
A városközpont arculatának és infra-
struktúrájának integrált fejlesztése cí-
mű pályázat, ami leginkább annak leg-
főbb eleméről Főtér-programként vált
ismertté, a város legnagyobb fejlesz-
tési terve. A nyolc fő pontból álló pályá-
zat a főtér rehabilitációját, az ehhez
kapcsolódó közmű áthelyezéseket, a
Polgármesteri Hivatal felújítását, az
épület mögött úgynevezett lemezes par-
koló kialakítását, a Kossuth Lajos utca
felújítását, lámpás csomópont kialakítá-
sát, Művészetek Háza (művelődési
központ) külső-belső felújítását, Haty-
tyús-tó kialakítását és környezetének
rendezését valamint a piac emeletének
átalakítását tartalmazza. A projekt tar-
talmán módosíthat azonban, hogy az

eredetileg megpályázott 1,5 mil-
liárd forint helyett 900 millió fo-
rintot ítéltek meg rá. Így még fo-
lyamatban van az egyeztetés a
pályázat megvalósítandó tartal-
mára vonatkozóan: a Közremű-
ködő Szervezettel történő egyeztetés
során derül ki, hogy szükséges-e a tar-
talom teljes megvalósítása, s amennyi-
ben nem, mi kerülhet ki a tervezett fej-
lesztések közül.  

Fontos kiemelni, hogy a pályázat
kétfordulós, a projekt végleges tartalma
és elemei, valamint költségvetése az
egyeztetési folyamat során véglegese-
dik.

A pályázat fő eleme a főtér (Szabad-
ság tér) rehabilitációja, aminek során

valódi kisvárosi főtér kialakítására ke-
rülhet sor. A területet a tervek szerint
díszburkolattal látják el, valamint a gaz-
dagabban kiültetett zöldnövényzet és a
kihelyezett padok mellett szökőkút és
szobor teszi vonzóbbá. A téren ennek
megfelelően megszűnik a gépjármű-
forgalom. A terület rendezése előtt a
meglévő, elavult közművezetékeket
feltárják és korszerűsítik.

A tér arculatának egyik meghatáro-
zója, a Polgármesteri Hivatal épülete.

Amennyiben erre lehetőség lesz, nem
csak az épület külső homlokzata újul
meg, hanem megtörténik annak belső
átalakítása, energiatakarékos fűtési
rendszert építenek ki, felújítják az el-
avult vezetékhálózatokat és teljes egé-
szében akadálymentesítik az épületet.
Az intézmény háta mögött a Petőfi Sán-
dor utca felőli oldalán úgynevezett le-
mezes parkoló kialakítására kerül sor,
rámpás megközelítéssel. 

(folytatás a 3. oldalon)
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Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint

Sikeresek az EU-s pályázataink!
Az elmúlt hetekben több alkalommal is eredményes gödöl-
lői pályázatokról adtunk hírt. Most ismét olyan döntés szü-
letett, aminek eredményeként rövidesen újabb fejlesztések
indulhatnak meg városunkban. Gödöllő ugyanis újabb eu-
rópai uniós pályázaton került be a második fordulóba, a
„Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A városköz-
pont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesz-
tése” című, pályázat az első körben 900 millió Ft összegű
támogatást kapott. Eredményesen zárult az Egyesített Szo-
ciális Intézmény belső átalakítására, komplex akadálymen-
tesítésére, valamint energetikai korszerűsítésére beadott
pályázat is, amelynek során a 60 milliós fejlesztésre, az igé-
nyelt teljes támogatást, azaz 54 millió Ft-ot nyert Gödöllő. 

Gémesi György, a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége el-
nökének kezdeményezésére
első alkalommal tartottak kö-
zös elnökségi ülést az önkor-
mányzati érdekszövetségek a
Pest Megyei Önkormányzat
épületében február 25-én,
szerdán.

A Kisvárosi Önkormányzatok Orszá-
gos Érdekszövetsége, a Megyei Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége,
a Községek, Kistelepülések és Kistér-
ségek Országos Önkormányzati Szö-
vetsége, a Magyar Faluszövetség, a
Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége és a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége egyhangúan
megállapodott abban, hogy a jövőben
az általuk most létrehozott Önkor-
mányzatok Szövetsége Konzultatív
Tanácsa keretében egységesen kép-
viselik az önkormányzatok érdekeit a
kormányzati elképzelésekkel szem-
ben.

A találkozón technikai okok miatt
nem vett részt a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetsége, de támogatásáról
biztosította a hat szövetség által létre-
hozott kezdeményezést.

A tanácskozás résztvevői közös
nyilatkozatot fogadtak el.

(folytatás a 3.oldalon)

Önkormányzatok

Összefogás

Főtér, látványterv
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A 2008-ban beadott pályáza-
tok eredményeként az önkor-
mányzat és intézményei
csaknem 700 millió forinttal
gyarapították a város forrá-
sait, további 2,3 milliárd fo-
rint igény elbírálás alatt áll,
közölte Gémesi György a
képviselő-testület február
26-ai ülésén.

A polgármester a múlt évben elfo-
gadott Pályázati Eljárási Szabály-
zatban foglaltaknak megfelelően
először számolt be az önkormány-
zat pályázati tevékenységéről. Az
ülésen számos, a helyi gazdaság
fejlődését elősegítő, és az önkor-
mányzati szolgáltatásokat érintő
döntés született. A város gazdasági
érdekeinek megfelelően módosítot-
ták a Táncsics Mihály úti sporttelep
fejlesztésére kötött szerződést, s tá-
mogatták, hogy az önkormányzat a
beruházás megvalósulása után a lé-
tesítményt – a tulajdonos által meg-
határozott színvonalon és felada-
tokra – bérbe adja az SE Sports
Evolution Kft-nek. Elfogadták az
önkormányzat gazdasági társasága-
inak üzleti terveit. A képviselő-tes-
tület nagy értékű ingatlanokat jelölt
ki pályázati úton történő értékesí-
tésre, támogatta a Gödöllői Ipari
Park szabályozási tervének és helyi
építési szabályzatának módosítását,
ami lehetővé teszi újabb kis- és kö-
zepes vállalkozások letelepedését a
nagyremetei területen. Döntöttek a
sportkeret felosztásáról is. 

Hangzatos lenne az a megállapí-
tás, hogy az önkormányzat sikerá-
gazatává vált a pályázati tevékeny-
ség, mert ez a minősítés nem fejezi
ki, még kevésbé érzékelteti, azt a
fáradságos, kimerítő, gyakran éjt
nappallá tévő munkát, amit a pályá-
zatok előkészítése, beadása, majd
az elbírálási folyamatban való fi-
gyelemmel kísérése, a pótlólagosan
felmerülő igények/követelmények
kielégítése követel. Tény, hogy a
fejlesztési források egyre nagyobb
hányada csak pályázatokon érhető
el. A különböző pályázati kiírások-
hoz pedig jól illeszthetők a gödöllői
önkormányzat értékvédelmi, város-
fejlesztési és gazdaságfejlesztési
céljai.

A pályázati tevékenységek koor-
dinációját 2008 januárjától a Pol-
gármesteri Hivatal alkalmazásában
álló projektmenedzser látja el. Fel-
adata a pályázatfigyelésen és a vá-
ros számára lehetséges és érdemes
pályázati részvételi javaslattételen
túl kiterjed a kidolgozandó pályá-
zatokhoz kapcsolódó belső és külső
kapcsolattartásra, munkaszervezés-
re, a megrendelések elkészítésére, a
pályázati dokumentáció összeállítá-
sára.

A beadott pályázatok komoly
csapatmunka eredményeként álltak
össze, melyből a hivatal vezetői és
a különböző irodák nagy odaadás-
sal vették ki részüket.

A pályázatok menedzselésével
foglalkozó csapat tavaly áprilisban
egy asszisztenssel egészült ki, a
múlt hónaptól pedig részmunkaidős
asszisztens is segíti a munkát, aki
az európai uniós és más nemzetközi
kiírások lehetőségeinek felmérésé-
ben, illetve a pályázati dokumentá-
ció összeállításában segíti a pro-
jektmenedzsert és figyelemmel kí-
séri a már nyertes, illetve a kétfor-
dulós pályázatok vállalásainak tel-
jesülését.

A 2008. évi pályázati aktivitásról

elmondható, hogy korábban nem
jellemző mértékben nyújtott be pá-
lyázatokat az önkormányzat euró-
pai uniós források elnyerése céljá-
ból. Ezek döntő többsége olyan for-
rásokat céloz meg, melyek jelentős
fejlesztési, beruházási tartalommal
bírnak és a város fejlesztése szem-
pontjából messze túlmutatnak az
önkormányzat önerejéből rendelke-
zésre álló forrásokon.

A pályázatok tartalma elsősorban
városképi, örökségvédelmi, vala-
mint infrastrukturális fejlesztési cé-
lú, melyekben jelentős hangsúlyt
kap a beruházások eredményekép-
pen átalakított, önkormányzati
fenntartású ingatlanok (pl. városhá-
za, Művészetek Háza) jelenleginél
gazdaságosabb üzemeltetése. A
környezetvédelmi szempontok sze-
rint valósulhat meg számos fej-

lesztés, melyek a város rendel-
kezésre álló forrásaiból ugyancsak
nem lennének kivitelezhetők (pl.
szennyvíz-tisztító telep, parkok
megújítása).

2008-ban 3,8 milliárd forint tá-
mogatás elnyerésére nyújtott be pá-
lyázatot az önkormányzat és a Pol-
gármesteri Hivatal, amelyből 648
millió forint realizálódott. (Ezen
felül az önkormányzati intézmé-
nyek pályázatai is több millió forint
bevételt eredményeztek.) Elbírálás
alatt áll 2,3 milliárd forint, elutasí-
tást kapott 896 millió forint. A 17
beadott pályázatból mindössze ket-
tőt utasítottak el, és jelenleg 7 pá-
lyázat vár elbírálásra. A nyertes pá-
lyázatokból három megvalósult, öt
megvalósítás alatt áll.

Bérbe adja a sporttelepet
az önkormányzat

Hitelbevonás helyett három rész-
letben kifizeti az önkormányzat a
Táncsics Mihály úti sporttelep fej-
lesztés első ütemének költségeit a

beruházás közbeszerzési eljárásán
nyertes Consolid Kft-nek. A
hitelfeltételek szigorodása ugyanis
olyan mértékben tenné mindkét fél
számára terhesebbé a projekt erede-
ti elképzelések szerinti megvalósí-
tását, hogy az ellentmondana a gaz-
daságosság követelményének. 

Mint ismert, a beruházás során a
vállalkozó egy (a környéken párat-
lan) sátras fedésű műfüves edzőpá-
lyát, egy gyepes labdarúgó centrál-
pályát – 300 fős lelátóval – (mind-
kettőt világítással) valamint két
szabvány méretű salakos teniszpá-
lyát épít bruttó 359 millió forintért. 

A képviselő-testület a fentieken
túl támogatta azt a tervezetet, hogy
az önkormányzat határozatlan időre
szerződést kössön a sporttelep bér-
letére az SE Sports Evolution Kft-
vel. A társaság gödöllői székhelyű,

ügyvezető igazgatója a Gödöllői
Sport Klub elnökhelyettese, a futsal
szakosztály vezetője. A társaság
partnerei, illetve a menedzsment ta-
pasztalatai révén vállalja a sportte-
lep sikeres működtetését.

A bérlő jogosultságot kap a
sportpályák, létesítmények bérbe-
adására. Non-profit szolgáltatás-
ként a bérlő iskolai testnevelési
órák helybiztosítását vállalja, to-
vábbá edzéslehetőséget biztosít a
városi labdarúgó-egyesületnek, kü-
lönös tekintettel az utánpótlás-ne-
velésre. Az iskolai testnevelési
órák, illetve az edzések esetében a
használók bérleti díjat nem fizet-
nek, rezsiköltséget azonban igen. A
bérlő vállalja még az önkormányzat
számára évi egy dolgozói sportnap
szervezését, valamint a dolgozók
labdarúgócsapata számára heti egy
alkalommal futsal méretű műfüves
pálya biztosítását.

A bérleti díj 2011. január 1-jétől
havi bruttó 250.000 Ft, a megelőző
időszakban, 2009. június 1-jétől en-

nek az összegnek a fele. A keresleti
kockázatot és a költségek jövőbeni
növekedésének kockázatát is a bér-
lő viseli a szerződés időtartama
alatt.

Kovács Barnabás (MSZP) arra
tett módosító indítványt, hogy
2010-ig a VÜSZI Kft. üzemeltesse
a telepet, s utána döntsenek az üze-
meltetés további módjáról, de ezt a
képviselő-testület többsége elve-
tette. 

Gémesi György kiemelte, hogy
a megújuló sporttelep egyrészt kul-
turált, korszerű és biztonságos, a
szülők számára is megnyugtató és
ösztönző lehetőséget nyújt a (más
szakosztályokat is működtető) Gö-
döllői Sport Klubban focizó 250-
300 fiatal számára, másrészt olyan
komoly sportcentrum alakul ki a
Táncsics Mihály úton, amelynek
működtetése a bérleti konstrukció
révén hosszú távon fenntartható
lesz és az eddigi évi tízmillió forin-
tos kiadással szemben 3 millió fo-
rint bevételhez juttatja az önkor-
mányzatot. A beruházás a sport-
telep segítségével egészségesebben
felnövekvő gyermekekben térül
meg.

Ipari park a befektetők
kedvében

A Gödöllői Ipari Park Zrt. kezde-
ményezésére a képviselő-testület
egyetértett a Gödöllői Innovációs
és Logisztikai Park szabályozási
terve és helyi építési szabályzata
módosításának a kidolgozásával és
felhatalmazza a polgármestert,
hogy megkösse a módosítással
összefüggő háromoldalú tervezési
megbízási szerződést.

A döntésnek az az előzménye,
hogy a Gödöllői Innovációs és Lo-
gisztikai Park Kft. működése kü-
lönböző vállalkozások letelepülésé-
vel beindult. A kezdeti tapasztala-
tok azt mutatják, hogy a kisebb te-
rületigényű vállalkozások is szíve-
sen keresnek helyet az ipari park-
ban annak ellenére, hogy a korábbi
telek-kínálatot nem erre alapozták.
Mivel eladható ingatlanokkal még
bőven rendelkezik a terület, melyek
között megtalálhatók a nagyobb lo-
gisztikai cégek befogadására alka-
lmas több 10 hektáros telkek is,
ezért a vezetés úgy döntött, hogy a
központi elhelyezkedésű, közel 7,5
hektáros területét tovább osztaná és
újabb utcák nyitásával lehetővé
tenné további 1000-2000 m2-es in-
gatlanok kialakítását. Ehhez azon-
ban a szabályozási terv módosításá-
ra van szükség a hatályos jogszabá-
lyok szerint.

Az ipari park tulajdonosi körébe
tartozik a város önkormányzata is.
Ennél fogva közös érdeke a veze-
téssel, hogy jól működő beruházás-
ként üzemeljen a terület. A szabá-
lyozási terv kidolgozása és elfoga-
dása után teljesíthetővé válnak a
kisvállalkozások részéről érkező
befektetői igények.

Nagyfenyvesi
ingatlanpályázatok

Egyfordulós, versenytárgyalásos
pályázaton történő értékesítésre je-
lölte ki a képviselő-testület az ön-
kormányzati tulajdonú, 1,7 hektá-
ros, a Túróc utca és az Ipolyság ut-
ca sarkán található ingatlant nettó
163,7 millió forintos irányáron. A
döntés előzménye az, hogy nagy-
fenyvesi beépítetlen területen a két
gazdasági társaság európai uniós
pályázaton nyerhető forrásból

sportlétesítményt szeretne megva-
lósítani. A sportlétesítményben 4
floorballpálya, 2 időszakos jégpá-
lya, uszoda, tanmedence, törökfür-
dő és szauna kialakítását tervezik.
A képviselő-testület az ide vonat-
kozó önkormányzati rendelet pá-
lyáztatási szabályzata szerint eljár-
va nyújt lehetőséget az ingatlan
megvásárlására.

Az elképzelés illeszkedik az in-
tegrált városfejlesztési stratégiába:
magánerős beruházásban kereske-
delmi, szolgáltató funkciójú létesít-
mény létrehozására irányul. A
sportcélú létesítmények az önkor-
mányzat városfejlesztési céljai
közt kiemelkedő helyet foglalnak el.

*
Egyfordulós, versenytárgyalásos

pályázaton történő értékesítésre je-
lölte ki a képviselő-testület az ön-
kormányzat tulajdonát képező
Meggyes ingatlanból kialakuló
4427/4. helyrajzi számú, 9919 nm
trületű, a 4427/6. helyrajzi számú,
3088 nm területű és 4427/8. hely-
rajzi számú, 7328 m2 területű, be-
építetlen terület megnevezésű föld-
részletekből álló ingatlanegyüttest.

A pályázat mindhárom ingatlanra
együtt, illetve ingatlanonként kü-
lön-külön is benyújtható. Az irány-
árak a fenti sorrendben 96,7, 30,1
és 71,5 millió forint + áfa.

A nagyfenyvesi városrészén ta-
lálható, a Fenyvesi nagyút, az Őz
utca, az Alma utcai és a Boróka ut-
cai teleksor által határolt területet a
Gödöllői Királyi Kastély Kht-tól
vásárolta meg az önkormányzat,
azzal a szándékkal, hogy ingatlan-
fejlesztési céllal értékesítse.

Felosztották a sportkeretet
A városi sportkoncepcióban

megfogalmazott elvek alapján fel-
osztotta a képviselő-testület az idei
költségvetésben sportfeladatokra
elkülönített 36 millió forintot.

Az I. keret, a kiemelt egyéni és
csapat sportegyesületek, szakosztá-
lyok alaptámogatása 6,5 millió fo-
rintot tartalmaz.

A II. keret a kiemelt egyéni és
csapat sportegyesületek, szakosztá-
lyok működési és eredményességi
támogatása pontrendszer alapján.
Ezen belül a kiemelt egyéni sporte-
gyesületek, szakosztályok (GEAC
atlétika és vívószakosztály) támo-
gatására 6,26 millió forint, a ki-
emelt csapatsport egyesületek és
szakosztályok (TEVA GRC, Gödöl-
lői Sport Klub, Gödöllői Kézilabda
Club) támogatására – mindkét eset-
ben pontrendszer alapján – 7,54
millió forint támogatás jut.

A III. keret a városi sport alapít-
ványok 3,3 millió Ft támogatása.

A IV. keret a városi Diák Sport
Bizottság 900 ezer Ft támogatása.

Az V. keret az önkormányzati ok-
tatási intézmények pályázati úton
történő motivációs támogatása pon-
trendszer alapján 4,1 millió Ft tá-
mogatást tartalmaz.

A VI. keret a kiemelt támogatás-
ban nem részesül sportszervezetek
pályázati úton történő támogatása,
pontrendszer alapján 5,7 millió Ft
támogatást tartalmaz.

A VII. keret a Polgármesteri Hi-
vatal Közoktatási, Művelődési és
Sportirodája sportfeladatainak el-
látására szolgáló 1,7 millió Ft.

A VIII. keretre, az országos és
nemzetközi jelentőségű sportren-
dezvények Gödöllőn való megren-
dezésének támogatására ebben az
évben nem jut pénz a sportkeretből. 

Az I., II., V., VI. keretek további
felosztása a sportkoncepcióban
rögzítetteknek megfelelően az alap
és eredményességi támogatási
rendszer alapján történik.           (-lt-)

Kölcsön nélkül finanszírozzák a sporttelep fejlesztését

Pénzt hoz az önkormányzat pályázati munkája

Pályázati anomáliák
Hétvégi és éjszakai munka is benne van a pályázatokban, de nemcsak emiatt
okoznak kárt a pályázati eljárásokban tapasztalható anomáliák, mondta a pá-
lyázati tevékenységről szóló beszámoló vitájában Gémesi György. 
Mint kifejtette, a Főtér-pályázat kapcsán a Kormány–Önkormányzatok Érdek-
egyeztető Fórumának következő ülésén Bajnai Gordon miniszternek is el sze-
retné mondani, az nem megy, hogy a pályázat beadási határidejét négyszer
módosítják, mert vannak olyanok, akik nem készülnek el az eredeti, majd a
módosított határidőre sem. Gödöllő az eredetileg kitűzött határidőre, múlt
év elejére elkészítette a pályázatát, az idő rövidsége miatt sok pluszköltség-
gel. A legutolsó határidő letelte után, tavaly ősz elejére várták a pályázatok
elbírálását, de csak most, február végén dőlt el, ki jut a második fordulóba.
Több hónap kell a végeredmény megszületéséhez, a pályázat megvalósításá-
nak határideje viszont jövő év augusztus 31.
Kérdéses, hogy a közbeszerzési törvény előírásainak betartásával egyáltalán
elvégezhető-e az építési feladat a határidőre. Ráadásul az árak is jócskán
emelkedtek közben, nem szólva a forint/euró árfolyam változásáról és a ki-
látásba helyezett ÁFA-emelésről, ami tovább drágítja az önkormányzatok szá-
mára a kivitelezést. A téma két önkormányzati konferencián is szerepelt a
közelmúltban. Az említett anomália politikai hovatartozástól függetlenül el-
fogadhatatlan az önkormányzatok számára. 
Gémesi György ezekre az ellentmondásokra képviselőtársa, Kovács Barnabás
(MSZP) figyelmét is felhívta, mivel ő a Közép-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanács egyik vezetője. 
Kovács Barnabás, aki szavai szerint mint társelnök „díszpintyeskedik” a fej-
lesztési tanácsban, kijelentette, ebben a kiélezett politikai helyzetben sike-
rült annyira függetleníteni azokat a hivatalokat, amelyek EU-s akkreditációval
a döntéseket hozzák, hogy még a miniszternek sincs formálisan joga se utasí-
tani, se semmit csinálni ezekkel a hivatalokal. Tehát, mondjuk, a fejlesztési
ügynökség, vagy a vidékfejlesztési hivatal annyira független, hogy a saját
rendje szerint dolgozik, és deklarálni lehet: nincs politikai befolyása.
Gémesi György viszontválaszában úgy vélte, mégis lehet valamilyen jogköre a
Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsnak, ha fejlesztési ügynök-
sége négyszer hosszabbította meg a pályázat határidejét. Ez az eljárás plusz-
terheket rak a munkatársak vállára, ugyanakkor sok üresjáratot okoz és gátol-
ja a követelmények és a vállalások professzionális teljesítését az önkormány-
zatok számára.
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(folytatás az 1. oldalról)
Kossuth Lajos utca felújítása, lám-

pás csomópont kialakítása már régóta
tervezett beruházás. Ennek során a
Kossuth Lajos utca – Dózsa György
út csomópontban burkolat felújításra,
jelzőlámpás forgalomirányítás kiala-
kítására, ív- és járdakorrekciókra ke-
rül sor. A Kossuth Lajos utcában a
Dózsa György út és a Petőfi tér közöt-
ti szakaszon, a Moór-kútig új pálya-
szerkezet építésére kerülhet sor, vala-
mint 17 db az úttal párhuzamos par-
koló kiépítésére és járdaépítésre. A
fejlesztésnek itt is része a szükséges
közművek kiváltása és kiépítése. (En-
nek folytatása, a további szakasz és a
Petőfi téri csomópont megépítése,
csak a saroktelek beépítése után ter-
vezhető.)

Régóta tervezi az önkormányzat a
Művészetek Háza külső-belső felújí-
tását, aminek során az energiatakaré-
kos fűtési rendszer kialakítása és a
komplex akadálymentesítés is meg-
történik. A program tartalmazza az
épület előcsarnokának átalakítását
többcélú rendezvénytérré, a főbejárat
áthelyezését, a lépcső, új büfé és in-
formációs pult kialakítását, a tér kli-
matizálását és egyéb belsőépítészeti
felújításokat. Ezt követően, ha meg-
történik a külső nyílászárók cseréje, a
fűtéskorszerűsítés és az elektromos
hálózat teljes felújítása, jóval keve-
sebbe kerül majd az intézmény üze-
meltetése.

Bár az épületben az akadálymen-
tesítés részben már megtörtént, van
még tennivaló, többek között aka-
dálymentesen használható WC kiala-
kítása a nézőtéri szinten.

Nem csak városképi, hanem turisz-
tikai szempontból is jelentős fejlesz-
tésnek ígérkezik a kastély előterében
az egykori Hattyús-tó helyreállítása.
A korábban meglévő három tó közül
a középsőt állítanák vissza a program
szerint. Partjáról elénk tárul majd a
kastély műemlékegyüttesének gyö-
nyörű látványa, de a tó fontos szere-
pet játszhat a terület csapadékvíz el-
vezetésében és az öntözésében is.
Maximális vízmélysége a tervek sze-
rint három méter lehet. 

A projekt kötelező elemeként, a
gazdaságfejlesztés jegyében a piac
emeletének átalakítására kerülhet sor.
A megújuló városközpont vonzerejé-
nek javítása és a szolgáltató funkciók
erősítése céljából, további vendéglátó
ipari szolgáltatás lehetőségének meg-
teremtésére átalakítás keretében nyí-
lik mód. 

Az, hogy a tervek közül pontosan
mi valósulhat meg 2010. augusztus

végére, ami a pályázat befejezésének
jelenleg ismert határideje, attól függ,
hogy a megpályázottnál kevesebb tá-
mogatáshoz az eredeti projektet kell-e
megvalósítani, vagy lehetőség van a
tartalom csökkentésére. Erről még je-
lenleg folynak a tárgyalások. Bízunk
benne, hogy a városfejlesztéshez
nyert jelentős, de csökkentett összegű
támogatás egyúttal a saját források je-
lentős mértékű növelését nem teszi
kötelezővé, ezáltal is csökkentve az
önkormányzat pénzügyi mozgásterét.

*
A napokban kapott értesítést az ön-

kormányzat egy másik pályázat ered-
ményességéről is. 

Az Ady Endre sétány 56. szám alatt
működő Egyesített Szociális Intéz-
mény épülete már régen megérett a
felújításra. A most megnyert, szintén
európai uniós pályázat eredménye-
ként sor kerül az intézmény belső át-
alakítására, komplex akadálymente-

sítésére, valamint energetikai korsze-
rűsítésére, információs és kommuni-
kációs technikai eszközök beszerzé-
sére, valamint az intézményi dolgo-
zók és az intézményi szolgáltatást
igénybe vevők felkészítésére a mo-
dernizációval járó változásokra.

Jelenlegi kialakításában az intéz-
mény túlzsúfolt. Több szobában nem
biztosított az elhelyezett személyek
esetében az előírt egy főre jutó m²
nagysága. A vizesblokkok száma ke-
vés, a burkolatok elhasználódottak, az
akadálymentes megközelítés és hasz-
nálat az épület jelenlegi struktúrájá-
ban nem megoldott. A fűtési rendszert
működtető kazán nem gazdaságos.

Most lehetővé válik, az épület gaz-
daságosabb üzemeltetése, teljes aka-
dálymentesítése, valamint a férőhe-
lyek jogszabályi keretekben előírt te-
rületigényének biztosítása.

Mivel az épület több ütemben
nyerte el mai kialakítását, az évek so-
rán fejlődő komplexum a részleges
átalakítások során nem mindig a
funkciónak megfelelő méretű és elhe-
lyezkedésű tereket kapott, így a jelen-
legi helyzet néhány ponton korrigá-
lásra szorul. A tervezett átalakításnak
az akadálymentesítés előírásait is ki

kell elégítenie, aminek során nem
csak a mozgásukban korlátozottakat,
hanem a látás- és hallássérülteket is
figyelembe kell venni, valamint a
nem sérült, de beteg emberek moz-
gásának segítését, a fekvőbetegek
szállítását, kisgyermekkel érkezők
mozgását.

A belső, valamint a környezetben
lévő szintkülönbségeket telepített
rámparendszerrel, továbbá belső lép-
csőlift alkalmazásával fogják megol-
dani. A vizesblokkok akadálymentes
átalakítása, a folyosók, valamint a be-
járatok átalakítása is megtörténik. Az
épületben terápiás szobát is berendez-
nek, ahol színes fényekkel és zenével
kezelhetik az arra rászorulókat.

Az intézet fűtéséhez új gázkazánt
telepítenek, a fűtési rendszert az épü-
leten belül teljesen kicserélik. A hasz-
nálati melegvíz ellátáshoz alternatí-
vaként kidolgozzák a napenergia
hasznosítással történő rásegítést is.

A jelenlegi parkolóban 2 db akadá-
lymentes parkolóhelyet alakítanak ki.

Gödöllő város önkormányzata a 60
millió forintos projekthez elnyerte a
megpályázott 90 százalékos támoga-
tást, azaz 54 millió forintot.

(b.j.)

Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint

Sikeresek az EU-s pályázataink!

(folytatás az 1. oldalról)
Ebben tizenkét pontban foglalták

össze követeléseiket a kormánynak
az önkormányzati rendszert érintő
átalakítási elképzeléseivel kapcso-
latosan. Emellett nyílt levelet fogal-
maztak meg, Gyenesei István ön-
kormányzati miniszterhez, melyben
a Kormány–Önkormányzatok
Egyeztető Fóruma önkormányzati
oldala nevében visszautasították a
miniszter azon javaslatát, hogy mi-
niszteri tájékoztató keretében vitas-
sák meg a kormány legújabb önkor-
mányzati reform elképzeléseit. Egy-
ben javasolták, hogy a témát a
KÖEF következő ülésén tűzzék na-
pirendre. 

A résztvevők megállapodtak ab-
ban, hogy segítséget nyújtanak Pécs
városának, mivel az elmúlt időszak-
ban történt sajnálatos események
miatt, nem látják megvalósítható-
nak az Európa kulturális fővárosa
programot. A szövetségek felveszik
a kapcsolatot a projektmenedzs-
menttel, és megkezdik az egyezte-
tést, miként vállalhatnák át a felada-
tokat annak érdekében, hogy Ma-
gyarország ne vesztesen kerüljön ki
a kialakult helyzetből.

Mit kívánnak az önkormányzatok
2009 februárjában?

1. Minden települési önkormány-
zat tarthassa meg testületi önálló-
ságát.

2. Újra kell értékelni az állami és
önkormányzati feladatellátást, a fel-
adat-hatáskör és finanszírozás egy-
ségében.

3. Növelni kell az ésszerű, és ha-
tékony munkamegosztáson alapuló
valódi társulások fenntartásának tá-
mogatását azzal, hogy a finanszíro-
zás mértéke ne az együttműködés
formája, hanem annak tényleges

tartalma alapján kerüljön meghatá-
rozásra.

4. A kistérségekben foglalkozta-
tott állami alkalmazottak – a bérek
állami finanszírozása mellett – fe-
lett a társulások gyakorolják a mun-
káltatói jogokat.

5. Az önkormányzatok gazdasági
alapjainak megerősítése szükséges,
az adórendszer átfogó átalakítása
mellett. (A központi adóval szem-
ben a helyi adó részarányának növe-
lése.) Egyszeri adósságrendező
program kidolgozása, a normatív tá-
mogatás értékállóságának megte-
remtésével.

6. A jelenlegi túlbürokratizált,
hosszadalmas elbírálási határidejű
rendszer helyett kiszámítható és ter-
vezhető finanszírozási és pályázati
rendszer kialakítása, a jelenleg futó
pályázatok módosítási lehetőségé-
nek biztosítása a gazdasági válságra
tekintettel.

7. A polgármesteri jogállás meg-
erősítése.

8. Az országgyűlési képviselői
létszámmal egyidejűleg az önkor-
mányzati képviselő-testületek lét-
számának differenciált csökkentése.

9. Az önkormányzati választási
ciklus és az országgyűlési választási
ciklusfelező időben történő megtar-
tása.

10. Érdemi, folyamatos és szer-
vezett párbeszéd kialakítása az ön-
kormányzati szféra és a kormányzat
között; a kormány önkormányzatok
egyeztető fórumának átalakítása.

11. Az állami és az önkormányza-
ti szféra között a választási ciklus
időszakára szóló átfogó megállapo-
dás megkötése.

12. Az önkormányzati szövetsé-
gek szoros együttműködésben elkö-
telezettek a leghatékonyabb önkor-
mányzati érdekképviselet megte-
remtésében.

Budapest, 2009. február 25.

dr. Sütő László elnök,
Kisvárosi Önkormányzatok Országos

Érdekszövetsége

dr. Szűcs Lajos elnök,
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

dr. Wekler Ferenc elnök,
Községek, Kistelepülések és Kistérségek

Országos Önkormányzati Szövetsége

Török Margit alelnök,
Magyar Faluszövetség

Molnár Gyula elnök,
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

dr. Gémesi György elnök,
Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Önkormányzatok

Összefogás
Február 26-án lakossági fórum kere-
tében mutatták be Gödöllő település-
szerkezeti tervét, amit a Mű-hely Ter-
vező és Tanácsadó Zrt. készített el. A
cég képviseletében jelen lévő Mas-
sányi Katalin településtervező és
Nagy Béla vezető tervező elmondta:
a településszerkezeti terv még nincs
jóváhagyva, lehet rajta változtatni, de
ennek ellenére fontosnak tartották,
hogy az eddigi eredményeket bemu-
tassák az itt élőknek.

A településrendezés célja a telepü-
lések terület-felhasználásának és inf-
rastaruktúra hálózatának kialakítása,
a környezet természeti és épített érté-
keinek fejlesztése, megőrzése, a ma-
gánérdekek összehangolása, valamint
az erőforrások kíméletes hasznosítá-
sának segítése. Ezek eszköze a szó-
ban forgó településszerkezeti terv.

A tervezők kifejtették, hogy a tele-
pülésszerkezeti tervet az alábbi célki-
tűzések alapján készítették el: 1. Re-
kreáció (tavak, termálprogram,
egészségügy, lovassport, fürdőváros,
stb.); 2. Belváros (üzletek, szolgálta-
tások); 3. Kulturális turizmus (kas-
tély, máriabesnyői kegyhely, stb.); 4.
Egyetem, oktatás; 5. gazdasági-szol-
gáltató zóna az ipari parkban; 6. Tér-
ségi egészségügyi és oktató központ;
7. környezettudatos hulladék- és
energiagazdálkodás; 8. Népesség-
megtartás (beköltözés helyett).

A város hosszú távú célkitűzésé-
nek kell tekinteni a saját forrásokra
támaszkodó „önfenntartó város” lét-
rehozását. Elengedhetetlen cél a bel-
város rehabilitációja, annak teher-
mentesítése, illetve a Főtér-program
megvalósítása, valamint a belváros
térbeli kiterjesztése a Szabadság út
túloldalára, az Alsópark bekapcsolá-
sával. Ezáltal megnövekedne a gyal-
ogos terület, viszont csökkene a
Szabadság tér forgalma is. Így Gö-

döllő méretéhez képest egy nagy ki-
terjedésű, ligetes, terek csoportjából
álló városközpont jöhetne létre.

A cég alaposan megvizsgálta és
feldolgozta Gödöllő különböző vá-
rosrészeit (Blaha, Haraszt, Fenyves,
belváros stb.) abból a szempontból,
hogy az érintett területeken mennyi-
en élnek, milyen a korösszetétel, mi-
lyen a foglalkoztatottak aránya, az
érintett területen lévő épületek mi-
lyen szerepet töltenek be a lakosság
életében (lakóház, gazdasági épület,
nyaraló stb.).

Az utóbbihoz kapcsolódva el-
mondható: a vizsgálat szerint Gö-
döllőn 12 ezer épület található (eb-
ből 7 ezer lakóépület), melyek fele
jó állapotban van, kevés a közepes
állapotú építmény és még kevesebb
a rossz állapotban lévő. Külön ki
kell emelni, hogy sok az új építésű
épület.

Az összejövetelen ezt követően
olyan kérdések hangzottak el, mint
például: szerepel-e a tervben a má-
riabesnyői temető akadálytalan
megközelítése; a Lumniczer utca-
János utca találkozásánál lévő üres
területre milyen épületek kerülnek
majd; a város külső részein lévő ut-
cák közül egyeseket miért minő-
sítettek át belterületté, másokat mi-
ért nem.

Bemutatták a város településszerkezeti tervét

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

Versenytilalom a munkajogban

A gazdasági válság minden szektor-
ban érezteti hatását, az azonos terüle-
ten tevékenykedő vállalkozások kö-
zött azonban ennek következtében is
egyre nagyobb a verseny, ezért a
munkajog a munkáltatóként fellépő
vállalkozás gazdasági érdekeinek vé-
delmében versenytilalmi kötelezett-
séget ír elő a munkavállaló számára.
A munkajogi versenytilalom számos
kötelezettséget ró a munkáltatókra, a
vezetőkre és a dolgozókra egyaránt,
ezért e heti cikkünkben ennek az in-
tézménynek a rövid bemutatását tűz-
zük ki célul. 

Köztudott, hogy a munkajog általá-
ban a munkavállaló, a „gazdaságilag
gyengébb“ helyzetű fél jogos érdekeit
védelmezi, a versenytilalom esetében
azonban a munkáltató, a „gazdasági-
lag erősebb“ helyzetű fél érdekeit
tartja szem előtt. Az erre vonatkozó
szabályok az Munka Törvénykönyvé-
ben tételesen megtalálhatók. A szabá-
lyok lehetőséget biztosítanak, hogy a
felek a munkaviszony megszűnését
követően olyan munkavállalót terhelő
kötelezettségeket írjanak elő, hogy
például a munkavállaló azonos tevé-
kenységet, amilyet a volt munkáltató-
jának végzett, nem végezhet. Általá-
ban kikötik, hogy nem alapíthat olyan
gazdasági vállalkozást sem, amely
ugyanolyan, vagy hasonló tevékeny-
séget folytatna, mint az előző munka-
helye. Ilyen kikötést vagy külön erre
irányuló szerződés, vagy maga a

munkaszerződés tartalmazhat, mely-
ben kötelezően szerepelnie kell, hogy
a munkáltató mennyi időn keresztül
és milyen ellenértéket fizet meg a
munkavállalójának, amiért az nem
helyezkedik el a konkurenciánál. En-
nek a maximális idejét a munkavi-
szony megszűnését követő 3 évben
határozza meg a törvény, a szokásos
ellenérték pedig a munkavállaló utol-
só havi bruttó bérének a felében meg-
jelölt összeg. Előfordul és a bírósági
gyakorlat is jogszerűnek fogadja el
azt a kikötést, amennyiben a munka-
vállaló elhelyezkedik a versenytila-
lom ideje alatt egy nem tilalmazott
területen, hogy az ott kapott jövedel-
mének meghatározott részét be kell
számíttatnia a versenytilalom ellen-
értékébe, azaz csak egy csökkentett
összeget fog kapni. Az is előfordul-
hat, hogy bár a felek kötöttek egy-
mással versenytilalmi megállapodást
– akár külön szerződésben, akár mun-
kaszerződésben – mégsem fűződik
egyik félnek sem érdeke annak meg-
tartásához, ebben az esetben a mun-
káltató egyoldalú nyilatkozattal men-
tesítheti a munkavállalót a versenyti-
lalom alól, ezt azonban kizárólag a
munkaviszony megszűnésének idő-
pontja előtt teheti meg érvényesen.

És persze joggal vetődik fel a kér-
dés a kedves munkáltató olvasóban,
hogy mégis milyen következmények-
kel jár, ha a munkavállaló megszegi a
versenytilalmi kikötést. Külön megál-
lapodás hiányában, miután a verseny-
tilalmi megállapodás valamilyen ma-
gatartástól való tartózkodás kötele-
zettségére vonatkozik, megszegése
esetén elsősorban a teljesítésre, vagy-
is arra perelhető a munkavállaló,
hogy tiltsák el őt a sérelmes maga-
tartástól. Ezen túlmenően a polgári
jog szabályai szerint, az általa jogel-
lenesen és felróhatóan okozott, bizo-
nyítható károkért kártérítési felelős-
ség is terheli a dolgozót, mely ügyek
a munkaügyi bíróságok hatáskörébe
tartoznak.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

– Ön jó ötletnek tartja,hogy az
állami iskolák újra állami kéz-
be kerüljenek? – tettük fel a
kérdést kedves Olvasóinknak
a múlt héten, miután Hiller Ist-
ván oktatási miniszter egy in-
terjúban jelentette be erről
szóló elképzeléseit. Íme né-
hány a beérkezett válaszok
közül:

„Elképesztő, hogy milyen szinten
vinné visszafelé az országot ez a kor-
mány! Állami iskola, egységes tan-
terv stb.  Innen egy lépés, hogy meg-
állapítsák, csak állami iskolákra van
szükség, mert csak azok tudják ga-
rantálni az esélyegyenlőséget.”

(V. Tamásné)

„…Ez a legegyszerűbb módszer, elle-
hetetlenítik a fenntartót, és azután

ráteszik a kezüket az iskolára, és jö-
het a minimalizált színvonalú képzés.
Remek, a helyi viszonyokhoz alkal-
mazkodó döntés lesz, amikor majd
Pesten eldöntik, hogy ki lesz az igaz-
gatója a, mondjuk, baranyai kisfalu
iskolájának. …”                         ( S.M.)

„ Elméletileg nem lenne rossz meg-
oldás, hogy ahol pénzügyi okok miatt
nem tudja az önkormányzat fenntar-
tani az iskolát,ott tartsa fenn az ál-
lam, de sajnos attól tartok, hogy ez
csak elodázott, újabb iskola összevo-
násokat jelentene a nehéz helyzetben
lévő települések számára. Átveszik az
iskolát, azután kitalálják, hogy kevés
a gyerek, és bezárják, összevonják
másik faluéval, takarékosságra hi-
vatkozva, a település meg ott marad
oktatási intézmény nélkül. Az a baj,
hogy az eddigi tapasztalatok alapján
az ilyen döntéseknél csak és kizáró-
lag a pénzügyi hátteret nézik, azt
nem, hogy az embereknek, a gye-

rekeknek mi a jó…”
(Kovácsné Zsófi)

„Egy iskolának a jelenlegi pénzügyi
helyzetben nagyon fontos, hogy a
fenntartójával napi kapcsolatban le-
gyen. Ez már az adminisztrációs
ügyek intézéséhez is elengedhetetlen.
Nem is beszélve arról, hogy milyen
nehézkessé tenné ez például a beszer-
zéseket, vagy az intézmények pályá-
zatokon való részvételét. De például
az is kérdés, mi lenne ilyen esetben az
épületekkel. Azokat is átvenné az ál-
lam, vagy csak az oktatást? Bérleti
díjat fizetne-e a településnek? És so-
rolhatnánk még tovább a kérdéseket.
Ez szerintem nagyon átgondolat-
lan.” (Varga Zoltán)

A hét kérdése:
– Ön szerint mely gödöllői kul-
turális programok lehetnek tu-
risztikai szempontból is von-
zóak?

A hét kérdése

MEGHÍVÓ
MÁRCIUS 12., 14 ÓRA

Petőfi-versek képekben
Városi rajzverseny eredményhirdetése, kiállítás-megnyitó

a Petőfi Sándor Általános Iskolában

MÁRCIUS 13., 9 ÓRA

Emléktábla elhelyezése Török Ignác emlékére az aradi
vértanúról elnevezett utcában.

Avató beszédet mond dr. Nemescsói Ferenc

MÁRCIUS 13., 14 ÓRA

Petőfi Sándor vers- és prózamondó verseny
a Petőfi Sándor Általános Iskolában

MÁRCIUS 14., 18 ÓRA

A gödöllői ifjúság fáklyás felvonulása
(Petőfi-szobor–Dózsa György úti temető).

Tiszteletadás, koszorúzás az Isaszegi csata emlékművénél.

MÁRCIUS 15., 11 ÓRA

Városháza előtti tér
Városi ünnepi megemlékezés, koszorúzás a Petőfi-szobornál

Köszöntőt mond:
dr. Krassay László alpolgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek:

Kovács Tamás, a Club Színház művésze, Gödöllői Városi
Fúvószenekar vezényel Ella Attila, Magyar BalettSzínház

Gödöllő, Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület, a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága

MÁRCIUS 15., 17 ÓRA

A Gödöllő Városért Díj ünnepélyes átadása,
ünnepi műsor a Városháza földszinti nagytermében

Nagy sikerrel zárult a múlt héten a
Hungexpo területén megrendezett
Utazás kiállítás, amelyen csaknem
negyven ország képviselői, valamint
a hazai turisztikai célpontok mutat-
koztak be. A 32. alkalommal megren-
dezett idegenforgalmi vásáron Gödöl-
lő nevezetességeivel is megismerked-
hettek a látogatók.

A vásárváros G pavilonjában talál-
hatták meg a hazai kiállítókat az ér-
deklődők. Itt kapott helyet a Közép-
Dunavidék standján Gödöllő is, ahol
a város, a kastély és a kistérség neve-
zetességeit mutatták be a nagyközön-
ségnek. A látogatók közül sokan ér-
deklődtek a gödöllői szálláshelyek,
éttermek, valamint az egyes progra-
mokat bemutató anyagok, esemény-
naptárak iránt is.

Az idei esztendőben a hazai ki-
emelt téma – a Magyar Turizmus Zrt.
kampányával összhangban – a kultu-
rális turizmus volt, s ezzel kapcso-

latosan a gödöllői kiállítóknál is töb-
ben érdeklődtek a városi kulturális
rendezvényekről, koncertekről és
színházi előadásokról.

Mind az érdeklődők között, mind
turizmusszakmai körökben nagy si-
kert aratott az a kiadvány, amit itt mu-

tatott be a Gödöllői Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Kistérségi
Társulása. A színes fotókkal illuszt-
rált füzetből mind a tizenkét település
nevezetességeit, és fontosabb esemé-
nyeit megismerhetik az érdeklődők.

(b.j.)

Gödöllői bemutatkozás Budapesten

Utazás kiállítás 2009

A Szent István Egyetem számára
nagy megtiszteltetés, hogy helyet
adhat a falugazdász hálózat meg-
alakulásának 15. évfordulóját kö-
szöntő ünnepi ülésnek és nagyra-
becsüléssel köszönti azokat a
szakembereket, akik megszakítás
nélkül ebben a munkakörben dol-
goznak – mondta a február 27-ei
rendezvényen megjelenteket üd-
vözölve dr. Solti László rektor.
Hozzátette: 1994-ben a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen tar-
tották a hálózat első tanácsko-
zását.  

A falugazdász hálózat műkö-
dési feltételei stabilak, a 650 fős
szakembergárda munkájára hosszú
távon is számít a kormányzat – jelen-
tette ki az eseményen Gőgös Zoltán,
a Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium államtitkára. Rá-
mutatott, hogy a hálózatnak ma kü-
lönösen fontos szerepe van a mező-
gazdasági tevékenység magas színvo-
nalú művelésében. 

A szakértelemre, gyakorlati tapasz-
talatra azért van szükség, mert az EU
szigorú, 19 pontból álló szempont-
rendszerhez köti a pénzek odaítélését
és ezek ismeretében kell például a fa-

lugazdászok közreműködésével a pá-
lyázatokat előkészíteni – utalt rá az
államtitkár. A gazdatársadalomnak vi-
szont könnyebbséget jelent, hogy a
tevékenységükhöz szükséges eljárá-
soknál már közvetlenül a falugazdá-
szokhoz fordulhatnak, amíg korábban
3-4 hatóság intézte gyakran bürokra-
tikus módon ezen ügyeket.

Az ünnepi ülésen emlékplaketteket
adtak át azon falugazdászok részére,
akik 1994. március 1-je óta megszakí-
tás nélkül, jelenleg is aktív falugaz-
dászként látják el feladatukat.

A jövőben is kellenek a falugazdászok

Egyetemi hírek
Felhívás koszorúzásra!

Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő
város lakói!

Gödöllő város önkormányzata az
1848-49-es forradalom és szabadság-
harc 161. évfordulója alkalmából ün-
nepi megemlékezést szervez 2009.
március 15-én 10.00 órakor a Szabad-
ság téren majd azt követően koszorú-
zást a Petőfi-szobornál, melyre szere-
tettel várunk mindenkit!

Kérjük, hogy az intézmények, rendvé-
delmi szervek, pártok, civil szerveze-
tek, egyesületek, ünneplő vendége-
ink, koszorúzási szándékukat szíves-
kedjenek legkésőbb 2009. március 12-
én 16.00 óráig jelezni, H-P 9.00-16.00
óráig a Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont Kht. 28/514-130-as titkársági te-
lefonszámán, Tábikné Surman Szilviá-
nál, hogy a koszorúzás ünnephez
méltó rendjét időben és pontosan ki
tudjuk alakítani.

Egyben kérjük, hogy a koszorúzás elő-
készületeinek segítése érdekében szí-
veskedjenek a koszurúkat az ünnep
napján legkésőbb 9.30 óráig a hely-
színre eljuttatni, megérkezésüket
munkatársainknak jelezni, hogy a ko-
szorúzás rendjét időben és méltó mó-
don előkészítsük.

Szeretettel várjuk Önöket az évfordu-
lóhoz kapcsolódó valamennyi rendez-
vényre!

Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!

TERET A BOLDOGSÁGNAK!
Az ember életében több olyan esemény van, amit szívesen közzé tenne, abban a reményben, hogy mások is osztozzanak
boldogságában. Ezeknek az örömhíreknek kíván teret adni a Gödöllői Szolgálat új hirdetési rovatában, ahol fényképes,
vagy szöveges hirdetésben számolhatnak be az érintettek, eljegyzésükről, házasságkötésükről, vagy gyermekük születé-
séről, illetve küldhetnek születés-, vagy névnapi üdvözletet szeretteiknek, ismerőseiknek.
A részletekről bővebb felvilágosítást a 06/20-5255-366-os telefonon, vagy személyesen ügyfélszolgálati irodánkban, a Kos-
suth Lajos u. 1. sz. alatt kaphatnak.
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Négy éve alakult meg A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány,
amely azóta jelentős összegekkel támogatta a moldvai csán-
gók magyar anyanyelvi oktatását. Az alapítvány főként kereszt-
szülők és vállalkozók befizetéseiből - a moldvai magyar okta-
tás költségeinek közel kétharmadát fedezi.

Ezekből a befizetésekből
nemcsak az iskolán kívül
magyart tanítók bérére,
de a program működte-
tésére is kerül: a lábnyiki,
Csík falusi, diószegi és
magyarfalusi Gyermekek
Háza épületeiben ugyan-
úgy ott van az AMMOA
által összegyűjtött pénz, mint a „magyar iskolák" kialakítására bérelt, meg-
vásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek felszerelésében és a csángó
gyermekek által használt oktatási eszközökben. 
2008-ban első alkalommal volt lehetőségünk az 1%-ok fogadására, melyet a
moldvai oktatás működtetésére fordítottunk. 
A befizetett személyi adó 1%-ából 7.372.338 Ft gyűlt össze Alapítványunk
számlaszámán, melyet hálásan köszönünk. Büszkék vagyunk rá, hogy fize-
tett reklám nélkül, az Önök segítségével már az első évben ekkora összeget
sikerült összegyűjteni. Idén is tovább bővíthetjük a csángóföldi magyar ok-
tatást a magyarországi 1%-oknak köszönhetően.
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jogosult a személyi jövedelem-
adóból a civil szervezetek részére felajánlható 1% fogadására. 
Az alapítvány adószáma: 18710209-1-13.
Az Önök által felajánlott adórészt teljes mértékben a csángófalvak ma-
gyar oktatására költjük. Köszönjük!

Nőnapi műsor 2009
Tavaszi ajándékkosár 

nem csak hölgyeknek!!!
Helyszín: Művészetek Háza 

Az előadások időpontja: 

március  7. szombat:  14,16 és 18 óra

március 8. vasárnap:  14,16 és 18 óra

Belépőjegy: 100 Ft.

Jegyeket a Művészetek Házában lehet vásárolni.
A befolyt összeget a szervezők jótékonysági célra fordítják. 

A MŰSORBAN KÖZREMŰKÖDNEK: 
Bartha Katalin, Bárdy Péter, Ella Attila, Fábián Bertalan, Falk László, Far-
kas Balázs, Gambárné Szántai Ildikó, dr. Gémesi György, Gombosné Su-
ba Julianna, Hatolkai Szaniszló, Ipacs Piroska, Kovács Balázs, Kósa Ist-
ván, Kósáné Szabó Beáta, Laczkóné Varga Judit, Láncziné Kovács Ibolya,
Lőrincz József, dr. Nánási Éva, Pusztai Emese, Rehorovszky Gábor, Somo-
di Károly, Soós Gabriella, Szerdi Ildikó, Székely Judit, Székelyhidi Zsófia,
Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tengelits István, Tóth Tibor, Valastyán
Tamás, Varga András, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia, valamint a Gödöllő
Táncegyüttes felnőtt együttesének férfikara.

Köszöntőt mond: dr. Szabadfalvi András és Pintér Zoltán

Rendezők: Pánker László és Prém Katalin

A MŰSOR HÁZIASSZONYA: PÉCSI ILDIKÓ

Ünnepre készül Máriabesnyő.
A hét végén kezdődik az ün-
nepi eseménysorozat, amellyel
a kegyszobor megtalálásának
250. évfordulójára emlékez-
nek. Bár a pontos évforduló
március 19-én lesz, a felkészü-
lés az ünnepre március 7-én
megkezdődik. Ekkor rendezik
ugyanis azt a nagy szabású
konferenciát, ami a szobor
mellett a kegyhely teljes törté-
netét is feldolgozza.

Mint azt Gáspár István plébános la-
punknak elmondta, a szombaton kez-
dődő és vasárnap szentmisével záró-
dó tanácskozáson többféle szempont-
ból közelítik meg a jubileumot. Meg-

jelenítik az
alapító Gras-
salkovichokat,
a résztvevők
megismerhe-
tik a bécsi bí-
boros Migaz-
zit és termé-
szetesen a ka-
pucinusok, va-
lamint a kegy-

szobor történetét. 
Mint mondta, a hétvégi tanácsko-

zás egyfajta ráhangolódás a jubileumi
évre, de azt is szem előtt tartották a
szervezés során, hogy ne sűrűsödje-
nek be túlságosan az események. Így
sikerült megoldani, hogy ne csak a
hagyományos rendezvények adjanak

lehetőséget a megemlékezésre, bár
azokat is részét képezik a jubileumi
programsorozatnak. Ennek három
főbb pillére a hétvégi konferencia, a
250. évfordulós szentmise és április
26-án a hivatalos megnyitója. Ez
utóbbin az ünnepi szentmise mellett a
szabadtéri oltárnál Grassalkovich An-
tal életéről mutatnak be színdarabot, a
gyerekeket rajzversenyre, vetélkedő-
re invitálják, amelyek középpontjá-
ban szintén az alapító áll. Ez egyben
közösségi találkozó is lesz, ugyanis
valamennyi olyan templomnak a kép-
viselőit meghívták, amit Grassalko-
vich Antal alapított. Ennek keretében
33 közösségből várnak vendégeket. 

A 250. évforduló kapcsán azonban
nem csak most számítanak arra, hogy
a szokásosnál több látogató érkezik,
mivel a plébániák a jubileumi év kap-
csán külön is szerveznek zarándokla-
tokat Máriabesnyőre.

(ny.f.)

EMLÉKKONFERENCIA
A MÁRIABESNYŐI KEGYSZOBOR

MEGTALÁLÁSÁNAK
250. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

2009. március 7-8., Máriabesnyő, Mater Sal-
vatoris Lelkigyakorlatos Ház

Március 7., szombat:

9.00: Gáspár István a Bazilika plébánosának bevezető
gondolatai
9.15: dr. Gémesi György Gödöllő Város Pol-
gármesterének köszöntője
9.30: Pálos Frigyes atya: Migazzi, az alapító
10.30: Gaálné dr. Merva Mária: Máriabesnyői töredék

11.15: Kerényiné B. Eszter: A kapucinosok Mári-
abesnyőn (történetiség)
12.15: Fr. Szpisják Péter Pál OFM Cap.: A kapucinosok
Máriabesnyőn (lelkiség)

14.00: dr. Varga Kálmán: Máriabesnyő és a Grassalkovi-
chok
15.00: szünet
15.15: dr. Kerny Terézia: A Máriabesnyői Kegyszobor
XVIII – XX. századi szentképeken
16.00: dr. Stella Leontin: A búcsújárás spiritualitása

Március 8., vasárnap:

9.00: dr. Varga Lajos váci segédpüspök: A Máriabesnyői
Kegyszobor ikonográfiája
10.30: Ünnepi zárómise a Bazilikában. Főcelebráns: dr.
Varga Lajos váci segédpüspök

Konferenciával kezdődik a jubileumi év

250 évet tekintenek át

Olvasóink írták

Tisztelt Szerkesztőség!
Az elmúlt hetekben nagyon sok szó

esett, és esik nap, mint nap a közbizton-
ságról. Az emberekben gyűlik az indu-
lat, sok esetben a félelem, és egymás
után érik a bírálatok a rendőrséget. Rit-
kán fordul elő, hogy felemelem a tele-
font és rendőri segítséget kérek, a múlt
héten a gödöllői vasútállomáson azon-
ban úgy döntöttem, felhívom a 112-t.

Február 20-án 16 óra 25 körül értem
ki az állomásra az Alsóparkból, s azt
láttam, hogy egy három fős kigyúrt fér-
fiakból álló társaság lökdös egy hajlék-
talannak tűnő férfit. Ahogy átmentem a
zebrán, már hallottam is, miről folyik a
„vita”. „Nincs pénzem, és én nem tarto-
zom neked semmivel” – kiabálta a sze-
rencsétlen ember. Ez persze az ott állók
közül senkit sem érdekelt, senki nem
foglalkozott vele, megmondom őszin-
tén, én sem mertem közvetlenül belea-
vatkozni, de ahhoz volt elég bátorsá-
gom, hogy elővegyem a mobiltelefono-
mat, és kérjem a gödöllői rendőrkapi-
tányságot. Bejelentettem az esetet és az
én órám szerint 16.30-kor fejeztem be a
hívást. Lehet, hogy ennek köszönhető,
nem tudom, de a szerencsétlen ember el

tudott menekülni, nem mentek utána –
akkor már többen nézték őket – ott ma-
radtak az állomáson. A rendőrség azon-
ban nem jött. A vonatom – az én órám
szerint – 16 óra 42-kor indult el, még a
felszállásnál is figyeltem, begördül-e az
állomás elé a rendőrautó. Hiába...

Nem csak csalódott voltam, hanem
mérhetetlenül dühös és felháborodott
is. Azt hiszem, elvárható, hogy akkor is
megjelenjenek, ha ezeket az embere-
ket kell megvédeni! Úgy tudom, né-
hány hónapja itt már agyonvertek egy
hajléktalan nőt. Jó lenne, ha ilyen töb-
bet nem fordulna elő. Ehhez azonban
az is kell, hogy a rendőrség vegye ko-
molyan, ha valaki bejelentést tesz.

(név és cím a szerkesztőségben)

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
Az elmúlt hetekben többször is az a

kellemes meglepetés ért, hogy hétvé-
genként  a televízióban olyan felvétele-
ket közvetítettek, amik itt Gödöllőn ké-
szültek a kastélyban. Bogányi Gergely
zongorajátéka, a közönségnek szóló
kommentárokkal színesítve olyan mó-
don közvetíti és népszerűsíti a komoly-
zenét, hogy azok számára is érdekes és
érthető lesz, akik kevésbé mozognak
otthonosan ebben a műfajban. Köszö-
net annak, aki kitalálta!  (Nagy Márta)

Második alkalommal rendez-
tek esküvői nyílt napot a Lázár
Lovasparkban február 28-án,
szombaton. A nagy sikerű ren-
dezvényen az érdeklődők meg-
találtak mindent, ami ahhoz
szükséges, hogy minden pár
számára feledhetetlen, csodá-
latos legyen a nap, amikor éle-
tüket összekötik.

A házasulandók és az örömszülők
mellett cukrászok, meghívó készítők,
fotósok és olyan szolgáltatók gyűltek
össze Domonyvölgyben, akik segítsé-
gével bárki megszervezheti saját
„álomesküvőjét”. Ez ugyanis min-
denkinek lehet, hangzott el a bemuta-
tón, ahol az érdeklődők ízelítőt kap-
hattak abból, milyen lehetőségeket
kínál a Lázár Lovaspark azoknak,
akik úgy döntenek, ez legyen a hely-
színe a jeles eseménynek. Nos, a lá-
tottak alapján elmondhatjuk, a lehető-
ségeknek jószerével csak a fantázia
szab határt. 

Hol van már a hagyományos lako-
dalmas felvonulás!? Az ifjú pár ér-
kezhet lovashintón, luxuskocsin, Har-
ley Davidsonon, de akár „kiszuperált“
mentőautóval is, ha ahhoz van kedve.

A szertartást sem kell feltétlenül a há-
zasságkötő teremben megtartani, hi-
szen a parkban sokkal hangulatosabb,
s bármely napszakban megtartható,
akár késő este is, színpompás tűzijá-
tékkal kísérve.

A lehetőséggel pedig sokan élnek,
hiszen a szombati időpontokat több
mint egy évvel előre le kell foglalni,
bár ma már nem ritkaság, hogy valaki
pénteken, vagy vasárnap tartja az es-

küvőjét. Az idei esztendőre
is már közel hetven jegyes-
pár jelentkezett be, s ha ezen
a hétvégén is kilátogattak a
lovasparkba, akkor szinte
mindent meg is szervezhet-
tek: kiválaszthatták a deko-
rációt, a meghívókat, a tor-
tát, a zenekart, s mindazt,
amit fontosnak tartanak.
Akár az időpontot is le-
egyeztethették az anya-
könyvvezetővel. Aki pedig
úgy gondolta, a lakodalmi
menüt is megkóstolhatta. 

Persze nem mindenki tud
azonnal dönteni, ők jó ötle-
teket kaptak, s Rákai Tí-
mea esküvőszervező köny-
vének segítségével – amit
minden érdeklődő meg-

kapott – számtalan jó tanácsot arra az
esetre, ha magukra vállalják az eskü-
vővel kapcsolatos szervezési munká-
kat.

Ehhez remek segítséget nyújtottak
a szombati rendezvény résztvevői és
persze maguk a házigazdák, akik itt is
bizonyították, mindent megtesznek
azért, hogy az ifjú pár és a násznép jól
érezze magát. Talán nem véletlen,
hogy több neves személyiség – mint
például Pinrdoch Csaba, Klaus-
mann Viktor, Rippel Ferenc – dön-
tött úgy, hogy a Lázár Lovaspark le-
gyen házasságkötésének helyszíne.

(k.j.)

Esküvői nyílt nap a Lázár Lovasparkban

Ami egy álomesküvőhöz szükséges

A Gödöllői Baptista Gyülekezet
szeretettel hívja az érdeklődőket

2009. március 8-án,
vasárnap délután 17 órára,

a Dózsa György úti Shell benzinkút
mögötti (Kornya Mihály u. 2.)
baptista imaházban tartandó

ünnepi istentiszteletre, amelyen
Várady Endre hirdet igét és a váce-

gresi fúvószenekar szolgál.
Találkozás a wageningeni

testvérvárosi küldöttség tagjaival.
Szeretetvendégség.
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Wass Albert regényeinek ked-
velői egészen különleges cse-
megével ismerkedhetnek meg,
ha elolvassák az író most meg-
jelent, Az Utolsó Lámpás című
könyvét. 

Ez a mű kéziratban, méghozzá német
nyelvű kéziratban várta idáig a feltá-
madást. Németből fordították ma-
gyarra. 

A szerző egy német – vagy talán
nem is német, hanem valamilyen
skandináv – mérnök alakját ölti ma-
gára, így látogat vissza Dél-Ameri-
kából a szülővárosába, egy nyugat-
európai kikötővárosba. Szülőháza mit
sem változott, mióta sok évvel ezelőtt
elhagyta, öreg inasuk is ott él, rend-
ben tartja a szobákat, s mint hajdan,
fiatalúrnak szólítja őt. 

A házon kívül azonban minden
pusztul, minden azt sugallja, Európa
a végnapjait éli, elérkezett számára a
végítélet, aki teheti, menekül, távoli
földrészekre utazik. 

Még eltöltenek egy éjszakát az
Utolsó Lámpás nevű kocsmában, az-
tán kint felbúg a hajókürt, jelezve,

hogy elérkezett az idő, menniük kell.
Álomszerű hangulat lengi be a re-

gényt. Nem igazán tudni, mi benne a
valóság, mi az álom. Még azt sem,
van-e különbség a kettő között. 

A mérnök rátalál egy régi barátra,
egy régi nőre – bár az utóbbi talán
csak emlékezteti valakire. Rá akarja
beszélni őket, hogy tartsanak vele, itt
már nincs mit tenni, Dél-Amerikában
akár el is felejthetik az itteni szegény-
séget, kínt, megaláztatást. Gazdagok
lesznek és boldogok. 

Közben, bár persze jót akar, tudja,
hogy nem mond igazat, hiszen ő sem
boldog. 

A honvágyról, a hazáról, az otthon-
ról, az otthontalanságról beszél Wass
Albert, mint annyi más emigráns író
tette ezt. Arról, hogy különösen kon-
tinenst váltani nehéz. Ahol másként
követik egymást az évszakok, télen
van nyár és nyáron tél, ahol másféle
csillagképeket lát a feje felett éjszaka,
úgy érzi az ember, mintha nem is a
földön lenne. 

Ez nagyon kellemes lehet – egy
ideig. Kinyújtózhatunk: megszök-
tünk a hazai gondok elől! Azonban

gondok mindenütt vannak, s rájö-
vünk, hogy az ottaniakéi sose lesznek
a mieink. Hogy kirekesztettek va-
gyunk. Hazaruccan a távolban letele-
pedett, de már az otthoni helyzettől is
elszokott közben. Az esetleges válto-
zást hozó folyamatoknak nem volt ré-
szese, így azokat különösen idegen-
ként szemléli. 

Legtöbbünk persze mindezt nem
éli át. Most képet, vagy többet, mély
vallomást kaphatunk róla a regény-
ből. 
(Wass Albert: Az Utolsó Lámpás)

- nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Távol Európától

A Magyar Piarista Rendtartomány köz-
ponti levéltára közzétette az interneten
Sík Sándor összegyűjtött verseinek tel-
jes változatát, jelentősen bővített for-
mában, a költő saját verseihez fűzött
megjegyzéseivel.

Sík Sándor Összegyűjtött versei
1976-ben jelentek meg Jelenits István
szerkesztésében. A gyűjtemény alapja
az Összes versek 1941. évi kiadása volt,
melyet a szerkesztő két későbbi kötet
(1945, 1947) verseivel egészített ki, az
1946-tól keletkezett verseket pedig ere-
deti, a költő életében készült, gépelt
kéziratuk alapján közölte. A korábbi kö-
tetekhez képest azonban kimaradt 64
olyan vers, amelyet az akkori kommu-
nista hatalom cenzúrája politikai okok-

ból törölt – ilyenek vol-
tak például a cserké-
szettel kapcsolatos ver-
sek –, vagy a szerkesztő
gyöngébbnek ítélt. Az

1946 után írt versek közül 19 politikai
okokból egyáltalán nem kerülhetett be a
szerző utolsó, a diktatúra éveiben meg-
jelent versesköteteibe (1959, 1963). A
hiányzó versek, néhány kivétellel, nem
kerültek be se az 1990 óta kiadott gyűj-
teményes Sík-kötetekbe, se az Össze-
gyűjtött versek digitális változatába. 

Ezért készítette el Koltai András le-
véltáros, a Magyar Piarista Rendtarto-
mány központi levéltárában található
Sík Sándor-gyűjtemény kezelője az
Összegyűjtött verseknek a kihagyott
darabokkal kiegészített digitális válto-
zatát.

A virtuális emlékszoba a
www.archivum.piar.hu címen érhető el.

Forrás: Magyar Kurír

A gödöllői királyi kastély
1,45 milliárd forintnak meg-
felelő európai uniós támoga-
tásból megvalósuló rekonst-
rukciója elsősorban a kör-
nyezetbarát üzemeltetést és
a családbarát szolgáltatások
fejlesztését célozza meg –
jelentette be Révész T. Mi-
hály ügyvezető igazgató a
kastély szezonnyitó sajtótá-
jékoztatóján, Budapesten.

„Május-június fordulóján a kastély
sosem látott rekonstrukciónak néz
elébe” – mondta Révész T. Mi-
hály. „Ez nem csak falakról és be-
tonról szól, hanem egy olyan att-
rakcióról és kínálatról, ami kelle-
mesen eltöltött órákban, a látoga-
tók számának növelésében mutat-
kozik meg” – tette hozzá. Az igaz-
gató a nők, a gyerekek és a csalá-
dok kastélyának nevezte a kastélyt,
hiszen ha Mária Terézia nem talál bi-
zalmasára a kastélyt építtető Grassal-
kovich gróf személyében, vagy Er-
zsébet királyné arra lovagolva nem
szeret bele a kastélyba, az épület ma
nem lenne az, ami. Az angolkert teljes
tájszerkezetének megújulását magá-
ban foglaló parkrekonstrukció mellett
alapvetően a múzeumterek bővülnek
majd, nagyobb mozgásteret engedve
ezzel az állandó és tematikus kiállítá-
soknak.

A kastély rekonstrukciója várható-
an 2010 szeptemberéig tart. A fejlesz-
tési tervben nagy figyelmet fordítot-
tak az 5200 négyzetméteres park an-
gol tájkertté alakítására, a családokat
vonzó szolgáltatások kialakítására,
valamint a környezetbarát üzemelte-
tés megoldására.

F. Dózsa Katalin művészettörté-
nész, a kastélymúzeum kurátora örö-
mének adott hangot a múzeumi kiállí-
tótér gyarapodása miatt, hiszen így
2010 koronázási hétvégéjén az állan-
dó kiállítás már kibővített formájában
várhatja a látogatókat. A Titánia lo-
vagjai című kiállítássorozat – mely az
Erzsébet királyné életében fontos fér-
fiakat egyenként veszi górcső alá –
június 5-től gróf Andrássy Gyulát, a
kiegyezés utáni első magyar minisz-
terelnököt mutatják be. „Titánia” –
Erzsébet királyné verseiben sokszor
nevezte így, a Szentivánéji álom tün-
dérkirálynőjének nevén magát – is-

mert tisztelőjét a párizsi emigráció-
ban sokáig „szép akasztottként” em-
legették, hiszen az 1848-49-es sza-
badságharcban való részvételéért ha-
lálraítélték, és jelképesen fel is akasz-
tották (csak 1857-ben kapott kegyel-
met).

„Andrássy kiváló diplomáciai ér-
zékkel rendelkezett, nincs a jelentő-
ségének megfelelően kezelve” –
mondta a művészettörténész, majd
hozzátette: bár Andrássyval
kapcsolatban igen nehéz emlé-
keket találni, a széleskörű gyűj-
tésnek köszönhetően a politikus
levelezése, korabeli karikatú-
rák, ezüsttálak, porcelánok és
festmények is láthatóak lesz-
nek.

Az Élő Gobelin sorozatban
Hager Rita Kossuth-díjas tex-
tilművész 1982 és 2008 között
készült kárpitművészeti mun-
káinak legjellegzetesebb darab-
jaiból nyílik kiállítás – mondta
el a kurátor. A nagyméretű go-
belinek – közöttük az Éj, az
Apokalipszis és a Teremtés –
mellett a művész minitextiljei
és térplasztikái is színesítik a
március 20. és április 26. között
látogatható tárlat anyagát.

A lovardában a 81 esztendős
Hajnal Gabriella textilművész
életművét bemutató kiállítás
várja majd a látogatókat, akik a

többi között gyermekkori, bibliai
történeteket, illetve a természet
szépségeit megelevenítő gobeli-
nekben gyönyörködhetnek.

A kastély a kiállítások
mellett természetesen nagy
hangsúlyt fektet a zenei
programokra is. „A lényege a
koncepciónak, hogy nem a
legdrágább és legdivatosabb
sztárokban, hanem a legki-
válóbb művészekben gon-
dolkodunk” – mondta Bogá-
nyi Gergely zongoraművész,
a kastély művészeti vezetője.
Idén operaelőadások is szí-
nesítik a kínálatot, emellett
olyan művészek is tisztele-
tüket teszik Gödöllőn, mint
Szilasi Alex zongoramű-
vész, vagy Várdai István,
aki gordonkán kápráztatja
majd el a közönséget.

A zongoraművész a Ma-
gyar Állami Operaházzal
ápolt jó kapcsolatról szólva
kiemelte a barokk kastélyban
megrendezendő operaelő-
adásokat. Példaként említet-

te, hogy láthatja majd Gödöllőn a kö-
zönség Mozart Cosi fan tutte című
művét, Donizetti Viva la Mamma cí-
mű darabját és Haydntól Az énekesnő
című operát is.

Az év során fellép a kastélyban
többek között az Ewald Quintet, Pa-
lya Bea énekesnő, Baráti Kristóf he-
gedűművész és Hauser Adrienne
zongoraművész.

Királyi kastély: szezonnyitó sajtótájékoztató

Megújulásról, programokról

A gödöllői kastély szinte minden
hétvégén színes progamokkal várja
az érdeklődőket. Február utolsó
napján vidám családi télbúcsúztató-
val kedveskedtek.

A gödöllői Fréderic Chopin Zeneiskola
1974-ben alakult meg, pontosabban a
korábban körzetiként működő iskola
ekkor vált önállóvá. Az intézmény
1984-től, tehát negyed évszázada viseli
a lengyel zeneszerző nevét. Az idei év
tehát kettős évforduló, amiről ünnepi
programsorozattal emlékeznek meg, s
ez egyben felkészülésnek is tekinthető a
következő esztendőre, amikor is Frédé-
ric Chopin születésének 200. évfordu-
lóját ünnepli a zenei élet. 

Bár nem kerek évforduló az idei,
mégis alkalmat nyújt az elmúlt évek
munkájának értékelésére, a visszatekin-
tésre. Ezt szem előtt tartva állították
össze az ünnepi programot, tudtuk meg
Ella Attila igazgatótól. 

A rendezvények március 3-án, lap-
zártánk után kezdődnek a Chopin vetél-
kedővel. Az intézményben már hagyo-
mány, hogy minden évben szerveznek
vetélkedőt a diákoknak, ami egy-egy
zeneszerzőhöz, évfordulóhoz kötődik.
Az idei esztendő most jó apropó arra,
hogy a névadót állítsák ennek közép-
pontjába. Ekkortól láthatóak az iskola
aulájában „A zeneiskolám és én” című
rajz- és irodalmi pályázat alkotásai is.

Az évfordulóhoz kapcsolódóan több
koncertet is rendeznek. A március 5-ei
kamarazenei hangversenyen nem csak
az iskola jelenlegi tanulói lépnek fel,
hanem az iskola egykori kihelyezett ta-

gozatainak kamara-
együttesei is. Isaszeg-
ről, Aszódról, Pécelről,
Dányból, Nagytarcsá-
ról és Veresegyházról

érkeznek a vendég előadók. 
A rendezvénysorozat része az a zene-

kari koncert is, amit a Művészetek Há-
zában rendeznek meg március 18-án. Itt
az Ifjúsági Fúvószenekar, Gitárzenekar,
Tücsök Zenekar, Ifjúsági Vonószenekar
lép színpadra, a vendégként a Dányi If-
júsági Fúvószenekart és a péceli Ad Li-
bitum Vonószenekart hallhatják majd
az érdeklődők. 

Bizonyára sokakat vonz majd a volt
növendékek hangversenye is, aminek a
zeneiskola nagyterme ad otthon márci-
us 12-én, s igazi különlegesség lesz Ka-
neko Mijuji március 29-ei koncertje,
melyen többek között Chopin művei is
felcsendülnek a fiatal magyar-japán
művész előadásában. 

A zeneiskolában jelenleg 697 fő ta-
nul, akik a hegedű, cselló, zongora, fu-
rulya, oboa, fuvola, klarinét, fagott,
trombita, harsona, kürt, tenor, tuba, ütő-
hangszerek, klasszikus- és jazzgitár, ka-
marazene, „régi zene”,  népi hangsze-
rek, orgona, jazz-zongora, valamint
magánének, népi ének, szolfézs és ze-
neelmélet közül választhatnak. 

Az intézményben több együttes mű-
ködik, több művésztanár résztvevőkkel,
mint például a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar, Gödöllő Consort, Sisi Mély-
vonós Együttes, Városi Fúvószenekar,
Arpeggio Gitárzenekar.

(k.j.)

35 éves a Chopin Zeneiskola

Ünnepi programok

Sík Sándor virtuális emlékszoba

Összes vers

gróf Andrássy Gyula
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GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A Gödöllői Művésztelep Alapítványt a Gödöllői
Városi Múzeum hozta létre 1991-ben a XX.

század eleji szecessziós művésztelep tárgyi- és
dokumentumanyagának gyűjtésére és gondo-

zására, a művészteleppel kapcsolatos tu-
dományos és közművelődési tevékenység 

támogatására. Kérjük, adójának 
1 %-ával támogassa az alapítvány munkáját.

Gödöllői Művésztelep Alapítvány
Adószáma: 19179148-2-13

A Gödöllői Iparművészeti Műhely alko-
tóházában évek óta sikeres képző- és
iparművészeti tanfolyamok várják új
tanítványok, érdeklődők jelentkezését!

2009. MÁRCIUSÁTÓL

Kerámia – plasztika – rajz tanfolyam
(3 hónapos kurzus)
14 éves kortól kezdő, középhaladó és hal-
adó szinten. Foglalkozások időpontja:
hétfőnként 14.30-18.30 óráig. Művészeti
vezető: F. Orosz Sára keramikusművész.
Részvételi költség: 23.000 Ft

Rajz- és képzőművészeti tanfolyam (3
hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő és
haladó szinten. Foglalkozások időpontja:
szombatonként 10-14 óráig. Művészeti
vezető: Anti Szabó János képzőművész.
Részvételi költség. 23.000 Ft

Kézműves textiltechnikák – új ipar-
művészeti tanfolyam (3 hónapos kurzus)
A tanfolyam kínálatából: nemezalkotá-
sok készítése, fonás, szalag-, kártya- és
gyöngyszövés, hímzés, applikáció, bőr-

vágás, horgolás, csomózás, makramé.
A tanfolyamra 13 éves kortól várjuk a je-
lentkezőket.
foglalkozások időpontja: szombatonként
15-19 óráig. Első foglalkozás: március 7-én.
Művészeti vezető: Hidasi Zsófi textilter-
vező művész. Részvételi költség: 25.000 Ft
Február 28-án (szombaton) 15 órától be-
mutató foglalkozást tartunk!
Jelentkezési határidő: 2009. március 2.
(munkanapokon 9-15 óráig, Sukta Zsu-
zsa titkárnál)

GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Tel/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

TÉLI KERT c. csoportos képző- és
iparművészeti kiállítás a GIM-Házban
2009. március 28-áig még látogatható
szombaton-vasárnap 14-17 óráig, elő-
zetes bejelentkezés után más napokon
is!

35 éves a Frédéric Chopin
Zeneiskola – 1974-2009

Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt a Frédéric Chopin Zeneiskola 35
éves jubileumi rendezvénysorozatára.
„A zeneiskolám és én”című rajz- és irodalmi pályá-
zat alkotásai 2009. március 3-tól megtekinthetők
a zeneiskola aulájában.
Március 5., 18.00: KAMARAZENEI HANGVERSENY
a zeneiskola nagytermében. (Fellépnek a Chopin
Zeneiskola kamaracsoportjai, valamint egykori ki-
helyezett tagozatainak kamaraegyüttesei.)
Március 11., 18.00: ZENEKARI HANGVERSENY a
Művészetek Házában. (Fellépnek: Ifjúsági Fúvósze-
nekar, Gitárzenekar, Tücsök Zenekar, Ifjúsági Vo-
nószenekar, Dányi Ifjúsági Fúvószenekar, Ad Libi-
tum Vonószenekar – Pécel.)
Március 12., 18.00: VOLT NÖVENDÉKEK HANG-
VERSENYE a zeneiskola nagytermében.

A Gödöllői Királyi Kastély bérletet hirdet
a 2009-es évadban 8 komolyzenei koncertjére,

6 opera-előadásra és a Liszt Fesztiválra.

A komolyzenei bérlet programjai (díszterem):

Március 14.: Johann Sebastian Bach-est

Április 12.: „Népszerű művek rézfúvósokon“ Közreműködik:
Ewald Quintett

Június 13.: Baráti Kristóf hegedűművész koncertje

Július 11.: A zene éjszakája – nyáresti kavalkád fiatal
pályakezdő és sikeres zeneművészekkel

Augusztus 8.: Sebastian Consort: Musica aeterna

December 6.: Várdai István gordonkaművész hangversenye

December 20.: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Haydn-estje

A Koncertbérlet ára: 8 előadás 10.000Ft

Az Operabérlet programjai (Barokk Színház):

Május 24.: Donizetti: A csengő; J. Haydn: Az énekesnő

Augusztus 9.: J. Haydn: A patikus

Szeptember 25.: Cimarosa: A titkos házasság

November 7.: Donizetti: Rita; Cimaroza: A Karmester

December 19.: Donizetti: Viva La Mamma

December 28.: Mozart: Cosi fan tutte

Az Operabérlet ára: 6 alkalom 14.000 Ft (helyre szóló)

Liszt Fesztivál-bérlet programjai (díszterem):

Október 22.: Hauser Adrienne zongoraestje

Október 24.: Szilasi Alex zongoraestje

Október 25.: Bogányi Gergely zongoraestje

A Liszt Fesztivál-bérlet ára: 3 koncert 4000 Ft
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Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örven-
denek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Ripka Ferenc (1871–1944)

Nem lakott Gödöllőn, mégis sokat köszönhet a város, a
65 esztendővel ezelőtt elhunyt Ripka Ferencnek. Saját ki-
adásában 1896-ban, a Millennium évében jelentette meg
Gödöllő a királyi család otthona című könyvét, ami azóta
is a korszak és a város életével ismerkedők egyik leghite-
lesebb forrásműve. A szerző mindössze 25 éves volt,
amikor nem kisebb személyiséget, az írófejedelemként
tisztelt Jókai Mórt kérte fel az előszó megírására. Másik
emlékezetes könyve, öt évvel később, jelent meg, Erzsé-
bet királyné Gödöllőn címmel. 1901-ben avatták fel az
Erzsébet-parkban a világ első egészalakos, királynét áb-
rázoló szobrát. Mint ismeretes az alkotás közadakozásból
készült, a Ferenc József által kiválasztott alkotás bronzba
öntésért kért csak pénzt Róna József szobrászművész, az
alkotó jogdíjról lemondott.
Nyomtatott művei közül feltétlenül idekívánkozik a Ke-
gyelet címmel a gödöllői Honvéd-szobor Bizottság által
kiadott album. A megjelenés dátuma: 1890. Szerkesztője
akkor 19 éves volt.
Ripka Ferenc a szomszédos Isaszegen született 1871.
szeptember 1-jén. Antal keresztnevű édesapja erdészse-
géd volt, fiatalon halt meg. Rokonsága közül többen dol-
gozhattak a király kastélyban, értesülései mindig ponto-
sak voltak. A leghitelesebb adatokat személyes látogatása
során szerezte, vélhetően a királyné felolvasónője, Feren-
czy Ida lehetett a kalauza, legalábbis erre utal az említett
két könyv bensőséges hangulata.
A kapucinusok segítették a jogi egyetemi tanulmányai-
ban, közben tanította szerényebb képességű diáktársait és
cikkeket írt különböző lapokba. Dolgozott a Magyar Táv-
irati Irodánál, rendszeresen írt a Gödöllő és Vidékének, a
Fővárosi Lapoknak, a Magyar Újságnak és a Hazánknak
is.
Fiatalon elkötelezte magát a Ganz és Társa Vasöntő és
Gépgyár Rt-nél, szorgalmának, hozzáértésének köszön-
hetően hamarosan a Székesfővárosi Gázművek vezér-
igazgató-helyettesének kérte fel Bárczy István, Budapest
polgármestere.
Később a cég első emberként nemcsak Budapest, hanem
Európa legkorszerűbb, jól jövedelmező vállalatává fej-
lesztette a Gázműveket. Munkája elismeréséül nevezték
ki a székesfőváros kormánybiztosává. Amikor pedig a
kormány képviseletében Budapest főpolgármestere lett
(ez akkoriban nem választott tisztség volt), a turizmus
fejlesztéséért munkálkodott, többek között neki köszön-
hető, hogy a két világháború között fürdővárosnak tekin-
tették Budapestet.
Nyugdíjba vonulása után Fonyódon talált nyugalmat,
menedéket.
A Balatoni Kurír 1937. augusztus 11-én megjelent száma
dr. Margittay Rikárd tollából közölt cikket dr. Ripka Fe-
rencről. Ebből idézünk:
„A Ripka villát (ma Bartók Béla u. 32.) arról a festett
Madonna képről lehet megismerni, mely a bejárattól nem
messze egy hatalmas fa törzsén ékeskedik, egyébként ka-
puja tárva-nyitva van, amit mindjárt a gazdára jellemző
vonásként veszünk tudomásul… Előadom, hogy jövete-
lem célja, interjút készíteni arról, hogy hazánk vezérfiait
mi indította arra, hogy pihenő idejüket a Balaton mellett
töltsék és itt szerezzenek ingatlant állandó nyári tartózko-
dási helyül, mikor pedig módjukban volna évente a legdi-
vatosabb külföldi fürdőhelyeket is felkeresni?
Közben behozza a tízórait a Nagyapának egy bájos, su-
dárnövésű leányunoka s a jóízű villásreggelizés közben
válaszol:
– Egyrészt fontos szempont, hogy a pénzt tartsuk itthon,
azután meg a közel három évtized óta, hogy itt nyaralok,
azt tapasztaltam, hogy a Balaton minden fáradtságot, ide-
gességet eltüntet s minden ősszel felfrissülve, regene-

rálódva tudtam visszatérni munkahelyemre. Azután meg
egyik leánygyermekem, akit sírva nevelt az édesanyja,
mert oly gyenge volt, hogy nem hitt a megmaradásában,
itt annyira kifejlődött, hogy bárki is megirigyelhetné és 3
egészséges gyermek édesanyjává lehetett.”
Dédunokája, Örkényi Boldizsár 2001-ben, amikor em-
léktáblát avattak Ripka Ferenc születésének 130. évfor-
dulóján elmondta: 
„Ripka Ferenc kötődése Fonyódhoz egyedülálló volt. A
fonyódi polgárokat egyenként, külön-külön is jó szívvel
védőszárnyai alá vette. A hozzá fordulók gondjaiban osz-
tozott, mindenkin igyekezett segíteni. Aki beüzent hozzá,
hogy „fonyódi”, azt sok elfoglaltsága mellett is bármikor
szívesen fogadta, egészen 1944. március 9-én bekövet-
kezett halálig, A fonyódi polgárok nem felejtették el, és
emléktáblát adnak át a nagyközönség számára. A család
nevében mindenkinek hálás köszönetet mondok!..”
A 73 éves korában elhunyt Ripka Ferencet, Budapest ko-
rábbi főpolgármestereként a Farkasréti temető 49-es par-
cellájában helyezték örök nyugalomra.

Szabó
Margit

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Napokon belül megkezdődik a
máriabesnyői temetőnél lévő
Ivánka-kripta felújítása.

Ivánka Imre, az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc ezredese végső
nyughelyének megmentését egy év-
vel ezelőtt karolta fel a Gödöllői Ér-
tékvédő Közhasznú Egyesület. Ado-
mánygyűjtéssel, kiadványkészítéssel,
támogatók keresésével telt az elmúlt
esztendő, mígnem sikerült egy olyan
támogatót találni, aki nem csak a költ-
ségek jelentős részét, hanem a kivi-
telezést is magára vállalta. A Gödöl-
lői Ipari és Logisztikai Park illeté-
kesei már felmérték a feladatokat, és
hamarosan el is kezdik a munkát. 

Az elmúlt évben több alkalommal
is olvashatták lapunkban azt a felhí-
vást, amelyben az Ivánka-kripta meg-
mentéséért gyűjtött adományokat a
Gödöllői Értékvédő Egyesület. Bár
érkeztek pénzbeni támogatások –
nem csak itthonról, hanem külföldről
is – a befolyt összeg kevésnek bizo-
nyult. Közben a máriabesnyői temető
mellett található kripta állapota folya-
matosan romlott, különösen a tető-
szerkezet megrongálódása jelentett
nagy problémát. Mint azt Szűcs Jó-
zsefné, az egyesület elnöke elmondta,
a remény akkor csillant fel, amikor a
Gödöllői Ipari Park megbízásából a
városunkban élő Törő Lajos, aki a
létesítmény felügyelőbizottságának
tagja, felkereste őket, s arról tájékoz-
tatta, vállalják, hogy segítséget nyúj-
tanak az épület felújításához.

Törő Lajos lapunknak elmondta, a
Gödöllői Szolgálatban megjelent cik-
ket követően kereste meg őt a park
vezetése, hogy keresse meg az egye-
sületet, s kérjen tájékoztatást a kripta
állapotáról és a felújítással kapcsola-
tos feladatokról. Mint mondta, ezt
megfelelő támogatandó célnak talál-
ták.

Mint megtudtuk kívül és belül egy-
aránt sok a feladat. Az épület külső
részen bontási munkákat kell végez-
ni, a homlokzati részen a téglaburko-
latot ki kell cserélni, és tetőből is új
kerül a kriptára. A belső térben szárító
és gombamentesítő kezelésre és fes-
tésre kerül sor. A nyílászárók közül az
ajtót javítani kell, az ablakokat pedig
kicserélik. Mindezek mellett megold-
ják az épület szellőztetését és a csapa-
dékvíz-elvezetését.

A munkálatok az engedélyek és az
időjárás függvényében, rövidesen
megkezdődnek. A felújításhoz az ön-
kormányzat 2 millió forinttal járul
hozzá, a Gödöllői Értékvédő Köz-
hasznú Egyesülethez e célra befolyt

adományokat pedig a kripta környe-
zetének rendbetételére használják fel.

Ivánka Imre (Felsőszemeréd,
1818. dec. 9. – Besnyő, 1896. júl.
27.): 1848-as honvéd ezredes, politi-
kus. Előbb Sopronban, majd 1831-től
a tullni katonai akadémián tanult. Itt
került barátságba Görgeyvel. Az aka-
démia elvégzése után a Hessen–
Homburg sorezredben, 1838-tól pe-
dig a Nádor-huszároknál teljesített.
1848-ban honvéd százados és Bathy-
thyány Lajos miniszterelnök nemzet-
őrségi titkára lett. Augusztus 17-én
őrnaggyá és a dunáninneni nemzetőr-
ség parancsnokává nevezték ki. Részt
vett a pákozdi csatában (szept. 29.);
alakulatának jelentős szerepe volt a
Jellasics felett aratott győzelemben.
Október 12-én ezredessé, 19-én a ma-
gyar fősereg jobbszárnyának parancs-
nokává nevezték ki. Jellasics elfogat-
ta, és Königgrätzben raboskodott
1850-ig. Az ekkortól folyósított 1600
forintnyi évdíját szegény sorsú hon-
védek segélyezésére fordította, maga
pedig gazdaságára vonult vissza.
1861-ben határozati párti program-
mal országgyűlési képviselő lett.
1865-től 1895-ig megszakítás nélkül
tagja a képviselőháznak; eleinte a bal-
közép, 1875 után a szabadelvű párt
tagja. 1895-ben főrendiházi taggá ne-
vezték ki. Kivette részét a korszak
gazdasági mozgalmaiból; egyik meg-
alapítója volt az első magyar duna-
gőzhajózási társaságnak 1878-tól
1891-ig az Északi Vasúttársaság ve-
zérigazgatója, egyik alapítója, és
több éven át a Vöröskereszt Egylet
igazgatója volt. Részt vállalt az Or-
szágos Honvédegyesület alapításá-
ban; a magyarországi szabadkőmű-
vesek nagymestere volt. (ny.f.)

Segítség a Gödöllői Ipari Parktól

Megmenekül a kripta



Még javában tartott a tél, ami-
kor megérkezett hazánkba az
első gólya. És lám, egy hétre rá
már itt van a tavasz is.

Az ország első gólyája  ezúttal is a
Veszprém megyei Tüskevár községbe
érkezett meg február 23-án.

Tavaly 10 nappal hamarabb, már
február 13-án itt volt. Feltehetően hím
gólya, ugyanis azok érkeznek előbb, s
a tojó néhány nappal később követi.
Nem kizárt, hogy néhány nappal ko-
rábban már az ország területén volt. 

Élelmet a behavazott földeken még
nehezen talál, de egy-egy pockot
azért már zsákmányolni tud, éhen
azonban nem fog halni, ugyanis a gó-
lyák nem félnek az embertől, és be-
mennek a baromfiudvarokba, ahol ta-
karmányt csipegetnek fel. Sőt az em-
berek etetik is a gólyákat; a szelíd ma-
dár megeszi a főtt tésztát, rizst, tojást
és más emberi eledelt is.

A fehér gólyák Afrikából térnek
vissza a közép-európai fészkelőhe-
lyeikre általában március végén, ápri-
lis első napjaiban. Érdekes, hogy míg

szeptemberben Afrikáig több héten át
repülnek, haza felé már sietnek és
előfordul, hogy egy hét alatt is itt van-
nak. Természetesen a hosszú út kime-
ríti őket, épp ezért fontos a madárvé-
dők munkája, hogy a korán érkezők-
nek biztosítsanak táplálékot.

A fokozottan védett fehér gólyából
(természetvédelmi értéke 100.000 Ft)
Magyarországon kb. ötezer pár lehet.

Csipkerózsikának száz év
után mindössze egy csókra
volt szüksége, hogy felébred-
jen mély álmából, de egy már
kihalt állatnál ez sajnos nem
megy ilyen egyszerűen.
Egyáltalán újra lehet e élesz-
teni azt, ami egyszer örökre
eltűnt?

A tudomány mai állása szerint van
rá esély, hogy ezek az állatok újra
élhessenek. Ausztrál és amerikai tu-
dósok először bírták működésre egy
kihalt faj génjét ma élő szervezet-
ben. A kutatók a hetven éve kipusz-
tult erszényes farkas génjét élesztet-
ték újra egérembrióban. A Texasi és
Melbourne-i Egyetem kutatói az er-
szényes farkas (Thylacinus cynoce-
phalus) vagy más néven tasmán tigris
– nem összetévesztendő a tasmán ör-
döggel – DNS-ét használták fel. A
mintákat egy száz éve múzeumban

őrzött, tartósított tetemből nyerték. A
tasmán tigris újraélesztésével évek
óta próbálkoznak, és eddig már dol-
lármilliókat költöttek csak erre a pro-
jektre. Ez az egykori legnagyobb er-
szényes ragadozó valamikor Ausztrá-
liában és Tasmániaban is gyakori
volt, de az ember terjeszkedésével és
a birkatelepek növekedésével vérdíjat
tűztek ki a fejükre. A farmerek köve-
teléseinek engedve az ausztrál parla-
ment 1886-ban 21 évig tartó irtóhad-
járatot indított az erszé-
nyes farkas ellen. 1888
és 1909 között 2072
példányért fizettek
vérdíjat, de bizonyos,
hogy ennél sokkal több
erszényes farkas esett
áldozatul. Néhány pél-
dányt azonban sikerült
élve befogni. A Hobarti
Állatkert (Tasmánia) a
birtokába került farka-
sokat értékes „exóták-
ra”: elefántra, oroszlánra vagy jeges-
medvére cserélte. 1908 és 1919 kö-
zött így került négy erszényes farkas
New Yorkba. Az utolsó párt egy Re-
iche nevű állatkereskedő 1902-ben a
berlini állatkertnek adta el 2000 már-
káért. 

Sajnos az erszényes farkasok fog-
ságban soha nem szaporodtak, pedig

Londonban (1884-1890), Washing-
tonban (1902-1905) és Berlinben
(1902-1904) is párban éltek. Szapo-
rodásukról ezért szinte semmit nem
tudunk. 1930-ban Wilf Batty lelőtt
egy erszényes farkast a tasmániai
Mawbanna közelében. Győzelmi
pózban fényképeztette magát a tetem-
mel, nem sejtve, hogy e faj utolsó sza-
badon élő példányát tartja a kezében. 

Időközben javaslat született az er-
szényes farkas védetté nyilvánítására,
de az állattenyésztők tiltakozása miatt
ezt elvetették. Csak 1936-ban sikerült

védetté nyilvánítani, amikor feltehe-
tően már egyetlen példánya sem élt
szabadon. A Hobarti Állatkertben
Benjamin két hónappal a védetté nyil-
vánítás után, 1936. szeptember 7-én
elpusztult, ő volt fajának utolsó is-
mert képviselője. Róla 1933-ban még

filmfelvételt is készítettek.
Ezután megnőtt az ér-

deklődés az erszényes far-
kas iránt: a túlélők felderí-
tésére 1937-ben indult az
első expedíció. És azóta fo-
lyamatos a szándék ennek
az állatnak az újraéleszté-
sére. 

Szintén kutatásokat vé-
geznek a kvagga újraélesz-
tésére is. Dél-Afrika sza-

vannáin valaha népes csapatokban élt
ez a zebrafajta, amely elvesztette a
csíkjait, aztán több mint száz éve az
ember hathatós „segítségével” min-
denestül elveszett. Az utolsó példány
1883. augusztus 13-án pusztult el az
amsterdami állatkertben. Mindössze
egyetlen kvaggát sikerült fényképen
megörökíteni: a londoni állatkert kan-
cáját ötször fényképezték le 1851 és
1872 között. Így a kvagga is bekerült
az ember által kipusztított teremtmé-

nyek egyre népesebb táborába. Azon-
ban kitömve több állat is megmaradt
a múzeumokban, illetve voltak olyan
megnyúzott bőrök, amiken még ín
maradványok is voltak. Így sikerült
genetikai vizsgálatokkal kimutatni,
hogy ez a faj a még ma is élő síkvidé-
ki zebra egy módosult példánya,
mindössze a kvagga nem fehér-feke-

te, hanem bar-
na színű. Így
megindult a
kvaggához ha-
sonló egyedek
kutatása, majd
9 egyedből
megkezdték a
s z e l e k t í v
t e n y é s z t é s t
1 9 8 7 - b e n .

Húsz év kellett ahhoz, hogy megszü-
lessen az első olyan egyed, ami már
megközelítőleg hasonlít a kavggához.
Gerald Durrell egyszer azt nyilatkoz-
ta „Az ember eleget tud ahhoz, hogy
elpusztítson egy fajt, de még nem jött
rá, hogyan lehetne újrateremteni, amit
elpusztított”. Lehet, hogy a XXI. szá-
zad küszöbén mégis megtaláljuk a
módját, hogy helyrehozzuk, amit el-
rontottunk? 

De minderre több millió dollárt
költenek, miközben az ember még ma
is pusztítja saját környezetét.

A tél végi hagymás növények
egyik nagy slágere az amaril-
lisz, amely hatalmas tölcséres
virágaival a növény barátok
egyik nagy kedvence lett ha-
zánkban. A hideg téli napokon
is hajtathatunk gyönyörű szép
amarillisz hagymákat.

Az amarilisz, hivatalos nevén Hip-
peastrum, az Andokból: Peruból és
Chiléből származik. Ezt a nagy hagy-
mát már 1830 körül behozták Európá-
ba, azonban csaknem egy évszázad
eltelt addig, amíg ez a virágzó növény
szobánkat díszítheti. 

Nincs másik olyan hagyma, ame-
lyiket ilyen egyszerűen lehetne virág-
zásra bírni, mint az amariliszt. Ez
lakásban is történhet, de kevés extra
gondoskodással a kertben is gyönyör-
ködhet pompás virágjában. E csodá-
latosan virágzó növény hagymájának
kerületét akár gigantikusnak is nevez-
hetjük: a 20-30 cm-es hagymakörfo-
gat teljesen normális.

Mielőtt elültetné a hagymát, he-
lyezze gyökeres alsó végével néhány
órára kézmeleg vízbe. 

Terjedelmes cserepet válasszon, és
tápanyagtartalomban gazdag virág-
vagy speciális amariliszföldet hasz-
náljon. Ültesse a hagymát nyakrészé-
ig a földbe úgy, hogy közben a gyöke-
rei ne sérüljenek. Ezután tömörítse a
földet, hogy jó tartást biztosítson a
hagymának. 

Ha nem találja dekoratívnak a cse-
répben a kopasz hagymát, akkor szór-
jon a földre szép kavicsokat. A mo-
hapárna is nagyon jól mutat a hagyma
körül. 

Ültetés után meleg helyre tegye a
cserepet, mert a szár fejlődéséhez elő-
ször hő szükséges. A kb. 20°C-os
szobahőmérséklet az ideális. Amíg a
szár láthatóvá nem válik, csak kevés
vízzel locsolja. Mihelyt a rügy és a le-
vél láthatóvá válnak, a növénynek fo-
kozatosan több vízre és fényre lesz
szüksége. A szár ezután nagyon gyor-
san növekszik, és ha elérte végleges
hosszát, akkor fejlődnek ki a látvá-
nyos virágok. Ez a folyamat kb. 6-10
hétig tart. Ha folyamatosan szeretné
élvezni e hatalmas virágok virágzá-
sát, akkor készítsen egy ültetési ter-
vet. Vagy inkább nappalijában rövid
ideig, de lenyűgözően virágzó amari-

liszek sokasága mellett dönt? A nö-
vény akár 55 cm-nél is magasabb le-
het! Ezt a hatást még föl is erősítheti
úgy, hogy magas, henger alakú
edényt választ – az egészen különle-
ges hatás kedvéért olyan színűt, mint
a virág!

Röviddel azelőtt, hogy a bimbók
kinyílnának, átteheti a virágot másik
helyre is. Itt hűvösebbnek, és nem
olyan világosnak kell lenni. Ezáltal
gyakran meghosszabbodik a virágzá-
si idő, és a virágok ragyogó színe job-
ban érvényesül. Manapság a kínált
hagymák közül sok legalább 3-4 virá-
got hoz egy száron. A legnagyobb
hagymák olykor több mint 3 szárat
hoznak, minden
száron 4-4 virág-
gal! 

A legismer-
tebbek a nagy
virágú fajták kü-
lönböző piros ár-
nyalatokban, ró-
zsa-, lazac-, na-
r a n c s s z í n ű e k
vagy fehérek. Az
egyszínű virág-
zatok mellett sok
különleges, több
színű is létezik,
például csíkosak
vagy enyhén fol-
tosak. Ezeken
kívül törpe változatok is léteznek,
vagy duplavirágúak, kis virágúak, il-
letve az orchideákhoz hasonlító faj-
ták. 

Ha a hagyma elvirágzott, akkor
sem kell kidobni. Kevés odafigyelés-
sel és gondozással a következő évben
ismét virágzásra bírható. Virágzás
után vágja le az elhervadt virágokat,
és hagyja, hogy a levelek tovább nő-
jenek. Rendszeresen locsolja, és te-
gyen az öntözővízbe szobanövény-
tápoldatot. Az amarilis kedveli a vas-
és magnéziumtartalmú tápoldatot.
Szeptember elején csökkentse az ön-
tözővíz mennyiségét. Októberben
hagyja abba a locsolást. Végül bizto-
sítson a hagymának nyugalmat egy
ideig hűvös és sötét helyen. Január-
ban ültesse el ismét a hagymát, mi-
után a régi földet, az elszáradt gyök-

ereket és a leveleket eltávolította. Ily
módon a hagyma márciusban újra vi-
rágokat fog hozni. Mindazonáltal a
virágzás az évek múltával csökken.

Március 7-8.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 20-945-7816

Mogyoród, Rákóczi u. 7.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok

Újraélesztett állatok

Gödöllői Szolgálat 92009. március 4. Élő–Világ

Nem csak kertészeknek

A legszebb hagymás növény az amarilisz

Tavaszvárás

Itt az első gólya

Eboltás!
A jövő héten megkezdődik az
ebek kötelezően előírt, ve-
szettség elleni oltása.
A beoltásra a március 9. és
14. közötti időszakban a Ka-
zinczy körúti állatorvosi ren-
delőben nyílik lehetőség min-
den nap, reggel 8 és 9 óra kö-
zött.
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Március 2-9.: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 28-416-551
Március 9-16.: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 23. Tel.:28-430-069

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

Gazdasági ügyintézés, pénztár: hétfő, szerda: 9 – 15 óráig
Jogsegélyszolgálat:  két hetente hétfőn 15 – 17 óráig, 

előjegyzés nem szükséges
Pszichológus: minden szerdán 13 – 18 óráig, előjegyzés szükséges, időpont

a családgondozóktól kérhető
Életmód klub az egészséges életmód iránt érdeklődőknek, mindenki számára

nyitott: havi rendszeres-séggel, pontos időpontról információ kérhető a
családgondozóktól.

FIGYELEM!

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgá-
lat és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös rajzpályázatot hirdet-
nek:
6-9, 10-14, 14-18 éves tanulók számára.

„Kedvenceim az Állatok!” címmel

Az elkészült pályaműveket várjuk a Forrás Szociális Segítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat címére: 2100 Gödöllő, Ganz Á. utca 7.

Beadási határidő: Március 31.
Eredményhirdetés: Április 30.

1. Díj „Örökbefogadás” a Fővárosi Állat és Növénykertből
2. Díj Családi belépőjegy a Fővárosi Állat és Növénykertbe
3. Díj Ajándékcsomag

A rajzok bármilyen technikával készülhetnek!
A pályázatra készített rajzok hátoldalára kérjük, írjátok rá a neve-
teket, életkorotokat és iskolátok címét.
Nevezni személyenként csak egy képpel lehet.
A díjkiosztó előtt értesítjük a nyerteseket.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhely: Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Megközelíthető: Gödöllő, Ganz Á. u. 7. 
Tel: 28/513-605, 606. Fax: 28/430-423,

e-mail: forras.segito@vnet.hu
Nyitva tartás: hétfő 8 – 18, kedd 8 – 18, szerda 8 – 18

csütörtök 8 – 18, péntek zárva 

Ruhaválogatási lehetőség minden héten kedden 8 – 10 óra között

Felhívjuk a gépjárművel közlekedők figyelmét, hogy

FEBRUÁR 15-TŐL az eddigi 180 Ft/óra helyett a parkolási díj 
200 FORINT ÓRÁNKÉNT.

A művelődési központ előtt az első másfél óra parkolási díja továbbra is 10 Ft, 
az azt követő időtől pedig 200 Ft/óra.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.     VÜSZI Kft.

HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata értékesíti Gödöllőn 

a Damjanich János utcában található két egymás melletti lakótelek, 
valamint a Boncsok-, a Kecskés- és a Peres-dűlőben fekvő 
mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek tulajdonjogát.

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 találhatóak.
A telkek eladási ára bruttó 13.737.600 Ft,

MEZŐGAZDASÁGI RENDELTETÉSŰ FÖLDRÉSZLETEK:
1.) A Kecskés-dűlőben levő 7010/2 hrsz-ú, 1055 m2 területű, kert művelési ágú földrészlet

eladási ára: 4.220.000 Ft/m2.
2.) A Kecskés-dűlőben fekvő 7176/2 hrsz-ú, 1307 m2 területű, szőlő művelési ágú földrészlet

eladási ára: 1.045.600 Ft/m2.
3.) A Kecskés-dűlőben fekvő 7186/2 hrsz-ú, 598 m2 területű, kert művelési ágú földrészlet

eladási ára: 2.392.000 Ft/m2.
4.) A Boncsok-dűlőben található 7257/2 hrsz-ú, 3552 m2 területű, kert és szántó művelési ágú földrészlet

eladási ára: 7.104.000 Ft.
5.) A Boncsok-dűlőben lévő 7290/1 hrsz-ú, 2907 m2 területű, szántó művelési ágú földrészlet

eladási ára: 6.104.700 Ft.
6-11.) A Peres dűlőben található 6 db szántó művelési ágú, 1457-5451 m2 területű földrészlet

eladási ára 1.165.600 Ft és 4.360.800 Ft közötti.
(A mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek vételára mentes az áfa alól.)

Az érdeklődők részére Tolnai Katalin ad részletes tájékoztatást 
Telefon: 28/529-253, Telefax: 28/529-251, e-mail: tolnai@godollo.hu

Menetrendi 

változások a 

Gödöllői 

Kistérségben

Tisztelt Lakosság, 
Kedves Utasok!

- Kérdése, észrevétele van az elmúlt időszakban bevezetett menetrendi módosításokkal kapcsolatban?
- Kellemetlenül, vagy akár előnyösen érintik Önt a változások, vagy éppen a változatlanság?

- Kérése, módosítási javaslata, kielégítetlen utazási igénye van?

Kérjük, hogy észrevételeit juttassa el a Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Irodához:
cím: 1119, Than Károly utca 3-5. e-mail: kti.rki.budapest@kti.hu

Tel.: 06-1-371 5940. Fax: 06-1-371 5907
Irodánk szakértője 2009. március 4-én (szerdán) 14-18 óráig 
a Gödöllői Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében

(2100, Gödöllő, Szabadság tér 7.)
fogadóórát tart.

Ez idő alatt személyesen is megtehetik észrevételeiket.
Számítunk megjelenésükre.

TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY 

2009. február 2-től március 2-ig

kifüggesztésre került a Polgármesteri Hivatal Ok-
mány- és Lakosságszolgálati Irodáján, Gödöllő város,
Településszerkezeti Terv felülvizsgálata c. tervdoku-
mentáció. 

A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kapcsolatos észre-
vételeiket megtehetik.

Ebben az évben megszűnik a tömeg-
oltása a közterületeken. A kutyák ve-
szettség elleni védőoltásának beada-
tása továbbra is az állattartó kötele-
zettsége az állattartó köteles minden
3 hónapos kort elérő ebet saját költ-
ségén 30 napon belül veszettség ellen
beoltatni. Az oltást 6 hónap múlva
meg kell ismételteni, majd ezt köve-
tően a kutyát évente kell újraoltatni.
Ezt a veszettség elleni védekezés sza-
bályairól szóló 164/2008 (XII.20.)
FVM-rendelet írja elő. Az oltást az
állatorvosi rendelőkben kedvezmé-
nyes áron meghatározott időben lehet
elvégeztetni, amelynek díja: oltási
díj: 3000 Ft, féreghajtó gyógyszer ára
200 Ft/10 kilogramm, új oltási, vagy

elveszett igazolvány pótlása: 500
Ft/kutya. 

A kedvezményes oltási időkön kí-
vül a rendelőkben elvégzett oltást a
rendelő állatorvos a rendes rendelési
időben elvégzi. Ez a kedvezményes
díjnál természetesen magasabb.

A veszettség elleni védőoltásért a
házhoz kihívott állatorvos az oltási
díjra a kiszállási díjat is felszámolja.

Kedvezményes oltást igénybe ve-
hetik az állattartók a Kazinczy körúti
állatorvosi rendelőben március 9-14-
ig naponta reggel 8 és 9 óra között. A
további kedvezményes oltási időpon-
tokat az állatorvosi rendelők a Gödöl-
lői Szolgálat következő számaiban
teszik közzé.

Tájékoztatás veszettség elleni eboltásról
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Napi 3 fogásos menüajánlat: 990 Ft/fő
Elfogadjuk üdülési csekkjét,

Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner
utalványát!

NŐNAP A SZÁLLODA ÉTTERMÉBEN!
MÁRCIUS 7-ÉN ÉS 8-ÁN

Minden kedves hölgy vendégünk
féláron fogyaszthat étlapunkról!

ASZTALFOGLALÁS: 06-28-816-819

Nyitva tartás:
Étterem: 12–22            Kávéház: 7–22

Szobafoglalás és információ: 06-28-816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

A Szent István Egyetem rektora
(Gödöllő, Páter K. u. 1.)
álláspályázatot hirdet

FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS
SZAKTANÁCSADÁSI KÖZPONT

VEZETŐI MEGBÍZÁS ELNYERÉSÉRE.

A pályázati kiírás részletei
2009. március 4-tól április 3-ig

terjedő időszakban
a www.kozigallas.hu, a

www.szie.hu/allaspalyazatok
internetes oldalakon,

valamint az egyetem hirdetőtábláján
megtalálhatók.



12 Gödöllői Szolgálat 2009. március 4.Sport

Hosszú téli szünetet követően
március 8-án folytatódik a
Pest megyei I. osztályú labda-
rúgó-bajnokság. A Gödöllői
Sport Klub felnőtt és U19-es
csapata Üllőre látogat az első
tavaszi fordulóban. Szabados
György alakulata a 10., míg a
fiatalok az 5. helyről várják a
folytatást.

A felnőtt keretben történt némi moz-
golódás a télen. Ocskai Zoltán és
Müller Péter Veresegyházáról ke-
rült vissza, Séra Tibor Mogyoród-
ról, Kovács Balázs Örbottyánból,
míg Székely Gábor Diósdról érke-
zett a GSK-hoz. Két, ősszel megha-
tározónak mondható játékos távo-
zott, míg kettő sérülés miatt egy da-
rabig még biztosan nem léphet pá-
lyára. Pádár László és Lauda Zol-
tán is munkahelyi elfoglaltságai mi-
att köszönt el a csapattól, míg He-
gedűs Csabát térdszalagszakadással

és porcproblémákkal (április vége
körül már számíthat a játékára a 
szakvezető), Tóth Lászlót hosszú
ideje tartó bokaproblémái miatt kel-
lett műteni. A gödöllői labdarúgás
szerelmeseinek fontos információ,
hogy a Gödöllő tavaszi, hazai mér-
kőzéseit szombati napokon rendezik.
A tavaszi menetrendet megtalálják a
www.gbulls.hu holapon.

Pest megyei Kupa - Korai búcsú

Az elmúlt vasárnap lejátszotta első
tavaszi tétmeccsét a GSK. A követ-
kező évi Magyar Kupa-sorozat elő-
szobályának számító Pest megyei
kupasorozatban lépett pályára Sza-
bados György együttese idegenben.
A csapat a Dunakeszi Kinizsi ellen-
fele volt és kapott ki 2-1-re, ezzel idő
előtt búcsúzott a megyei kupából. A
gödöllői gólt Smeló Dávid szerezte.
Pest megyei kupa, 3. forduló
Dunakeszi Kinizsi–Gödöllői SK 2-1
Gól: Smeló D.                                  -tt-

Idei legrosszabb játékát produ-
kálta, ráadásul a legfontosabb
meccsen a Gödöllői SK futsal-
csapata az alapszakasz utolsó
előtti, 17. fordulójában Üllőn,
ami egyenlő volt a sima vere-
séggel (0-5).

A találkozóról mindent el-
mond, hogy az elmúlt for-
dulókban remeklő gödöl-
lői fiatalok még gólt sem
tudtak rúgni. 
Minden egyes játékos (kö-
zülük talán Vidák Balázs
nyújtotta a „legjobb teljesít-
ményt”) csődöt mondott, a
hazaiak viszont a legjobb
taktikát választották elle-
nünk. Beálltak védekezni
és kontrákból törték fel az
ezen a meccsen igen szel-
lős védelmünket. A vere-

séget követően a 7. helyre visszacsú-
szó GSK-nak már csak a hatodik hely
elérése lehetséges, ehhez meg kell
verni az utolsó játéknapon az Aramis
csapatát hazai pályán, míg az Üllőnek
pontot kell veszítenie Kecskeméten.
A helyezések szempontjából fontos

üllői találkozó elvesztését követően
már biztossá vált az is, hogy vagy az
Aramist, vagy a Csömört kapják majd
Baranyai Pálék a rájátszásban. Az
alapszakaszból hátralévő utolsó for-
dulóban éppen az Aramist fogadják a
mieink. 
A budafoki alakulat elleni meccs az
eredeti kiírástól eltérően nem március
2-án, hanem március 9-én lesz Gödöl-
lőn. Az ok egyszerű. A válogatott Af-
rikában szerepel egy négyes tornán
ezen a héten, ezért az eredeti kiírástól
eltérően, március 9-én kerül megren-
dezésre a bajnoki találkozó.          

-lt-

Felemás hétvégén vannak túl a
gödöllői asztaiteniszezők. Nyer-
ni tudott, ezzel nagy lépést tett
az NB I-es indulást jelentő hely
valamelyikének megszerzésé-
ért a Gödöllői SK másodosz-
tályban szereplő együttese. A
hölgyek három fordulóval a 
bajnokság vége előtt 4 ponttal
előzik meg az Egert. A női csa-
pat egyéb iránt a Siketek ott-
honából távozott 13–5-ös si-
kerrel.

A gödöllői férfi csapatoknak nem sok
babér termett a hétvégén. NB II-ben a
tabellán a mieink előtt álló Pestúj-
helyhez látogattak Bartha Tiborék.
A meglepetés elmaradt, 10–8-ra kap-
tak ki a fiúk. Az NB III-ban szereplő
gárda Vecsésen vendégszerepelt, a
döntő szettekben nem koncentrált
eléggé a csapat, így nagy arányú,
16–2-es vereséget szenvedett a Gö-
döllő. A Megyei A-ban szereplő gárda
Perbálon ért el 9–9-es döntetlent, így
nem tudott előzni a tabellán. A feke-
televest a megyei B-ben ízlelhette
meg a gödöllői alakulat. A biztos győ-
zelem helyett 10–8-as vereségre fu-
totta a Szentendre kettő ellen ami a
csapat bajnokság megnyeréséről szö-
vögetett álmainak végét jelentheti.

Utánpótlás – Két arany, két
ezüst Veresegyházán

A Gödöllői Sport Klub asztalitenisz
szakosztálya utánpótlás versenyen
vett részt Veresegyházán, ahol a gye-
rekek több korcsoportban mérettették
meg magukat. A tapasztalatgyűjtés
mellett a sikerélmény sem maradt el,
ugyanis Dell Patrícia és Judák End-
re aranyérmet, Angyal Gergely és
Varga Barnabás ezüstérmet szerzett.          

-li-  

Futsal NB I., 17. forduló

Üllő FC Cső-Montage – Gödöllői
Sport Klub 5-0 (2-0)

Az elmúlt héten két
mérkőzést játszott a
TEVA-GRC a női NB I.
Ligában. A csapat
előbb Nyíregyházán
vendégszerepelt és
kapott ki 3:0-ra, majd a
Miskolc csapatát fo-
gadták a mieink. Ezen
a találkozón simán
nyertek a lányok szin-
tén 3:0 arányban.

A Nyíregyháza elleni baj-
noki rangadónak gödöllői
szemszögből már nem volt
tétje, hiszen már biztos,
hogy a 4. helyen végez a csapat az alap-
szakaszban. Viszont a március 6-7-én
Gödöllőn megrendezésre kerülő négyes
kupadöntő miatt (az elődöntőben mér-
kőzik a két csapat) nem túlzás, hogy fő-
próba volt a párharc. Nos, Hollósy
László együttese már megcsillantott va-
lamit tudásából, de ez ezúttal is kevés
volt a nyírségi csapat legyőzéséhez. Az
első és a harmadik játszmában megszo-
rították Csengeri Petráék a hazaiakat,
de végül sima, 3:0-s vereséget szen-
vedett a TEVA. 
A 21. játéknapon amolyan papírforma
győzelmet remélő mérkőzésre került sor

hazai környezetben a Miskolc ellené-
ben. Nos, a találkozón ugyan nyerni tu-
dott a gödöllői csapat, de az összeszo-
kottság hiánya nagyon látszott a lányok
játékán. Röviden összefoglalva a mér-
kőzést, nem működtek a nemzetközi
kapcsolatok a pályán. 

Magyar Kupa – Végleges a prog-
ram

Március 6-7-én Gödöllőn rendezik a
női Magyar Kupa négyes döntőjét,
amelyen véglegessé vált a program. A
négyes döntőbe jutott Vasas, BSE, Nyír-
egyháza és Gödöllő a következő páro-
sításban lép pályára a pénteki elődön-
tőben: A BSE-FCSM ellenfele a Vasas
Duna Autó Óbuda csapata lesz a finálé-
ba kerülésért (kezdés 15 órakor), míg a
másik ágon a TEVA-GRC a Betonút-
NRK-Nyíregyháza ellen játszik majd 18
órakor. A szombati helyosztók időpont-
jai: 3. helyért: 9.30, döntő: 12.30 (Sport
1 TV). Hollósy László edzőt kérdeztük
az esélyekről: „Az összeszokatlansá-
gunk miatt  azt mondom, hogy a másik
három, döntőbe jutott csapat most erő-
sebb, így a 4. hely tűnik reálisnak a szá-
munkra. Viszont azt megígérhetem,
hogy nem adjuk könnyen magunkat,
ugyanis sportemberek vagyunk és min-
den sorozatban azért indulunk, hogy a
legjobb eredményt érjük el. Erre törek-
szünk a négyes döntőn is.“

Aguilera is visszatért – Teljes  a
kubai légió

A tavalyi szezonban Gödöllőn játszó
Noralvis Aguilera is visszatért , így már
a szakvezetés által oly sokszor említett
kubai légió teljessé vált.  A három légi-
óssal megerősödve  vérmesebb esélyei
lehetnek a kupában és a bajnokságban is
a TEVA-GRC-nek. -lt-

Február 22-én folytatódott az
NB II-es női kézilabda bajnok-
ság. A gödöllői hölgyek a 8.
helyről várták a hosszú téli szü-
netet követően a folytatást. 

A gödöllői csapat az első tavaszi já-
téknapon a listavezető Bugyi együt-
tesét fogadta. Sajnos nem sikerült
meglepetést okozni. Simán nyert a
vendég Bugyi és maradt a helyén (a
tabella tetején), úgy ahogyan a mieink
is a 8. helyen.
Az elmúlt hétvégén a XVII. kerületi
Lakóhelyi SE vendége volt. Ezen a
találkozón sem sikerült a győzelem,
így kettős vereséggel kezdte a tavaszt
a női csapat. 
A megyei bajnokságban szereplő férfi
csapatok március 14-én, valamint 25-
én kezdik a tavaszt. Az A csoportban
listavezető Gödöllői KC I. 14-én fo-
gadja hazai környezetben a 2. helyen
álló Veresegyház együttesét, míg a B

csoportban szintén listavezető GKC
II. 25-én lép előszőr pályára, amikor
is a Diósd gárdáját látják vendégül a
mieink.

Utánpótlás – Öten a Régió dön-
tőben

Több korosztályban is véget értek
már a megyei döntő küzdelmei az or-
szágos Adidas kézilabda utánpótlás-
bajnokságban. 
A megyei küzdelmeket követően a
Gödöllői SE-nek eddig öt korosztá-
lyos csapata jutott a Régió döntőbe. A
lányok közül az 1997-es, 98-as és 99-
es, míg a fiúknál az 1996-os és 97-es
csapatok mentek tovább.                   -tt-

NB I Liga, 20. forduló
Betonút-NRK-Nyíregyháza –

TEVA-Gödöllői RC 3–0 (21, 16, 19)
NB I Liga, 21. forduló

TEVA-Gödöllői RC – Albrecht-
Miskolci VSC 3–0 (22, 18, 17 )

Labdarúgás – Hétvégén ismét bajnoki

Üllőn kezd a Gödöllő

Asztalitenisz – Felemás hétvége

NB I. küszöbén a lányok

Kézilabda – Tavaszi kezdés a hölgyeknél

Kettős vereség a rajton

Futsal NB I. – Begörcsölt rangadó

Sima ötös a Cső ellen

Röplabda – Kupafőpróba Nyíregyházán

Felemásra sikerült bajnokik

Következik: március 9., hétfő, 
egyetemi sportcsarnok 19 óra:
Gödöllői SK – Colorspectrum

Aramis
Nem bírtunk a Csővel

Női NB II., 12. forduló
Gödöllői KC - Bugyi SE 25-29

ifi: 22-24 
Női NB II., 13. forduló

XVII. ker. Lakóhelyi SE – GKC 
32–26 ifi: 30-24

A hétszeres fogathajtó világ-
bajnok Lázár Vilmost választot-
ta elnökének a Magyar Lovas-
szövetség a pénteki, budapesti
éves, egyúttal tisztújító köz-
gyűlésén.

A korábbi elnök Farkas Sándor visz-
szalépett a jelöltségtől, így Lázár
Vilmos egyedüliként szállt versenybe
a posztért.

Az új vezető fő feladatként a szak-
mai-szellemi műveltség elmélyítését
és a sportág társadalmi megítélésének
javítását, továbbá az adminisztráció
korszerűsítését je-
lölte meg. Távlati
célként a Lovas Vi-
lágjátékok rende-
zési jogának elnye-
rését említette. Mint
mondta, ez utóbbi
jelenleg igen távoli-
nak tűnhet, de úgy
lehet előrelépni, ha
van egy ilyen nagy-
szerű cél, amiért
dolgoznak. Megem-

lítette még, hogy felmérést készíttet
egy lovas komplexum beruházására
vonatkozóan.

A tagok nem fogadták el a tavalyi
pénzügyi beszámolót és a 2009-re ter-
vezett költségvetést sem, ezért várha-
tóan újabb közgyűlést kell majd ösz-
szehívni.

A lovassportban idén két nagysza-
bású hazai esemény lesz: augusztus-
ban kettesfogathajtó-vb-t rendeznek
Kecskeméten, míg decemberben im-
máron harmadszor kerül sor a Lovas
Világkupára a Papp László Sport-
arénában.

Magyar Lovasszövetség

Lázár Vilmos az új elnök
A Debreceni Kardvívó Egyesü-
let Tetétlenen rendezte meg a
Reménység körverseny negye-
dik állomását.

A hat versenyszámban megrendezett
eseményen körülbelül 100 vívópa-
lánta nevezett. (Megjegyzendő, hogy
15 évvel ezelőtt csak egyetlen egy ko-
rosztályban indultak ennyien!) Ez a
létszám fedi Magyarország gyermek,
újonc és serdülő korosztályának ösz-
szes fiú és leány kardozóját.

A Gödöllői EAC vívószakosztályá-
nak utánpótlás korosztályából 14-en
neveztek a kétnapos versenyre, kö-
zülük Bancsics Máté gyermek kor-
osztályban, 22 induló közül a harma-
dik helyen végzett, azaz bronzérmes
lett, míg Gémesi Huba a hatodik he-
lyen végzett. Edzőjük Bokor Ger-
gely.

Az újoncoknál 30 vívó közül Gé-
mesi Huba ezüstérmet szerzett, Pesti
Zsófia (edzője Kurucz Balázs) pe-
dig, 15 versenyző közül a nyolcadik
lett. 

Zsőzső

Reménység körverseny

Vívás



INGATLAN

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsám-
bok kellemes, csendes részén de a
központ közelében eladó egy nagyon
hangulatos, sarok telken elhe-
lyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es parasztház,
mely 2004-ben részben fel lett újítva.
A házban 2 szoba, konyha-étkező,
kamra és fürdőszoba wc-vel található.
A telek szépen gondozott, rajta
kb.30m2 nagyságú, tégla építésű mel-
léképület található, melyben garázs,
nyári konyha található. A kertben ter-
mő gyümölcsfák és díszfák vannak.
Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló
és szociális intézmények. IÁr: 7,5 MFt
Tel: 70/312-5965,  20/928-3938

* Gödöllőn 5325 négyzetméteres,
7,40 AK szántó eladó, közel a
városhatárhoz. Irányár: 3,1 millió
Forint. Telefon: (20) 9349 013

* Befektetőnek ajánlom megvételre
BELVÁROSI ÜZLETEMET visszabérlés-
sel. Tel: 20-310-9862

* Gödöllőn városközpontban I emeleti
56m2-es IGÉNYESEN felújított (fa
nyílászáró, konyhabútor, redőny, par-
ketta, kőburkolat, hőmennyiségmérős
egyedi fűtés, klíma, biztonsági ajtó)
14.5M FT-ért eladó. Tel.: 70/6570-470

* Újépítésű, Szocpolképes garázzsal
összekötött ikerház Gödöllőn eladó.
3szoba+nappali 93 nm-en csendes
zsákutcában Kulcsrakész ár 25 MFt.
20 772-2428

* Sürgősen eladó Gödöllőn másfél
szobás tégla , konvektoros lakás a
Paál László közben Iár 10,9 MFt  20
772-2428 

* Gödöllőn sürgősen eladó újszerű 2
és félszobás 70 nm-es cirkós lakás
Iár: 22,5 MFt 20 772-2428 

* Palotakerten I emeleti erkélyes 2
szobás egyedi fűtésmérős lakás alkal-
mi áron eladó Iár 10,8 MFt 20 772-
2429

* Sürgősen eladó Gödöllőn 1600 nm-
es építési telek alkalmi áron aszfaltos
csatornázott utcában. Iár 12,5 MFt 20
722-2429 

* Gödöllőn, Egyetem környékén, asz-
faltozott csendes utcában, újszerű
5+2 nappali szobás, 2 fürdőszobás,
úszómedencés családi ház gondozott
parkosított kerttel eladó. Iár 48,9 20
772-2428  www.godolloihaz.hu

* Ambrus közben 2 szobás ,egyedi
fűtésmérős jó állapotú lakás eladó Iár
11,6 MFt 20 804-2102

* Új építésű 4+ nappalis ház 450 nm-
es telekkel a Csanakban 32 M-ért  20-
772-2429 

* Családi okok miatt sürgősen eladó
Kossuth L. u-i jó állapotú 2 és  fél-
szobás, erkélyes lakás! Iár 12,5 MFt
20-772-2429

* Eladó 1+2 félszobás családi ház
630 nm-es ősfás telken Iár 15,4 MFt
20-804-2102

* Gödöllőn központban
SZOCPOLKÉPES 4 szoba nappalis
garázsos új építésű ikerház eladó
kulcsrakész ár 27,5 MFt  20 772-
2429 www.godolloihaz.hu

* Sürgősen eladó kertvárosban 3
szoba + konyha tégla, konvektoros
fűtésű ház Iár 14,9 M Ft  20 772-2429

* Gödöllő központban 2,5 szobás
külön bejáratú 60 nm-es cirkó fűtéses
kis rezsijű 2,5 téglalakás eladó Iár
17,5MFt  20-7722428

* Gödöllőn Ambrus közben 2,5
szobás erkélyes lakás eladó Iár 13,5
MFt 20-772-2429

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros,
jó állapotú 2 szobás, 57nm-es lakás
Iár 11,5 MFt 20-804-2102

* Gödöllőn Szt. János utca legkereset-
tebb részén sürgősen eladó 2 szobás
erkélyes teljesen felújított sarokkádas
téglalakás Iár 12,9 MFt 20-772-2429

* Kazinczy krt-on 2 szobás , erkélyes
60 nm-es lakás eladó Iár 11 MFt 20
772-2429

* SZADÁN 840 nm-es 20 méter
utcafrontú építési telek eladó Iár 6,8
MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT Gödöllő, Szada,
Veresegyház legnagyobb telekválaszté-
ka!  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn
2 szoba + nappali, garázs 300 nm
telekrésszel. Kulcsrakész ár 22 MFT
20-804-2102

* Eladó Újépítésű, 3
szoba+nappalis ikerház Gödöllőn
Iár 15 M FT 20 804-2102

* Alvégben 2+2 félszobás telje-
sen felújított családi ház 800 nm-
es gondozott telken eladó. Iár
29,8 MFt 20 772-2428

* Jó vétel! Extra panorámás széles
3000 nm-es gödöllöi telek sürgősen
eladó Iár 20,9 MFt 20 944-7025 

* Családi okok miatt Sürgősen eladó
János u-ban, tégla, konvektoros 45
nm-es  másfélszobás  jó beosztású
lakás kulturált lakótömbben  Iár 10,3
MFt  20-944-7025 

* Gödöllőn a központban II. emeleti,
64 nm-es, 2 + fél szobás, jó állapotban
lévő (5 éve felújított), erkélyes lakás
13,3 mFt-ért eladó. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Palotakerten I. emeleti, 64 nm-es, 2
szobás erkélyes lakás 10,8 mFt ir.
áron eladó. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870

* Gödöllőn csendes belvárosi
utcában 100 nm alapterületű, 3
szobás családi ház 600 nm-es
telekkel. Iá: 18,5 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 1000 nm-es telken, 80
nm alapterületű, jó állapotban lévő, 2
+ fél szobás családi ház terasszal, mel-
léképületekkel, pincével. Iá: 24 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Királytelepen 100
nm alapterületű, nappali + 3
szobás családi ház 533 nm-es
telekkel. Iá. 26 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn, csendes környezetben,
zöldövezeti részen, 702 nm-es,
örökzöldekkel beültetett, ősfás telken
90 nm lakóterű, nappali + 3 szobás
kétszintes családi ház. Iá: 23 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban eladó 80
nm alapterületű, 2 szobás családi ház
320 nm-es telekkel, melléképülettel.
Iá: 17,2 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosi részen 4
lakásos, téglaépítésű háztömbben
eladó 95 nm alapterületű, 3 szobás,
nagyon jó állapotú egyedi fűtésű, erké-
lyes lakás 270 nm-es telekrésszel. Iá:
20,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 

* Gödöllőn a Kertvárosban, 170
nm lakóterű, 2 nappali + 3 szobás
kifogástalan állapotú kétszintes
családi ház, 1000 m2-es parkosított
telekkel. Iá: 40 mFt. Érd.: 06-
20/310-9862

* Gödöllőn a központhoz közel, egye-
di fűtésű, 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes
lakás. Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn  a Nagyfenyvesben,
csendes környezetben, 993 nm-es
parkosított telken 1998-ban felújított,
kiváló fekvésű, 133 nm alapterületű, 4
szobás földszintes polgári családi ház.
(pince, garázs, télikert, öntözőrendsz-
er). Iá: 35 mFt. Tel. 0620/9194-870

* Gödöllőn (Antalhegyen), 3778 m2-
es, örökpanorámás telken, déli
fekvésű, 2 generáció részére is alka-
lmas 140 m2 lakóterű, kétszintes
családi ház (2 konyha, 2 nappali, 4
szoba, 2 fsz.) pincével. Riasztóval fel-
szerelt. Iá: 39,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
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-Kertvárosban 1100 nm telken 67 nm 2 szobás
részben felújított családi ház 16,9 MFt.
-Rögesben kis forgalmú zsákutcában 1089
nm építési telek 15.8MFt.
-Rögesben 300 nm telken épülő 122 nm nap-
pali + 3 szobás lakóház 27.6MFt.
-Csanakban 410 nm-es panorámás telken épü-
lő nappali + 3 szobás 115 nm  lakóház 28.4MFt.
-Központban 48 nm nappali + 1 szobás
felújított lakóház 100 nm telekkel 15.9MFt.
-Lakás Ambrus köz 2.em. 64m2 2,5 szobás
erkélyes  13,8 MFt.
-Új lakóház Újfenyves nappali+4 szoba
543m2 telek kulcsrakész költözhető 33,5 MFt.
-Új lakóház Röges 100 nm nappali+3 szobás
341 nm telek garázs terasz, választható burko-
lat, költözhető 1,5 hónapon belül 28,5MFt.
-Szadán panorámás 825 nm telken 80 nm
nappali + 2 szobás felújított lakóház 22.9MFt.
-Szadán ikerház építésére alkalmas, Gödöllő
közeli 1439 nm építési telek 8.5MFt.
- Csanak városrészben 80 nm felújított földsz-
inti lakás 160 nm kerttel 2 + fél szoba 20.5MFt.

HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

Tájékoztatatás:
IRODA �YITVA TARTÁSA 2009.

ÁPRILIS 1.-jétől MEGVÁLTOZIK:

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

HÉTFŐ� �EM LESZ
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



* Szadán 1650 nm-es, 2 utcára nyíló
belterületi építési telken egy 37 nm-es,
téliesített téglaépület (1 szoba, kony-
ha). Iá: 17 mFt. Érd: 06-20/9194-870

* Szadán 2013 nm-es telken,116 nm
alapterületű, 3 szobás, szinteltolásos
családi ház garázzsal, pincével. Új
beépített bútorokkal és konyhabútor-
ral. Iá: 19,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* ÁRON ALUL eladó Vácszentlászlón
2002-ben épült, színvonalas külső és
belső kialakítású, kétszintes családi
ház, különálló garázzsal. Fsz. (93 nm):
konyha, nappali-étkező, hálószoba,
fürdőszoba, wc; tetőtér: jelenleg nincs
kialakítva, de beépíthető. Iá: 22,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Zsámbokon, közel a központhoz 90
nm alapterületű, teljesen felújított (új
tető, szigetelés, új burkolatok, szan-
iterek) nappali + 2 szobás családi ház.
2 beállásos garázzsal, 890 nm-es
parkosított telekkel. Iá: 16,7 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Valkón 65 nm alapterületű, 2 + 2x
fél szobás, belül részben felújított
családi ház, 608 nm-es telekkel. Iá:
10,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* DOMONYVÖLGYBEN belterületi
ÉPÍTÉSI TELKEK, panorámás elhe-
lyezkedéssel 800-1600 m2 területűek
eladóak. És más ingatlanok helyben.
(30) 415-4102, (30) 9362-846

* Gödöllő közelében (13 km) Valkón
bekerített vízszintes ÉPÍTÉSI TELEK
ELADÓ kedvezményes áron. 1295 m2.
Van: víz, gáz, villany és telefon. Érdek-
lődni telefonon: (06-28) 484-310 este
18 ó. után.

* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés
dűlőben, Tölgyfa utcában 2200 m2
zártkerti telek eladó. Pince, villany, víz
van. Iár: 6M. Érd: (28) 410-354

* 1600 m2 zártkerti gyümölcsös telek
a Boncsoki dűlőben eladó. Iár: 28 M
Ft. Tel: (30) 370-7786

* Gödöllőn tartalék lakóházas
övezetben, Röges utcában 1000 m2-
es, és az Irtványban 1000 m2 hétvégi
telek eladó. Tel: (30) 975-9604

* Gödöllő központjában, Dózsa
György úton 44 m2-es 1,5 szobás
lakás 2 liftes házban eladó. Iár: 9,8 M
Ft. Tel: 06 (30) 975-9604

* Élhető, hangulatos otthon eladó
Gödöllőn, Blahán. A nem hivalkodó
külső mögött barátságos mediterrán
stílusú összkomfortos családi fészek
rejlik beépített konyhagépekkel,
bútorokkal, gondozott kerttel, ásott
kúttal, automata kapuval. Ár:28,9M. A
szomszéd utcában eladó 1 hold, 6000
m2 belterülettel határos ZÁRTKERT
széles utcafronttal, kivételes adottsá-
gokkal. Családi élettér, vállalkozás
létrehozására, a jövő lehetősége, amit
magadnak és szeretteidnek megsz-
erezhetsz. T: (70) 382-1747

* Eladó építési telek Aszódon. Több
lakásos társasház és üzletek épí-
thetők rá. iá 25M (30) 545-1690

* Gödöllőn a János utcában 57 m2-es
két szoba összkomfortos, vízórás,
konvektoros, nagyerkélyes, 1. emeleti
lakás eladó a buszpályaudvartól 2’-re
12,5 millióért. Billenőajtós, masszív
garázs a Patak téren eladó 2,1 M. Érd:
(20) 226-8723, (28) 411-745

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

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2
szántó 2 db 25 m2-es épületekkel
közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702

* Gödöllő legszebb részén, a
TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek
ELADÓK! Érd: (30) 946-7702

* Gödöllő központjában eladó egy
mélygarázsban lévő, 12 nm-es gép-
kocsi beálló. Tel: 06/30-822-2890

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64
m2-es, 2 szobás, téglaépítésű,
gázkonvektoros, 3. emeleti, nem
régen felújított lakás eladó. Iár: 12,5 M
Ft. Tel: (30) 210-0048

* Eladó ASZÓDON a PROFI-tól pár per-
cre, a hatvanas években épült, 2004-
ben felújítva, nyílászárók kicserélve, 2,5
szobás, összközműves, 96 m2-es, ren-
dezett, gázkonvektoros, téglaépítésű
családi ház. Iár: 16,8 M Ft. Tel: (70)
387-9603 vagy (70) 456-7778

* Értékén alul eladó Gödöllő, Antalhegyi
79/a. alatti sorházi téglalakás. 135 m2,
3,5 szoba, 40 m2 tetőtér, gázcirkó,
terasz, kert, dupla garázs! Ár: 24,9 M Ft.
T: 06 (30) 645-4273

* ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK
SÜRGŐSEN ÜGYFELEINK RÉSZÉRE.
HA SEGÍTHETÜNK INGATLANA
GYORS, ÉS PRECÍZ
ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN KÉREM, HÍVJON!
DUNA HOUSE 0630/822-1680

* Gödöllőn a Paál László közben
téglaépületben 70 m-es, 3 szobás,
étkezős, konvektoros, alacsony rezsijű
lakás 16 m Ft-ért eladó. Érd: (27) 375-079

* Gödöllőn, Szt. János utcában 4
emeletes rendezett házban 2 szobás
erkélyes felújított, átalakított szép
lakás pincerésszel eladó tulajdonos-
tól. Iár: 13m Ft. Érd: (30) 467-3320

* Áron alul eladó Palotakerten 4
emeletes házban 2 szobás, erkélyes,
egyedi mérőórás felújított lakás. Tel:
(20) 4912-567

* Gödöllőn városközponti két szobás,
erkélyes, konvektoros lakás sürgősen
eladó. Iár: 11,4 M Ft. Tel: (20) 360-5847

* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 37
m2-es lakás. iá: 8,3M. (30) 545-1690

* Gödöllőn 4. em. 2szobás, 54 m2-es,
erkélyes, konvektoros, légkondi-
cionált, egyedi vízórás felújított lakás a
Kazinczy körúton, csendes lépc-
sőházban saját tárolóval, garázzsal
eladó. Érd: (70) 9310-470

* Gödöllő, Erzsébet királyné körúton
62 m2-es 2+félszobás 3. emeleti
lakás eladó. Iár: 13,5 M Ft. Tel: (70)
329-3886

* PALOTAKERTEN 4. em. 2 szobás
lakás eladó 10,5 millió Ft-ért. Érd: 06
(30) 265-1661

* Gödöllőn a János utcában tégla,
konvektoros, csendes 1,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. Iár: 10,9
M Ft. Érd: (30) 9503-957

* Isaszegen kis családi ház 561 m2
telken csendes környezetben eladó.
Érd: (28) 632-815 egész nap.

* Gödöllőn, Szt. János utcában 59 m2-
es magasföldszinti felújított lakás eladó.
Iár: 13,5 M Ft. Érd: (70) 217-3458

* Valkó központjában 65 m2-es kom-
fort nélküli 2 szobás, gázfűtéses
családi ház + nyári konyha 3600 m2-
es megosztható telken tulajdonostól
eladó. Víz az udvarban. Iár: 5,2 M Ft.
Tel: (20) 456-2990

* 8 millió Ft alatt lakás eladó!
Gödöllőn, a Repülőtéri úton sorházban
32 m2-es, galériás lakás előkerttel
eladó. Érd: (20) 439-5995

* GÖDÖLLŐI HORGÁSZTAVAK MEL-
LETT, Alsótó u. 3. sz. 60 m2-es iker-
ház-rész 850 m2-es telken eladó. Tel:
(20) 663-7403

* Eladó lakás Gödöllő központjában a
Remsey körúton: 3. em. 79 m2, 2+2
félszoba, étkező, vízóra, erkély, 2 WC,
távfűtés: 18,1 M Ft. Pinceparkoló: 1,8
M Ft. Tel: (30) 343-7934

* Eladó 36 m2-es téglalakás
Gödöllőn a Szt. János utcában. Teljes
körűen felújított (víz, vill., gáz, műa.
redőnyös nyílászárók, sarokkád,
klíma, beépített konyha), konvektoros.
iár: 9,8M. Tel: (70) 360-4386

* 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 melléképület-
tel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-
es telekkel. Gáz, csatorna + ipari áram-
mal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20)
3135-816, (30) 562-3475

* Gödöllő központjában eladó 54 m2-
es, felújított első emeleti lakás
csendes környéken, 4 emeletes
házban. Redőnyös, távfűtéses,
beépített konyha és fürdőszoba bútor-
ral. Ár: 13,5M Ft. Tel: (20) 9569-670,
(20) 9391-645

* Magánszemélytől eladó 3 szobás
családi ház nagy telekkel (2000 után
épült) Gödöllő határánál (Szada). iár:
22,5 M. Tel: (30) 6276-144

* Valkón 2400 m2-es 2 utcára nyíló,
megosztható szabályos alakú, sík építési
telek eladó: Víz, villany telekhatáron, gáz
telken belül. 5,500,000 Ft 28-545-065,
30-629-02-12

* Galgahévízen 4 éve épült családi
ház két és félszobás, gázcirkós,
összközműves 720 m2-es telken
eladó. Tetőtér beépíthető, buszmegálló
5 perc. 10,900,000 Ft 30/977-6665

* Gödöllőn a János utcában
ELADÓ egy 50 nm-es másfél
szobás, étkezős, konvektoros
lakása második emeleten. Jó
áron: 11,800,000 Ft. 30/667-38-
89 kód: 79/5538

* Gödöllőn a Remsey körúton ELADÓ
egy újszerű 61 nappali + 1 szobás
nagyon jó elrendezésű tetőtéri világos
lakás. Irányár: 13,800,000 Ft.30/667-
38-89 kód: 79/5464

* Blahai részen, összközműves, sík
1439 m2 építési telek, 32 m2-es
téglaházzal, csodaszép fenyvessel
13.800.000 Ft. Tervezze meg festői
házát! 30/629-0266, 28/545-065
114/5583 
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* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es
sorházi stúdiólakás kis kerttel Eladó.
A szoba tágas, galériázott, alacsony
rezsi. Irányár: 7.900.000 Ft. 79/3042
06-30-667-3889 

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 60
m2-es erkélyes 3. emeleti lakás, két
tágas szobával eladó. Irányár:
11,000,000 Ft 30/667-4812 28/545-
065 azonosító:79/5040 

* Panel is lehet jó! Parkra néző
gyönyörűen felújított 2 szobás (60 nm),
első emeleti, barátságos lakás bútoro-
zottan ELADÓ. Irányár: 11.500.000 Ft.
79/5757 30/667-4812

* Építési telek ELADÓ a Blahán 662
nm, víz és villany telken belül. Jelenleg
faház áll rajta. Irányár:9.9 M Ft.
79/3500 30-629-02-66

* Gödöllőn, Palotakerten ELADÓ egy
62-nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes, 4.
emeleti lakás. Tömegközlekedés
remek. Ár:10.5 M Ft 79/5889 06-30-
667-3889

* Városközpontban 77 nm-es, nappali és
2 szobás kedves, újszerű sorházi lakást
kínálom 24.9 M Ft irányáron, jó elren-
dezéssel. 79/5693 06-30-629-0266

* Gödöllőn a központban ELADÓ egy
57 nm-es, 2 szobás, erkélyes, konvek-
toros, azonnal költözhető lakás. Ára:
11.7 M Ft 79/6015 06-30-667-3889

* Gödöllő központjában elegáns 76
nm-es, 3 szobás lakás ELADÓ saját
garázzsal. Ára: 24 M Ft. 79/5932  06-
30-667-4812

* Zsámbokon 90 nm-es, 3 szobás,
szépen felújított családi ház ELADÓ
nagy kerttel. Ára: 10.9 M Ft. 141/5514
06-30-667-4812

* Dunakeszin csendes részen 53 nm-
es, nappali+2 szobás újépítésű tár-
sasházi lakást kertkapcsolattal
kínálok. Ára:15.9 M Ft 39/5977 06-
30-629-0266

* ELADÓ LAKÁS János utcában,
parkra néző! 53 m2-es, 2 Szobás,
cirkófűtéses, magasföldszinti
téglalakás! A lakás alatt kb.10 m2-es
saját pince van, ahol a cirkó működik,
esetleg vegyestüzelésű fűtés is
megoldható! IRÁNYÁR: 12.500.000
Ft. HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám:
3397. INGATLANVADÁSZ KFT – A
POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu  

* MOST VEGYEN HÁZAT! GÖDÖLLŐ
TÉGLALAKÁS A KÖZPONTBAN:
ÚJÉPÍTÉSŰ 70 m2-es, cirkófűtéses,
Nappali + 1 Szobás, saját kiskerttel
leköthető! Szocpolképes! Az első
vásárlónak a konyhabútorunkból 50%
kedvezmény. IRÁNYÁR: 23.800.000
Ft. Konkrét ajánlatért érdeklődjön:
0630-919-5960. Sorszám: 3360.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu   

* ELADÓ GÖDÖLLŐI LAKÁS! János
utcában 63 m2-es, cirkófűtéses, 3
Szobás, erkélyes lakás. IRÁNYÁR:
14.900.000 Ft. Tel.: 0630-919-5960.
Sorszám: 0411. INGATLANVADÁSZ
KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu    

* MOST VEGYEN LAKÁST! ELADÓ
Lakás Gödöllő, János utcában EGYEDI
FŰTÉSES, 44 m2-es, 1 + 1 Félszobás,
II.emeleten. Busz, orvosi rendelő,
boltok néhány perc sétára. HÍVJON:
0630-919-5960. Sorszám: 3333.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu    

* GÖDÖLLŐI LAKÁS ELADÓ.
KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 55 m2-es,
cirkófűtéses, 2 Szobás, magasföldsz-
inti TÉGLALAKÁS leköthető!
Szocpolképes! Az első két vásárlónak
a konyhabútorunkból 50% ked-
vezmény. IRÁNYÁR: 18.500.000 Ft.
Konkrét ajánlatért érdeklődjön: 0630-
919-5960. Sorszám: 3359.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu  

* ELADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐ, Szőlő
utcában 69 m2-es, 3 Hálószobás,
erkélyes, egyedi fűtésű, kiváló
állapotú lakás. IRÁNYÁR: 14.950.000
Ft. Tel.: 0630-919-5960. Sorszám:
1130. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu

ALBÉRLET

* Gödöllő központjában 2. emeleti,
40 NM-es, 1 szobás lakás kiadó. 50
eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086

* MÁRIABESNYŐN 70 m2-es kertes
ház olcsón KIADÓ vagy ELADÓ. Tel:
(20) 471-7837, (20) 33-44-585

* Gödöllő központjában 1 szoba
összkomfortos berendezett lakás
hosszútávra KIADÓ vagy ELADÓ. Tel:
(20) 510-9382

* Kiadó 62 m2-es, 2 szobás, bútoro-
zott gázkonvektoros lakás alacsony
rezsivel. Bérleti díj + rezsi és 2 havi
kaució szükséges. Tel: (30) 609-8707

* Gödöllőn a Paál László közben 2
szobás 60 m2-es bútorozott, Internetes,
kábeltévés, telefonos lakás kiadó már-
cius 1.-től. Tel: (20) 526-7289

* Albérleti szoba kiadó munkásoknak
is, 3-4 ágyas is. Tel: 06 (20) 9 774 013

* Gödöllőn a Központhoz közel új
családi házban külön bejáratú 1szoba
összkomfortos lakrész 1, max. 2 fő
részére márc. 1-től kiadó 45E Ft +
rezsiért. Érd: (30) 425-8595

* Gödöllőn az Ivánka utcában 1 szoba
– konyha, zuhanyzós fürdő kiadó: 60
ezer Ft + villany. Tel: (28) 419-456

* Márciustól kiadó kertes háznál 1,5
szoba összkomfortos lakás külön bejárat-
tal. 2 hónap kaució, 40e Ft + rezsi. Tel: 06
(20) 402-3044, (28) 610-513

* Gödöllőn, Palotakerten 1 szobás
földszinti lakás kiadó. 35.000 Ft/hó +
rezsi. Érd: (30) 337-0976

* Gödöllő Kertvárosban gázkonvek-
toros külön kis lakrész nem dohányzó,
dolgozó férfi részére 35 ezerért alac-
sony rezsivel kiadó. (20) 999-6453

* Gödöllő Kertvárosban, Munkácsy
utcában családi ház kiadó. 2,5 szoba,
hall, összkomfort 90 m2, 900 m2
kerttel. HÉV, busz pu. pár perc. 2 havi
kaucióval azonnal költözhető. Érd:
(70) 944-8043

* Gödöllőn az Erzsébet krt. 18.-ban
65 m2-es, 2,5 szobás, téglaépítésű,
gázkonvektoros lakás bérbe adó. Tel:
(30) 645-2558

* Gödöllőn, Blahán zöldövezetben
panorámás 80 m2-es, külön följárós
tetőtéri lakás bútorozottan kiadó.
Teraszos, kandallós, 2 kocsinak zárt
beálló. Kauciót nem kérek. Rezsivel
együtt nyáron 100 ezer, télen 120
ezer. Tel: (70) 556-8381

* Kertes családi házban szoba – kony-
ha – fürdőszoba kiadó. Tel: (20) 40-
11-941

* Kiadó a Paál László közben Gödöllőn
egy 54 m2-es 2 szobás konvektoros,
egyedi mérős, földszinti téglalakás
márc. 1.-től. 50.000 Ft/hó +rezsi
+2havi kaució. Tel: (20) 995-6997

* Gödöllő, Palotakerten 2 szobás 59
m2-es magasföldszinti összkomfor-
tos, erkélyes lakás bútorozottan
kiadó. 50.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (20) 347-9257

* Gödöllőn egyszobás 46 m2-es,
összkomfortos, távfűtéses palotakerti
bútorozott lakás márc. 1-től kiadó.
Bérleti díj /hó +rezsi +kaució/. Tel:
(20) 545-9429

* Kiadó 1 szobás lakás Gödöllőn,
Palotakerten. Iár: 40e+rezsi. (30)
545-1690

* GÖDÖLLŐN TÉLIESÍTETT FAHÁZ
KIADÓ. Érd: (30) 650-2194

* Gödöllőn, Szt. István téren 2 szobás
lakás kiadó. Tel: (28) 407-122

* Kertvárosban 1 szobás összkomfor-
tos különbejáratú albérlet kiadó: 38e
Ft + rezsi (alacsony) + kaució. Tel:
(70) 426-1201

* Gödöllő központjában 2,5 szobás
lakás kiadó. Magasföldszint, konvek-
toros fűtés. Érd: (30) 2411-602

* PALOTAKERT legjobb helyén földsz-
inti 2 szobás összkomfortos lakás
április 1-i beköltözéssel kiadó. Tel:
(70) 516-5849

* Gödöllő Ambrus közben 1,5 szobás
50 m2-es bútorozatlan, távfűtéses,
vízórás, kábeltévés földszinti előkertes
lakás hosszútávra kiadó. (Irodának is!)
55e. Ft/hó +rezsi. 2 havi kauciót kérek.
Érd: (30) 2100-125, (70) 454-5984

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL
SZOBÁS LAKÁS MÁRCIUSTÓL KIADÓ.
Tel: (70) 779-9173

* Szadán bútorozatlan albérlet kiadó
új építésű házban háló+nappali, kony-
ha, fürdő külön bejárattal, kábeltévév-
el, kocsibeállóval 60 E Ft +rezsi. Tel:
(70) 364-7992

* Gödöllő városközpontban, Remsey
körúton 1,5 szobás 46 m2-es, félig
bútorozott, kábeltévés, vízórás földsz-
inti lakás elkerített terasszal kiadó!
50e. Ft/hó +rezsi + 2 havi kaució. Érd.
(20) 9319-521

* PALOTAKERTEN, X. emeleten 45
m2-es felújított, egyedi fűtésű lakás
áprilistól kiadó. 1 havi kaució, 45ezer
+rezsiért. Érd: (30) 283-7138

* Városközpontban külön bejáratú
szoba fürdőszoba használattal kiadó.
Tel.: (70) 701-9510.

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

* Kiadó Gödöllőn központhoz közel 69
nm-es 2,5 szobás egyedi fűtésű erké-
lyes lakás Ár 65 eFt/hó  20 772-2429 

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* GALGAGYÖRKÖN 134 nm-es, nappali
+3 szobás, garázsos, felújított, két gen-
erációnak is alkalmas családi ház 2009
nm-es telken (gyümölcsfák, fúrt kút,
patak, erdő) eladó. Iá: 25 m Ft.
* MOGYORÓDON, 540 nm-es nyeles
telken110 nm-es, nappali+ 3 szobás, 2004-
ben épült családi ház eladó. Iár: 23,9 mFt.
* VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dom-
bon, 1040 nm-es telken, 280 nm –es,
földszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó.  Irányár: 62 mFt.
* VERESEGYHÁZON, a Termálfaluban,
1550 nm-es telken, 260 nm –es, kétszintes,
új építésű (burkolatok választhatók) családi
ház minőségi kivitelben eladó.  Iár: 60 mFt.
* VERESEGYHÁZON, 830-nm-es,
panorámás saroktelken, nappali + 4
szobás családi ház 60 nm-es üzlethely-
iséggel eladó. Irányár: 32 mFt.

* VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dom-
bon, 840 nm-es telken, 2003-ban épült,
200 nm-es, nappali+ 3 szobás, amerikai
konyhás, igényes családi ház (dupla
garázs, mosókonyha, műhely, pince)
eladó.  Irányár: 48,6 mFt.
* VERESEGYHÁZON 2001-ben épült,
igényes, 400 nm-es, családi ház (úszó-
medence, kétállásos garázs, mosó-
konyha) 1397 nm-es, panorámás
telken eladó. Iá: 89 mFt
* SZADÁN 120 nm-es, nappali + 3
szobás, dupla garázsos családi ház 1024
nm-es telken eladó. Azonnal beköltöz-
hető. Irányár: 22 mFt.
* HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken, 230
nm-es, 4 szobás, szépen felújított családi
ház melléképületekkel eladó. Iár: 23 mFt.
* HÉVÍZGYÖRKÖN, 1230 nm-es telken, 140
nm-es, nappali+ 3 szobás, 3 szintes, garáz-
sos, felújított családi ház eladó. Iár: 28mFt.
* DOMONYVÖLGYBEN, tóparton, lovas-
park mellett, csendes környe-zetben nap-
pali + 2 szobás, 3 szintes, garázsos,
hangulatos lakóház 792 nm-es parkosí-
tott telken eladó. Iá: 29 mFt.
* DOMONYBAN, 2000 nm-es parkosított
telken 180 nm lakóterületű, nappali+4
szobás, 3 garázsos, luxus kivitelű családi
ház (fűthető medence, 55 nm fedett
terasz,) eladó. Iá.: 45 mFt 
* ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs, téli
kert, mosókonyha) eladó. Iár: 28,9 mFt
* KARTALON, aszfaltos utcában, 1296 nm-es
telken háromszintes, 300 nm-es, 3 lakásos
családi ház (fúrt kút, garázs) eladó.  Iá: 41 mFt. 

* ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4 szo-
bás, ikerházi lakás, garázzsal 400 nm-es
telekkel sürgősen eladó vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Iár: 16,5 mFt. 
* KARTALON, 1281 nm-es telken kétsz-
intes, 150 nm-es, 5 szobás, vállalkozásra
alkalmas családi ház eladó vagy kisebb
gödöllői házra cserélhető. Iá: 22,3 mFt. 
* SZILASLIGET csendes részén, 740 nm-
es telken, 1980-ban épült, 82 nm-es, két-
szobás családi ház eladó. Iár: 20,5 mFt.
* KEREPESEN, 699 nm-es saroktelken,
kétszintes, 3 szobás családi ház nyugodt
környezetben eladó (garázs, gondozott
kert). Irányár: 32 mFt.
* ZSÁMBOKON, 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható.  Irányár: 10 mFt.
* VÁCSZENTLÁSZLÓN, 1277 nm-es,
megosztható telken, aszfaltos utcában
100 nm-es, 3 szobás (garázs, nyári kony-
ha) lakóház eladó. Iár: 16,5 mFt.
* VALKÓN 240 nm-es, nappali+ 5 szobás,
háromszintes, felújítandó családi ház 500
nm-es telken eladó. Irányár: 10,5 mFt.
* IKLADON, 720 nm-es telken 216 nm-
es, 4 szobás, kétszintes családi ház (2
fürdő, két garázs) eladó. Irányár: 19 mFt



* Palotakerten 2 szobás 3. emeleti,
erkélyes lakás bútorozottan kiadó.
Bérleti díj: 40 E Ft + rezsi.
Beköltözéskor 2 hónapnak megfelelő
kaució fizetendő. Tel: (30) 515-3623

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a
belvárosban 75 m2-es földszinti nappali +
2 szobás egyedi fűtésű lakás 80.000 Ft +
rezsi + kaucióért kiadó. Tel: (30) 9617-621

KIADÓ

* Ingatlan bérbeadás! Gödöllő közpon-
tjában, új építésű, minden igényt
kielégítő, exkluzív panorámás 130 m2-
es iroda hosszú távra kiadó. Érdeklőd-
ni telefonon: 06(20) 9443-356

* Gödöllőn városközpontban, Remsey
Jenő körúton (a Fibernet mellett) 86
m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy
KIADÓ. Érd: (20) 236-0775

* Postával szemben 27,3 m2-es
udvari IRODAHELYISÉG ELADÓ meg-
bízható bérlővel. Ár: 12 M Ft. Érd: 06
(20) 229-5813

* Kiadó Szadán 2 generációs házrész
iá: 100E /hó. Tel: (30) 948-4013

* Gödöllő központi helyén 75 m2-es
szépségszalonnak igényesen kialakí-
tott üzlethelyiség kiadó, 90%-ban
bútorozva (fodrász, kozmetikus,
masszázs, manikűr, pedikűrös) vál-
lalkozók részére, díjmentes parkolási
lehetőséggel. Érd: (20) 9-415-284

* 85 + 50 m2-es helyiség kiadó
Gödöllő csendes kertvárosi részén vál-
lalkozás céljára. Teljes közmű, ipari
áram. Bérraktározást vállalunk. Tel:
(20) 968-4454

* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
50 vagy 100 m2-es üzlet kiadó. Tel:
(30) 9617-621

* Gödöllőn a Palotakert 3. sz. alatti
üzlethelyiség bérleti joga eladó. Érd:
(30) 9519-566

* Gödöllő központjában 20 éve
működő Barkács üzlet (100 m2)
árukészlettel vagy anélkül ELADÓ vagy
BÉRBEADÓ. Tel: (30) 9243-836

* Üzlethelyiség bérbeadó Gödöllő
központjában. Nagyon forgalmas, jól
bevezetett üzlet. Tel.: 30/9428-275

ÁLLÁS

* Gödöllői elektronikus média
kereskedelmi csapatába értékesítőket
keres. Tel.: 70/389-9967

* NYELVI ÓRAADÓKAT KERESÜNK
ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL NYELVÓRÁK TARTÁSÁRA.
KORREKT CÉG KERES PROFI
TANÁROKAT. STUDIO ONLINE
NYELVISKOLA. TEL: (20) 216 62 40

* Villanyszerelő vagy épületgépészeti
szerelő jelentkezését várjuk "B" kat.
jogosítvánnyal. Érd: 30/950-9396.

* Gödöllői székhelyű cég keres vegyi-
pari, gyógyszeripari tapasztalattal ren-
delkező munkatársakat három műsza-
kos munkarendbe hosszú távra,
kiemelt bérezéssel. Elvárás: közép-
fokú végzettség. E-mail: perfectkere-
so@gmail.com Tel.: 30/938-1225  

* Language school in Gödöllő is looking
for qualified teachers of English inter-
ested and / or experienced in teaching
adults and company classes; and an
English teacher (or kindergarten
teacher) interested in teaching English
for kids. We offer in-service training and
development.  Call 06-20/ 250-8732 or
send your CV to info@oktatars.hu.

* 42 éves, Gödöllő környéki, leszáza-
lékolt hölgy gyermekfelügyeletet, gon-
dozást, főzést vállalna. A művészetek
érdeklik. Érd: (20) 595-4021

* Gödöllő frekventált helyén, igényes
szépségszalon keres vállalkozóival ren-
delkező fodrászt. Érd: (20) 3304-266

* Agilis nyugdíjast keresünk rész-
munkaidős állásra (napi 2-5 óra)
gödöllői raktárunkba, ill. alkalmi jel-
leggel városi ügyintézéshez, irodai
takarításhoz. Alapvető számítógép-
ismeret szükséges. Saját gépkocsi
előny. Érd: (28) 510-985

* Controllert felveszünk okleveles
közgazda végzettséggel, 3 év elemző
közgazdász gyakorlattal, angol nyelv-
tudással. Jelentkezés szakmai önéletra-
jz, és a végzettséget igazoló okmányok
másolatainak benyújtásával. Cím: HM
ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy.
út 63/A Telefon: (30) 659-7869.

* Diszpécsert felveszünk gépész üzem-
mérnök végzettséggel, szakirányú
gyakorlattal. Jelentkezés szakmai önéle-
trajz, és a végzettséget igazoló ok-
mányok másolatainak benyújtásával.
Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 63/A Tel.: (30) 659-7869.

* Kereskedelmi végzettségű hölgy
eladói állást keres. Érd: (30) 976-4001

* Gépészmérnököt felveszünk ter-
vezői jogosultsággal és gyakorlattal,
valamint angol nyelvtudással.
Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok máso-
latainak benyújtásával. Cím: HM ARM-
COM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Telefon: (30) 659-7869.

* GYEK osztályvezetőt felveszünk
okleveles gépészmérnök
végzettséggel, tervezői jogosultsággal
és gyakorlattal, vezetői gyakorlattal,
valamint angol nyelvtudással.
Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok máso-
latainak benyújtásával. Cím: HM ARM-
COM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Telefon: (30) 659-7869.

* Nyugdíjas hölgy gyermekfelü-
gyeletet, és takarítást vállal. Érd: (30)
874-7565

* Gödöllői AGIP Töltőállomás
munkatársakat keres eladó és
kútkezelő munkakörben. Feltétel:
érettségi. Jelentkezés a helyszínen
(Dózsa Gy. út 61.) önéletrajzzal,
erkölcsi bizonyítvánnyal.
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* A Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.
szám alatti intézménye villanyszerelő
végzettséggel rendelkező szak-
munkást keres karbantartási feladatok
elvégzésére. Belépés: 2009. április 01.
Bérezés a KJT szerint. Egyéb informá-
ció személyesen vagy telefonon
Bárdos György műszaki vezetőnél a
28-430-683 telefonszámon

* Gödöllői üzletembe FODRÁSZT
KERESEK vállalkozói igazolvánnyal!
Érd: (30) 372-4056

* Takarítást és vasalást vállalok. Tel:
(20) 972-5209

* Multinacionális svájci érdekeltségű
cég keres jó megjelenésű, kommu-
nikatív munkatársakat ÖSSZETETT
IRODAI MUNKÁRA fő illetve mellékál-
lásba. Jelentkezni lehet a (70) 299-
6677 vagy a (20) 250-0100-as tele-
fonszámokon.

* Quality-Sec Bt 2 fő udvari munkást
keres. Feltételek: damilos kaszával és
egyéb kertészeti eszközökkel bánni
tudó, gyakorlattal rendelkező férfiakat
keres. (20) 9219-650

* Gödöllői cipőboltba szakképzett
eladót felveszek. Érd: (28) 413-247

* Üzletkötőt felveszünk! Országos
terítésre, direktmarketinges rendszerben
kimagasló kereseti lehetőséggel. Fizetés
jutalékos rendszerben. (70) 318-3566

* Alkalmi illetve kisegítői munkát vál-
lalok. Érd: (20) 486-2747 (mindenes)

* Gödöllői ipari szolgáltató cég vezér-
léstechnikában járatos szerelőt keres
országos és nemzetközi
szervizhálózatába. B kategóriás
jogosítvány szükséges! Angol/ német
nyelv társalgási szintű ismerete előny.
Szakmai önéletrajzokat várjuk a
caliper@caliper.hu e-mail címre, vagy
a (28) 510 986 fax számra. Érd:
munkaidőben (28) 510 985 

* Nemzetközi cég gödöllői irodaház-
ba munkatársakat keres, akár
pályakezdőt is. Tel: (70) 250-6539

* Start Extra kártyával, érettségivel,
számítógépes, számlázói, eladói,
takarítói gyakorlattal munkát keresek.
Tel: (70) 229-0985

SZOLGÁLTATÁS

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni
szeretteit, vendégeket vár, vagy lagzi-
ba készül, de nincsen ideje sütni?
Süteménye elkészítését elvállalom!
Érd.:30/851-8763.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klí-
magép, 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-
g y o r s s z o l g a l a t . h u ,
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 hibael-
hárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű vil-
lanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.

* Vízvezeték szerelés, fagyásos
dugulások szakszerű elhárítása, tala-
jcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mos-
dók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncél-
szekrény szállítás. Tel: (30) 9134-
599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

* VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS!
Családi házak, lakások, közületek
gépészeti kivitelezése, kisebb
munkálatok igény szerint, megfize-
thető áron. Ép-gép Install Kft. Tel:
(20) 267-4998

* Adótanácsadást, könyvelést vál-
lalunk kis és középvállalkozásoknak.
Iroda: Szada, Zalagyöngye u.15. Tel:
(28) 407-122.

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MIN-
DENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: (20) 411-
7473 Köszönjük bizalmát!

* SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, BURKOLÁST,
LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSÁT,
kisebb munkákat is VÁLLALUNK.
Tel: (70) 338-3639.

* Gödöllő belterületén szállítás
2000 Ft-tól. KÖLTÖZTETÉS, cso-
magolás. Költöztetéshez dobozok
olcsón eladók! Tel: (30) 645-3448

* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS
TRÉNING (Body Coach) Tel: (70)
414-1629

* Haj és hajas fejbőr betegségeinek
feltárása, fejbőr gyógyászat. Akció
2000 Ft. Gödöllő, János u. 44. Tel:
(70) 587-1071

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: (30) 528-7777



* ÖNTÖZŐBERENDEZÉS,
TELEPÍTÉS. Tel: (30) 202-0050

* FÖLDMUNKA VÁLLALÁSA: bobcat-
tal, JCB-vel, konténerszállítóval, ter-
mőföld, sitt, egyéb.
Földmunkaképek és tartozékok
adás-vétele. Tel: (30) 415-4102, (30)
9362-846

* Redőnyjavítás! GURTNICSERE
AKÁR MÉG MA! Egyéb
árnyékolástechnikai termékek
(reluxa, harmonikaajtó, roletta)
megrendelhetők! 06 (20) 3685
888 Péter

* Mosogatógép, mosógép, vill.
bojler, vill. tűzhely, kerámialapos
tűzhely, szárítógép stb. javítása
Gödöllőn és környékén! Hívjon biza-
lommal! Tel:(20) 886-2397

* Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső színezés, minden, ami festő-
munka, garanciával.
Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: (30) 386-4456

* PARKETTÁS vállal hagyományos
és szalagparketta lerakást, csis-
zolást, lakkozást. Laminált és hajó-
padló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.

* ÁPOLÁST, gondozást, injek-
ciózást, vérvételt vállalunk
otthonában. Rendelőig, kórházig
való eljutáshoz is segítséget nyúj-
t u n k .
www.flott2003kft.hu/segitokez Tel:
(30) 436-1023

* Számítógépes problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Tel: (30) 333-9201

* Szakképzett kertész kis és nagy
kerti munkát vállal: fakivágás,
gyümölcsfametszés, permetezés,
gyeptelepítés és gondozás, tér-
burkolatok, ültetés. Gödöllőn és
környékén 06 (20) 9409-622 és
(28) 432-851

* MASSZÁZS! Gyógy-, sport-, fris-
sítő, relaxáló svédmasszázs!
Gödöllőn 2 helyen, esetenként
hétvégén is! Bérlet akció! Érd: Simon
Csilla (gyógy- és sportmasszőr) (70)
333-5478 

* Lelki tanácsadás, energetikai gyó-
gyítás, szellemgyógyászat, frissítő
masszázs; általános közérzetjavítás
BEMER mágnesterápiával. Szabóné
Frimmel Edit: 06-20-2201-203

* Bojlertisztítást, javítást, kisebb vil-
lany, illetve vízvezeték szerelési
munkákat vállalok. Hétvégén is
hívható tel: (20) 504-1814

* Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton szerelés, dryvitolás, fes-
tés). Hívjon bizalommal! Tel: (20)
2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseré-
je, csőtörés javítása, víz-fűtéssz-
erelés, dugulás-elhárítás. Tóth
László. Tel: (30) 9229-553.

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

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

* MŰKÖRÖM AKCIÓ! Minden fajta
3500 Ft. Szt. János u. 44. Csíkos
ABC-vel szemben. Tel: (20) 264-
6021. Mindenkit sok szeretettel
várok

* Nyugdíjas hölgy gyermekfelü-
gyeletet, és takarítást vállal. Érd:
(30) 874-7565

* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. (20) 2038-718

* Gyógylábápolás: tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm, szakszerű
kezelése, ápolása. Talp masszázs.
Mozgásukban korlátozottaknak
háznál is. 25 év szakmai háttér. Tel:
(20) 532-7275 Bárándi József

* Lakásfelújítás, épületbontás,
díszburkolás, burkolás,
Viacolorozás, kemenceépítés. Precíz
munka garanciával. Tel: (20) 488-
0628

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

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA -
IRATKOZZON KOMMUNIKÁCIÓS
NYELVTANFOLYAMOKRA MOST
CSAK 19 000 FORINTÉRT! ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ
ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS
ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE
FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. RÉS-
ZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.
WWW.STUDIOONLINE.HU

* Nyelviskolában? Magántanárnál?
Online? Hol és hogyan tanulj
nyelveket? Ne dönts, mielőtt nem
olvastad INGYENES NYELVTAN-
ULÁSI SEGÉDANYAGUNKAT a Sik-
eres Nyelvtanulók Kisokosát. Itt
tudod letölteni:
www.oktatars.hu/kisokos

* MINIOVIS foglalkozások 1,5 - 4
éveseknek, minden délelőtt 9.30 -
12.30, angol nyelvű, zenés, mozgá-
sos, kézműves foglalkozások. Csalá-
dias környezet. INGYENES NYÍLT
NAP március 6-án az Izgő-Mozgó
Játékkuckóban - Gödöllő, Kandó K.
u. 2. Bejelentkezés: 20/297-1210,
28/413-437, info@oktatars.hu 
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Répa, retek, mogyoró…

korán… nagyon korán érik a retek, első

tavaszi étel, amit a föld felkínál nekünk.

Gyerekként megtiszteltetés volt, ha az elsőt

én húzhattam ki a földből. Forgattam, egyre

szépült, ahogy hullt le róla a morzsalékos

fekete föld, s tárta fel, csak a virágokkal

mérhető pirosságát a tavaszi retek. 

Anyám szívesen vetette el magját, mert nem

igényelt külön helyet. Olyan gyorsan nőtt,

mire a vele együtt elszórt petrezselyem, salá-

ta, répa  nőni kezdett, addigra a retket már

meg is ettük! S ez az első retek soha nem volt

csípős! Később már kialakul benne az az

illóolaj, ami rokon a hagymával, emiatt is

használták népi  gyógyszerként. Kétségtelen,

C-vitamin sok van benne, s nem is tesszük

tönkre főzéssel (a C-vitamin 70 fok fölött

bomlik), mert szinte csak nyersen

fogyasztjuk. Szalámis kenyéren, tojás-

salátában, libatöpörtyűvel vagy csak egysz-

erűen sózott zsíroskenyérrel…

Nagyon sokféle retek van! Mi hidegtálak

díszítésére és  salátába keverjük a néhány gram-

mos  apró piros gömböket, s a jégcsapretket

használjuk szívesen, formája, színe, nagysága

miatt. A jégcsap nagytestvére azonban több

kilósra is megnő, a Guiness rekord 10 kilós

volt! A fekete retek a leggazdagabb ásványok-

ban, vitaminban, még sincs nagy becsülete,

kevesen vásárolják. Bizalmatlanul méregetik a

piacon a fekete, sáros gömböket, nehéz

rábeszélni a városi népeket. Pedig tisztítás után

reszelve, gyalulva, sózva, savanyítva, tökmag-

gal, tofuval, olivával locsolva – sokféleképpen

hálálja meg az odafigyelést.  

Sok szusi alapját képezi a jegesre hűtött,

hideget sokáig tartó retek szelet, amire hal-

mozzák a halat, rizst. De jó a retek melegen

is, újkrumplival, újhagymával rázva, sütve

együtt ropog a többivel. Kínai egytálételekbe

is keverhetünk kis hasábokra vágott retket,

markánsabb íze van, mint a bambuszrügynek. 

Ha ránk mosolyog a piacon egy köteg hóna-

pos retek, mondjuk el a varázsigét: répa,

retek, mogyoró -  elkerül  a betegség, ha

ezeket fogyasztjuk!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



* LIFE SEMINARS - ON RELATION-
SHIPS: a presentation given by Canadi-
an Psychologist Raymond Switzer,
organised by OktaTárs Nyelvstúdió.
Place: Gödöllői Városi Könyvtár. Time:
Friday, March 6th 5:30 pm - 6.30 pm.
The presentation will be given in English.
More information: www.oktatars.hu/life

* TOP-TAN: Headway Pre-
Intermediate tanfolyam indul heti
2X3 órában, max. 5 fővel: kedd-
csütörtök: 18.00-20.15-ig. 1 fő szor-
galmas felnőtt diák jelentkezését
várjuk. Tanfolyamok és 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, osztályozó
vizsgára, érettségire felkészítés
matematika, fizika, kémia tantár-
gyakból. További információk: 28-
423-744, 30-908-4130.

* TAI CHI oktatás Gödöllőn!
Kezdőknek és haladóknak, folyamatos
bekapcsolódási lehetőséggel, felső
korhatár nélkül. Érd: (20) 544-8021

* MATEMATIKA – korrepetálást,
érettségire való felkészítést vállal
gödöllői középiskolai tanár. Főisko-
lások vizsga-felkészítése ugyanitt! Tel:
(20) 380-2268 (du., este hívható.)

* PROFI SMINKES KÉPZÉS. 150
órás okleveles tanfolyam, ami tartal-
mazza a kezdő felszerelést.
Sminkszalon. Gödöllő, Kossuth L. u.
2. Tel: (28) 423-174, (30) 280-4149

* Ingatlanközvetítő és társasházkezelő
tanfolyam indul akciós áron március
28-án a gödöllői egyetem B kol-
légiumában! Jelentkezés (70) 948-
8387, info@cserfaholding.hu,
www.cserfaholding.hu. 

* MŰVÉSZI RAJZ ÉS FESTÉSZET
oktatását vállalom, felkészítést
művészeti egyetemre és főiskolára,
tapasztalattal. Kisebbeknek sza-
kközépiskolai előkészítés is. Tel:
(30) 593-6465

* Tedd le a terheket, élj felszabadul-
tan! ÖNISMERETI PSZICHODRÁMA
CSOPORT indul Gödöllőn. Érd:
Farkas Mónika pszichopedagógus,
kineziológus, pszichodráma
asszisztens: (20)987-4800; Szabó
Ádám közgazdász, pszichodráma
asszisztens: (70)562-6607

* ANGOLOKTATÁS. Diplomás tanár
óraadást, gyerekeknek kor-
repetálást vállal. Tel: (20) 224-5824 

TÁRSKERESŐ

* 53 éves özvegyasszony végleges
társat keres korrekt, megbízható 53-
58 éves szakmunkás özvegy férfi
személyében. Tel: (70) 405-4401

* Hosszútávú kapcsolat reményében
keresek egy komoly gondolkodású,
csinos 37-40 év közeli hölgyet, aki
még szeretne családosan élni. Tel:
(20) 489-1803

* 51 éves fiatalos jól szituált több
diplomás férfi nagyon csinos, jó
alakú, fiatalos, vonzó, ápolt hölgyet
keres tartós kapcsolat céljából
lehetőleg 40-47 évesig. Vizuális
vagyok. (70) 508-8727

ADÁS~VÉTEL

* Üzleti polcrendszer eladó. Fehér –
fém, variálható polcszintek. 11 fm 2 m-
es, 6 fm 1,60 m-es. Tel: (20) 968-4454

* Nagyméretű 3 részes, ágyneműs
ülőgarnitúra megkímélt állapotban
olcsón eladó: Érd: 06/30-9487-782

* ANGELCAR légzésfigyelő,
babakocsi esővédővel, lábzsákkal;
hordozó +autósülés egyben 0-13 kg-
ig eladó. Minden gyári garanciális,
kitűnő állapotú. Vásárláskor gyer-
mekruhát adok ajándékba. (20)
9772-301

* TÜZIFA ELADÓ! APRÍTVA, HÁZHOZ
SZÁLLÍTVA, MÉRVE! Ár: 2.200 Ft/q.
Tel: (20) 233-0174

* Üzleti berendezések, hűtők
eladók. (70) 318-3566

* Könyveket, könyvtárakat, exlib-
riseket, papírrégiségeket vásárolok.
Tel: (28) 412-230

* Kitolós alumínium LÉTRÁT VENNÉK.
Borászati felszerelések: boroshordók,
prések, permetezőgépek, műanyag
edények ELADÓK. Tel: (28) 421-383,
(30) 569-8137

ÁLLAT

* 8 hetes fajtatiszta MOPS
kölyökkutyák oltva, féregtelenítve
eladók. Gyönyörűek! (20) 9517-380,
(20) 3219-650

* Szigetelt kutyaházak! Kutyaházak
teljes szigeteléssel az ön kutyájára
szabva minden méretben!
www.szigeteltkutyahaz.sokoldal.hu
Tel: (70) 218-1835. Megbízhatóság,
gyorsaság, házhozszállítás!

* Eladó szép küllemű 9 hónapos
törpe spicc szuka oltások áráért.
(10.000 Ft) Tel: (20) 428-7840

EGYÉB

* Profitorientált (15 éve működő)
vállalkozásomhoz tőkeerős társat
keresek. Érd.: 06-20/310-9862

* Kertészetből hűtőkamra ingyen
elvihető. Munkanapokon 8:00 –
17:00 Tel: (28) 515-700

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Akác-, selyemfű és vegyes
méz 1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913

* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared,
piros, zöld 80-150 Ft/kg. Gödöllő
területére 60 kg-tól ingyen házhoz szál-
lítás. Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28)
411-298, (20) 4359-650. Hévízgyörk,
Fürst S. u. 8. Tel: (28) 436-280 

* Üdülési utalványt vásárolok.
30/434-1101

* Új Toyota Hilux 3.0 D-4D, automata,
áron alul eladó. Érd.: 70/381-7694.
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Eladó Gödöllőn egy 1990-es

évjáratú Trabant Combi szgk.

Műszaki és zöldkártya február

végéig érvényes. Irányár: 60eFt

Tel.: 06-20/590-7373
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. MÁRCIUS 11.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte:

Zachár Dorottya (Kőrösi
Csoma S. u. 17.)
Csikós Gellért (Mátyás kir. u. 99.)

A Trafo Club belépőjét nyerte:

Orosz Katalin (Nap u. 1.) 
Sáráné Szabó Erika
(Szivárvány u., 21.)

A besnyői Gazdaáruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte:

Hőnig Györgyné (Eperjes u. 6.)
Martin Józsefné (Tölgyfa u. 11.)

Recept
Téli sütőtökleves rizzsel

HOZZÁVALÓK:
1 kg sütőtök, 1 chilipaprika, 2 db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma
apróra vágva, 1 l víz, 1 csipet őrölt koriander, 1 mokkáskanál currypor,
10 dkg rizs, 2 evőkanál olaj, só és őrölt fehérbors.
ELKÉSZÍTÉS:
Meghámozzuk a sütőtököt, azután a belsejéből kikanalazzuk a mago-
kat és a rostos szálakat. A magokat leöblítjük, és félretesszük. A sütő-
tök húsát kockákra vágjuk. Egy fazékban felhevítjük az olajat, bele-
tesszük az apróra vágott hagymát és a curryt, majd alacsony-közepes
hőfokon addig kevergetjük, amíg a hagyma megfonnyad. A sütőtököt,
az apróra vágott fokhagymát és a csilipaprikát a fazékba tesszük, és
jól beleforgatjuk a hagymás keverékbe. Felöntjük a vízzel, és hozzáadunk 1 evőkanálnyi rizst, a sót és a borsot. Felforraljuk, majd lefed-
jük, és puhára főzzük. Közben egy lábasban külön megfőzzük a rizst. A sütőtökmagokat szétterítjük egy serpenyőben tepsiben, és vi-
gyázva nehogy megégjen kissé megpirítjuk, miközben többször átforgatjuk őket. A megfőtt sütőtököt és rizst turmixoljuk, majd hoz-
záadjuk a külön megfőzött rizst. Óvatosan felmelegítjük. Ha túl sűrű, kevés vízzel felengedjük. Közvetlenül tálalás előtt belekeverjük a
koriandert, és megszórjuk pirított tökmaggal.

Tisztelt Hirdetőink,
Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az IRODA NYITVA TARTÁSA 

2009. ÁPRILIS 1-jétől
MEGVÁLTOZIK:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐN NEM LESZ
HIRDETÉSFELVÉTEL!


