megújult műsorszerkezetet
hozott magával, hanem az általa
– annak idején – kitalált és meg-
valósított Calipso nevet is. Így a
93,6-os frekvencián feltámadt az
egykori legendás adó, amelyen
olyan országosan ismert nevek
jelentkeznek be az éterbe, mint
például Dévényi Tibor, Dombó-
vári Gábor, Török László vagy ép-
pen Nagy Feró. Az elmúlt egy év
történéseiről, tapasztalatairól be-
szélgettünk B. Tóth Lászlóval.

– Egy mindenki által ismert/elismert
rádióst mi inspirál arra, hogy elvállal-
ja egy lokális adó irányítását?

– Pontosan az, hogy egy helyi rádió-
ról volt szó. Több, mint 30 éves tapasz-
talattal a hátam mögött úgy gondoltam,
hogy most egy olyan területen próbálha-
tom ki magam, amiben a korábbiakban
még nem volt részem. Egy olyan közeg-
be csöppentem, ahol – nem szégyellem
bevallani – rengeteget tanultam az el-
múlt egy év alatt.

– Ha valaki annyi ideje van a pá-
lyán, mint Ön, mit tanulhat még?

– Rengeteget. Hiába töltöttem el több
mint három évtizedet az országos lefe-
dettségű rádióknál, hiába van Gödöllő
csupán 25 kilométerre Budapesttől, a
munka mégis más; és pont ez benne a
szép. Sokan úgy gondolják, hogy a vidé-
ki médiumok alacsonyabb szinten telje-
sítik a rájuk bízott feladatokat, de ez
egyáltalán nem így van. A munkamód-
szer egy picit más, a végeredmény vi-
szont ugyanaz. Színvonalas „termék-
kel” kell kiszolgálni a rádióhallgatókat.
Véleményen szerint nekünk ezt Gödöllő

vonatkozásában sikerült elérnünk.
– Mégis, miben tér el egy országos

és egy helyi rádió működése, működ-
tetése?

– Nem sokban, de pont ezek az apró-
ságok adják a különbségek savát-borsát.
Jómagam pont ezen a területen tanultam
a legtöbbet. Egy helyi, regionális rádió
sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a kö-

zösségi jelleg megteremtésére, mint egy
országos adó. Az utóbbinál – apparátu-
sának nagyságánál fogva – nem érvé-
nyesül annyira az „összetartozás” ereje,
mint az előbbinél. A családias légkörből
kifolyólag egy teljesen új munkamód-
szert kellett kialakítanom, olyat, amiben
a korábbiakban nem volt részem.

– A műsorok összetétele, palettája
mennyiben változott a korábbiakhoz
képest?

– Mivel egy helyi adóról van szó,
így meg kellett találnunk a gödöllői és
az országos történések közötti helyes
arányszámot a híradások tekintetéb-
en. Ezen kívül – szerintem eredmé-
nyesen – sikerült egy olyan elegyet
kialakítani, ami nagyszerűen vegyíti a
kereskedelmi és a közszolgálati jelle-
get ebben a szakmában. Emellett olyan
országosan is ismert rádiós szemé-
lyiségek és műsorvezetők kapcsolód-
tak be a Calipso munkájába, ami már

önmagában is garancia a sikerre.
– Egy év távlatából mennyire lehet

megítélni a rádió hallgatottságát?
– Büszkén állíthatom, hogy a hallga-

tottság felfutott. Nagyon sokan telefo-
nálnak be hozzánk, illetve a telefonos já-
tékainkban is igen magas számban vesz-
nek részt a hallgatók. A Calipso lefedett-
sége szempontjából elmondhatom,
hogy a telefont ragadók 50 százaléka
a fővárosból jelentkezik, vagyis a
hallgatottságunk nem korlátozódik
Gödöllő és környékére. A távolabbi
vidékekről is átkapcsolnak hozzánk.
Azt hiszem, ennél nagyobb elismerés
nem is nagyon kell.

– A helyi médiumok az esetek több-
ségében anyagi és technikai nehézsé-
gekkel küzdenek. Önöknél ez milyen
formában jelentkezik?

– Szerencsére nálunk semmiféle
probléma nem áll fenn. Kiváló kapcso-
latot ápolunk a tulajdonossal, sőt, az
elmúlt időszakban olyan technikai vál-
tozások következtek be a rádió életében,
amelyek több évre biztosítják a zavarta-
lan működést; jelen pillanatban ugyan-
olyan modern és korszerű berendezé-
sekkel vagyunk felszerelve, mint bár-
mely más rádió Európában.

– A Calipso Rádió a sport területén
is igyekszik maradandót alkotni...

– Igen, ez pontosan így van. Pél-
dául a Forma 1-es közvetítések kizá-
rólagos jogát is sikerült megszerez-
nünk; ezen kívül a Pekingi olimpiára
is küldünk ki munkatársakat, így a
Gödöllő és környéki hallgatók első
kézből értesülhetnek az ötkarikás já-
tékok minden egyes történéséről.

– Mik a terveik a jövőre nézve?
– Az általunk megkezdett úton sze-

retnénk tovább folytatni a munkát; ami a
visszajelzések alapján jó irányba halad.
Munkatársaim és jómagam mindent
megteszünk annak érdekében, hogy az
emberek a jövőben is egy profesz-
szionális rádió hallgatói legyenek.     -rk-

Calipso Rádió – Friss szemlélet a régi név mögött

Beszélgetés B. Tóth Lászlóval

A Magyar Turizmus Zrt., az Orszá-
gos Idegenforgalmi Bizottság, és
az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium Turisztikai
Szakállamtitkárság vezetői közö-
sen hirdették ki a Magyar Turiz-
mus Minőségi díj 2007. évi nyer-
teseit, melyek között a Lázár Lo-
vaspark neve is szerepelt. 2008.
február 28-án, az Utazás Kiállítás
szakmai napján ünnepélyes ke-
retek között vették át a Magyar
Turizmus Minőség Díjat, amelyet
a HOTREC akkreditált, és a díj az
európai kritériumoknak való
megfelelést igazoló QQ jel hasz-
nálatára is jogosultságot ad.

Ezentúl néhány szálloda és étterem be-
járatánál két részből álló táblát fedez-
het fel a figyelmes szemlélő. Érdemes
megjegyezni, mert azt jelzi, hogy ab-
ban a helyben megbízhatunk, ott az át-
lagosnál magasabb színvonalú kiszol-
gálásra számíthatunk. Jelentős nem-
zetközi elismerés, hogy 2007-ben a
HOTREC (az EU-s tagországok szál-
lodai és vendéglátó szövetségeinek
szakmai szervezete) akkreditálta a prog-
ramot. Ennek köszönhetően a Magyar
Turizmus Minőségi Díj az európai kri-
tériumoknak való megfelelést igazoló
2Q jel használatára is jogosultságot ad
a díjnyertes éttermeknek és szállodák-
nak.

Idén tizennyolc szálloda és három
étterem nyerte el a Magyar Turizmus
Minőségi Díjat. A díj megalapítása óta,
az elmúlt három évben 76 szolgáltató
pályázott, 59 szálloda közül 47 nyert,
17 étteremből pedig 12 képviselője ve-

hette át a díjat. Ma már nem az ár, ha-
nem a magas minőségi szolgáltatás a
versenyképesség legfontosabb kritériu-
ma. A szállodáknak hatszáz, az étter-
meknek pedig háromszáz kérdésre kell
választ adniuk, amelynek során önma-

guk eldönthetik, hogy
megfelelnek-e a magas mi-
nőségi követelményeknek.
A díj három esztendőre
szól, amelynek során utó-

ellenőrzést is végeznek. Meg-
hosszabbításra is van lehető-
ség egyszerűsített eljárás kere-
tében. Már előfordult, hogy
vissza kellett vonni a minőségi
díjat, ugyanis a titkos ellenőr-
zés során kiderült, romlott a
szolgáltatás minősége.
A díjat eddig elnyert éttermek:
Lázár Lovaspark (Domony-
völgy), Apetito Restaurant &
Café (Budapest), Hubertus Hof
(Balatonfenyves) – 2007, Anna
Vendéglő és Panzió (Soltvad-

kert), Borclub Étterem (Mosonmagyar-
óvár), Fresco Étterem (Bp.), Gerbaud
Ház (Bp.), Tanyacsárda (Lajosmizse) –
2006, Aranykacsa Étterem (Pécs), Café
Pierrot Restaurant (Bp.), Gundel Étte-
rem (Bp.), Lamaréda Étterem (Győr).

Zarándoklattal emlékezik a költészet napjára a Socius Kör Közhasznú Egye-
sület és az Igazgyönygök Közhasznú Kulturális Egyesület. Április 19-én a
Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetbe irodalmi emlékhelyeit keresik fel. Útjuk el-
ső állomása Csaroda lesz, ahol a Beregi Keresztszemes Egyesület tagjaival talál-
koznak, majd egtekintik a  2000.évi árviz  újjáépített  településeit. A program
résztvevői felkeresik Kölcsey Ferenc sírját Szatmárcsekén, valamint Móricz
Zsigmond  tiszacsécsei szülőházát.
Időpont: 2008. április 19., szombat. Indulás: reggel 6 órakor a művelődési köz-
pont parkolójából. Hazaérkezés: kb. 21 órakor. Információ: Igazgyöngyök
Kulturális  Közhasznú Egyesület Oskó Gáborné dr. ( 70-343-6085). Socius Kör
Közhasznú Egyesület (70-634-5680)

QQ-tábla – Garancia a vendégeknek

Immár a Lázár Lovasparkban is

Tornyos csárda

Az elsősorban hétvégekre koncentrálódó, megnövekedett vendégforgalom szín-
vonalasabb és kényelmesebb kiszolgálása érdekében a meglevő csárdák mellé,
egy hangulatában hasonló, mégis kissé eltérő megjelenésű új csárda épül a hazai
és nemzetközi szinten is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Lázár Lovas-
parkban – falain gyönyörűen festett motívumokkal, búbos kemencével, a teraszon
kialakításra kerülő impozáns látványkonyhával, valamint a csárdához kapcsolódó
kiszolgáló és mellékhelyiségekkel. 
Az építészeti kialakításokból adódóan Tornyos csárdának elnevezett épület és te-
rasza elsősorban a szabadtéri rendezvények kedvelt helyszíne lesz, várhatóan idén
kora nyártól. Gasztronómiai palettáján grillezett, kemencében és nyárson sült éte-
lek, bográcsban főtt különlegességek szerepelnek. A 200 fő befogadóképességű
Tornyos csárda, amelyet folyosó köt össze a Régi csárdával, mindemellett kiváló
helyszíne lehet céges ünnepi rendezvényeknek, esküvőknek is, hiszen a terem
mindenhonnan jól látható központi helyén színpad került kialakításra, ahol zene-
karok, fellépők helyezkedhetnek el.
A Régi és Tornyos csárdát összekötő részben a földszinten ruhatár, míg a pince 
szinten további vizesblokkok kerültek kialakításra, valamint megnyílik a 20 fő be-
fogadóképességű rusztikus borospince, ahol hangulatos borkóstolók rendezhetők.

Nagyszabású Cigánybál
A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület ismét megrendezi a
nagyszabású gödöllői cigánybált 2008. április 12-én 19 órától.
Fővédnök: dr. Gémesi György polgármester. Védnökök: dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző, Kovács Balázs, a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, és dr.
Révész T. Mihály, a Kastély Kht. igazgatója
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Fellépnek: Gyetvai Judit énekesnő, a „Csillag születik” ifjú táncosai, Lakatos
Zoltán-Rostás Viktor és fiatal cigány táncegyüttese, Mata Tamás és népizenekara,
Lakatos Zoltán nótaénekes és a Gipsy Trió tánczenekar
Jegyelővétel és asztalfoglalás: Gödöllő Polgármesteri Hivatal portáján Kubatov
Jánosnál, valamint a Városi Piac virágos pavilonjában.

Telefon: 06-30-240-4297, 06-20-321-1241
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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!

A gödöllői művésztelep (1.)
1901-ben vásárolt házat Körösfői-Kriesch Aladár a szép természeti kör-
nyezetéről, jó levegőjéről ismert fővároshoz közeli Gödöllőn, az Erdő ut-
cában. Ma ez az utca Körösfői-Kriesch Aladár nevét viseli. Körösfői-Kriesch Aladár 1901-ben már ismert festő- és

iparművész volt. Jó barátságban volt
Nagy Sándorral, akivel már korábban
nyaranta együtt alkottak az erdélyi Dió-
don, fontolgatva egy művésztelep létre-
hozását. 1904-ben formálódik a tényle-
ges művésztelep Gödöllőn, ekkor kap
megbízást Medgyaszay István fiatal épí-
tész Belmonte Leó és Nagy Sándor házá-
nak megtervezésére egy Erdő utcai tel-
ken.
1905-ben költözik Gödöllőre Belmonte
Leó családjával, Juhász Árpád feleségé-
vel, Omelka Vilmával. Zichy István is ki-
jár körükbe. 1907-ben készülnek el a mű-
teremházak, ideköltöznek Veszprémből
Nagy Sándor és felesége, Kriesch Laura
kislányukkal, Pintyővel. Ekkor költözik
ide Frecskay Endre is. Már itt dolgoznak
szövőnőkként a Bácskából érkezett Frey

lányok és a diódi Boér Lenke is. A gödöllői művésztelephez tartoznak már ekkor Moiret Ödön és Sidló Ferenc szob-
rászművész, tanítványként ide járnak Örkényi
István és Szendrői Dezső, majd Remsey Jenő,
Zoltán és Mihály Rezső is.
Az 1909-ben a Nemzeti Szalonban rendezett
nagy csoportos kiállításon állítanak ki közösen
a Körösfői-Kriesch Aladár Nagy Sándorék és a
Gödöllőiek Kiállításán, ekkor vesz igazán tudo-
mást a település az itt élő, kicsit különc visel-
kedésű, rövidnadrágos, szandálos, hosszú hajú
és szakállas művészurakról. Korábban inkább
csak a szövőiskolával kapcsolatos hírekről ol-
vashatunk a helyi sajtóban is. Az itt élő művé-
szek vásároltak vagy béreltek házat Gödöllőn az
Erdő utcában, ezt a környéket nevezhetjük a
művésztelep helyének.
A művésztelep ma is látható épített emlékei a
Körösfői-ház (Körösfői-Kriesch Aladár utca
28.), a szövőiskola épülete (Körösfői-Kriesch
Aladár utca 45.), a Belmonte Leó családjának
(Körösfői-Kriesch Aladár utca 34.), és a Nagy
Sándor családjának (Erkel utca 6.) Medgyaszay István által tervezett műteremházak. Ide sorolhatjuk a később épített

Remsey-házat is (Körösfői-Kriesch
Aladár utca 6.)
Medgyaszay István épületei új arcu-
latot adtak az Erdő utcának. A két
épület, Gödöllőn újszerűnek számí-
tott, de aligha születhetett ebben az
időben korszerűbb, színvonalasabb
egyéni és nemzeti színt hordozó alko-
tás – írja Kathy Imre, Medgyaszay
monográfusa 1979-ben.
Medgyaszay művészetét meghatároz-
ta a bécsi Képzőművészeti Akadé-
mia, ahol Otto Wagner-tanítvány volt,
valamint a népművészeten való isko-
lázottság, amellyel megteremtette
más építészekkel össze nem téveszt-
hető egyéni stílusát. Építészetét az
anyag és a szerkezet törvényszerűsé-
geit felismerő és tiszteletben tartó
egyetemes elvek határozták meg.

Belmonte Leó házát élesen metszett, zárt téglafal síkjai alakították ki, a falak egyszerűségét az emeleti és a tetőterasz
mellvéd falának festői áttörtsége, kerámia elemekkel való
hullámos lezárása, a mellvédfalak felett körben fa pergo-
laívek keretezték. Az ősiség és a korszerűség, az archai-
zálás és modernitás egyszerre van jelen az épületen.
Nagy Sándor házának tömegalakítása mozgalmasabb. Az
alaprajzi négyzet sarkait Medgyaszay levágta, ez lágyabb
megjelenést eredményez, átvezetést ad egyik falsíkból a
másikba. A lesarkított alapformához rézsútos bejáratot
nyitott, amely fedett tornácban fordul át a másik falsíkra.
A műterem hosszanti falához csatlakozó sűrű, faragott
ereszgerendás, emeletes tornácos házat hasonló alakítású
fölszintes öleli. A tömegek oldalirányú lelépcsőzése által
szerves kapcsolatot teremt a kerttel, a környezettel. 
Belmonte Leónak tervezett épületet ma átalakítva láthat-
juk, de így is felfedezhetünk rajta a Medgyaszay által ter-
vezett eredeti részleteket. A Nagy Sándor-házat a műem-
lékvédelmi szempontokat is figyelembe vevő 2001-es
felújítás után ismét megcsodálhatjuk.

(folytatjuk)
Őriné Nagy Cecília művészettörténész

GÖDÖLLÕ ANNO Teleki Pálra emlékeztek

Április 6-án, vasárnap délben tartotta hagyományos megemlé-
kezését a máriabesnyői temetőben a Teleki Pál Egyesület. A
megjelentek gróf Teleki Pálra, a 67 évvel ezelőtt elhunyt tragi-
kus sorsú miniszterelnökre emlékeztek, majd megkoszorúzták
a sírját. Az eseményen részt vett Patrubány Miklós, a Magyarok
Világszövetségének elnöke is.

Kérdőív
Két hétig volt látható a művelődési központban
az a kiállítás, amelyen a Főtér-pályázatra beér-
kezett munkákat tekinthették meg az érdeklő-
dők. A kiállítás ideje alatt – egy kérdőív kitölté-
sével – lehetőségük nyílt a látogatóknak javasla-
tokat tenni, hogyan alakítanák át városunk főterét. Az észrevételeket azonban továbbra is várják az alábbi
címekre: Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), foter@godollo.hu.

1./ Véleménye szerint szükséges-e a városközpont átalakítása, fejlesztése?
2./ Szükség van-e a városközpont parkolási problémáinak enyhítésére? Milyen formában látná a megoldást?
3./ Növelné-e városközpont élhetőségét, ha a főtéren mélygarázsban lehetne parkolni és a felszínen egy par-
kosított, gyalogos városi tér alakulna
ki?
4./ Mi Gödöllő legnagyobb vonzereje,
erősítendő vagy mellette mások erő-
sítése indokolt? Ha szükséges mások
bevonása, akkor az mi legyen?
5./ Milyen látvány-, kulturális és pi-
henő elemekkel rendezné be az új fő-
teret?

Az 1849-es tavaszi hadjárat si-
kereire emlékeznek a Magyar
Hagyományőr Világszövetség
tagjai, akik felelevenítve a 159
évvel ezelőtt tavaszi hadjárat
eseményei hétfőn az egykori
Grassalkovich-kastélyban, majd
a Dózsa György úti temetőben
tisztelegtek az isaszegi csata ál-
dozatai előtt.

Vasárnap Isaszegen látványos csatabe-
mutató keretében elevenedtek fel 1849-
es tavaszának eseményei, majd hétfőn
városunkban emlékeztek az egykori hő-
sökre. A lovasokat a Gödöllői Lovas-
sport és Hagyományőrző Egyesület tag-
jai fogadták és kísérték a kastélyba, ami
egykor jelentős szerepet játszott az ese-
ményekben. Az isaszegi csatát követő-
en ugyanis Kossuth Lajos és tábornokai
a gödöllői kastélyban szálltak meg. Az
itt tartott haditanácskozáson már felme-
rült a Habsburgok trónfosztásának, Ma-
gyarország függetlenségének gondola-
ta, amit az országgyűlés 1849. április
14-én Debrecenben mondott ki.

A kastély díszudvarán tartott ünnep-
ségen Kerékgyártó László, a Görgey
Kör elnöke elevenítette fel az itt történ-
teket, ismertetve azt a haditervet, amit a
haditanács Görgey javaslatára fogadott
el. A tavaszi hadjárat második szakaszá-
ban az Aulich Lajos vezérőrnagy vezet-
te II. hadtestnek, illetve Kmetty György
és Asbóth Lajos ezredesek hadosztálya-
inak jutott az a feladat, hogy Pest előtt

tüntetve kössék le a csá-
szári főerőket, míg a ma-
gyar fősereg többi része
egy északnyugat-délnyu-
gati irányú kerülővel eléri
Komáromot, felmenti a
császári csapatok által
ostromolt erődöt, átkel a
Duna jobb partjára, ezzel
a főváros feladására
kényszerítve a császári
csapatokat.

A kastélyból a Dózsa
György úti temetőbe vezetett az emlé-
kezők útja, ahol megkoszorúzták az isa-
szegi csata áldozatainak emlékművét.
Kevesen tudják, hogy itt Gödöllőn
nyugszik a szabadságharc legifjabb
honvédvadász hadnagya, Illés Bálint is,
aki mindössze 13 éves volt, amikor sá-
rospataki kisdiákként felvették toborzó-
nak.

A koszorúzás után a lovas hagyo-
mányőrzők Vácnak indultak tovább, s
folytatják emlékhadjáratukat május 17-
ig, amikor is Budán ér véget a mintegy
negyven települést összekötő rendez-
vénysorozat.

(b.j.)

Emlékezés az 1848/49-es hősökre

Tavaszi hadjárat

Nagy Sándor háza

A Belmonte-ház

Körösfői-Kriesch Aladár háza ma 
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Cecelia Ahern (aki mellesleg a
jelenlegi ír miniszterelnök lá-
nya), mint a PS, I love you című,
világsztárok szereplésével meg-
filmesített regénye alapján is 
sejthettük már, nagy levélíró le-
het. Ott a hősnő elhunyt férjé-
től, mintegy a túlvilágról kap le-
veleket, egészen addig, amíg
megnyugtatóan el nem rende-
ződik az élete.

Az Ahol a szivárvány véget ér című
magyarul most megjelent könyve pe-
dig nem is tartalmaz mást, csak csu-
pán levelet. A levélregény már diva-
tos volt egy időben, akkoriban, mikor
a romantikus, majd a klasszikus re-
gényírás még nem bontakozott ki. Az
ábrázolás, a kívülről látás győzelmet
aratott a szereplők közvetlen megnyil-
vánulása felett, háttérbe szorította,
majd mint regénylehetőséget egészen
megsemmisítette azt. 

Napjainkra azonban új helyzet állt
elő. Derűre-borúra levelezünk, a leg-
változatosabb témákhoz hozzászó-
lunk, a legkülönbözőbb emberekkel
kapcsolatba lépünk, kinyilvánítjuk a
véleményünket, mondhatni, megva-
lósítjuk önmagunkat – az interneten. 

Régi és újonnan szerzett barátaink-
kal, ismerőseinkkel immár felesleges
találkoznunk, levélben is megoszt-
hatjuk velük gondolatainkat, beszá-

molhatunk nekik napjaink folyásáról.
Ehhez nem kell papírt és borítékot be-
szerezni, postára menni, bélyeget
nyálazni, izgulni, hogy a levelünk
nem kerül-e illetéktelen kezekbe,
vagy nem vész-e el egyszer és min-
denkorra, elég bekapcsolnunk a szá-
mítógépünket, s máris írhatunk rajta
annak, akinek csak tetszik, és arról,
ami éppen eszünkbe jut. 

Csoda lett volna, ha mindez nem
jelenik meg regényformát öltve is. Az
Ahol a szivárvány véget ér csupa 
e-mail és chat szöveget tartalmaz.
Közbe-közbe egy-egy hagyományos
levelet is közöl, vagy meghívót, eset-
leg újságcikket. 

Így, mindezeken keresztül ismer-
hetjük meg a hősnőt, Rosie-t és A
Legjobb Barátját, Alexet. Hogy léte-
zik-e színtiszta barátság férfi és nő
között, most ne firtassuk. Az majd ki-
derül az ő több évtizedes, gyerekként
elkezdett, ötvenéves korukig tartó le-
velezésükből. Amelybe még többen
is bekapcsolódnak, barátok, családta-
gok. Megtudhatjuk, hogy az élet Bos-
tonban sem és Dublinben sem fené-
kig tejfel, na jó, azért Bostonban, kü-
lönösen, ha menő szívsebész az em-
ber, mégis lényegesen tejfelebb. Dub-
lin tekintetében se annyira a helyszín-
nel van a baj – bár az a lepusztult
szálloda a város központjában nem
semmi –, hanem az a kérdés, hogy sze-

rencsés-e valaki, avagy nem. Rosie
enyhén szólva peches nő, de olyan, aki
azért nem ijed meg sem a saját, sem
mások árnyékától. 

Valljuk be, izgatottan nézzük meg
nap mint nap az internetes postalá-
dánkat, s óriási csalódás, ha 0 levelet
kaptunk, míg annál nagyobb izgalom
és öröm, ha annyi levelünk van, hogy
nem győzzük megnyitni – vagy meg-
nyitás nélkül kitörölni – őket. 

Most itt az alkalom, hogy még  má-
soknak szánt e-maileket is elolvas-
hassunk, beavatást nyerhessünk má-
sok legszorosabban vett magánügyei-
be, méghozzá a levéltitok megsértése
nélkül. 
Cecelia Ahorn: Ahol a szivárvány
véget ér

- nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Sorsok a neten

Megalakulásának 15. évfordu-
lóját ünnepli az idén a Gödöllő
Táncegyüttes. Az évfordulót
minden eddiginél nagyobb sza-
bású rendezvénnyel ünneplik
táncosaink, kiállítás, külön gyer-
mek- és felnőtt program várja a
közönséget április 18-án és 19-
én a Petőfi Sándor Művelődési
Központban. Úgy tűnik, az ér-
deklődés is meghaladja az eddi-
gieket, hiszen a gyermekcsopor-
tok részére még egy előadást
kellett beiktatni.

– 15 órakor a gyermekcsoportok Ván-
dorúton című előadásával kezdődik a
Gödöllő Táncegyüttes ünnepi prog-
ramja április 18-án, pénteken. A válto-
zás oka, hogy a gyermekprogram iránt
a vártnál is nagyobb az érdeklődés tud-
tuk meg Iglói Évától, a táncegyüttes
vezetőjétől: – Ez az előadás olyan, mint
egy néprajzi kirándulás. Püspökhatvani
gyermekmulatságot,  hévízgyörki, gal-
gahévízi játékokat, nyárádmagyarósi
táncokat láthatnak többek között az ér-
deklődők. Az előadás különlegessége
azonban, hogy annak szerkesztő-ren-
dezője Pécsi Ildikó, Kossuth-és Jászai -
díjas Érdemes- és Kiváló Művész.

– Hogyan jött az ötlet a közös
munkára?

– Már többször is felmerült, hogy jó
lenne együtt dolgozni, s a mostani alka-
lom jó apropónak ígérkezett, s azt hi-
szem, az eredmény egy nagyon érde-
kes, meseszerű előadás elnyeri majd a
közönség tetszését.

– Hogyan látja, mi az oka az ed-
digieknél nagyobb érdeklődésnek?

– Úgy gondolom, aki az elmúlt
években részt vett a születésnapi gá-

láinkon, az jól tudja, hogy minden év-
ben igyekszünk magas színvonalú prog-
ramot összeállítani. Így a szakma érdek-
lődését is egyre jobban magunkra von-
juk, s egyre több pedagógus, néprajzos,
néptánccal, népművészettel foglalkozó
szakember is kíváncsi ránk. Bennünket
is meglepett, milyen rövid idő alatt el-
fogytak a jegyek a 18 órakor kezdődő

előadásra. Mivel nagyon sokan jelezték
még igényüket, ezért döntöttünk úgy,
hogy délután 15 órakor is tartunk egy
bemutatót. Erre még tudunk jegyeket
biztosítani, s itt is érvényes, hogy tíz
fős csoportoknak kedvezményt adunk.
Nagy öröm számunkra, hogy sikerült
ilyen megoldást találnunk, s ezért kö-
szönetet kell mondanunk Kovács Ba-
lázsnak, a Petőfi Sándor Művelődési
Központ igazgatójának, aki nagy meg-
értéssel fogadta a kérésünket, és min-
den segítséget megadott részünkre a
plusz  előadáshoz. 

– Az idén kettéválasztották a mű-
sort, a felnőttek április 19-én lépnek
színpadra. Mi volt a döntés oka? 

– Egyrészt a produkciók nagy szá-
ma, másrészt pedig az, hogy a felnőtt

együttes műsora is nagyon sokakat
vonz. Nem csak a gödöllőiek kíváncsi-
ak ránk, hanem a környéken működő
táncegyüttesek, művészeti csoportok
szakemberei is. Így erre az estre első-
sorban azokat várjuk, akik a magyar
folklór többféle területét kívánják meg-
ismerni. Magas művészi színvonalú
produkciót láthat majd a közönség, hi-
szen a Gödöllő Táncegyüttes kiváló
minősítéssel bíró együttes, és szólistái
is többszörösen elismert, díjazott tán-
cosok. 

– Tőlük milyen táncokat láthat-
nak az érdeklődők?

– A Galga mentéről
és Szatmárból való
táncokat egy-egy szer-
kesztett blokkban lát-
hatjuk, de az előadás
igazi különlegessége
a juhait kereső pásztor
története lesz. Ezt már
más együttesek is
megpróbálták szín-
padra állítani, ami
nem könnyű feladat.
Most Széphalmi Zol-
tán sajátos feldolgo-

zásában láthatják.
– Az ünnepi program kiállítással

egészül ki. Miből válogattak erre az
alkalomra?

– Fotókkal és tárgyi emlékekkel
elevenítjük fel az elmúlt 15 évet. Ösz-
szeállítottunk például egy listát, amin
mindenki megtalálható, aki egy évig
nálunk táncolt. E mellett ruháinkból
is bemutatunk néhányat, de jó érzés
lesz megtekinteni az elmúlt évek
eredményeit bemutató díjakat, okle-
veleket is. Erre az alkalomra készítet-
tük el azt a dvd-t, amin az együttes
valamennyi korszakából található ko-
reográfia. A kiállítás április 18-tól 25-
ig lesz látható a művelődési központ
Emeleti Kávézójában. 

-kj-

15 évre tekint vissza a Gödöllő Táncegyüttes

Kétnapos gálaprogram
Az Ad Hoc Színház április 27-én va-
sárnap 18 órai kezdettel mutatja be
Georges Feydeau: Bolha a fülbe című
három felvonásos vígjátékát két rész-
ben. Sikeres bemutatkozás esetén ter-

vezik, hogy több, Gödöllő környéki te-
lepülésen is megmérettetik magukat, s
még a tavalyi dunaszerdahelyi meghí-
vásnak is örömmel tesznek eleget. A
társulat tagjai nagyon
hálásak Falk László-
nak és Vágó György-
nek az önzetlen segít-
ségükért, anyagi és lel-
ki támogatásukért.
A Gödöllői Leánykar
május 24-én ad kon-
certet a Dózsa György
úti Fővárosi Szociális
Otthon lakóinak. Má-
jus 31-én a Szenthá-
romság-templomban
19 órai kezdettel önál-
ló hangversennyel kí-
ván bemutatkozni a
város előtt.
Július 4-13. között eu-
rópai meghívásoknak
tesz eleget. A nagysze-
rűnek ígérkező progra-
mukban számos hang-
verseny szerepel: a kó-
rus tagjai négy napot
Münchenben, négyet a
luxemburgi Greven-
macherben fognak el-

tölteni, de izgatot-
tan várják a francia-
országit is, hiszen
9-én a metzi Szent
István-katedrális-

ban adnak
koncertet. A
koncertút be-
fejezéseként, a hazafelé vezető
útjukat megszakítva Aichachban
szeretnék tovább öregbíteni Gö-
döllő város jó hírnevét.
A nyári megérdemelt pihenés
után ősszel folytatják a felkészü-
lést a téli koncertjeikre.
Az egyesület vezetősége csoport-

jaik fellépéseiről fényképes beszámo-
lókkal igyekszik majd tájékoztatni vá-
rosunk polgárait.

Vágó György egyesületi elnök

Cavaletta Művészeti Egyesület 

Új műsorszámokkal
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Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány

„Forma, kifejezés, emléke-
zés” címmel a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtárban és a GIM-
Házban textilművészeti talál-
kozó és kiállítás 
Meghívottak:
NAOKO YOSHIMOTO ja-
pán és SUE HILEY HARRIS
walesi textil-művészek 

Április 12-én (szombat) 15
óra: Vetítéssel egybekötött
szakmai műhelybeszélgetés
meghívott művészekkel. He-
lye: Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központ
előadóterme (2100 Gödöllő,
Dózsa György út 8.)

Április 12-én (szombat) 18
óra: A kiállítás megnyitója a
GIM-Házban. Helye: Gödöl-
lői Új Művészet Közalapít-
vány alkotóháza (2100 Gö-
döllő, Körösfői utca 15-17.)

Köszöntőt mond: 
DR. GÉMESI GYÖRGY 

Gödöllő polgármestere 
Megnyitja: 

SIMONFFY MÁRTA 
Fe-renczy Noémi-díjas 
textilművész, a Magyar

Képzőművészek és Iparművé-
szek Szövetségének elnöke
A négy napig nyitva tartó
kiállítás április 11-14-ig
(péntek, szombat, vasár-

nap, hétfő) 10-18 óráig láto-
gatható a GIM-Házban!
Cím: GIM-Ház, Gödöllő,

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

e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Április 10. csütörtök 17 óra:
Buka Enikő növendékeinek
hangversenye (oboa, furulya)
Április 11. péntek 16 óra: A
Ciprus Fúvósötös koncertje
Április 11. péntek 17.30: So-
modi Károly növendékeinek
hangversenye (trombita)
Április 13. vasárnap 17 óra:
Szilvágyi Sándor gitárestje
Április 14. hétfő 18 óra:
Fodor László növendékeinek
hangversenye a Klarinétkvar-
tett és a Dixix Rhytm zenekar
közreműködésével
Április 15., 17 óra: Vargáné
Korchma Fruzsina növendé-
keinek hangversenye (fuvola)
Április 17. csütörtök 17 óra:
Tóthné Pataki Anikó növendé-
keinek hangversenye (cselló)
Április 18-20.: V. Országos
népzenei verseny

MESESAROK – BÚTOR A LAKÁSBAN 

Múzeumpedagógiai foglalkozás.
Jelentkezés Kerényi B. Eszternél. 
Tel.: 28-419-068

Művészettörténeti óra a kiállításban 
Jelentkezés Őriné Nagy Cecíliánál, 
Telefon: 28-421-998

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

Ibolya Nap – Erzsébet királyné kedvenc virágának jegyében

2008. április 12.



Következő cikksorozatunkban
kertünk dísz- és kultúrnövé-
nyeink metszésével foglalko-
zunk remélve, hogy valame-
lyest rálátást biztosítunk ezzel
növényeink ápolásának szük-
ségességére a nagyobb díszí-
tőértékű és egészségesebb
vegetáció nevelésének érde-
kében.

Első ízben a kreativitásunk kaphat fő
szerepet, hiszen most a formamet-
szésre alkalmas örökzöld és a futó
valamint kúszó növényeink kerülnek
megemlítésre. Cikkünk célja, hogy
rávezessük lelkes és kertbarát olvasó-
inkat a metszés fontosságára, hogy

szeretett otthonunk dísznövényflórá-
janak természetes igényei kielégítése
mellett, az általunk elvárt kritériu-
moknak is megfeleljenek és így tény-
legesen kertünk díszeivé váljanak.

A tavasz előrehaladtával és az idő-
járás melegedésével növényeink
edénynyalábaiban is élénkül a nedv-
keringés és elindul a növekedés. Hiba
azonban a túl korai metszés, hiszen
ebben az időben növényeink fokozot-
tan érzékenyek a gyors lehűlésekre,
ezért nem árt odafigyelni a metszés
idejének megválasztására. Kertünk
lakóinak nagy része igényli a met-
szést, még akkor is, ha egy őskert jel-
legű, növényeink természetes habitu-
sát előtérbe helyező kertet szeretnénk
kialakítani, mivel legtöbbjük metszés
híján hajlamos az elöregedésre, met-
széssel viszont kiváló erőben lévő,
dúsan virágzó cserjék, tömött habitu-

sú örökzöld bokrok,
gazdagon termő ízletes
gyümölcsök lesznek
munkánk eredményei és
futónövényeink is „égig

érő pompás viráglépcsőként” hathat-
nak.

Formametszésre kiválóan alkal-
mas a közkedvelt, kertünkben gyak-
ran előforduló puszpáng, amely több
célú és értékes dísze lehet kertünknek
valamint a szabályos alakzatokat
kedvelő kerttulajdonosoknak jelent-
hetnek ideális választást. Metszésé-
nek legfontosabb kritériuma a bokor
felkopaszodásának elkerülése érde-
kében, valamint hogy munkánkat a
lehulló nyesedék se gátolja, alulról
felfelé haladjunk a nyírással, kissé
befelé dőlve, hogy az alsó ágak is
elegendő fényhez jussanak. Különö-
sen fontos a trapéz alak megtartása a
sövényként vágott bokroknál. A

puszpáng formázásának
csak fantáziánk és met-
szőollónk szabhatnak
határt. Gömbtől kezdve
akár az állatfigurákig
bármilyen formát kiala-
kíthatunk és tökéletesen
dús sövényt is nevelhe-
tünk belőle. 

Lenyűgöző zöld sza-
bályos hátteret, élő ke-
rítést nevelnek különbö-
ző tujafajok, a magyal
és a színgazdag örök-
zöld kecskerágófajták,

dérbabér, japán babérsom, téli zöld
fagyal, tiszafa és például a loncfajok
is. Viszont hogy sövényeink hosszú
távon is megtartsák zölden tömött
formájukat, metszőollónkat sűrűn
kell, hogy elővegyük. A repkény
kecskerágó rendszeres alakító met-
szésével, ami alatt a hajtáscsúcsok
visszacsípését értjük, a formáját
rendben tarthatjuk, elkerülhetjük a
virágzás utáni felnyurgulást, a kusza
növekedést. Persze ha tarka levelű
fajtát választunk, megfigyelhető a
visszazöldülés, ilyenkor a hajtást az
eredési pontjánál vágjuk

Feltűnő fényes levéllemezű örök-
zöld szegélynek, sövénynek kiválóan
alkalmas a fikusz, mely metszéssel
szép formájú, mutatós növényként
dísziti kertünket.

Kertünk árnyékolásra, befuttatásra
is használt növényei is változatos

metszést igényelnek, pl. az egyik leg-
szebb virágfalat alkotó növényünk az
iszalag, melynek metszése fajtánként
is nagy változatosságot mutat. Pél-
dául a korai virágzású clematisok
metszésénél fő szempont, hogy a ma-
gasságot, valamint a laza forma kine-
velését és új hajtások képződését elő-
segítsük és az elöregedett és fiatal
hajtások arányát megfelelő egyen-
súlyban tartsuk. Elég a virágzás után
az elöregedett ágakat kivágni és a túl
sűrűn álló részeken a hajtásokat vis-
szavágni, a növényünk habitusát
megtörő hajtásvégeket eltávolítani,
mivel hajlamosak túlzottan szétterül-
ni. Későn virágzó iszalagoknál más
eljárást alkalmazunk, ami a gazdag
virágzás eléréséhez, az elöregedett
ágak rendszeres, arasznyi magassá-
gú visszametszésével egy erős és
egészséges rügy felett elvágva az új-
rahajtások az évi folyamatos metszés
hatásaként bőven virágzó egészsé-
ges növényt csodálhatunk kertünk-
ben, amely a különböző betegségekre
rezisztensé válik.

Egyszerűbb metszést igényel nép-
szerű árnyéktűrő növényünk, mely jó
helyre telepítve rendszeres metszés-
sel jó talajtakarónkká válhat, aminek
csak a méretét szükséges valamelyest
korlátozni, hogy megakadályozzuk
azt, hogy kinője helyét, vagy egy ér-
tékes növényünkre felfusson.

Nem is olyan régen szinte minden vidé-
ki házban normális volt a tyúktartás.
Mára ez is megváltozott. Szinte csak el-
vétve találunk egy egy kertet, ahol még
létezik a baromfiudvar. A tyúktartás ma
már sok mindenben változott és egyre
gyakoribb, hogy nem csak a tojása,
vagy a húsa miatt tartják a baromfikat,
hanem különlegességük miatt. Manap-
ság egyre többen gondolnak a baromfi-
ra, mint hobbiállatra. Változatos külle-
mük és színes tollazatuk szemet gyö-
nyörködtető látvány.

Nem csoda hát, ha sokunknak újra
kedve szottyan a baromfitartáshoz! Vá-
lasztani azonban nem egyszerű, ugyan-
is közel 150 fajta 500 variációját tartják
jelenleg nyilván. Rengeteg szempont
szerint választhat valaki dísztyúkot.
Színei, tolla, mérete, alakja, vagy vala-
milyen más különlegessége miatt. Sőt
ahány ország, annyi féle dísztyúk lé-
tezik. Bár valamiben mindegyik egye-
di, mégis tartásukban nem sokban kü-
lönböznek a házityúktól.

Kezdetnek olvassuk el a fajtára vo-
natkozó szakirodalmat, és ha módunk-
ban áll, kérdezzünk rá a tenyésztőnél is
a fajta sajátosságaira, igényeire. A tyú-
kok tartásával kapcsolatosan vannak ál-
talános szabályok is, melyek betartásá-
val szebbé, nyugodtabbá, egészsége-
sebbé tehetjük baromfink életét.

A baromfiól fekvése lehetőleg kele-
ti-déli irányú legyen, ugyanis a házi-
szárnyas nem kedveli a szeles, huzatos
helyet. Az ólja esőtől védett és fagy-
mentes legyen. A fagymentesség külö-
nösen a nagytarajú fajtáknál fontos,
mert fagyási sérülések náluk alakulnak
ki a legkönnyebben. Ha mégis megtör-
ténne a baj, gyorsan dörzsöljük be ke-
vés hóval a fagyott testrészt (taraj, állb-
egy), hogy fokozzuk annak vérellátá-
sát, majd kenjük be olajjal, ezzel meg-
akadályozhatjuk a további károsodást.
Ha nem bízunk a népi bölcsességek-
ben, akkor legjobb, ha bevisszük mele-
gedni a lakásba, vagy bármilyen fagy-
mentes helyre – abból baj nem lehet.

A baromfiól építésekor nem csak an-
nak védettségére, hanem talajára is
ügyelnünk kell. A baromfi számára jó
talaj laza szerkezetű, kissé homokos és
vízáteresztő. A legfontosabb azonban,
hogy megfelelő mennyiségben tartal-

mazzon kavicsot is, mely elengedhetet-
len a zúzógyomor tökéletes működésé-
hez, tehát az emésztéshez. Az ólhoz tar-
tozzon kifutó is, amely nemcsak szép,
de hasznos is, ugyanis a baromfiak
zöldigényét remekül fedezi. A tyúkól
mérete az állatok nagyságához és lét-
számához igazodik. Egy normál mére-
tű baromfinak legalább 0,5 m2 belső ól-
területre van szüksége. Kisebb helyen
is elfér, de nem érzi jól magát.

A lakberendezésről se feledkezzünk
meg, ami baromfik esetében többnyire
az ülőrudat jelenti. A gyengén repülő
fajtáknál (mint pl. a holland bóbitás) az
ülőrúd alacsonyan (legfeljebb 50 cm
magasan) legyen, a többi fajta esetében
lehet magasabban is. A lényeg csupán
annyi, hogy az 5 cm átmérőjű ülőrudak
egy magasságban legyenek (különben
mindegyik a legfelsőt akarná birtokol-
ni) és, hogy fejenként 20 cm-es ülőhe-
lyet biztosítsunk.

Helyes takarmányozásuk legalább
olyan fontos, mint környezetük kiala-
kítása. Táplálékuk jelentős részét gabo-
nafélék adják, ilyenek pl. a búza, a ku-
korica, a napraforgó és a cirok. Ezekből
télen a kukorica és a napraforgó legyen
a domináns. A táplálékkiegészítők (vi-
tamin, ásványi anyag) adásáról se fe-
ledkezzünk meg! Természetesen a leg-
jobb, ha a vitaminokat friss, zöld növé-
nyek fedezik, de télen, amikor ilyesmit
nem kapnak, a kereskedelemben besze-
rezhető vitaminokat etessünk velük.

Állataink gondozásába a rendszeres
takarítás is beletartozik. Fontos az ólak,
kifutók, etetők és itatók rendszeres
tisztítása. Gondoskodnunk kell továbbá
az állomány élősködőktől való mentes-
ségéről is. Ha a fent említett tanácsokat
betartjuk egészséges és boldog díszba-
romfi-udvar tulajdonosai leszünk!
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HEROSZ

Vigyél haza!

3 hónapos keverékek 5 hónapos tacskó keverékek

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

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

3 hónapos puli keverékek

Állati dolgok

Tartsunk dísztyúkot!

Április 12-13.:

dr. Szász Viktor

Tel.: 20/584-1233

Veresegyház, Erkel F. u. 3/E

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

3 hónapos keverékek

3 hónapos keverék szukák

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

április 12. (szombat) Présház
április 19. (szombat) Köztársaság út sorompó
május 3. (szombat) Kazinczy krt. rendelő
május 10. (szombat) Vásártér

Nem csak kertészeknek...

A metszés (1.)

Előző számunkban írtunk a bé-
kák védelmének fontosságá-
ról. Így most bemutatjuk kert-
jeink leggyakoribb kétéltű la-
kóit, hogy közelebbről is meg-
ismerhessük őket.

A zöld varangy (Bufo viridis), szinte
a legtöbb kertben megjelenik. Ez a faj
kisebb, mint a barna varangy, a kifej-
lett állatok hossza nem éri el a 10
cm-t. Bőre kevésbé szemölcsös. Hát-
oldalán világos, szürkés alapon sötét-
zöld foltok láthatók, amelyeket piros
pontok tarkíthatnak.

Magyarországon mindenütt előfor-
dul, síkvidéken csakúgy, mint a
domb- és hegyvidéki területeken.

Élőhelyeivel szemben nem túl vá-
logatós. Nedves rétek, száraz hegy-
oldalak, mészkősziklás dombvidé-
kek, kertek, gazdasági udvarok, bá-
nyák, mind megfelelnek számára, ha

azokon elegendő táplálékot
és megfelelő búvóhelyet
talál. Gyakori a lakott terü-
leteken is, ahol a pincék,
aknák jó telelési lehetősé-

get biztosítanak számára.
Április közepén-végén jön elő tele-

lőhelyéről, s nem sokkal utána, május
elején-közepén párzik. Nem ragasz-
kodik annyira a megszokott szaporo-
dóhelyéhez, ennélfogva a vándorlási

útvonala is jóval rövidebb. Megfe-
lelnek számára a sóderbányák nö-
vényzetmentes sekély pocsolyái, a
halastavak, út menti árkok, szikes
tocsogók, vagy a kerti tavak is. A
hím a párzási időszak alatt, főleg
este és éjszaka, de gyakran nappal
is, jellegzetes, hosszantartó pirregő
hangot hallat és így próbál nős-
tényt csalogatni magához. A nős-
tény akár 10.000 petét is rakhat,
melyek átmérője 1,5 mm. Az ebi-

halak 3-4 nap elteltével fejlődnek ki.
Általában 2-3 hónap múlva alakulnak
át, többnyire egy időben és csapato-
san hagyják el a vizek környékét.

Kertjeink féregirtói. Táplálékuk-
ban mindenféle féreg, rovar, bogár sz-
erepel, de elfogyasztják a meztelen
csigákat is.

Telelni október közepén húzódnak
el. Általában földi lyukakban, na-
gyobb avarkupacok, farakások, gyök-
erek stb. alatt vészelik át a telet.

A zöld varangy általános elterje-
dése és gyakorisága miatt nem veszé-
lyeztetett, sőt helyenként kifejezetten
gyakori faj.

Kertünk élővilága

A zöld varangy
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18-08 óra között és hétvégén. 
Tel.: 28/430-655.

Április 6-13-ig: Kígyó, Gábor Áron u. 3.
Telefon: 430-069
Április 13-20-ig: Sanitas (Tesco, Thegze L. 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

A Gödöllői Királyi Kastély Kht.
műszaki adminisztrátor

munkatársat keres azonnali
belépéssel!

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
kastély titkárságán, Vámosi Ritánál

vagy e-mailen: 
vamosi.rita@kiralyikastely.hu 

Tel:28-420-331

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁRVERÉST HIRDET GÖDÖLLŐN, A DAMJANICH JÁNOS
UTCÁBAN TALÁLHATÓ KÉT EGYMÁS MELLETTI LAKÓTELEK, VALAMINT A BONCSOK- ÉS A 

KECSKÉS-DŰLŐBEN FEKVŐ MEZŐGAZDASÁGI RENDELTETÉSŰ FÖLDRÉSZLETEK 
TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE

I. Lakótelkek:
1.) A 4003/4 helyrajzi számú, 1272 m2 területű, családi ház építésére alkalmas ingatlan Gödöllőn, a 
Damjanich János utca 21/a. szám alatt található.
2.) A 4003/5 helyrajzi számú, szintén 1272 m2 területű, családi ház építésére alkalmas ingatlan Gödöllőn, a Damjanich János utca
21/b. szám alatt található.
Az ingatlanok közművel ellátatlanok. A Damjanich János utcában víz, elektromos energia, gáz, szennyvíz és telefon közművek talál-
hatóak.
Mindkét telek kikiáltási ára: bruttó 10.800 Ft/m2, azaz bruttó 13.737.600 Ft.
II. Mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek:
1.) 7010/2 hrsz-ú, 1055 m2 területű, kert művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 4.000 Ft/m2,
2.) 7186/2 hrsz-ú, 598 m2 területű, kert művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 4.000 Ft/m2,
3.) 7257/2 hrsz-ú, 3552 m2 területű, kert és szántó művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 2.000 Ft/m2,
4.) 7290/1 hrsz-ú, 2907 m2 területű, szántó művelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 2.100 Ft/m2.
Az árverés helye: Gödöllő, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség
Az árverés ideje: 2008. április 22., 15 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: 
Bánatpénz címén a megszerezni kívánt ingatlan kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által
biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Az árverésre a mezőgazdasági földrészletek esetében csak belföldi magánszemélyek jelentkezhetnek!
Jelentkezni lehet 2008. április 21-én 16 óráig a Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján, a II. em.
233. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-253),  aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad, illetve az ingat-
lanok megtekintésére időpont egyeztethető vele.
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TELEFON: 30/266-4789, 28/420-634

Üzletbérlési lehetőségek a vá-
rosi piaci csarnok emeletén!
Érdeklődni: 06-30/5030-777.

Parkoló bérlési lehetőség a pi-
aci mélygarázsban! Kamerás
megfigyelés, biztonsági felügye-
let, 24 órás hozzáférhetőség,
kedvező ár.
Érdeklődni: 06-30/5030-777.

KERESSÜK

2008. március 9-én elveszett
Buksi, a tacskó keverék  és a
Brúnó névre hallgató óriás
schnauzer kutyusunk.
Ha valaki látná, esetleg befogná
őket,  a 06-20/521-04-45-ös, vagy
a 06-30/369-25-35-ös számon ér-
tesítsen. 

Három kisgyermek várja vissza
őket. Feltehetőleg együtt kóborol-
nak, hiszen együtt nőttek fel.
Békés, kézhez szokott állatok, tel-
jesen veszélytelenek. Oltva, féreg-
telenítve vannak

ELVESZETT
a LUCKY névre
hallgató, szürke-
fekete, csonkolat-
lan farkú, 2 éves
Spániel.
Tel:70/329-1957;
70/329-1956.

LOMTALANÍTÁS

A családiházas övezetben a jövő héten a  következő
helyeken és időpontokban lesz lomtalanítás:  
Április 14. hétfő: Röges u. – Berente u. sarok, Röges
u. vége, Kazinczy u. 8. sz. elé, Körösfői K. A. u. –
Dózsa Gy. u. sarok, Petőfi tér 1. sz. elé, Bajcsy Zs. u.
közepe, Bajcsy Zs. u. (borozónál), Szilhát u. eleje, Szil-
hát u. vége, Surin I. u. 6-8. sz. elé, Ripka F. u. 14. sz.
elé, Bethlen G. u. eleje;
Április 16. szerda: Bethlen G. u. – Grassalkovich u.
sarok, Bethlen G. u. vége, Bethlen G. u-ba a Grassal-
kovich u. és Szőlő u. közé, Munkácsy M. u. – Szabad-
ság u. sarok (lakóház és iskola közé a parkolóba),
Zombor u. sarok, Szabadka u. - Munkácsy u. sarok,
Tompa u. – Fiume u. sarok, Munkácsy M. u. – Október
6. u. sarok, Munkácsy M. u. – Március 15. u. sarok,
Grassalkovich u-ba az Árpád u. közelébe, Grassalko-
vich u-ba a Rákóczi u. közelébe, Béke u-ba a Március
15. u. és Október 6. u. közé;
Április 18. péntek: Fiume u. 7. sz. elé, Tompa M. u. 6.
sz. elé, Árpád u. 8. sz. elé, Árpád u. 31. sz. elé, Rákóczi
u. 12. sz. elé, Rákóczi u. 23. sz. elé , Grassalkovich u. –
Hunyadi u. sarok, Hunyadi u. 17. sz. elé, Hunyadi u.
közepe, Zrínyi u. 3-5. sz. elé, Zrínyi u. 22. sz. elé,
Zrínyi u. vége

ÉRETTSÉGI

A Madách Imre Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium esti tagozatán 3 év
alatt szerezhetnek érettségi bizonyít-
ványt azok, akik a 16. életévüket betöltöt-
ték, nem tankötelesek és hagyományos
szakmunkásképzőt, egészségügyi iskolát,
gépíró-gyorsíró iskolát, vagy olyan 9. osz-
tályt végeztek, ahol az oktatott tantárgyak
legalább 90%-a közismereti tantárgy volt.

Tanítás
minden héten hétfőn és csütörtökön

(havonta egyszer kedden is)
15:15-19:40-ig

Jelentkezni
a Madách Imre Szak-középiskolában
(Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3., Dávid 
Lászlóné igazgatóhelyettesnél lehet.)

Telefon: (28) 520-713 
Jelentkezési határidő: május 15.

FELHÍVÁS

Értesítem a tisztelt szülőket,
hogy a tanköteles korú, leendő
első osztályos gyermekük be-
iratására a következő időpon-
tokban kerül sor:

ÁPRILIS 18., PÉNTEK, 8-18 ÓRÁIG
ÁPRILIS 19., SZOMBAT 8-12 ÓRÁIG

A beírás a gyermek születési anyakönyi kivona-
tának és az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanusító igazolás bemutatása alap-
ján, a lakóhely vagy tartózkodási hely körzeté-
ben található általános iskolában történik.

dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző



ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk.
Érd.:  30/913-8769.
*Gödöllői városi piacra, zöldség boltba, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező,
nem dohányzó kollégát keresünk azonnali kezdéssel is. Érd.:30/230-1953,
30/9492-228
*Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk 4 órás munkába. Ugyanitt idény jel-
legű munkára áprilistól október 31-ig büfébe eladót felveszünk. Nyelvtudás
előny. Érd.: 30/223-98-01
*Gödöllői könyvelőiroda, könyvelő munkatársat keres. Az önéletrajzokat a
következő email címre várjuk: g.szekeres@chevroletkatona.hu
*Képesítéssel rendelkező eladót felveszünk 4 vagy 8 órában. Tel.: 20/9414-638
*Gödöllői gépjármű márkakereskedés felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére: bérgépkocsi értékesítő, gépkocsi mosó. A jelentkezéseket a
30/221-0687-es számon várjuk.
*Gödöllői autósiskola elméleti és gyakorlati oktatót keres. Tel.: 20/9414-638
*Diplomás ÓVODAPEDAGÓGUST (szeptemberi kezdéssel) és ANGOL NYELV-
TANÁRT(április végétől) keresünk kizárólag hosszútávra, gödöllői munkahelyre.
Tel:70/ 527-1637
*Cégünk keres gyakorlott CO-2 HEGESZTŐKET Gödöllői munkahelyre. Kiemelt
bérezés. Szállás, utazás biztosított! Tel: 20/492-3044
*Kft keres hegesztőket hosszútávra. Kiemel bérezés, szállás, utazás biztosít-
va. Tel: 20/3486-695
*Cégünk keres autófényező végzettséggel rendelkező szakembereket és füg-
gőzni tudó minősített CO-2 hegesztőket, ill. szerkezetlakatosokat. Dunakeszi
munkahelyre. Kiemelt bérezés. Tel: 20/492-3044

*Háztartása vezetésébe besegítek. Takarítás, vasalás. Gyermek ill. id. szülő
felügyeletét rendszerességgel és esetenként is vállalom. Tel. 20/476-0648
*A MÉDIALOG ZRT. HAJNALI HÍRLAPKÉZBESÍTÉSRE MUNKATÁRSAKAT
KERES. Érd: 30/817-0361
*Közjegyzői iroda középfokú végzettséggel rendelkező, számítógép
kezelésében jártas munkatársat keres. A Jelentkezéseket lehetőleg
fényképes önéletrajzzal, az elérhetőségek megjelölése mellett a szabov-
dr@vnet.hu.email címre várjuk.
*Nemzetközi cégcsoport gödöllői területre jó kommunikációs képességű, cél-
tudatos munkatársakat keres. Havi 160 E Ft. Tel: 20/5628-400
*Építkezésre alkalmi munkást keresek. Tel: 20/556-2501
*Szépségszalonba KOZMETIKUST keresünk. Tel: 70/264-4654
*Gödöllői étterem FIATAL, ÉRETTSÉGIZETT FELSZOLGÁLÓNŐT 30 éves korig
FELVESZ. Gödöllő és környékiek jelentkezését várom. Tel: 20/9148-885
*Gödöllői cég keres középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalókat 2
műszakos munkarendben hosszútávra, versenyképes fizetéssel könnyű fizikai
munkára. Szintén Gödöllőre keresünk elektrotechnikust, elektroműszerészt és
villanyszerelőt. Érd: 28/545-525, 30/868-4381
*Újonnan nyíló gödöllői irodaházunkba keresünk munkatársakat. Tel: 20/386-
9373 Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 69/A péntek reggel 9.00.
*IRODAI TEVÉKENYSÉGRE KERESÜNK ÚJ MUNKATÁRSAKAT gödöllői iro-
daházunkba. Tel: 20/490-4662
*Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont: Gödöllő, Szent-Györgyi Albert
u. 4. pályázatot hirdet legalább középfokú végzettséggel rendelkező
ÜZEMELTETÉSI CSOPORTVEZETŐI munkakör betöltésére, akinek FELADATA a
MŰSZAKI és GONDNOKSÁGI FELADATOK IRÁNYÍTÁSA. Bővebb leírás a
www.abc.hu honlapon található. Jelentkezni 2008. április 20.-ig szakmai
önéletrajzzal a fenti címen, ill. e-mailen: pegerne@abc.hu lehet.
*Palotakerti fagylaltozóba és büfébe: fiatal, jó megjelenésű női dolgozót kere-
sek. Tel: 20/423-6335
*Délutáni munkára jogosítvánnyal és autóval rendelkező tapasztalt gépkoc-
sivezetőt keresek. Tel. 30/694-5702
*Középkorú hölgy nagytakarítást, háztartási, házkörüli, kerti munkát alka-
lmanként ill. rendszeresen vállalna referenciával. Tel: 30/359-5690
*Nyugdíjas nagymama gyermekfelügyeletet, háztartásba besegítést, vasalást
vállal. Kedd, szerda, péntek. Tel: 20/572-7566 délután.
*Háztartás rendben tartását vállalom (takarítás, ablaktisztítás, vasalás). Precíz
munka korrekt áron. Tel: 30/397-3695
*Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással orvostechnikai ter-
mékek irodaházon belüli értékesítésére. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Tel: 30/857-7940
*Újonnan nyíló gödöllői irodánkba keresünk irodai munkára megbízható
munkatársakat. Uniós fizetés. Számlaképesség előny. Tel: 70/634-1132
*Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk szakképzett pultos
hölgyet, ill. konyhai kisegítőt részmunkaidőbe. Gyakorlat előny! Érd:
70/2199-934
*KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG! Gödöllőről v. vonzáskörzetéből,
legalább érettségivel rendelkező munkatársakat felveszünk tanácsadói
munkakör betöltésére. Barátságos környezetet, kezdő anyagi támogatást,
ingyenes képzést ajánlunk fel. Jelentkezni lehet: 06-20-514-5679
*ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI ÜZLETKÖTŐT KERESÜNK GÖDÖLLŐ ÉS
KÖRNYÉKÉRE. Tel: 30/9-727-450
*Fiatal női eladót keresünk kereskedelmi végzettséggel. Kézzel írott,
fényképes önéletrajzot zárt borítékban kérjük leadni: 2100 Gödöllő, Petőfi
tér 16. Happy Boksz Ajándékbolt 
*Gödöllői áruházunkba keresünk dolgozni akaró takarítókat délutáni ill.
éjszakás munkaköri beosztásban. Érd: 30/482-2490
*Szűrővizsgálatok szervezésére munkatársakat keresünk. Telefonos
munka. Érd: 70/242-5737
*GÖDÖLLŐI KÉZI AUTÓMOSÓBA FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESEK. Tel:
30/9-915-554
*E.ü.-i kérdőívek kitöltéséhez fiatal munkatársakat keresek Gödöllő és
környékéről. Tel: 70/200-5490, 28/413-417
*KATEDRA NYELVISKOLA Gödöllő angol, spanyol és olasz nyelvtanárokat
keres. Tel: 20/984-5070, www.katedra.hu, godollo@katedra.hu 

INGATLAN
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2
lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló
saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635

*Gödöllőn  (egyetem mögött) 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház,
780 -as teleken eladó. Tel: 20-9-805-765
*Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában egy 71 nm-es, III.
emeleti, 3 szobás, erkélyes (nem panel) lakás. A fürdőszoba, wc, konyha
és az előszoba szépen felújított. Parkettás szobák, új radiátorok, egyéni
vízórák, és csendes, otthonos környezet jellemzi a lakást. Iá.: 13,8mFt.
Tel.:20/414-2024.
*Gödöllőn 100nm-es családi ház, 450nm-es telekkel eladó. Tel.: 20/315-8525
*Eladó 3 szobás, tégla, gázkazános családi ház az Alvégben Villany,
vízvezetékek cserélve. Iár 22 MFt 20-772-2429
*Új építésű családi ház  a Fenyvesben 3 szoba+nappali kulcsrakész ár: 33
Mft 20-772-2429
*Eladó ÚJ ÉPÍTÉSŰ ikerház Gödöllőn  Királytelepen! 3szoba+nappali, kombi-
cirkó radiátorokkal, alsó szinten padlófűtéssel. Emeltszintű szerkezetkész ár:
23 MFt. Kulcsrakész ár:26,7 m Ft 20-772-2429 
*GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK lakható kis téglaházzal, jó környéken ELADÓ Iár
13,8 MFt 20-772-2429 www.godolloihaz.hu
*János utcában 2 szobás erkélyes lakás ELADÓ Iár 11,2MFt. 20-7722428
*ELADÓ 2 szobás gyönyörűen felújított lakás Gödöllőn központban! Iár 11
MFt 20 772-2428
*SZADÁN 840nm, 21méter széles ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Iár 6,9 MFt  20-
772-2429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT  SZADA és GÖDÖLLŐ legnagyobb
telekválasztéka! www.godolloihaz.hu
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ SZOCPOLKÉPES IKERHÁZ Kistarcsán, csendes, jól megközelí-
thető helyen ELADÓ! Kulcsrakész Iár 18,5 MFt 20 772-2428 
*GÖDÖLLŐN Kertvárosban 3 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 27,5MFt ÚJ
ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722429 www.godolloihaz.hu
*Eladó társasházi lakás Gödöllőn! 35m2 hasznos terület, 1 galériázott
szoba, 25m2-es közös pince, veranda, központhoz közel. 2006-ban
felújítva. Iár 7,7 MFt. 20-7722429
*Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 2 szint, 170m2, 4 szoba + nappali,
szép telek. Iár 27,5MFt. 20-7722429

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési információ:Hirdetési információ:

20/911-86-43
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:H: 8.30 – 13-ig,
Sz-Cs: 8.30-15.30-ig, P: 8.30-12 -ig

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
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-Újépítésű 80m2 lakások kis kerttel kulc-
srakészen 22,5 MFt.
-Családi ház 105m2, a telek 702 m2 kétlaká-
sosként is használható 24,9MFt.
-Főutvonal melletti 86m2 üzlet, iroda vagy
szolgáltatás céljára kiadó 130eFt/hó.
-Palotakert egyedi fűtéssel rendelkező
44m2-es lakás 9,7 MFt.
-Sorházi nagyon jó beosztású 130m2
lakóház, nappali + 3 szobás  36m2 garázzsal
36m2 terasszal 22 MFt. 
-Téglaépítésű 50m2 cirkó fűtéses lakás
garázzsal 12,5 MFt.
-Panorámás 930m2 telken 117m2 családi
ház beépíthető tetőtérrel 28MFt.
-Fót új építésű nappali+2szobás második
emeleti lakás kiadó 85eFt/hó.
-Építési telek a Rögesben 637m2 közművek
a telekre vezetve 10,9MFt.



*ÁRZUHANÁS! GÖDÖLLŐN duplakomfortos 2+3 félszobás családi ház 1200
m2 telekkel ELADÓ. Iár 32 MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429 
*ELADÓ 765m2-es déli fekvésű építési telek Veresegyházon zöldövezetben. Jó
szomszédok, sík, rendezett, bekerített terület! Iár 10,9MFt 20-772-2428
*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az
OTP mellett– SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722429 / 20-7722428
www.godolloihaz.hu
*Eladó ház Hévízgyörkön!1080m2-es telken 70m2-es, lakható tégla +
vertfal építésű, 2 szobás ház terasszal, pincével. Konvektor és kályha
fűtés. Iár 7,2 MFt.20-772-2429
*Eladó ház Aszódon nappali + 2 és fél szobás, garázsos jó állapotú csalá-
di ház konvektoros fűtéssel Iár 16,2 MFt. 20-804-2102
*ELADÓ 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth Lajos utcában. Iár 10,3 MFt
20-804-2102 
*Eladó 1,5 szobás erkélyes cirkófűtéses felújított lakás a János utcában
új nyílászárók Iár 10,5 MFt 20-772-2428
*Eladó felújítandó tégla családi ház Gödöllőn a Boróka utcában 2 szobás
+konyha, étkezős, konvektor+ cserépkályhafűtés szuterénes. Iár 16,8MFt
20-772-2428
*Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek 11 M-ért, uitt kb. 360
m2-es közművesített ikerház építésére alkalmas telekrész eladó. Iá: 3 M.
Tel: 28/404-124, 30/2766-526
*Gödöllőn (Boncsokban) zártkerti 836 m2 telek faházzal, gyümölcsfákkal
eladó. Ára: 4,2 M Ft. Tel: 30/383-9640
*TELEK eladó a Boncsok-dűlőben. Ugyanitt KIS KUTYAHÁZAK, nagy
faasztal 2 lócával is eladók. Tel: 30/2850-144
*Gödöllőn a REMSEY krt.-i TEREMGARÁZSBAN AUTÓBEÁLLÓ ELADÓ!
Iár: 1,7MFt. Érd: 30/924-6979
*Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es telek, termő gyümölc-
sössel 650 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/375-4849.
*Gödöllőn, a Kossuth L. utca 39.-ben egybeállásos, 21 m2-es,
járólapokkal burkolt garázs eladó. Iár: 3,3MFt. Érd: 20/324-1972
*MARIKATELEPEN a CSÁRDA után kb. 750 m2 külterületi zárt kert
eladó. 70/508-8727
*GARÁZS eladó a János utcai garázssoron. Elektromos áram, szerelőak-
na. Iár: 1,75MFt. Érd: 30/924-6979
*Domonyvölgyön belterületi, déli fekvésű panorámás 2350 m2-es
megosztható építési telek 80 m2-es felújítható házzal eladó. Tel: 28/421-619
*Gödöllőn, Blahafürdőn eladó közös tulajdonú, panorámás telek fele. 110
nöl, faházzal. Iár: 4,2 M Ft. Érd: 20/911-7344
*Építési telek Gödöllőn, Sajó utcában, csendes helyen, kis lakóházzal, jó
közlekedéssel, ásott kúttal, összközműves, tehermentes, tulajdonostól
eladó. Iár: 15,9 MFt tel: 30/264-9694
*KERESEK Gödöllőn és környékén eladó ingatlanokat; országos hálózat.
Katona: 30/640-1180
*Eladó Isaszegen Március 15. u. 11sz. alatti 2 szoba + am. konyhás összkom-
fortos családi ház 300nöl kővel burkolt, parkosított kerttel, klímával, elektro-
mos kapu + garázsajtóval. Tetőtér beépíthető. Iár: 23 M Ft. Tel. 30/316-5335
*VALKÓ KÖZPONTJÁBAN ELADÓ új építésű 2×70 m2-es
ÜZLETHELYISÉG, (alul húsbolt üzemel, tetőtéri üzlethelyiség üres). Érd:
20/455-3963, 20/3137-489
*Eladó a Kazinczy körúton 2007.-ben teljes körűen felújított 2,5 szobás
(64 m2), földszinti lakás. Egyedi cirkófűtésű, elektromosan átvezetékelt,
nyílászárók cserélve. Ár: 14,3 M Ft. Tel: 20/976-2153
*VENNÉK GÖDÖLLŐ CENTRUMÁBAN magasföldszinti v. 1.em. 40-50m2 körüli
EGYEDI FŰTÉSŰ újszerű v. felújított LAKÁST TULAJDONOSTÓL. T: 30/859-6759
*Gödöllő Blahai részén 95 m2, 2+2 szobás családi ház 320 négyszögöles
panorámás telken eladó. Iár: 30,9 M Ft. Érd: 30/670-2487
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es,
jó állapotú lakás. Ár: 13,5MFt. tel: 70/320-6985
*Palotakerten 2. emeleti 2 szobás 61 m2-es részben felújított lakás
12,2MFt-ért eladó. Tel: 20/597-1286
*Eladó lakás Gödöllőn a Szőlő utcában. 69 m2-es, 1+2 félszobás,
étkezős, tárolós, parkra néző, csendes, erkélyes, világos, egyedi fűtéses,
alacsony rezsijű magánszemélytől! Tel: 30/475-0807

*Felújított palotakerti 2 szobás panellakás eladó május végi költözéssel.
Iár: 12 M Ft. Érd: 20/3328-342
*Gödöllőn a Szt. János utcában 64 m2-es, 2 szobás, 2. emeleti, jó állapotú, kon-
vektoros, klimatizált, napfényes lakás eladó. Iár: 12,4 M Ft. Tel: 30/481-4161
*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
*Palotakerten, parkra néző 2 szobás, felújított, jó állapotú lakás eladó a
folyosón és a pincében tárolóval. (Kábel TV, NET, Tel. van.) Érd: 70/366-8026
*Eladó Palotakerten 39 m2-es földszinti lakás. Iár: 8,8 M Ft. Érd: 545-1690
*Palotakerten 2 éve igényesen felújított 1+2félszobás lakás eladó. Iár:
12,5 millió. Tel: 20/569-6081
*Fiatalos, jó állapotú, amerikai konyha-nappalis 1,5 szobás, 50 m2-es 4.
em. lakás a János utcában eladó. Iár: 12,1 M. Érd: 30/966-1375
*Gödöllő, Szt. János utcában 4. em. felújított, 59 m2-es lakás eladó.
Azonnal beköltözhető. Iár: 13 M Ft. Érd: H-P munkaidőben 28/416-027
*Gödöllőn, Palotakerten 2szoba összkomfortos 10. em. lakás jó állapot-
ban csodálatos panorámával iá: 10,5M; Röges utcában telek faházzal, fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. Iá: 5,5MFt T: 20/472-1910
*Eladó Gödöllő Állami Telepen, zöldövezetben, 88 m2-es társasházi lakás, ami-
hez saját kert, tároló, garázs tartozik. Ár: 15 M Ft. Érd: 30/210-5749
*Gödöllő központjában (Kőrösfői K. A. u. 39.) 2 utcára nyitható, kertes (693m2),
3 szoba összkomfortos családi ház eladó. Iár: 23 M Ft. Érd: 20/551-7194
*Palotakerti 2 szobás parkra néző lakás 10,8MFt – 2300 m2-es
összközműves telek régi házzal 22MFt – Többgenerációs ház 1300 m2
telken 42MFt – VALKÓN 3 szobás jó állapotú ház 14,2MFt – HÉVÍZGYÖRKÖN
760 nöles telek, megosztható 2,6MFt – GÖDÖLLŐN 2 ha földterület 20MFt-
ért eladó. Tel: 28/430-890, 20/435-7387 HÁZ és VÁR BT
*Gödöllő – Máriabesnyőn 980 m2-es TELKEN 80 m2-es összközműves
CSALÁDI HÁZ eladó. Iár: 21MFt. Tel: 20/669-2655
*Sürgősen eladó IKLADON KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ gyönyörű
parkosított kerttel, halastóval áron alul , családi okok miatt. Iár: 18,5MFt.
T: 20/413-2243, 20/561-4412
*Sürgősen eladó Aszód központjában egy 57 nm-es 1 + 2 félszobás szép
állapotú nagy erkélyes lakás saját tárolóval és garázzsal. Iár: 12,5 M Ft
Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665 

*Sürgősen eladó Gödöllőn a Palota-kerten egy X. emeleti 57 nm-es 2
szobás teljesen felújított lakás, gyönyörű panorámával: Iár.: 12,9 M Ft
Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665 
*Exkluzív ajánlat Gödöllőn! Egyedileg tervezett és kivitelezett, (2007)
extrákkal is felszerelt, 5 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, duplagarázsos
családi ház eladó. Tel.:30/828-6311
*KISKÖRÉN, a Tisza parton közművesített üdülőtelek eladó. Érd: este
36/345-408
*2 és fél szobás összkomfortos valkói kertes családi házamat gödöllői
lakásra cserélném. Tel: 30/697-3609
*Kézpénzzel vásárolnék 10 M-ig Gödöllőn, csendes helyen 1. v. 2.
emeletig erkélyes 2 szobás lakást, nem lelakottat. Ingatlanosok ne hív-
janak! Tel: 70/503-5223
*Gödöllőn, belvárosban, a Városmajor utcában 170 m2-es tetőteres
családi ház eladó. Tel: 20/3550-008
*Antalhegyi u. 79./A 135 m2-es sorházi lakás+40m2 beépített tetőtér,
kétállásos garázs, kert, cirkófűtés, beépített bútor, riasztó szép állapot-
ban eladó. Iár: 28,9MFt. Tel: 30/6454-273
*Eladó Gödöllőn, Szabadka u. 1. em. 2 szobás lakás és Máriabesnyőn 850
m2 közműves belterületi telek érv. ép. engedéllyel. Esetleg csere kertes
házra értékegyeztetéssel. T: 20/255-9325, 16h után: 28/412-116
*Gödöllőn az Alvégben 50 m2-es felújítandó, téglaépítésű társasházi 1
szobás lakás előkerttel eladó. Iár: 8,2MFt. Tel: 20/496-1450
*Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 55m2-es, 2 szobás
magasföldszinti, felújított lakás 12,1 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
*Gödöllőn, központban 45 m2-es, vízórás, kábeltévés 1+2 félszobás
2004-ben felújított 1. em. déli fekvésű lakás eladó, folyosón tárolóval
(egyedi fűtés folyamatban). Érd: 20/911-8939
*Gödöllőn téglaépítésű, földszinti, 59 m2-es konvektoros, központi
fekvésű lakás eladó. MIHÁLY DÉNES KÖZ. Tel: 30/290-8534
*Gödöllő Palotakerten 64 m2-es 2 szobás nagykonyhás, parkra néző, nagy-
erkélyes 4. emeleti panellakás 12,2MFt-ért eladó. Tel: 28/482-071
*Gödöllőn, a Kazinczy körúton eladó 2. emeleti 64 m2-es gázkonvektoros,
konyhás, bútorozott, erkélyes lakás. Iár: 13,2MFt. Tel: 30/225-3371
*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is. Csendes
helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt
környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna
+ ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
*Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két 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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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesi dűlőn 2680 nm-es, művelt
külterületi telken (a belterülettől 300 m-
re) 60 nm-es, kétszobás lakóház eladó.
Gazdálkodásra kiválóan alkalmas!
Irányár: 15 mFt.
*A Kertvárosban 720 nm-es telken 150
nm-es, felújított 3 szobás, garázsos
családi ház eladó. Irányár: 24,5 mFt.
*A Kertvárosban 548 nm-es telken 2
utcára nyíló 150 nm-es lakóház, működő
üzlethelyiségekkel eladó. Vállalkozásra
kiválóan alkalmas! Iár: 29 mFt.
*A Kertvárosban 725 nm-es telken 70
nm-es, 2 szobás családi ház (szerke-
zetkész tetőtér) eladó. Iá: 17,5 m Ft.
*Máriabesnyőn 1057 nm-es,
közművesített telken, 2+ fél szobás
lakóház eladó (ásott kút, mel-
léképületek). Irányár: 15 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken nap-
pali + 3 szobás, 140 nm-es, új építésű
családi ház eladó. Iár: 38 mFt.

*A Csanakban 2002-ben épült nappali
+4 szobás, dupla garázsos családi ház
1120 nm-es telken SÜRGŐSEN eladó.
Irányár: 32 mFt.
*A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.
*A Királytelepen, 700 nm-es telken,
nappali+4 szobás, 150 nm-es, 3 szintes
családi ház eladó. Irányár: 36 mFt
*Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nappali
+ 4 szobás családi ház eladó. Iár: 35 mFt.
* Királytelepen, 994 nm-es sarok-
telken, 2 szobás, 80 nm-es, felújítandó
téglaház eladó. Iá: 17,5 mFt. 
*A Királytelepen 1167 nm-es parkosí-
tott telken két lakóház eladó: egy 100
nm-es, 3 szobás és egy 50 nm-es, 1
szobás (melléképületekkel, garázzsal).
Irányár: 28,3 mFt.
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998- ban
épült, kétszintes, 160 nm-es, nappali+ 3
szobás klimatizált családi ház (parkosí-
tott telek, medence, dupla garázs, pince,
öntöző rendszer) eladó. Iár: 38 mFt.
*A Nagyfenyvesben 620 nm-es
parkosított telken, 220 nm
lakóterületű, háromszintes, garázsos
családi ház eladó (úszómedence,
automatalocsoló berendezés, szauna,
kandalló). Irányár: 46 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában, panorámás

domboldalban, 1800 nm közmű-
vesített telek, 80 nm–es, felújítandó

házzal eladó. Irányár: 18 mFt. 

*A Blahán, 1270 nm-es telken, 1999-
ban épült, nm-es, nappali+ 5 szobás
igényes családi ház (parkosított telek,
kis tó a kertben, dupla garázs, pince)
eladó. Irányár: 45 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON most épülő 130
nm-es, kétszintes, nappali+3 szobás
családi ház, 410 nm-es közművesített
telken eladó. Iá: 29,8 mFt.
*ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3 szobás
lakóház eladó. Irányár: 29,5 m Ft.
*ISASZEGEN 888 nm-es telken 83 nm-es,
2 szobás, konvektoros lakóház (pince,
kamra, ásott kút) eladó. Iár: 12 m Ft.
*ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs, téli
kert, mosókonyha) eladó. Iár: 28,9 mFt
*ZSÁMBOKON 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható.  Irányár: 11 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 23 mFt.



*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN CSENDES, IGÉNYES 55 m2-es FELÚJÍTOTT
LAKÁS ELADÓ. Iár: 12,9MFt. Érd: 30/6811-270
*A KOSSUTH L. utcában IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT 55 m2-es 4. emeleti LAKÁS
ELADÓ! ÚJ ABLAKOK, LÉGKONDI, ÚJ VÍZVEZETÉKEK, stb. Érd: 30/399-7378
*Eladó Gödöllőn Kör utcában 44 m2-es 3. emeleti 1,5 szobás teljesen
felújított lakás. Ár: 12,2MFt. Tel: 30/287-0311
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 44 m2-es 5. emeleti 1 szobás lakás. Ár:
9,3MFt. Tel: 30/287-0311
*Gödöllő központjában 2 szobás, erkélyes, jó állapotú, téglaépítésű, kon-
vektoros, csendes lakás saját tárolóval magánszemélytől eladó. Iár:
13MFt. Érd: 70/372-2258
*ÚJSZERŰ TÉGLAHÁZ Gödöllő, Csanakban! Földszintes 100 m2 + 28 m2
garázs, nappali + 2szobás, 2004-es építésű, 2generációs, önálló bejáratú
házrész külön utcára nyíló 500 m2-es parkosított kerttel eladó. Iár:
30,5MFt. Tel: 30/385-5569
*Gödöllő Thököly u.-ban 1055 m2-es telken 227 m2-es családi ház eladó.
Egyedi belső kialakítás, légkondicionálás. 58M Kvadrát Ingatlaniroda
06/30 9514907
*Gödöllő-Máriabesnyőn 300 nöl-es telken 100 m2-es 2004-ben felújított
családi ház eladó. 22M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Gödöllő Aulich u.-ban családi ház eladó. 2 fürdőszoba-wc, konyha,
étkező, nappali, 3 hálószoba, galéria, könyvtárszoba.. 35.7M Kvadrát
Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Gödöllő-Rögesben 166 m2-es légkondicionált családi ház SÜRGŐSEN
eladó. Medence, szaletli, sütögető, szauna. 38.9M Kvadrát Ingatlaniroda
06/30 9514907
*Gödöllő Királytelepen tavaly felújított családi ház eladó. Telek:700
m2,össz ter.:240 m2. 35M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Gödöllőn Szőlő utcában jó elosztású, konvektoros fűtésű 1+2 fél szobás
társasházi lakás eladó. 13.9M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Gödöllő-Központban téglaépítésű társasházban egyedi fűtéses, alacsony
rezsivel rendelkező igényes 3.em. 2+félszobás lakás eladó. 16.5M
Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Gödöllőn Asbóth u.-ban 281 m2 alapterületű,2 szintes ingatlan eladó
vagy kiadó. Ár:47M+áfa, bérleti díj:400E/hó+rezsi Kvadrát Ingatlaniroda
06/30 9514907
*Gödöllő „Rózsadombján” örökpanorámás, nyugodt környezetben fekvő
lakóház és udvar besorolású ingatlan eladó. Telek:1091 m2. Ár: 26.5M
Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Gödöllőn telephely eladó. Jelenlegi tulajdonos értékesítés után vissz-
abérli. Felépítmények: 1216 m2. Telek: 4975 m2. Ár: 165M+áfa Kvadrát
Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Gödöllőn 1180 m2-es belterületi építési telek, kertvárosi övezetben eladó.
Közművek a telek előtt találhatók. 15M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Veresegyházon 500 m2 belterületi ipari ingatlan eladó. Telek:2000 m2.
47M+áfa Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Szadán belterületi összközműves építési telkek eladók. Telkek:1509-
1718 m2.Ár:9,3M-10,5MFt Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907 
*Szadán 4896 nm-es belterületi fejlesztési terület eladó.  Telkek :686-
1498 m2. Ár:8.500,-/m2. Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Szada központjában belterületi, új parcellázású, összközműves,
közvilágítással ellátott telkek aszfaltos utcában eladók. 9M Kvadrát
Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Őrbottyán külterületén átminősítés előtt álló 2 hektáros szántó
besorolású terület eladó. A területen áram van. 15.9M Kvadrát
Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Kartalon 2002-ben teljesen felújított, két generációs családi ház /100+60
m2/eladó. 17.8M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Kistarcsán 2008.május végi átadással, ikerház felek eladók. Szoc.pol.
igénybe vehető! 18.5M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Dányban 300 nöl összközműves telken lévő 100 m2 alapterületű, 2 szintes,
tégla családi ház eladó. 22.9M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Erdőkertesen 2008. májusi átadással kulcsrakész 180 m2-es családi ház
eladó. Kertkapcsolatos terasz, télikert, kandalló. Referencia megtekinthető.
40M Kvadrát Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Erdőkertesen 135 m2-es tetőtér beépítéses családi ház eladó. 56 m2-es nap-
pali,5 hálószoba, gardróbszoba, 2 fürdő .47M Kvadrát Ingatlaniroda 30 9514907
*Gödöllőn a városközpontban, 2003-ban épült, színvonalas belső kialakítású,
nappali + másfél szobás, 55 nm hasznos alapterületű kétszintes lakás kis
kertrésszel eladó. (Téglaépítés, gázcirkó fűtés, redőnyök, minőségi burkolatok).
Iá: 21,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Fácán-soron az új lakóparkban eladó színvonalas kialakítású, 65
nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes lakás, egyedi mérőórákkal, saját tárolóval. Iá: 20
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű háztömbben eladó 95 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban lévő egyedi fűtésű, erkélyes lakás
beépíthető tetőtérrel, 270 nm-es saját telekrésszel. Iá: 26,2 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 
*Gödöllőn a Kertvárosban 1050 nm-es telken (26 m-es utcafronti szélesség)
eladó 120 nm alapterületű, 3 szobás családi ház. Iá: 23,8 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 
*Gödöllőn a Kertvárosban 729 nm-es telken eladó 150 nm alapterületű, 2 + fél
szobás családi ház, egy 66 nm alapterületű üzlethelyiséggel (eladótér, raktár,
fsz., öltöző). Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm hasznos
lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás lakások, 572 nm-es
saját telekrésszel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: 31 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 
*Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb részén eladó 100 nm
alapterületű, nappali + 2 szobás családi ház, egy külön bejáratú (szoba,
konyha) lakrésszel, 500 nm-es telekkel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 160 nm-es színvonalas külső és belső
kialakítású, 3 szobás, amerikai konyhás galériás, kifogástalan állapotban
lévő családi ház, teljesen alápincézve (irodahelyiség, mosókonyha, 2
beáll.garázs), hangulatos, parkosított telekkel. Iá: 45 mFt. INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet-park közelében 36 nm-es, 1 szobás lakás eladó. Iá:
9,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn (Palotakerten) parkra néző, 44 nm-es, 1 szobás lakás. Iá: 9,9
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, részben felújított, 2
szobás, Kastélyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a központban, csendes környezetben eladó 58 nm-es, 2 + fél szobás,
magasföldszinti téglaépítésű, egyedi fűtéses lakás. Iá: 14,7 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Aszódon a központ közelében, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 118 nm lakóterületű, nappali + 4
szobás, igényes külső és belső kialakítású egyszintes sorházi lakás 570 nm-es
saját telekrésszel, nagy terasszal, garázzsal. Iá: 25,6 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Szadán ÚJ ÉPÍTÉSŰ 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás
tetőteres ikerház garázzsal, nagy terasszal, 430 nm-es saját telekrésszel
eladó. Iá: 19,99 mFt. (Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel
beültetett panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó 35 nm
alapterületű (nappali, konyha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba), hangu-
latos kialakítású nyaraló, tágas fedett terasszal, borospincével, kerti
grillezővel. Iá: 16,9 mFt. Tel: 20/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen 740 nm-es, parkosított, örökpanorámás
(összközműves) telken eladó 2 szobás, déli fekvésű ÚJ ÉPÍTÉSŰ családi
ház nagy terasszal. Iá. 19,8 mFt Érd: 20-919-4870
*GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és 1,5MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÁRON ALUL ELADÓ DOBÓ KATICA UTCAI TELEK 755 m2-es, 20m-es
utcafrontú, közműves, műút melletti. Ár: 11MFt+Áfa. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér, iroda,
áruátvevő, öltöző. Ár: 335.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
*KIADÓ ÚJÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Dózsa Gy. úton 33 m2-es üzlet kiadó, kocsibeálló-
val. Ár: 4.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es, nappali, 2hálószobás,
kocsibeállós, előkerttel, márciusi átadással. 320.000,-Ft/m2 INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-teras-
zos, egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár: 18,8MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS a Remsey körúton. 3. emeleti, világos,
65m2-es, nappali + 2 hálószobás, tárolós. Ár:15,5MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*CSALÁDOSOKNAK SORHÁZ Remsey körúton, 90m2-es, nappali + 3
hálószobás, nagy teraszos, garázsos. Ár: 24,4MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
*TÉGLA ÉPÍTÉS, EGYEDI FŰTÉS! Központban teljesen felújított, földszin-
ti, 35m2-es, 1 szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 10,5MFt.
INGATLANBANK 06704562103  
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁS! Központban 2007-es téglaépítés, cirkó fűtés, 2.
emelet, 2 szoba, azonnal költözhető. Kocsibeálló. Ár: 14,5MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103  
*FELÚJÍTOTT 3 SZOBÁS! Kossuth utcai 72m2-es, 2.emeleti, teraszos,
világos, új burkolatokkal, új nyílászárókkal. Ár: 16,8MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*VÁROS SZÍVÉBEN, 105m2-es, csendes, téglaépítésű, nappali,
2+1/2szobás, 2fürdőszobás, felújított, légkondicionált, saját kocsibeállós
lakás. Ár: 27MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 7.emeleti, 44m2-es, 2 szobás lakás,
beépített fenyő bútorokkal, külön tárolóval. Ár: 11,5 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban téglaépítésű házban 3.emeleti,
50m2-es, nappali, 1 szoba, erkélyes. Ár: 12 MFt. INGATLANBANK Mátrai
Zsuzsa 06704562104
*ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali,
3hálószobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár: 24,7M Ft INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*KERTVÁROSI CSALÁDI HÁZ 236m2, igényes kialakítás, világos terek,
2nappali, 4hálószoba, szauna, terasz, garázs, 702m2-es telek. Ár:
57,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
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*CSALÁDI HÁZ a Harasztban. 126m2, nagy belmagasságú, 3szoba, fél-
szoba, garázs, 430m2-es telek. Ár:26MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa
06704562104
*SZADÁN CSALÁDI HÁZ szerkezetkész állapotban, tájvédelmi terület mel-
lett 1011m2-es panorámás, összközműves telken áron alul eladó.
Ár:18,6MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*SZADÁN kétgenerációs családi ház, 720m2-es gondozott telken, két
különálló lakrészben konyha, 2-2 szoba, fürdőszoba. Ár: 22MFt. INGAT-
LANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*NAGYFENYVESI CSALÁDI HÁZ 703 m2-es telek, 132 m2-es családi ház,
nappali, 2szoba, beépíthető tetőtér, terasz, pince, garázs. Ár: 26,9MFt.
INGATLANBANK 06704562103
*ÚJÉPÍTÉS A FENYVESBEN. 1170 m2-es parkosított telek, 200 m2-es
családi ház, cserépkályhás nappali, 3szoba, gardróbhelyiségek, garázs,
teraszok. Ár: 65,9MFt. INGATLANBANK 06704562103

ALBÉRLET
*Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló családi ház. Tel.:
20/986 4946
*Gödöllőn a központhoz közel 60 nm alapterületű, 2 szobás családi ház,
430 nm-es saját telekrésszel kiadó június 01-től; (70.000,-+ rezsi bérleti
díj). Tel: 20/9194-870; 28/411-086
*Gödöllő központjában egy szobás lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllőn Lázár Vilmos u.-ban 255 m2-es családi ház kiadó. Pazar
panoráma, csendes nyugodt környezet.180.000/hó+rezsi Kvadrát
Ingatlaniroda 06/30 9514907
*Gödöllőn fiatal férfi részére albérlet kiadó. T: 30/611-1080
*Gödöllő központjában igényes 85 m2-es 2 +2 félszobás bútorozott,
amerikai konyhás, parkolós lakás, valamint Kossuth L. u.-ban 45 m2-es
raktár kiadó. Tel: 30/9617-621
*Palotakerten kiadó lakás 40E +rezsi. T: 30/545-1690
*Szőlő utcában szoba kiadó, fürdőszoba, konyha használattal. Tel:
20/5300-109 este
*Gödöllő SPENÓT HÁZBAN albérlet kiadó. 49 m2, 1,5 szobás erkélyes
földszinti lakás egyedi fűtéssel, riasztóval frissen felújítva. Ár: 49 E Ft +
rezsi. Tel: 20/556-2501
*Kiadó lakás Gödöllőn az egyetemtől 2 percre. Két különbejáratú szoba,
alacsony rezsi. Tel: 20/470-5584
*1 szoba-konyhás összkomfortos, különbejáratú lakrész a központhoz
közel kiadó. Ár: 40.000 Ft + rezsi. Érd: 30/678-6571
*Szadán 1 szoba összkomfortos bútorozott KERTES HÁZ KIADÓ. Érd:
70/409-8820
*Önálló kis családi ház (szoba-konyha) zöldövezetben hosszútávra kiadó.
50 EFt/hó + rezsi, 2 havi kaució szükséges. Tel: 30/978-5416
*Gödöllőn, kertes övezetben, 2 szoba összkomfortos, bútorozatlan, föld-
szinti lakás nem dohányzók részére kiadó. Tel: 70/330-5121
*Gödöllőn kiadó kertes házban külön álló 50 m2-es, bútorozott kis ház,
50 ezer fűtéssel együtt. Tel: 20/271-8902
*Gödöllőn a kastély mellett 30 m2-es külön bejáratú szoba fürdőszoba,
konyha használattal kiadó. Tel: 30/307-7314
*Bútorozott lakás kiadó ápr. 1.-től Gödöllő központjában. Érd: 28/385-
601 este, 20/4192-291
*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 szobás 4. emeleti lakás hosszútávra kiadó.
Tel: 30/3822-498
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó.
Tel.: (70) 701-9510.
*Gödöllőn a Szent János utcában hosszú távra kiadó 55 nm-es, felújított,
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
*Kétszobás konvektoros lakás a Szent János utcába kiadó. Ár: 55.000 Ft
+ rezsi + 1 havi kaució Érd: 20-340-4861
*Gödöllői Lakóparki társasházban 70 m2-es, erkélyes, részben bútoro-
zott lakás igényes bérlőnek hosszútávra kiadó (amerikai konyhás nappali
+háló), azonnal beköltözhető! 70/hó+rezsi. Érd: 20/413-1031

KIADÓ
*Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
*Gödöllő kertvárosában, főútvonal mellett fekvő üzletházban 86 m2-es, 3 hely-
iségből álló bérlemény szolgáltatás vagy irodai tevékenység céljára kiadó. Az
egyes helyiségek igény szerint önállóan is bérbe vehetőek, klímával és riasztóval
felszereltek. Ingyenes parkolási lehetőség.  Tel: 20-572-3807
*2 szoba + étkezős, összkomfortos, felújított, önálló társasházi lakás
(esetleg fedett autó beállóval) az Erzsébet park közelében lévő családi
házas övezetben hosszú távra kiadó lakás v. iroda céljára. Iár: 80-90
EFt/hó. Érd: 28/413-649, est@estdesign.hu 
*Üzlethelyiség kiadó Vácszentlászlón a butik soron. Tel: 20/585-4083
*Gödöllő belvárosában Gábor Áron u. 1. sz. alatt 55 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Tel: 20/456-2944, 28/489-975
*Gödöllő központjában a Remsey körúton különálló 150 m2-es kétsz-
intes, felújított lakás irodának és üzletnek is kiadó! Szükség esetén
garázs is megoldható. Tel: 30/2266-221
*Remsey krt.-on a mélygarázsban dupla zárt garázs kiadó. Tel: 30/2266-221
*Gödöllőn Kastély mellett 30 m2-es helyiség irodának kiadó nagyon ked-
vező bérlettel, rezsi nincs! Tel: 30/307-7314

*A Szt. János 25/a számon, épület alatti garázs azonnal kiadó! Érd: 28/416-809
*Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
20/945-5583.
*2 db25 m2-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gödöllő, Kőrösfői u. 14. sz. alatt. Uitt
100 m2-es helyiség LAKÁSNAK v. IRODÁNAK kiadó. Tel: 30/209-0517
*KIADÓ VAGY ELADÓ egy 35 m2-es ÜZLET GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN.
Érd: 20/386-1545

SZOLGÁLTATÁS 

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok
gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
*Pedikűrös, maikűrös, műkörmös munkatársat keresek bevezetett
üzletbe. Tel.: 20/9810-696. 
*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 gép-
parkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-
9072, 20/9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók,
családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804

*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn
belül. Tel.: 70-944-2377
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL SZOBAFESTÉST-
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST,
DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581, 20/9361-233.
*ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
*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
*Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel. Reuma, izületi bántal-
mak, hátfájás, stressz oldására, fájdalmak megszüntetésére. Tel: 70/701-9510
*TAVASZI KERTTAKARÍTÁS, fakivágás, egyéb kerti munkák. Tel: 30/528-
7777
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50 
*PILATES-TORNA kezdő csoport indul Gödöllőn az Isaszegi úton. Tel: 06-
70-41-41-629
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*Tetőjavítást, felújítást, bádogozást vállalok rövid határidőre.
Tel: 70/949-7007
*Könyvelés, bérszámfejtés, teljes körű TB ügyintézés: 06-70-
366-7935 Csáki Judit
*Rátkai Lajos ács: 06-70-564-7473 tetőszerkezet, pavilon,
garázs, kerti bútor, kerítés. Hétvégi és családi ház építés fából.
Referencia munka és garancia. 
*VÁLLALKOZÁSÁNAK KÖTELEZŐ! Munkavédelmi és tűzvédelmi
feladatait bízza ránk! Tel: 20/444-7203, 30/221-5203,
www.fonix2002bt.hu 
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás,
csomagolás, zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás,
vámügyintézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216,
28/418-203. a10trans@hotmail.com.
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely,
szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
*Tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastaggombás benőtt köröm
szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs. 25 év szakmai gyakorlat.
Óvakodjon az engedély nélküli kontároktól. T: 20/532-7275
*MASSZÁZS szolgáltatás indul a HS-Sportközpontban Gödöllő,
Dózsa György út 152. /TESCOmellett/ Érdeklődés, bejelentkezés:
06-30-960-1519 Mindenkit szeretettel várunk.
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI
MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba felújítás.
Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli munkát
vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés,
javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás,
parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
*Megnyílt Janka konyhája! Gödöllő, Klapka u. 54. A, B menü.
600 Ft+50 Ft házhozszállítás. Étlap a Polg. Hivatal portáján.
Papp Józsefné, Gödöllő Klapka u. 54. Tel.: 30/626-7727. Az
étlapváltoztatás jogát fenntartom!
*Gödöllőn és környékén megbízható, szakképzett, számlaképes
favágó favágást, fakivágást vállal. Tel: 20/359-8333
*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi
kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-
029, 70/384-8711
*Cserépkályha tervezése, kivitelezése. Használt cserépkályha
javítása, átrakása. korrekt áron. Tel: 20/414-7396, 70/334-
7396, www.b-bcserepkalyha.hu 
*SVÉD FRISSÍTŐ MASSZÁZS (30/45perces, 1 órás).
Bejelentkezés: 20/368-6012. Minden kedves vendégemet várom
szeretettel a Patak téren lévő üzletünkben.

OKTATÁS
*TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak folyamatos
csatlakozási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021
*TOP-TAN: Angol és német tanfolyamok, bekapcsolódási
lehetőség már működő tanfolyamokba, az első alkalom ingyenes.
További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

*TOP-TAN: Korrepetálás matematika, fizika, kémia tantárgyakból, s
megtanítjuk a helyes tanulási módszerek elsajátítására is 5-10 osztá-
lyos fiát és lányát. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.
*Makrobiotikával az egészséges testsúlyért. Ha akarsz életmó-
dodon is változtatni, tenni is saját és családod egészségéért,  s
nem gondolod, hogy néhány kapszulával tartósan csökkentheted
vagy növelheted súlyod, akkor a vegán makrobiotika épp Neked
szól. Előadás: április 12. szombat 10-13 óráig. Előzetes bejelen-
tkezés szükséges. 30-224-75-63. 
*Nyári intenzív, általános és túlélő nyelvtanfolyamok a Katedra
Nyelviskolánál. Cím: Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 20/984-5070,
www.katedra.hu, godollo@katedra.hu
*Biztonságiőr tanfolyam indul Gödöllőn ápr. 20-án 8 órakor.
Részletfizetéssel! Munkalehetőséggel! A tanfolyamok folyam-
atosak! T: 30/466-0041, 30/201-6429

ADÁS~VÉTEL
*Hőszigetelt faház jó állapotban eladó. 3×4 m őrháznak vagy
műhelyirodának alkalmas. A nyílászárók ráccsal felszereltek. Tel:
30/210-5717
*Eladó: áthidalós szekrény, dohányzó asztal, kétajtós, üveges
kisszekrény, csillár, olajradiátor, fagyasztószekrény, irhabunda 50-
52-es, használt ruhák, edények, ágyneműk. Tel: 30/221-2240
*Hagyatékból kimaradt régi bútorok, ágyak olcsón eladók! Tel:
70/296-0535 SÜRGŐS!
*Eladók kifogástalan állapotú bútorok áron alul. Kinyitható étkező
asztal 4 kárpitozott székkel, 2 fotel, dohányzó asztal, 1 ülő kanapé,
fenyő ágyneműtartó, fenyő könyvespolc, 150×200cm-es franciaágy,
kis konyhaasztal fiókkal, 2 hokedli. T: 28/430-426
*Gáztűzhely, 4 karikás eladó 15.000 Ft-ért. Érd: este 30/455-6364

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes kisbusz) friss
vizsgával eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész
eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3345.
*Egy 88-as platós Ford Tranzit 550EFt-ért (esetleg csere), ill. bon-
tott gerendák, szarufa, cserép, léc eladók. Érd: 20/450-1373

TÁRSKERESŐ
*53 éves 160/60kg elvált nő vagyok. Társam keresem tartal-
mas, tartós, egymás megbecsülésén alapuló kapcsolathoz 50-63
éves korig független korrekt férfi személyében (min. középfokú
végzettséggel). Tel: 30/370-3766
*„Éva” Társközvetítő! Keresek 28 éves férfinak komoly kapcso-
latra hölgyet – 44 éves úrnak olyan hölgyet, aki még gondol gyer-
mekvállalásra. Minden korosztálynak segítek! 70/546-2484,
30/228-4096, 20/967-4009

EGYÉB
*PAMUT PÓLÓK GÉPRONGYNAK KAPHATÓK 200 Ft/kg. Tel:
30/9068-755
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg +
üveg. Napraforgó, repceméz 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
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Utazni jó!

Horvátország – belépés szülői
engedéllyel

A kis ország nyugaton az Alpok keleti széléig, keleten
a magyar Alföldtől egészen a 4000 km hosszú adriai
partokig terül el. Az „ Ezer sziget országa” 1800 km-
nyi partszakasszal dicsekedhet az Adria partján. A
gazdagon tagolt partszakaszok a középkori
városokkal és kulturális emlékművekkel a Földközi-
tenger legszebb részei közé tartoznak. Nyolc nemzeti
park és tíz természetvédelmi Terület található itt. A
kitűnő mediterrán klíma igazán vonzóvá teszi ezt a
közeli tengerpartot a magyarok számára.
Az ide érkező turistákat számos szálláslehetőség várja
az egyszerű magánházaktól egészen a magas színvon-
alú all inclusive ellátást nyújtó szállodákig.
A szálláshely kiválasztásánál mindenképp figyeljenek
az esetleges egyéb költségekre, mert Horvátországban
kb. 3500 Ft/fő/7 éj üdülőhelyi díj fizetendő, ezt egyes
szállásköltségek magában foglalják, más esetben a
részvételi díjon felül számítják fel.
A magyar állampolgárok valamennyi forgalomban lévő
magyar személyi igazolvánnyal - ideértve a régi típusú,
füzet alakú igazolványt, valamint az ideiglenes személyi
igazolványt is -, beutazhatnak Horvátországba.
Gépjárművel történő beutazás során az érvényes vezetői
engedély és forgalmi engedély mellett rendelkezni kell a
beutazáshoz használt gépjárműre vonatkozó érvényes
nemzetközi biztosítási zöldkártyával is.
2008. január 1-én életbe lépett új horvát idegen-
rendészeti törvény értelmében a 18. életévüket be nem
töltött személyeknek, amennyiben szülői, vagy más
nagykorú személy kísérete nélkül utaznak be
Horvátországba, akár csak átutazás céljából, magyar
közjegyző által hitelesített szülői beleegyezéssel,
engedéllyel kell rendelkezniük. Amennyiben az utazás
más nagykorú személy kíséretében történik, akkor
ennek a felnőtt személynek kell rendelkeznie magyar
közjegyző által hitelesített szülői meghatalmazással.
A fent említett szülői beleegyezésnek, engedélynek
tartalmaznia kell a tervezett utazás pontos dátumát,
és úti célját. A szülői meghatalmazásnak a pontos
utazási dátumon, és úti célon kívül tartalmaznia kell
a felnőtt kísérő személy adatait (vezetéknév, kereszt-
név, születési hely és idő, lakcím, útlevél, vagy
személyi igazolvány szám). Ha a horvát hatóságok
valakit visszairányítanak a határról, akkor az egyben
negyvennyolc órás belépési tilalmat is jelent.

(GT)
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Papirforma győzelemmel kezdte
a 2007/2008-as Magyar Bajnok-
ságot a TEVA-GRC együttese.
Hollósy László tanítványai a baj-
noki negyeddöntő első mérkőzé-
sén, hazai pályán verték 3–0-ra
az Angyalföldi DRC gárdáját.

A szokásoknak
megfelelően ne-
hezen meleged-
tek bele a mecs-
csbe a lányok,
de a folytatás
már annál kön-
nyebb volt. Az
első szettben
10–10-nél lé-
pett el a Gödöl-
lő, míg a máso-
dik és a harmadik szettet néhány techni-
kai hiba ellenére magabiztosan nyerte a
TEVA, az idő haladtával egyre keve-
sebb ellenállást mutató Angyalföld el-
len. A kettő nyert mérkőzésig tartó pár-
harcban a második találkozót lapzártánk
után, április 9-én játszották a csapatok.

A Bajáriné Pesti Anikó vezette TEVA-
GRC sikeres továbbjutás esetén az elő-
döntőben a Vasassal csatázik majd a baj-
noki döntőbe jutásért.
Bajnoki negyeddöntő, 1. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Angyalföldi
DRC 3–0 (15, 18, 12)
TEVA-GRC: Szivós Mária, Karolina

Bednarova – Gudmann Csilla - BAJÁ-
RINÉ Pesti Anikó- VÁRHEGYI Anikó,
Kránitz Lívia. Cserék: Kötél Dóra (libe-
ró), Gombai Melinda, Széles Petra.

A két győzelemig tartó párharc állása
1–0, a Gödöllő javára.

-ll-

A váci székhelyű Puente SE be-
kapcsolódva a hazai akrobatikus
tornaversenyeket rendező egye-
sületek közé, április 5-én rendez-
te az I. Puente Akrobatikus Torna
Kupát. A Grassalkovitch SE ver-
senyzői ismét remekeltek és há-
rom első, valamint egy harmadik
helyet értek el.

A remekül megszervezett, városi sport-
csarnokban megrendezett versenyen a
hagyományos kategóriák mellett egy új
versenyszámot is kitaláltak a házigaz-
dák: a családi versenyszámot, ahol szü-
lők, nagyszülők indultak a gyerekekkel.
Kifejezetten élvezetes volt a pergő, fo-
lyamatosan zajló sportesemény.

A gyermek korosztályban a GSE le-

ány hármasa állt először szőnyegre
(Szamosi Anikó, Tóth Anita, Oláh Luca)
és néhány apró hibától eltekintve szép
gyakorlatot mutatott be. A Diákolimpián
elért eredményükön egy helyezést javít-
va a nagyon értékes 3. helyezést érték el.

Serdülő II-ben két egység indult. A
leány hármas (Kürtössy Krisztina, Oláh
Csenge, Papp Csenge) valamint a fiú
páros (Janocha Bence, Zorkóczy Ba-
lázs) is az első helyet szerezte meg. A
harmadik aranyat a serdülő I.-ben induló
női páros (Lochte Vanessza, Papp Kin-
ga) szállította. A rutinos versenyzőknek
mondható páros produkciójába ugyan
néhány hiba becsúszott, de így is sike-
rült a konkurenciát maguk mögé uta-
sítani.
Természetesen továbbra is szeretettel

várja az egyesület a sportolni vágyó 6-
14 éves gyerekeket kedden és pénteken
16-17 óra között a Damjanich János Ál-
talános Iskola tornatermében. Telefonon
is lehet érdeklődni: 20/9511-072.       -ká-

A GEAC asztaliteniszezői közül az NB
III-as csapat tovább menetel, ezúttal a
Pásztó II.-t verték magabiztosan Bartha
Tiborék. A következő 4 fordulóban eldől
a bajnoki cím sorsa, mert az élboly láto-
gat el Gödöllőre. A Megye „A“-ban hús-
vét vasárnapra esett a Göd elleni mérkő-
zés, melyen az esélyesebb GEAC
nagy meglepetésre simán vesz-
tett, míg a Megye „B“-ben ritka
sportszerűtlen gesztus volt a
Nagykőrös részéről, hogy a nagy-
péntekre sorsolt mérkőzés elha-
lasztásába nem mentek bele
(pontveszteség nélkül az elsők),
így játék nélkül került a bírtokuk-
ba a 2 pont. A IV. csapat a Száz-
halombatta gárdáját fogadta és
nyert. A körbeverés következtében már
csak matematikailag csúszhat le a máso-
dik helyről a GEAC IV.
Eredmények: NB III.: Pásztó 2 - GEAC
2–16; Megye A: Göd-GEAC II. 13–5;
Megye B: GEAC IV.-Százhalombatta
11–7

Utánpótlás – Tóth Kriszta és Bá-
torfi Csilla látogatása

Nagy megtiszteltetés érte a GEAC asz-

talitenisz szakosztályának utánpótlás
versenyzőit. A pekingi olimpiára ké-
szülő Tóth Krisztina és az idén vissza-
vonult, méltán világhírű Bátorfi Csilla
látogatta meg a gyerekeket. A világ-
klasszis asztaliteniszezők ütöttek egy
párat a gyerekekkel, majd közös fotózá-

son vettek részt, illetve autogrammokat
osztottak a fiataloknak. Hír még az
egyesület életében, hogy több mint 20
év után a Pest megyei Asztalitenisz
Szövetséggel közösen újonc, serdülő,
ifi és felnőtt fiú/lány kategóriákban
egyéni és páros számokban versenyt
rendeznek a gödöllőiek. A Pannon-
com Kábel kupa április 12-13-án az
egyetemi sportcsarnok lesz (kezdés
mindkét nap 10 órakor, belépő nincs).

-lt-

A Gödöllői SK újabb döntetlent
játszott a Pest megyei bajnok-
ság 20. fordulójában, ezúttal a
bajnokság második helyén álló
Érd együttese ellen hazai pá-
lyán. Az 1–1-es remi bravúrnak
tekinthető, ugyanis a gödöllői
csapat több sérült játékossal a
soraiban lépett pályára.

A tavasszal már harmadik döntetlen-
jét játszó, Nagy Dániel irányította
együttesünk az első félidőben a remek
erőkből álló érdiek fölé nőtt játékban,
ennek eredményeképpen a vezetést is
megszerezte (Lauda Zoltán lőtt gólt),
amit sikerült is megtartani a szünetig.
A folytatásban átvette az irányítást a
vendég csapat és sikerült is egyenlíte-
nie, de a fegyelmezetten védekező
GSK meg tudta őrizni az egyik pon-
tot, sőt, ha a kontratámadásaiknál egy
kicsit jobban öszpontosítanak a hazai
játékosok, akár a győzelem is meg le-
hetett volna. Ennek ellenére értékes
az egy pont, ugyanis a gödöllői csa-
patból Pádár László lágyéksérvvel,
Hegedűs Csaba és Tóth László műtét
után korántsem tökéletes állapotban,
mindössze néhány edzéssel a lábában
kell, hogy végigjátssza a mérkőzéseket.
A Gödöllő jelenleg a 12. helyet (17
ponttal) foglalja el a bajnoki tabellán.

Az ifisták újabb rangadón vannak
túl (az első GSK, a második Érddel
játszott), amin elszenvedte első tava-
szi vereségét a csapat, ezzel lecsú-
szott a tabella 2. fokára.

A Pest megyei Kupa következő for-
dulójában házi rangadót rendeznek
majd, ugyanis a Gödöllői SK a GEAC
együttesével mérkőzik majd a továbbju-

tásért. A mérkőzés április 16-án, szerdán
17 órakor lesz az egyetemi pályán.
Pest megyei I. osztály, 20. forduló
Gödöllői SK – Érdi VSE 1–1 (1–0)
Gólszerző: Lauda Zoltán
Ifi: Gödöllői SK – Érdi VSE 1–4. Gól:
Száraz Szabolcs (11-esből).

Megyei tartalék bajnokság –
Elhullajtott pontok

A megyei tartalék bajnokságban
szereplő GSK II. is döntetlenre vég-
zett a Délegyháza II. ellen. Legéndi
György csapata győzelmet engedett ki
a kezéből, ugyanis a Gödöllő 2–0-s
vezetésről végzett végül 2–2-re.
Megyei tartalék bajnokság 15. for-
duló 
GSK II. – Délegyháza II. 2–2 (2–1)
Gól: Orbán Csaba, Szeles Dávid

Megyei III. osztály – Elveszített
veretlenség

A GEAC az elmúlt fordulóban ran-
gadón fogadta a 3. helyen álló Vácdu-
kát. Jól hangolt Nagy Béla csapata a
találkozóra, ugyanis a Pest megyei
kupában továbbjutott az Őrbottyánnal
szemben (2–0), de a heti két meccs
soknak bizonyult és elszenvedte első
tavaszi vereségét az együttes.
Megyei III. osztály, 17. forduló
GEAC – Vácduka 1–2
Következik: Április 13. vasárnap,
15.30 (ifi: 13.30): Gödöllői SK –
Dömsöd (egyetemi pálya)
Április 13., vasárnap: Váchartyán –
GEAC
Április 13., vasárnap: Sülysáp II. –
GSK II. -tl-

Április 3-án a gödöllői repülőtéren rendezték a
tanévi diákolimpia mezei futó verseny Pest me-
gyei döntőjét, amelyen 1213 általános és kö-
zépiskolás diák teljesítette a korcsoportjának
megfelelő távot és több gödöllői is remekül tel-
jesített, így jutott az országos döntőbe.

A hat korcsoportban megrendezett futóversenyen a
hagyományoknak megfelelően, szeles idő várta a di-
ákokat, a felkészítő tanáraikat és a szülőket. Az
egyéni és öt fős csapatversenyben (az
első négy eredménye számított) az I.
korcsoportos diákok (1-2. osztályo-
sok) 600 métert teljesítettek. A lá-
nyoknál csapatban (13-ból) a legjobb
eredményt a 6. helyen végző Hajós ér-
te el a gödöllőiek közül, egyéniben a
legjobb a 11. helyen célba érő Aranyos
Eszter (Hajós) lett. A fiúknál egyéni-
ben 91 befutóból az Erkeles Szabó
Dominik 4. lett, csapatban pedig a 3.
helyen végzett az Erkel (16-ból). A II. korcsoportban
a lányoknál egyéniben Seregi Dominika (Hajós) lett a
legjobb az 1000 méteres távon (126-ból a 4. lett),
csapatban pedig a Hajós a 3. helyezést érte el (20-
ból). A fiúknál egyéniben 162 fős mezőnyből a Szent
Imrés Pápai Benedek utcahosszal nyert, míg csa-
patban a Szent Imre a 3., a Hajós pedig a 4. lett (21-
ből). A III.-VI. korcsoportban már az országos döntő-
be jutás volt a tét (egyéniből az első hat, csapatból
az első három jutott tovább az április 17-ei döntő-
be). Az 5-6. osztályosoknál a lányok 1500, míg a fi-
úk 2000 métert kellett, hogy teljesítsenek. A lá-
nyoknál 149-ből a legjobb gödöllői egyéniben a 2.
helyen célba érő Moldován H. Katinka (Hajós) lett, de
joggal lehet boldog, a még továbbjutó 6. helyen cél-
ba érő Gyenes Adrienn is (Petőfi). Csapatban a leg-

jobb az 5. helyen végző Hajós lett a 24-es mezőny-
ben. A fiúknál egyéniben a Pápai család középső 
gyereke, Márton (Premontrei) verte a mezőnyt és
lett első (179-ből), míg csapatban a Hajós a 3. lett
(26-ból). A IV. korcsoportban a legjobb gödöllői lány
a 11. helyen célba érő Zsíros Zsanett lett (Sz. Imre)
a 115-ből a 2000 méteres távon, míg csapatban a
Líceum lett a legjobb gödöllői egység (7. hely a 17-
ből). A fiúknál Pápai Gergely (Premontrei) a 2. he-
lyen ért célba (132-ből), míg csapatban a Líceum

nyert, a Premontrei a negyedikként végzett a 21-
ből. Az V. korcsoportban a lányok 2500, míg a fiúk
3500 métert teljesítettek. A lányok 30-as mező-
nyéből Teleki Anita (Líceum) a 2., Derecskey Kriszti-
na a 6. helynek és a továbbjutásnak örülhetett, csa-
patban a Líceum a 2. lett (5-ből). A fiúknál
egyéniben második lett Győri Jonatán (Líceum) a
75-ből, és csapatban is a Líceum lett a legjobb 5.
helyével (12-ből). A VI. korcsoportos diákok voltak a
legkevesebben. Itt a 2500 m-es távon a lányoknál
mindössze három csapat jött össze, így nem volt
kérdéses kik lesznek a továbbjutók. A sorrend: 1.
Vác Boronkay, 2. Premontrei, 3. Török. Egyéniben
egy továbbjutó van, a 4. helyen célba érő Fábián Lin-
da (Török) személyében (23-ból). A fiúknál 4000
métert teljesítettek és a 43 fős mezőnyből egyé-

niben a 2. helyezett Judák Péter (Líceum) és a 4.
Benyhe Miklós (Premontrei) örülhetett, míg csapat-
ban a 2. helyezett Premontrei csapata jutott az
április 17-ei országos döntőbe. Az országos döntőt
szintén a gödöllői reptéren rendezik majd. (A rész-
letes eredményt megtalálják a pmsport.hu oldalon)

A Gödöllői KC csapatai remekül zárták az
elmúlt fordulót a különböző bajnokságok-
ban. Az NB II-ben szereplő hölgyek idegen-
ben, a Szigetszentmiklósi NKSE ellen arat-
tak bravúros győzelmet, ezzel továbbra is
tartja 10. helyét a csapat a tabellán. Az
ifista lányok rangadót játszottak (az 5. GSK
a 3. SZNKSE-val játszott), de nem sikerült
a pontszerzés, ezzel egy helyet vissza-
csúszva, jelenleg az 5. helyen állnak a lá-
nyok.

A férfiaknál a megyei I. osztályban szereplő
GKC II. magabiztosan nyert idegenben az
Aranyszarvas SE ellen, míg a Szupercso-
portban szereplő GKC Domonyból hozta el a
kettő bajnoki pontot egy parázs csatában.

Az ifisták valósággal kiütötték a házigazdát
és örömjátékot bemutatva léptek át a gyen-
gécske domonyiakon és jelenleg a 2. helyen
állnak Mácsár Gyula tanítványai.
Eredmények:
NB II.: Szigetszentmiklósi NKSE – GKC
18–22 (11–11) Ifi: SZNKSE – GKC 36–28
Pest megyei I. osztály: Aranyszarvas SE –
Gödöllői KC II. 16–30 (7–12)
Szupercsoport: Domony – GKC 23–24
(10–15) Ifi: Domony – GKC 9–43

Következő mérkőzések:
Férfi Pest megyei I. osztály: április 12.:
Százhalombatta VISE – GKC II.; április 20.,
vasárnap 14 óra: GKC II. – Diósdi TC (Hajós
iskola tornaterme)
Férfi Szupercsoport: április 20.: Erdőkertes
– GKC; Női NB II.: április 19., szombat
18.30 (ifi: 16.30): Gödöllői KC – Vecsés
(egyetemi sportcsarnok) -tl-

Asztalitenisz – Olimpikonok látogatása

Menetel az NB III-as csapat

Röplabda – Magyar bajnokság

Könnyed siker
Akrobatikus torna – I. Puente Kupa

Remeklő Köhler tanítványok

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Újabb bravúros pontszerzés

Kézilabda – Bravúros női siker

Magabiztos férfiak

PANNONCOM Kábel Kupa
Verseny célja: A sportág népszerűsí-
tése, versenyzési lehetőség biztosítása
a Pest megyei és a meghívott asztali-
tenisz szakosztályok részére.
Verseny helye,  ideje: Április 12-13.
10 óra, Szent István Egyetem Sport-
csarnoka.
Verseny rendezője: A GEAC és a
Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség
Versenyszámok: április 12. 
újonc leány-fiú 3. korcsoport
(97.01.01.-től); újonc leány-fiú 2. kor-
csoport (96.01.01.-től); újonc leány-
fiú összevont (95.01.01-től); serdülő
leány-fiú egyes (93.01.01-től); ser-
dülő leány-fiú páros
Április 13.
ifjúsági leány-fiú egyes (90.01.01-
től); felnőtt női-férfi egyes; felnőtt
női-férfi páros
Nevezés: A verseny helyszínen a ver-
seny kezdete előtt legkésőbb fél órával. 
Nevezési díj: újonc és serdülő ver-
senyben 300 Ft/versenyszám; ifjúsági
400 Ft/versenyszám; felnőtt 500
Ft/versenyszám; párosban az össze-
gek feleződnek
Díjazás: A versenyszámok első he-
lyezettjei éremet kapnak. A pontver-
seny győztese mindkét napon elnyeri
a PANNONCOM Kábel Kupát. 
Pontozás: 1. hely 7 pont, 2. hely 5
pont, 3. hely 3 pont, 5-8. hely 1 pont

Diákolimpia mezei futás – Megyei döntő

Gödöllői továbbjutók

A GSBE csapatai felemás eredmé-
nyeket értek el a hétvégi fordulóban.
Az első csapat a listavetető és bajnok-
esélyes Statisztika otthonában szen-
vedett vereséget és visszacsúszott a 8.
helyre. A harmadik csapat Veresegy-
ház ellen ért el értékes döntetlent és
feljött a 4. helyre, míg a második csa-
pat nagyarányú győzelmet aratott a
Fót ellen, így az első helyről hat pont
előnnyel várja az utolsó fordulót.
Eredmények
NB II. Erkel csoport
Statisztika II. – GSBE 8–4
Pest megye I/A osztály: Herczeg
Oszkár csoport
Veresegyház – GSBE III. 2,5–2,5
Pest megye I. osztály Hoschek
László csoporrt
GSBE II. – Fót II 7–3
Következő mérkőzések:
Április 20., Pest megye I. osztály:
Zsámbék II. – GSBE II ( utolsó fordu-
ló); Április 27., NB II Erkel csoport:
Dunaharaszti II – GSBE; Május 18.:
GSBE- Eger ( utolsó forduló); Május
18., Pest megye I/A osztály: GSBE
III. – Szigetszentmárton II. (utolsó
forduló) -vb-

Sakk – sakk-matt,
patt: győzelem,
döntetlen,vereség
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Beküldési határidő:
április 17.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerték: Váradi
László Antal, Szent István krt. 15., Ju-
hász Mária, Szabadság tér 12-13.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Kozma
Julianna, Németh László u. 2., Gróf
Szabolcs, Iskola u. 4.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte: Hornyákné
Pásztor Erzsébet, Asbóth Sándor u. 5.,
Kroneraff Lászlóné, Árvácska u. 6.


