
Városunk közönsége méltósággal, az
ünnep helyi hagyományai szerint
tisztelgett a márciusi ifjak, az 1848-as
nemzedék emléke előtt. A Török Ig-
nác utcában emléktáblát helyeztek el
az aradi vértanú tábornok tiszteletére.
Március 15. alkalmából átadták a Gö-
döllő Városáért Díjakat Mészáros
Lászlónak, a Gödöllői Ipari Park Zrt.
vezérigazgatójának és a Forrás Szoci-
ális Segítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat közösségének, melynek képvisele-
tében Forrainé Murányi Judit in-
tézményvezető vette át az elismerést.
A fáklyás felvonuláson hatszázan, a
lovas felvonuláson mintegy ezerkét-
százan vettek részt.

Vasárnap délelőtt a Gödöllői Váro-
si Fúvószenekar térzenéjére gyüle-
keztek az ünnepség résztvevői a Vá-
rosháza előtti téren. A megemlékezés
Kovács Tamás, a Club Színház mű-
vészének szavalatával kezdődött,

majd dr. Krassay László
alpolgármester köszöntöt-
te a polgármester és az ön-
kormányzat nevében a
megjelenteket. Az ünnep-
lőket az olasz Ronchi dei
Legionari városból érke-
zett delegáció vezetője,
Francesco Semerano is
üdvözölte. Mint elmondta,
örömmel vesznek részt a
magyar nép szabadságának
és függetlenségének ünne-
pén, immár a közös európai hazában.
A műsorban közreműködött a Ma-
gyar BalettSzínház Gödöllő társulata.

Krassay László ünnepi beszédét
Ábrányi Emil: Mi a Haza? című verse
üzenetének felidézésével kezdte. Va-
lamikor, nagyon régen, egy fiú azt
kérdezte az apjától, hogy meg tudja-e
magyarázni neki, mi a haza? Az apa
válaszolni próbált: a haza, a föld, az

ég, a táj, az öröm, a gyász. Aztán foly-
tatta: oltár, amely előtt csak letérdel-
ve, és fejet lehajtva lehet imádkozni.

A fiú nem értette, s ekkor az apa
egy történetet mesélt el egy emberről,
akit bántottak, sértegettek, és ezért el-
hagyta a hazáját. Távoli országokban
nagyon jó dolga lett, a javakban dús-
kált, tivornyázott a barátaival, s az
egyik ilyen mámoros éjszakán arra

gondolt, s ki is mondta, hogy: vesszen
a haza! S ekkor, mintha valami villám
csapott volna a szívébe, hirtelen meg-
változott minden. Elhatározta, hogy
új életet kezd, otthagyta a cimboráit,
elindult hazafelé, s ahogy közeledett
a hazájához, a szívében egyre na-
gyobb lett a béke, de az ereje fogytán
volt.

(folytatás a 3. oldalon)
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Március 15.: A nemzeti ünnep Gödöllőn

Eszmék, eszmények, események
Történelmi tapasztalat, hogy minden katasztrófából,
minden süllyedésből, minden rossz állapotból a nemzet
akkor tudott új útra térni, amikor a kultúráját fejlesztette
és a hitét erősítette. Azokhoz az értékekhez kell ragasz-
kodnunk – 1848 forradalma és szabadságharca ezek
közé tartozik –, amelyekből új és szép jövőt tudunk épí-
teni – mondta a nemzeti ünnep gödöllői megemlékezé-
sén dr. Krassay László alpolgármester.
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Először adott otthont a Szent
István Egyetem a Felsőoktatási
Médiakonferenciának, melyet
már a 8. alkalommal rendezett
meg a Magyar Egyetemi és Fő-
iskolai Sajtó Egyesület (MESE)
március 12-13-ig. A találkozón a
hallgató újságírók egymással és
a szakma képviselőivel osztot-
ták meg tapasztalataikat.

Solti László rektor megnyitójában el-
mondta, a felsőoktatási intézmények
számára fontos, hogy saját arculatot
alakítsanak ki, melynek jellemző vo-
násait kommunikációjuk során felhasz-
nálhatják. Lényeges azonban, hogy el-
adni csak azt lehet, ami tartalommal
bír. A SZIE támogatja az egyetemi saj-
tót és kommunikációt, amely egyaránt
tájékoztatja az egyetem polgárait és az
egyetem társadalmi környezetét. A
résztvevők figyelmébe ajánlotta a
Szent István Egyetem című újság cím-
lapjaiból rendezett kiállítást, amely ar-
ról is tudósít, hogy a kiadvány immár
színes kivitelben jelenik meg. Hozzá-
tette: igyekeznek a terjedelmet is nö-
velni, hiszen az egyetem januártól 9
karból és egy intézetből áll, s ezek két-
száz kilométerre vannak egymástól.
Ezért a tájékoztatásba igyekeznek mi-
nél inkább bevonni a hallgatókat és a
karokat is. (folytatás a 4. oldalon)

Konferencia a SZIE-n

A médiáról
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Gödöllő város önkormányzata
és a gyászoló család

fájdalommal tudatja, hogy

dr. Makra Csaba,
Gödöllő város
díszpolgára,

2009. március 6-án,
életének 70. évében

tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése

március 21-én, 11 órakor lesz
a Dózsa György úti temetőben.

A tavasz beköszöntével meg-
kezdődik az idei esztendőre
tervezett útfelújítási munkák
előkészítése. Jó hír hogy az
idei esztendőben a városi utak
mellett két, a Magyar Közút
Kht. kezelésében lévő út is
megújul, az Isaszegi út mellett
ugyanis a Dózsa György út is új
burkolatot kap. 

A hét elején több helyszíni lakossági
fórumot is tartottak a Polgármesteri
Hivatal és a VÜSZI szakemberei,
ahol az önkormányzat által felújítan-
dó utak tervezett munkáiról tájékoz-
tatták az érintett utcák lakóit.

Hétfőn az Állomás utca, Városma-
jor utca, kedden a Mikes Kelemen,
Ősz, Tél utca, a Vörösmarty, Jókai  és
a Kaffka u. tervezett munkálatairól
tájékoztatták a lakosságot. Ezekben
az utcákban az emeltszintű útjavítá-
sokat és a csapadékvíz-elevezető
rendszer kialakítását kezdik meg rö-
videsen, amint az időjárás azt engedi. 

Városszerte megkezdődött az asz-
falt burkolatú utak takarítása. Ennek
keretében elvégzik a kiemelt szegé-
lyek melletti sárfelszedést, a burkola-
tot pedig seprőgéppel takarítják le.
Ettől a héttől ismét géppel végzik el a
Kossuth Lajos utca heti takarítását.
Fontos, hogy az itt parkoló lakók fi-
gyeljenek a kihelyezett táblákra,
ezekről pontosan tájékozódhatnak,
mikor, melyik oldalon nem parkolhat-
nak a gépjárművek. 

A héten indul az éves járda-
építési program is. Ennek kere-
tében dolgoznak a Körösfői ut-
cában, s kezdik meg a Táncsics
Mihály úti sporttelephez tarto-

zó munkákat, itt a külső csapadék-
csatorna építését és a kerítés javítását
is végzik, a Martinovics utcai óvoda
előtt pedig a parkoló kialakítását ké-
szítik elő.

A héten befejezik a köztéri szobrok
kitakarítását. Ismét láthatóvá válik a
Dózsa György úti szökőkút, a Peliká-
nos kút,  és a Kálvária. 

Jó hír a gépkocsival közlekedők-
nek, hogy megújul a Dózsa György út
is. A tervek szerint áprilisban kezdik
meg a munkát, ami május végére feje-
ződik be. A mára sok helyen rendkí-
vül rossz állapotban lévő út burkola-
tát újítják fel a teljes gödöllői szaka-
szon. Kimarad azonban néhány rész,
így többek között az autópálya alatti
terület, ami majd az autópályahíd fel-
újítása során kerül aszfaltozásra, a

Stop-Shop előtti szakasz, amit a kivi-
telező végez el a közműátépítések és
a becsatlakozó út kiépítése miatt, va-
lamint a Szilhát utcai kereszteződés,
ahol az önkormányzat eredményes
pályázatának eredményeként jelző-
lámpás csomópontot alakítanak ki.

A felújítást a tervek szerint szaka-
szos félpályás útlezárás mellett vég-
zik, a pontos korlátozásokról lapunk

részletesen tájékoztatja majd az olva-
sókat. 

A jó idő beköszöntével megkezdő-
dött a tavaszi takarítás a parkokban és
a lakótelepeken. Elvégzik a szellőzte-
tő gereblyézést, valamint a növény-
ápolási munkákat, a metszéseket. Az
Ambrus közben fakivágásra is sor
kerül, hét darab nagy meggyfát vág-
nak ki, ezek mindegyike moníliás.
Helyükre új díszcseresznyéket ültet-
nek a szakemberek. A héten már a ját-
szótereken is folyik a munka, zajlik a
kihelyezett játszóeszközök átvizsgá-
lása.

Kezdődnek a felújítások

Megújuló utak

Március 12-én tartották meg azt a sorsolást, aminek keretében eldőlt, ki ve-
heti bérbe öt évre a Deák Ferenc tér 2. szám alatti költségelvű lakbérrel bé-
relhető lakást. A sorsolásra, amelyet a Városháza tanácstermében tartottak,
valamennyi pályázó meghívást kapott.

Megállapodott a BKV me-
nedzsmentjével a sztrájkot hir-
dető tizenegy szakszervezet a
2009-es bérfejlesztésről hét-
főn – közölte a Tömegközleke-
dési Dolgozók Független Szak-
szervezeti Szövetségének alel-
nöke az MTI-vel. A BKV örömte-
linek tartja, hogy a szakszerve-
zetek az egyeztetés előtt már
elfogadták a cégvezetés aján-
latát.

A tizenegy szak-
szervezetet tömö-
rítő sztrájkbizott-
ság elfogadta a
cégvezetés által
kínált 5 százalé-
kos bérfejlesztést
és megállapodtak
abban, hogy az év
végi juttatásokat
45.000 forintra
emelik, továbbá a
BKV létszám-
csökkentést csak
közös megegye-
zéssel hajthat vég-
re azoknál a dolgozóknál, akik koren-
gedménnyel nyugdíjba mehetnek –
mondta Nemes Gábor.

Hozzátette, hogy a kollektív szer-
ződéssel kapcsolatban a sztrájkbizott-
ság álláspontja változatlan: továbbra
is meg kívánják tartani a szociális jut-
tatások mértékét. A sztrájkbizottság a
megállapodás aláírásával visszavonta
a sztrájkfenyegetést.

Szilágyi Károly, a BKV szóvivője
az MTI-nek reagálva azt mondta:

örömteli, hogy a szakszervezetek
máris megelőlegezték a vállalat me-
nedzsmentje által megfogalmazott
ajánlattervezet elfogadását, amelyről
hétfőn délután kezdődik az egyez-
tetés.

A Városi Tömegközlekedési Dol-
gozók Szakszervezeti Szövetsége ké-
sőbb ismerteti álláspontját.

*
Módosítják a gödöllői HÉVtarifa-

határát. Erről döntött a Fővárosi Köz-
gyűlés hétfőn. Jelenleg Ilonatelep
megállóhelyig lehet budapesti jegy-
gyel és bérlettel utazni, a jövőben
azonban a kistarcsai kórház is elérhe-
tő lesz olcsóbb tarifával – jeggyel,
bérlettel, kiegészítő jegy nélkül.

A kabinet azért javasolja a közgyű-
lésnek a BKV viteldíjairól szóló ren-
delet módosítását, mert sok XVI. ke-
rületi lakos látogatja a kistarcsai kór-
házat.

Továbbra sincs megállapodás a
kormány és az önkormányza-
tok között a városatyák lét-
számcsökkentéséről.

Alig közeledtek az álláspontok a Kor-
mány–Önkormányzatok Egyeztető
Fórumának (KÖEF) csütörtök esti
ülésén. Arról már korábban letettek a
felek, hogy a rendszer alapstruktú-
ráját alakítják át, ehelyett csupán az
áttekinthetőbb és gazdaságosabb mű-
ködést tűzték ki célul. De ebben is
számtalan nyitott kérdés van még,
holott a törvényjavaslat hamarosan a
parlament elé kerül. 

A testület ülése ezúttal is zárt volt,
s a korábbi ígéretekkel szemben saj-
tótájékoztatót sem tartottak utána, így
csupán a szaktárca közleményéből és
az önkormányzati oldal egyes részt-
vevőitől lehetett megtudni, mi is tör-
tént.

A minisztérium által kiadott anyag
szerint a fórum teljes egészében tá-

mogatta az önkormányzati gazdálko-
dás ellenőrzési rendszerének átalakí-
tására, a pénzügyi fegyelem erősíté-
sére vonatkozó javaslatokat, az új
község alakításához szükséges felté-
telek szigorítását és a vagyonkezelői
jog kiterjesztését, a fejlesztési támo-
gatási rendszer átrendezését szolgáló
indítványokat.

Konszenzus jött létre többek között
a polgármesteri és az alpolgármesteri
jogállás felülvizsgálatáról, megerősí-
téséről, a tisztségek betöltésére vonat-
kozó szabályok módosításáról, a kör-
jegyzőségekre vonatkozó szabályok-
ról, a bizottsági rendszer korszerűsí-
téséről, az egyes összeférhetetlenségi
szabályok felülvizsgálatáról. 

S a tárca szerint részben egyetértet-
tek a honatyák számának csökken-
téséről is. Szabó Gellért, a Magyar
Faluszövetség elnöke azonban úgy
fogalmazott a sajtónak, hogy tovább-
ra is nagy viták vannak ebben az ügy-
ben. Mint közismert, korábban a

KÖEF munkacsoportjában dűlőre ju-
tottak egy enyhébb (14-24 %-os), il-
letve egy durvább (25-28 %-os) lefa-
ragásról. Ezt rúgta fel a miniszterel-
nök, amikor néhány hete mindenkit
meglepve bejelentette, csaknem a fe-
lére redukálnák a képviselők számát.
Ezt az önkormányzati oldal elfogad-
hatatlannak tartja. 

Abba viszont beleegyeztek, hogy
500 lélekszámnál kisebb településen
a polgármesteren kívül mindössze há-
rom faluatya intézze a község ügyeit.

S azt a szaktárca is elismeri, hogy
továbbra sincs egyetértés a felek kö-
zött olyan fontos ügyekben, mint a
törvény rendelkezése alapján társu-
lásban végzett önkormányzati fel-
adatellátás, a jegyző jogállásának mó-
dosítása, illetve a csatlakozó község
intézményének létrehozása. A KÖEF-
en végül abban maradtak, hogy az ön-
kormányzati érdekszövetségek már-
cius 20-ig juttathatják el saját javasla-
taikat a szaktárcának. (MTI)

Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma

Felezik vagy negyedelik a képviselőket?

LLaakkáássssoorrssoollááss

Megállapodás a BKV-nál

Nem lesz sztrájk

Csak részben lesznek adókötelesek a
természetbeni juttatások. A legjelen-
tősebb változás, hogy a természetbeni
juttatások után csak részben kell majd
adózni, míg a személyi jövedelemadó
alsó kulcsa esetében a sávhatár eme-
lése januárig visszamenőleges lesz.

„A természetbeni juttatások közül
lesznek olyanok, melyek teljes mér-
tékben adókötelesek lesznek, illetve
lesznek, amik csak részben. Az üdü-
lési csekk és az étkezési hozzájárulás
után például idén júliustól az összeg
feléig kell majd adót és járulékot fi-
zetni“. Az összeg fele után 62 száza-
lékos, a munkaadót terhelő adót és 27

százalékos járulékterhet kell majd
fizetni.

A személyi jövedelemadó alsó kul-
csának sávhatárát idén januárig visz-
szamenőleg emelik fel 1,9 millió fo-
rintra. Az eredeti elképzelésnek meg-
felelően a mostani 20 százalékról 23
százalékra emelné a kormány az ál-
talános forgalmi adót, a családi pótlék
és az anyasági támogatás pedig adó-
terhet nem viselő járandósággá válna.
Tehát növeli az adózó jövedelem mér-
tékét, de nem kell utána különadót fi-
zetni.

A munkaadói járulékok a mostani
32 százalékról 27 százalékra csök-

kennének első lépésben idén júliustól
a minimálbér kétszereséig, majd
2010-től a felette lévő összeg vonat-
kozásában is. A cégek által fizetendő
rehabilitációs hozzájárulás viszont
háromszorosára emelkedik.

Az áfaemelés mellett a jövedéki
adó növelésével kívánja a kormány
előteremteni az adócsökkentések fe-
dezetét: a Pénzügyminisztérium szá-
mításai szerint a benzin jövedéki adó-
ja 5,3 százalékkal emelkedhet, míg a
gázolaj esetében 6,5 százalékos növe-
kedésre kell számítani. Mindezek mi-
att mintegy 2,2-2,3 százalékkal emel-
kedhet az üzemanyagok ára a benzin-
kutaknál. Az alkohol esetében 6-7
százalékkal emelné a kormány a jöve-
déki adót, míg a cigarettánál 5 száza-
lékos lehet az emelkedés.

(k.j.)

Újabb adóelképzelések

Mennyit fizetünk?
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(folytatás az 1. oldalról)
Éppen elérte a határt, már látta a

várromokat, az erdőt, a bérceket, ami-
kor összerogyott, arcra esett, és
„Mozdulatlan karja a rögöt ölelte és
egy hosszú csókban elröpült a lel-
ke…” A fiú e történet révén meg-
értette és megérezte, hogy a haza kö-
rülöttünk és bennünk van; a haza va-
lóság és mítosz egyszerre.

– Nemzeti ünnepünkön eszmékre,
eszményekre és eseményekre emlé-
kezünk – mondta a továbbiakban az
ünnepség szónoka. – Az eszmék kö-
zött talán a legszentebbek a haza, a
szabadság és a nemzet. A haza, amely
valóság és mítosz, a szabadság, amely
lehetőség, és csak az erkölcsi törvé-
nyek között teljesedhet ki, egyébként
pusztító szabadosság válik belőle. S
mi a nemzet? Jankovics Marcell tö-
mör értelmezésében akarat, értelem,
emlékezet. 

Olyan eszményekre is emlékezünk,
akik már életükben legendává váltak,
akik különböző utakon ugyan, de
tiszta szándékkal, tiszta szívvel jobbá
akarták tenni Magyarországot. Kos-
suth, Széchenyi, Petőfi, Jókai, Bem
tábornok, Damjanich tábornok és a
többiek, meg a névtelen hősök, egy
vértelen forradalomban és egy véres
szabadságharcban küzdöttek a szent
eszmékért.

És az eseményekre is emlékezünk
ma. Az első napra, és az azt követő
napokra. 1848 március 15-re, amely-
ről Jókai azt írta: „Tartsátok tisztelet-
ben e napot, melyen a nép szava elő-
ször megszólalt. Március 15-ike az;
írjátok föl szíveitekbe és el ne felejt-
sétek. A magyar nemzet szabadsága e
naptól kezdődik.” Azután a követke-

ző napok eseményei: hiszen egy hó-
nap alatt újjászületett Magyarország. 

Mégis, amikor győzött a forrada-
lom, titkos kezek a megújult Magyar-
ország ellen tettek. A nemzetiségeket
bujtogatták, később nyíltan támadtak
reguláris erőkkel az országra. A fris-
sen megalakított honvédsereg pedig
védekezett, vereségeket szenvedett és
híres győzelmeket aratott, majd Vilá-
gos következett és Arad, a megtorlás. 

Mindezek után a mai ünnepen
mégis öröm és ünnep van a szívünk-
ben. Ismét Jókait, szabadon idézve,
szükség volt a szabadságharcra, mert
a magyar nemzet ekkor mutatta meg,
honalkotási misszióját, és a szabad-
ság iránti elkötelezettségét. Ez a küz-
delem egy fundamentum volt, amely-
re a következő évezred lesz felépítve. 

És most itt állunk a harmadik év-
ezred első évtizedeiben, s ha körülné-
zünk, vajon mit látunk ezeken a fun-
damentumokon?  Háborog a lelkünk,
amikor deviáns eszmék terjesztésé-
vel, eszmények helyett sztárolással
találkozunk. Sorsrontó eseményeket
látunk magunk körül: iskolabezáráso-
kat, maffiózók dáridóját, hazugságo-
kat, testi, lelki, szellemi, erkölcsi zül-
lést és süllyedést. S amikor ezen az
elrontott Magyarországon a régi gon-
dolatokat és eszméket ízlelgetjük – a
haza, szabadság, nemzet fogalmát –
fel kell tennünk a kérdést: vajon nem
régen letűnt, túlhaladott fogalmakat
próbálunk új díszbe öltöztetni? Hi-

szen ezek a fogalmak nagyon sokszor
torzulnak, halványodnak; gúnyoló-
dást, átkozódást, fanyalgást szenved-
nek. 

Hiszem, hogy ezek
az eszmék örök esz-
mék, amelyek tiszta
gondolatokkal, tiszta
szavakkal, teljesség-
gel ki tudnak fejlődni
ma is a megbékélt szí-
vű emberekben. Csak
rajtunk múlik, hogy
közös értékeink ma-
radjanak 1848 eszméi,
eszményei, esemé-
nyei; kapcsok, melyek
összeköthetik az em-
bert az emberrel, a
magyart a magyarral,
minden időben. Ha ezt
megérezzük, ha ezt tudatosítjuk ma-
gunkban, akkor fordulhatunk biza-
lommal a jövő felé. Akkor fogjuk
érezni mindannyian azt, hogy nekünk
örök márciusra van szükségünk!
Örömre és ünnepekre van szüksé-

günk! Iskolákra,
és, hitem szerint,
templomokra van
s z ü k s é g ü n k !
Nemzeti kultúrá-
ra, és kulturális
környezetre van
szükségünk!

Történelmi ta-
pasztalat: minden
katasztrófából ,
minden süllyedés-
ből, minden rossz
állapotból a nem-
zet akkor tudott új

útra térni, amikor a kultúráját fejlesz-
tette és a hitét erősítette. Történelmi
tapasztalat, hogy amikor a kultúráját

fejlesztette és a hitét
erősítette egy nem-
zet, akkor gazdasági-
lag és társadalmilag
is meg tudott erősöd-

ni. Persze realistának kell
lenni. Ahhoz kell ragasz-
kodnunk, ami megmaradt.
Azokhoz az értékekhez,
amelyekből új, és szép jö-
vőt tudunk építeni. 1848
forradalma és szabadság-
harca, a szent eszmék, igaz
eszmények, sorsjobbító es-
emények bátorítsanak ben-
nünket ahhoz, hogy ismét
az igazak országában él-
hessünk, ahol Kölcseyvel
szólva, nemzeti fény a cél.
Ahol a szeretet az igazság-
ban és az igazságosságban

válik teljessé, és ahol a haza fogalmát
az apa történetéből sírva megértő és
megérző gyermekek sokan vannak, és
boldogan mosolyognak.

Az ünnepség a Petőfi-szobornál
koszorúzással folytatódott. Az önkor-
mányzat képviseletében dr. Nánási
Éva címzetes főjegyző és dr. Kras-
say László koszorúzott a Nemzeti dal
költőjének emlékműve előtt. Az im-
már hagyományos lovas felvonulást
ismét nagy tetszéssel fogadta a kö-
zönség. 

Fáklyás felvonulás az isasze-
gi csata emlékművéhez

A nemzeti ünnep előestéjén, a ha-
gyományos fáklyás felvonuláson
mintegy hatszázan sétáltak a Petőfi-
szobortól a Dózsa György úti teme-
tőbe, az isaszegi csata emlékműjéhez.
A két helyszínen Kovács Tamás, a
Club Színház művésze szavalt Petőfi
verseket. A temetőben Fábián Berta-
lan, a Török Ignác Gimnázium igaz-
gatója mondott megemlékezést, majd
az önkormányzat képviseletében Gu-
ba Lajos, a kulturális, oktatási és

ifjúsági bizottság
elnöke koszorúzott. 

– Nagy szüksé-
günk van a lelki fia-
talságra, különösen
most, amikor újra
nehéz időkhöz ér-
keztünk. Ilyenkor
még fontosabb,
hogy felidézzük,
mire vállalkoztak
elődeink, alig egy
tucatnyi fiatalem-
ber, akik 1848. már-
cius 15-én a bécsi forradalom híréről
értesülve úgy döntöttek, hogy a pesti
forradalommal sem lehet várni jobb
időkre – mondta beszédében Fábián
Bertalan. – Megfogalmazva a 12 pon-
tot, kezükben Petőfi Nemzeti dalával
indultak el fellelkesíteni az egyete-
mistákat, a forra-
dalom mellé állíta-
ni a pesti polgá-
rokat. Talán 10 ez-
ren verődhettek
össze, s élték át
együtt a nap törté-
nelmi óráit. 

Az elindított
változások örömeit
ma is élvezzük. A
t ö r t é n e l e m b e n
sincs ha, de ha ők
nem indultak volna
el március 15-én,
bizonyára sok min-
den másképp ala-
kul a históriánkban. Példájukat ma-
gukban kell hordoznunk; évről-évre
újra meg kell teremteni azokat az al-
kalmakat, perceket, amikor emlékük-
nek adózunk. 

Tegnap Török Ignác-emléktáblát
avattunk. Az aradi vértanú leszárma-
zottjai közül 3-5 éves kisgyerekek he-
lyeztek el koszorút. Példájuk mutatja,
ha a családokban meg tudjuk őrizni a
történelmet, ha ápoljuk az elődök tel-
jesítményének emlékét, akkor bízha-
tunk abban, hogy lesz jövője a gyer-
mekeinknek, lesz értelme iskolába já-
ratni, taníttatni őket. 

Kívánom minden-
kinek, hogy olyan
életet élhessünk,
amely után érdemes
lesz ránk is vissza-
gondolni az utánunk
következőknek, mint
ahogy nekünk is ér-
demes emlékeznünk
az előttünk járókra! –
fejezte be gondola-
tait Fábián Bertalan
igazgató.

Átadták a Gödöllő Városáért-
díjakat

A nemzeti ünnep alkalmából már-
cius 15-én délután a Városházán ad-
ták át a Gödöllő Városáért-díjat, me-
lyet az idén Mészáros Lászlónak, a
Gödöllői Ipari Park Zrt. vezérigazga-

tójának és a Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat közösségé-
nek adományozott a képviselő-testü-
let. A kitüntetéseket Krassay László
alpolgármester nyújtotta át. A műsor-
ban közreműködött Makó Katalin, a
Club Színház művésze és az Arpeg-
gio Gitárzenekar Kósáné Szabó Beá-
ta vezetésével.

Az ünnepség után Mészáros László
a díjjal járó jutalmat jótékony célra
ajánlotta föl.

(l.t.)
Fotók: Tatár Attila, Balázs Gusztáv

Március 15.: A nemzeti ünnep Gödöllőn

Eszmék, eszmények, események

A Gödöllői Ipari Parkra vonatkozó elképzelések már több évtizede meg-
születtek. Az 1980-as években Agrárinnovációs Tudományos-kereske-
delmi Központ kialakítására voltak elképzelések, s ennek alapján tervek
készültek. Az Ipari Park kialakítására 1994-ben született meg az elhatá-
rozás, majd 2001-ben az álom megvalósult, az innovációs és logisztikai
park elnyerte a Gazdasági Minisztérium pályázatán az „Ipari park” cí-
met. Egy évvel később a szabályozási terv birtokában megkezdődött a
mintegy 700 milliós beruházás, amelyhez a parkot üzemeltető Gödöllői
Ipari Park Zrt. egy, a Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázaton további
200 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Az első épí-
tési fázis eredményeként a 40 hektáros park megkezdhette a működé-
sét, új munkahelyeket és beruházási lehetőségeket teremtve ezzel a gö-
döllői régió számára. Ezzel egy időben a 60 hektáros bővítési terület fej-
lesztését is megkezdte az üzemeltető részvénytársaság.
Mészáros László kezdettől fogva részt vett a munkában a tulajdonosi
kör képviseletében, majd a Felügyelő Bizottság elnökeként, utána nap-
jainkig vezérigazgatóként fejti ki kiemelkedően eredményes munkáját.
Több éves munkássága alatt kiépült az Ipari Park teljes infrastruktúrája,
amely feltétele is volt a park megnyitásának, s a cég anyagilag is részt
vett a körforgalmi csomópont kiépítésében.
Számos helyi vállalkozással építettek ki kapcsolatot, amely mutatja a
lokális gazdaság erejét, s az Ipari Park létjogosultságát. A rendelkezésre
álló humán erőforrás és környezeti adottságok alapján az Ipari Park el-
sősorban kereskedelmi és logisztikai szektor befektetőinek, valamint a
tudásalapú, magas hozzáadott értéket termelő vállalkozások részére kí-
nál és nyújt otthont.
A Gödöllői Innovációs és Logisztikai Park kialakításában együttműködő
szervezetek legfontosabb célkitűzése, hogy a programmal segítsék Gö-
döllő és térsége kiemelkedő adottságainak kihasználását, fejlődőképes
vállalkozások megtelepedését és kedvező körülményeket biztosítsanak a
hazai és külföldi működő tőke számára.
A park módszeresen próbálja felkutatni azon iparágak és tevékenységek
képviselőit, amelyek a Szent István Egyetem és a kapcsolódó oktatási in-

tézmények szellemi bázisára építve képesek megteremteni és adaptálni
egy új tudás alapú, környezetbarát termelő és szolgáltató központ alap-
jait. A megcélzott tevékenységi ágak kiválasztása tekintetében fontos
szempont, hogy a város és környéke továbbra is megőrizze kellemes ter-
mészeti környezetét, ezért az alapítók kizárták minden a környezetre
veszélyt jelentő cég betelepedésének lehetőségét. 
Az Ipari Park nem csak saját erőből és tudásból táplálkozik, de jelentős
és sikeres munkát folytat a pályázati források felkutatásában, elnyeré-
sében is. A Gödöllői Ipari Park Zrt. 2008. szeptember közepén félmilliárd
forintos, az Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozására, valamint
termelő- és alapinfrastruktúra fejlesztésre vonatkozó vissza nem térí-
tendő támogatást nyert el. 
A tervek szerint a Szolgáltató Központ és az újabb, kistelkes telekkiosz-
tást lehetővé tevő út- és közműépítés – összességében 1,6 millirád fo-
rintos nagyságrendű beruházásának befejezése 2009 nyarára várható.

*
Gödöllő város önkormányzata 1991. május 1-jén hozta létre a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. Az intézményhez csatol-
ták az 1990 óta működő Népkonyhát, és a Szárítópusztán kialakított
Hajléktalanok Átmeneti Szállását, majd a Gyermekjóléti Szolgálatot.
Kezdetben a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 10 férfi
számára biztosított ellátást a szárítópusztai átmeneti szálláson. A város-
ban élő hajléktalan, szállásra, ellátásra váró nők és férfiak növekvő szá-
ma felvetette az ellátási formák újragondolását. 
Szakmai szempontból, valamint a rászorulók érdekeit figyelembe véve,
ideális megoldásként egy Szociális Ellátó Központ tervei vázolódtak. Gö-
döllő város képviselő-testülete 2007. novemberében döntött arról, hogy
a Tessedik S. u. 4. sz. alatti egykori ifjúsági szállást bérbe veszi az FVM-
MI GM Kht-tól, nem csak a komfortosabb hajléktalan ellátás számára,
hanem a Forrás teljes apparátusát is ideköltözteti. Az új helyen 40 fős
szociális konyha, női és férfi átmeneti szálló 28, éjjeli menedékhely 6
férőhellyel valamint nappali melegedő került kialakításra. Az új ellátási
formák bevezetésével a dolgozói létszám is emelkedett.

2007. decemberben a hajléktalan ellátás, majd 2008. februárban az
egész intézmény átköltözött az új telephelyre, ahol 5 egymás melletti
épületben nyújtanak szolgáltatást. A telephelyváltással az önkormány-
zat kiváló lehetőséget biztosított a szolgáltatások fejlesztéséhez és bőví-
téséhez. A színvonalas munkavégzéshez az intézmény munkatársai és
lakói együttműködve alakították környezetüket.
A Forrás munkatársai hét szakmai munkacsoportban dolgoznak:
– Családsegítő Szolgálat
– Gyermekjóléti Szolgálat
– Hajléktalanok Átmeneti Szállása (férfi-női)
– Éjjeli menedékhely
– Nappali melegedő
– Szociális étkeztetés
– Gazdasági- és Pénzügyi Munkacsoport
A munkacsoportok mellett az intézményben megtalálható az ifjúsági és
felnőtt pártfogó, áldozatvédelmi iroda, jogsegély szolgálat, pszichológus,
drog megelőzés és elterelés szolgáltatások kaptak helyet. Az intézmény
adományokkal segíti a rászorulókat.
Az intézmény új helyre költözése révén egy magasabb színvonalú, kibő-
vült szolgáltatást nyújtó ellátás kialakítására került sor, ahol több sze-
mély elhelyezésére és női hajléktalanok fogadására is lehetőség nyílt. Az
egymásra épülő szolgáltatások (utcai szociális munka-nappali melegedő-
éjjeli menedékhely- átmeneti szálló- étkeztetés), gyermekjóléti és csa-
ládsegítő szolgálat megfelelően biztosítják a rászorulók alapvető igénye-
inek ellátását. A szociális munkások segítségével mód nyílik az élethely-
zet megváltoztatására, a kivezető út megtalálására is. 
A szolgáltatást a team-munka jellemzi, amelynek jelentősége rendkívül
fontos. A szakmai csoportok a városban működő külső kapcsolatokkal,
civilszervezetekkel  együttműködve végzik munkájukat. 
Szociális munkásaink komoly szerepet töltenek be városunk rászorultjai
életében, hivatásuk az, hogy a lemaradók, a botladozók, az elesettek
hátrányait és szenvedéseit csökkentsék szívvel, lélekkel, empátiával és
szakmai felkészültséggel

Krassay László alpolgármester

A fáklyás felvonulás

Lovas felvonulás

A Magyar BalettSzínház Gödöllő előadása

Az olasz vendégek koszorúzása

Forrainé Murányi Judit és Mészáros László
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– Ön szerint hogyan lehetne
gátat vetni a pedagógusok el-
leni erőszakos cselekedetek-
nek? – tettük fel a kérdést
múlt heti számunkban. Íme
néhány a beérkezett válaszok
közül. 

„Döbbenten olvassuk az egyre gya-
koribb híradást a bántalmazott peda-
gógusokról. Nemcsak a gyermek, ha-
nem a szülő is elkövetőként lép fel az
ellen a személy ellen, akinek hálával
és köszönettel tartozna gyermeke ne-
veléséért, hibáinak kijavításáért. Be-
teg a társadalom, súlyos beteg!
Egyetértünk Gémesi György polgár-
mester úr levelének tartalmával,
amelyet az oktatásügyi miniszterhez
címzett. Sürgűsen szigorítani kell a
törvényt, vagy új törvényeket beve-
zetni, mielőtt visszafordíthatatlanná
válik az erőszak az iskolákban.
A törvényalkotáshoz a következő  a
javaslatunk:
1. Az elkövető tanulót az iskola fél
évre zárja ki a tanulók soraiból és
más iskolát sem látogathat! Vizsgái-

ra magánúton készülhet fel. Súlyo-
sabb és visszaeső esetekben zárt ne-
velőintézetbe történő beutalást tartok
szükségesnek, legalább féléves idő-
tartamra.
2. Az elkövető tanuló szülei vagy az
elkövető szülők kötelesek 100.000.-,
azaz százezer forint büntetést az isko-
la pénztárába befizetni (természete-
sen súlyosabb esetekben ez az összeg
növekedhet, például a pedagógus
tartós sérülése miatt, kórházi keze-
léskor, stb.). Ennek elmulasztása ese-
tén 30 napi letöltendő fogházbünte-
tés járjon, amely ellen nincs felle-
bezés. 
3. Mellékbüntetésként mind az elkö-
vető diák, mind az elkövető szülők
kötelesek egy 3 hónapos pszicholó-
giai kezelésen résztvenni, amelynek
elmulasztása esetén újabb pénzbün-
tetéssel számolhatnak.” 

SZ.B.P.

„Azt a diákot, aki kezet emel a taná-
rára, azonnal kirúgnám az iskolából,
és a szüleit is felelősségre vonnám.
Sokszor hallom, hogy beszélnek a 
gyerekek a tanárokkal. Amikor én 
gyerek voltam, ezért kapásból igaz-

gatói intő járt volna, amiből pedig ha
megvolt a három, kirúgták az iskolá-
ból… „ 

Vajda M. 

„…Már az is szörnyű, hogy ilyen eset
megtörténhet. Nagyon szigorúan
büntetném mind a gyereket, mind a
szülőt, úgy hogy többet eszükbe se
jusson ilyesmi, sem iskolán belül,
sem iskolán kívül. …Fontosnak tar-
tanám azt is, hogy az ilyen gyere-
keket emeljék ki a közösségből. Az
ugyanis, hogy ezek másnap ugyan-
úgy bemehetnek az iskolába, mint ha
mi sem történt volna, a többiek felé
azt sugallja, ezt meg lehet csinálni,
nem lesz belőle semmi baj.  Pedig in-
kább azt kellene hangsúlyozni, hogy
az ilyen emberek számunka nemkívá-
natosak…” 

T.S.

A hét kérdése:

– Ön mi alapján választja ki,
hogy melyik iskolába íratja be
gyermekét? 

A hét kérdése

Mitől különleges ez a Játszóház?
Aki belép ide hozzánk, a Játszóházba,
szinte kivétel nélkül megjegyzi: Mi-
lyen kedves hely, milyen nyugalom
árad itt, milyen bensőséges a hangu-
lat! –  mondta Hadnagy Judit óvónő,
a Játszóház szakmai vezetője. 
Vajon mitől? Attól, hogy csak fából
készültek a gyermek méretű bútorok,
a játékok nagy része. A Waldorf óvo-
dák hangulata idéződik fel ezzel a
környezettel, s nem véletlen, hogy kis
kuckókat alakítottunk ki, ezek függö-
nyei pasztell rózsa- és barackszínűek,
akárcsak a falak. Aki betér hozzánk és
érdeklődő, megtudhatja, hogy ezek
miért fontosak.

A játékok anyaga is nagyrészt ter-
mészetes, mindezek együtt, élővé
„organikussá” teszik játszószobánkat. 

Az említett békés hangulatot árasz-
tó környezet különösen fontos a kis-
gyermekeknek, hiszen a családi fé-
szek nyugalmát jeleníti meg. Egy 5
éves kislány egy alkalommal meg-
kérdezte, hogy: Ti itt is alusztok? Ez a
kérdés mindent elárul a hely hangula-
táról, légköréről.

A kicsi gyermekek elementáris
szükséglete a játék. Amit édes-
anyjától, édesapjától, közvetlen kör-
nyezetétől lát, megtapasztal, azt játé-
kában újra és újra átéli. Játszóhá-
zunkban például baba-konyha, szoba
található, ahol az utánzói, szerepvál-
lalási tevékenységét ki tudja élni. A

nagyobb gyermekeket több lehetőség
várja a különböző „foglalkozásokon”
való részvétellel. Megismertetjük ve-
lük a színezést méhviasz téglácskák-
kal, gyapjúkép készítést, szövést, kör-
möcskézést, akvarellfestést. 

Kovács Balázs elmondta, a játszó-
ház gyermekmegőrzőként is műkö-
dik, a szakemberek örömmel és szere-
tettel vigyáznak a gyermekekre, amíg
a szülőknek, nagyszülőknek valami-
lyen elfoglaltsága van, akár megte-
kintik az aktuális kiállítást a Művé-
szetek Házában, más kulturális prog-
ramon vagy tanfolyamon vesznek
részt. 

A szakképzett munkatársaknak, a
gondos tervezésnek és szervezésnek
köszönhetően megfelelő légkört biz-
tosítunk a másfél és 10 év közötti gyer-
mekek játék igényeihez, biztonságos és
örömteli időtöltéséhez. A kisebbeket is
szívesen fogadjuk édesanyjukkal,
édesapjukkal vagy nagyszülővel
együtt. Szeretettel várjuk Önöket
minden hétköznap 9-18-ig. A belépő-
jegy 500,-Ft/óra/gyermek, testvérek-
nek kedvezmény, bérletvásárlási le-
hetőség. 
A játszóház a Művészetek Háza Gö-
döllő és a GAK Nonprofit Közhasznú
Kft. együttműködésében jött létre.

További információ: 
30/870-6305
www.diverzitas.gak.hu

A Gödöllői Rendőrkapitányság
gyorsított eljárás keretében
bíróság elé állította B. József
valkói lakost, aki ellen közfe-
ladatot ellátó személy elleni
erőszak bűntett elkövetése mi-
att indult eljárás. 

A férfit, aki egy gödöllői középiskola
osztályfőnökét március 4-én délelőtt
előzetes szóváltást követően tettleg
bántalmazott, 2009. március 12-én a
Gödöllői Városi Bíróság 1 év börtön-
re ítélte, melyet végrehajtásában 3
évre felfüggesztett. Fellebbezések hi-
ányában az ítélet jogerős.

***
2009. március 12-én beszámolót tar-
tott a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság vezetőjének, dr. Ármós Sán-
dor r. dandártábornoknak a Gödöllői
Rendőrkapitányság vezetője, dr. Mi-
hály István ezredes a kapitányság
2008-ban végzett munkájáról.

Az évértékelő értekezleten a főka-
pitányság vezetője kiválóra minősí-
tette a Gödöllői Rendőrkapitányság
munkatársai által végzett – megyei
szinten is kimagasló – tevékenységet. 

Méltatta azt a bűnüldözési tevé-
kenységet, mely szerint a megyében
felderített lakásbetörések közül min-
den negyediket, a vagyon elleni bűn-
cselekmények közül minden hatodi-
kat a gödöllői rendőrök derítették fel.
Sokat mondó adat, hogy a rablások
elkövetőinek 80 százalékát elfogták. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság il-
letékességi területe 757,8 km2, a te-
lepülések száma 27 (7 város, 20 köz-
ség). A terület közbiztonsági helyze-
tére továbbra is befolyást gyakorol az,
hogy 4 város és 7 község Budapest
agglomerációs övezetéhez tartozik,
ez kihat a közlekedés biztonságára és
a bűnözés terjedelmére is. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság 
szervezeti átalakításokkal reagált a
2008-ban 5243–ra emelkedett ismert-
té vált bűncselekmény számra. A 20
százalékos emelkedést elsősorban va-

gyonelleni bűncselekmények, ezen
belül a csekély értékre elkövetett lo-
pások és a dolog elleni erőszakkal
elkövetett lopások száma okozza. A
napjainkban tapasztalható gazdasági-
társadalmi folyamatokban rejlő pro-b-
lémák erősen éreztetik hatásukat, mely
a növekvő bűncselekmények számá-
ban is megjelenik. A korábbi évekhez
viszonyított emelkedés hátterében a
terület agglomerációs jellege, Buda-
pest közelsége és az útjaink átjárha-
tósága áll.

Az ismeretlen tettes ellen indult
büntető eljárások nyomozása során
44,1 százalékban sikerült felkutatni
az elkövetőt. 1794 bűnelkövető vált
ismertté a Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén. A felderítések során
minden eszközt, – melyek esetenként
a lakosság számára nem érzékelhe-
tőek, nem látványosak – alkalmaz-
tunk.

A lopások számában növekedés fi-
gyelhető meg, 2008-ban 1836 lopást
követtek el, ezen belül megnőtt a
nagy áruházakban illetve azok par-
kolóiban elkövetett jogsértések szá-
ma. 
2008-ban 73 db gépkocsi került eltu-
lajdonításra. 

A rendszeres közlekedésrendészeti
akciók eredményeként 5 százalékkal
csökkent a közlekedési bűncselekmé-
nyek száma. 2008-ban 282 volt,
melynek jelentős hányadát képezi a
megvalósult 201 ittas vezetés, melyek
felderítése elsősorban a közterületi
szolgálat aktívabb szolgálat ellátásá-
nak köszönhető.

Sérüléssel járó közlekedési baleset
264 történt az elmúlt évben, anyagi
káros baleset, melyben rendőri intéz-
kedést kértek a résztvevők 627.
Mindkét adatban csökkenés figyelhe-
tő meg. 

Gyorshajtás miatt 2008-ban 6604
esetben kellett intézkedést kezdemé-
nyezni. A közlekedés során elkövetett
szabálysértések száma csökkenő ten-
denciát mutat. 

Mindkét rendőri vezető méltatta az
önkormányzatok, a polgárőrségek és
más együttműködő partnerek fontos-
ságát, akik az állampolgárok bizton-
ságérzetének fokozása és a közbiz-
tonság javítása érdekében áldozatokat
hoznak. 

Március 11-én  9 és 13 óra között
TISPOL közlekedésrendészeti akció 
zajlott a Gödöllői Rendőrkapitányság il-
letékességi területén. Az akció ideje
alatt 105 járművet ellenőriztek, melyből
csupán 4 járművezetővel szemben kel-
lett, csekély súlyú szabálysértés elkö-
vetése miatt helyszíni bírságot kiszabni. 

***
Súlyos sérülésekkel végződött az a
közlekedési baleset, amely szintén
március 15-én, 22 órakor Gödöllő,
Állomás úton történt. Egy veresegy-
házi férfi Fiat Uno típusú személy-
gépkocsijával egy balra ívelő útka-
nyarulatban közlekedve elveszítette
uralmát a járműve felett és a jobb ol-
dali útárokba haladva felborult. A bal-
eset következtében a jármű vezetője
és egyik utasa könnyű, míg másik
utasa 8 napon túl gyógyuló sérülé-
seket szenvedett. A keletkezett anyagi
kár 300 ezer forint

Értékelték a rendőrség munkáját

Rendőrségi hírek
Gödöllői Művészetek Háza

Pelikán Kuckó Játszóház

A Szent István Egyetem gödöllői kam-
puszán március 13-án adták át a PPP
konstrukcióban épült kollégiumi épüle-
teket összekötő, művészeti alkotások-
ként is szolgáló hidakat. Bujáki Gábor
kollégiumigazgató elmondta, az egyik
híd két kétszáz férőhelyes
épületeket köt össze, a
másik egy 464 férőhelyes
épületegyüttes és egy
1100 férőhelyes komp-
lexum között teremt kap-
csolatot.
A beruházás 1 százalékát
kellett képzőművészeti
alkotásra fordítani. A két-
féle épületegyüttes kivite-
lezésének nyertese, a Strabag Zrt. 30
millió forintot fordított Komoróczky
Tamás üveghídjának megvalósítására. 
Avatóbeszédében Magyar Bálint, a

Felsőoktatási Beruházási Programot el-
indító volt oktatási miniszter kiemelte:
az értelmiségképzés elengedhetetlen 
eleme a művészeti nevelés, melyet a
most átadott hidak is jelképeznek.
A vendégeket dr. Solti László rektor

köszöntötte, a művész munkásságát
Mélyi József művészettörténész méltat-
ta. Az eseményen részt vett Pintér Zol-
tán alpolgármester.      Kép és szöveg: it

(folytatás az 1. oldalról)
A fiatalok médiafogyasztására kiterjedő
kutatás eredményeit ismertette a konfe-
rencia első előadásában Sáfrány Zsu-
zsanna, a neo Contact vezetője. A szak-
értő „digitális bennszülötteknek“ nevez-
te a 13 és 17 év közötti korosztályt, 2008
első félévében ugyanis a fiatalok mint-
egy 80 százalékát lehetett megszólítani
az online csatornákon keresztül, mi-
közben a társadalom 46 százaléka hasz-
nált akkor Magyarországon internetet.
A digitális eszközöket önmaguk kom-
munikálására alkalmazzák a fiatalok, a
tartalmak tekintetében pedig a zene és a
filmek jelentik az internetezés központ-
ját – mondta el Sáfrány Zsuzsanna.

Hozzátette: „a korosztály online szoká-
sainak vizsgálata és ismerete elengedhe-
tetlen az érdeklődésük felkeltésében“.
Az érdeklődők megismerhették a most
alakult Szent István Stúdiót, annak ve-
zetője, Pekár István tolmácsolásában.
A Duna Televízió korábbi elnöke el-
mondta, hogy a Duna TV-ben úgy dön-
töttek, a Gazdakört külső gyártásba he-
lyezik, így a televízió részt vesz a mé-
diaképzésben, a hallgatók pedig a műsor
készítésében. Az új szín a médiapalettán
új szemléletet kíván megvalósítani az
agrárium, vidék, természeti környezet
komplex egységben kezelésével. A stú-
dió a Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Kar keretein belül működik, de
az egész egyetem javára. Az első adás
április 6-án lesz. Pekár István szerint,
aki itt tölti a gyakorlatát, könnyedén el-
irányíthat majd a későbbiekben egy kis-
városi stúdiót.

Már régóta a Művészetek Háza vezetésének tervei között szere-
pelt, hogy a családbarát intézményi működés jegyében játszóház
hátteret biztosítunk a hozzánk látogató kisgyermekesek számá-
ra, ezért nagy örömükre szolgált, amikor egy pályázat lehetősé-
get biztosított ennek felszerelésére és a minőségi szolgáltatás ki-
alakítására. A Pelikán Kuckó Játszóház létrehozásában és mű-
ködtetésében együttműködő partnerünk a GAK Nonprofit Köz-
hasznú Kft – tudtuk meg Kovács Balázstól, a gödöllői Művésze-
tek Háza igazgatójától.

Konferencia a SZIE-n

A médiáról

Hídavató a gödöllői kollégiumban

Szent István Egyetem

Kedves Véradó!

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon.
Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes

véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva
legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.

Véradás helye: Művészetek Háza (volt Petőfi Sándor Művelődési Központ) 
VÉRADÁS IDEJE: 2009.MÁRCIUS 23. (HÉTFŐ) 9-16 ÓRA KÖZÖTT

Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük! 
Személyi igazolványát, lakcímigazoló kártyáját, a TB kártyáját és véradó 

igazolványát feltétlenül hozza magával!

A Gödöllői Rendőrkapitányság
2009 évben az alábbiakra fordít

kiemelt figyelmet: 

– Minden állampolgári jelzésre
azonnali reagálás.
– a lakásbetörések megelőzésére, a
sikeres felderítés érdekében a la-
kosság körében még erőteljeseb-
ben propagálni fogja a Szomszé-
dok Egymásért mozgalmat, vala-
mint a vagyonvédelmi technikai
berendezések alkalmazását.
– A közterületen elkövetett bűn-
cselekmények számának csökken-
tése, a látható és intézkedő rendőri
jelenlét fokozásával.
– A kábítószer bűnözés visszaszo-
rítására, megelőzésére, terjesztői
hálózatok felszámolására
– A közlekedési fegyelem további
szilárdítása, különös figyelemmel
a kiemelt szabálysértést elköve-
tőkre és az ittas vezetőkre.
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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.  

Heti cikkünkben adózással és járu-
lékfizetéssel kapcsolatban beérke-
zett olvasói kérdésekre válaszo-
lunk.

Az egyetem elvégzése után most
van lehetőségem munkaviszony lé-
tesítésére. Igényelhetek-e START
kártyát, ha korábban, a tanulás
mellett már létesítettem 4 hónapra
munkaviszonyt?
Ha az egyéb feltételeknek is megfe-
lel, akkor igen. Alapesetben – felsőfo-
kú végzettségű személy esetén – a
kártya kiváltására az jogosult, aki a
30. életévét még nem töltötte be, ta-
nulmányait befejezte, vagy megsza-
kította, illetve a tanulmányainak befe-
jezése után első ízben létesít foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyt. Fi-
gyelmen kívül kell hagyni a hallgatói,
tanulói jogviszony mellett, illetve az
iskolai szünetekben végzett munkát,
illetve a tanulmányok befejezése után
alkalmi munkavállalói könyv alapján
végzett munkát. A korábban megbí-
zási szerződés, vállalkozói szerződés
alapján, vagy egyéni vállalkozóként
végzett tevékenység azonban már ki-
záró ok a kártya igénylésénél. 
GYES-en lévő kismama vagyok.
Ha egyéni vállalkozóként dolgoz-
nék a gyes mellett, kell-e járuléko-
kat fizetnem?

Igen, amennyiben a vállalkozói tevé-
kenységet személyesen folytatja,
mégpedig olyan mértékben, ahogy
azt egy főfoglalkozású egyéni vállal-
kozó részére előírja a törvény.
Tavaly értékesítettem egy ingat-
lant, abból azonban  jövedelmem
nem származott. Kizárólag a mun-
káltatómtól kapok bért. Kérhetek-
e munkáltatói adómegállapítást?
Ha máshonnan bevallási kötelezett-
ség alá eső jövedelme nem szárma-
zott, igen, tekintettel arra, hogy az in-
gatlan értékesítéséről csak akkor kell
külön bevallást készíteni, ha abból
adóköteles jövedelme van.
Korábbi években vásárolt ingósá-
gaimat – költözés miatt – most el-
adtam. A bevételem meghaladta a
200 ezer forintot. Az egész után
adót kell fizetnem?
Az adó ingóértékesítés esetében sem
a bevételt, hanem a jövedelmet terhe-
li. Az értékesítésért kapott bevételé-
ből levonhatja az ingóságot bekerü-
lési árát, és az így kapott jövedelme
lesz a személyi jövedelemadó alapja.
A törvény adómentességet biztosít a
jövedelemből 200 ezer forintra, füg-
getlenül attól, hogy milyen összegű
jövedelmet realizált. Bevallásában a
teljes összeget szerepeltetnie kell,
ugyanakkor a 200 ezer forintra eső
adó összegét – mely 50 ezer forint –
nem kell megfizetnie, azzal a számí-
tott adó csökkenthető.
A lakásom egy szobáját kiadom al-
bérletbe. Kell-e egészségügyi hozzá-
járulást fizetnem a bevételem után,
ha az meghaladja az egymillió forin-
tot?
Amennyiben az ingatlan az Ön állandó
lakóhelye, és nem a saját vállalkozása,
illetve az Önnel együtt élő közeli hoz-
zátartozó (élettárs) vállalkozása szá-
mára adja bérbe, akkor nem kell.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

TERET A BOLDOGSÁGNAK!
Az ember életében több olyan esemény van, amit szívesen közzé tenne, abban a
reményben, hogy mások is osztozzanak boldogságában. Ezeknek az örömhírek-
nek kíván teret adni a Gödöllői Szolgálat új hirdetési rovatában, ahol fény-
képes, vagy szöveges hirdetésben számolhatnak be az érintettek, eljegyzésük-
ről, házasságkötésükről, vagy gyermekük születéséről, illetve küldhetnek szüle-
tés-, vagy névnapi üdvözletet szeretteiknek, ismerőseiknek.
A részletekről bővebb felvilágosítást a 20-5255-366-os telefonon, vagy szemé-
lyesen ügyfélszolgálati irodánkban, a Kossuth Lajos u. 1. sz. alatt kaphatnak.

Kedves Olvasóink több alka-
lommal is találkozhattak már a
Kiskastély Étterem, Rendez-
vény- és Sportcentrum Étlapo-
zó című kiadványával,  mely-
ben a „Ház” újdonságait ismer-
tetjük.

Ezek közül a legfontosabb, hogy a
2008 tavaszán Orosz Tamás szemé-
lyében új igazgató vette át az irányí-
tást, aki az étlap átszerkesztésével
kezdte és még rengeteg terv megva-
lósításával kívánja folytatni itteni
munkáját. Az alábbiakban szeretnénk
őt bemutatni Önöknek. 

–  A kulináris élvezeteket kedve-
lők találkozhattak már a nevével…

– Igen, nagyon-nagyon régóta dol-
gozom a vendéglátásban. Főbb állo-
másaim a Citadella Étterem, a Ha-
lászbástya, de évekig dolgoztam Hor-
vátországban, kalandvágyból a Ma-
gyar Televízióban. Legutóbb a ma-
gyar mérnökszakma számára létreho-
zott Makadám Mérnök Klub igazga-
tója voltam. 

– Hogyan került a Kiskastély élé-
re?

– Mivel több, mint hét éve élek Gö-
döllőn – életem legjobb döntése volt
ide költözni – és jó barátságot ápolok
a tulajdonosokkal, ők már több alka-
lommal hívtak ide. 2008 tavaszán vé-
gül köszönettel elfogadtam ezt a nagy
és örömtelien nehéz feladatot. 

– Mennyiben más egy kisvárosi
éttermet vezetni?

– Teljesen más. Mások a napi fela-
datok, más a marketing, más a mű-
ködtetés. De ez mind pozitív előjellel
más. Nagyon szeretem, hogy itt az
embereknek nem csak igényeik, ha-
nem arcuk, szemük is van, ez egy él-
hető, lakható város. Itt mindenki is-
mer mindenkit és ez a szoros kapcso-
lat még felelősségteljesebbé teszi a
munkát. Elmondhatom, hogy az utób-
bi fél évben sok jó barátra tettem 
szert.

– Hogyan sikerült kapcsolatot te-
remteni a város egyéb intézmé-
nyeivel?

– Nagyon fontosnak tartom a város
különböző turisztikai és idegenforgal-
mi intézményeinek együttműködését,
különös tekintettel a párját ritkító
Grassalkovich Kastéllyal tervezünk
közös rendezvényeket. 

– Sok minden változott a Ház-
ban?

– Az első időszakban szándékosan
nem változtattam meg semmit, meg
akartam ismerni és meg akartam őriz-
ni az étterem jó hagyományait és fel
akartam mérni a velünk szemben tá-
masztott igényeket. Nagyon kedvező-
nek ítélem meg azt, hogy baráti tár-
saságok veszik igénybe szolgáltatá-
sainkat, a teniszt, a fitnesst, az étter-

met. Ezt a pozitív irányt
szeretnénk erősíteni az-
zal, hogy a különböző
részlegek élére új, ráter-
mett vezetőket állítot-
tunk, ezzel is még in-
kább emeljük szolgálta-
tásaink színvonalát. Mi-
vel azt tapasztaltam,
hogy vendégeink gour-
met igényekkel lépnek
fel, jó fél év előkészítés
után összeállítottuk új

ét- és itallapunkat,
ami híven tükrözi két-
irányú törekvésünket.
Egyrészt fontos szem-
pont számunkra a sta-
bilitás, aki hozzánk ér-
kezik, az biztosan szá-
míthat arra, hogy az
ételek minden esetben
ízletesek, nem egy 
esetben különlegesek.
Másrészt törekszünk a
változatosságra és az
egészséges életmód
gasztronómiában való
megjelenítésére. Ide kell sorolni a ve-
getáriánus, a karcsúsító és fitness ét-
lapunkat.  

– Milyen tervei vannak még a
tarsolyban?

– A társasági élet fellegvárává sze-
retném tenni a házat és a gasztronó-
miai igények kielégítésén túl sokszí-
nű rendezvényekkel próbáljuk ráéb-
reszteni az embereket arra, hogy ér-
demes eljönni hozzánk. 

Fontos számunkra a legjobb érte-
lemben vett hagyományőrzés. Ennek
tükröződéseként indítottuk a „Hazai
tájak, hazai ízek” gasztronómiai so-
rozatunkat, melyben minden szombat
és vasárnap 12 és 15 óra között 2500.-

Ft-os egységáron, korlátlan ételfo-
gyasztás mellett, más és más megye –
olykor elfeledett – kulináris élmé-
nyeket nyújtó ételkülönlegességeivel
várjuk vendégeinket. Mindehhez
szombaton hárfamuzsikával, vasár-
nap délben pedig cigányzenével
igyekszünk fokozni a jó hangulatot.
Ezen túlmenően adventi és erdélyi –
kovásznai, háromszéki és csiki – he-
teket is rendezünk. 
Ez év tavaszán Grill Teraszunkon a
nemzetközi konyha remekeivel jelent-
kezünk, így szerb-horvát, görög, szlo-
vák, és sváb heteket is tervezünk be-
mutatni, mindezt autentikus zenei
kísérettel. 
Természetesen borkínálatunk mesz-
szemenőkig igazodik ételkínálatunk-
hoz.  Negyedévenként nemzetközileg
elismert sommelierek közreműködé-
sével – és némelykor a sokak által
igen kedvelt Benke László Oscar-dí-
jas mesterszakács együttműködésével
– borkóstolós vacsorákat tartunk.
Emellett természetesen folytatjuk a
már megkedvelt retro házibulik 
szervezését a Madarak zenekar közre-
működésével. Jazz Klubunk színpa-
dán eddig is és ezek után is nemzet-
közileg is ismert és elismert zenészek
lépnek fel – nem szigorúan véve a
jazzt, mint műfajt. 
Elindítjuk pódiumműsorainkat is.
2009. április 24-én zenei ősbemutató
helyszíne lesz a Kiskastély Étterem,
melynek során a Papadimitriu Athi-
na és Kutik Rezső előadásában ki-
adott „Érintés” című lemez élő kon-
certbemutatója kerül megrendezésre.

Ezen koncert során fellép még Tro-
kán Anna és Trokán Nóra színmű-
vésznők, Gémesi Katalin gitármű-
vész és Siménfalvy Ágota, a Magyar
Operettszínház művésznője. Az őszi
Márton-napi libatollfosztáshoz ha-
sonlóan, tervezzük valamennyi me-
gyénk folklórban, zenében és gasztro-
nómiában történő bemutatását is.
Olyan hagyományok felelevenítésére
vállalkozunk, amelyek sokak számára
már ismeretlenek, és amelyek elhoz-
zák közénk annak a tájnak a titkait,
ahol azok a szavak, mint „Emberség”
és „Szeretet”, még régi fényükben
csillognak.

ksk

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel
meghív minden kedves érdeklődőt 2009. áp-
rilis 6-án az Erzsébet Királyné Szállodában tar-
tandó Grassalkovich Emléknapra. 

A besnyői Mária-szobor megtalálásának 250.
évfordulója alkalmából tartandó megemléke-
zés programja: 
1. A 250 éve megtalált kegyszobor jelentősége, üzenete. 
A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa, Gáspár István
atya előadása. (videó vetítéssel)
2. Mit adtak a Grassalkovichok Gödöllőnek? Fotókkal bemutatja: Gaál-
né dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója.
3. Mária Terézia és Grassalkovich levélváltásai. Közreműködik: Pécsi
Ildikó Kossuth-díjas színművész.
4. Boldog volt-e Grassalkovich I. Antal? Családtörténet. Szabó Margit
újságíró előadása.
5. A hercegi udvar muzsikájából. Közreműködnek a Chopin Zeneiskola
tanárai és növendékei.

A helyszínen, az Erzsébet Királyné Szálloda báltermében minden
vendég tombolát kap, amivel ha szerencsések, Mária Terézia kávét és
Grassalkovich-palacsintát nyerhetnek.

Megújult a Kiskastély Étterem Sport- és Rendezvénycentrum

Harminchét éve a vendéglátásban

Orosz Tamás

Érdekes dologra hívta fel figyel-
münket egy kedves olvasónk: 

„A héten megjelent Gödöllői Szolgá-
latban helytelenül használták a ko-
kárdát a március 15-i programtájé-
koztató háttereként! Interneten el-
lenőriztem állításom, és nagyon sok
helyen a „rossz“ kokárdába botlot-
tam, de találtam igazolást állításom-
ra.” 

Dóczi Tamás levelében és a csatolt
illusztrációkban arra hívta fel figyel-
münket, hogy a kokárdát helytelenül
jelenítjük meg, abban kívül kellene
lennie a zöld színnek és belül a pi-
rosnak. 
Utánajártunk az állításának, és – bár
jelenleg ez a lapunkban is megjelení-

tett változat az ismert és elfogadott –
valóban, ha az eredeti változathoz
ragaszkodnánk, a zöld színnek kelle-
ne a szélsőnek lenni. Az eredeti sza-
bály szerint a színek mindig belülről
kifelé olvasandók. A zászló fölső
(függőleges csíkozásnál a bal oldali)
része kerül a kokárda belsejébe, az
alsó része pedig a külső szélére. Az
1848-as pesti forradalom idején a
márciusi ifjak még valóban
így is használták, s több
festményen is megfigyel-
hető, hogy a huszárok csá-
kórózsáján is helyesen sze-
repel a színsorrend. Téves
viszont Szendrey Júlia ko-
kárdája, amit Petőfinek ké-
szített, hiszen ezen az olasz
színek sorrendje figyelhető
meg. Valószínűleg már a
forradalom idején is hasz-

náltak téves kokárdákat, nem min-
denki tudhatta, hogyan kell helyesen
hajtani.
Manapság téves történelmi berög-
ződések, és a hagyomány miatt leg-
többször a piros van kívül és a zöld
belül.
Köszönjük kedves olvasónknak,
hogy felhívta figyelmünket erre az
érdekességre. 

Olvasóink írták

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a 
Gödöllői  Szolgálat  hirdetésfelvételének 

NYITVATARTÁSA MEGVÁLTOZIK. 

Április 1-jétől  az alábbi rend szerint tart nyitva az iroda:
Kedd: 11.00. – 16.00.
Szerda: 8.30-16.00.

Csütörtök:  8.30.- 16.00.
Péntek: 8.30.- 12.00.

HÉTFŐN  NEM LESZ HIRDETÉSFELVÉTEL!
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Gary Chapman műveit tan-
anyagként használják azokon
a főiskolákon, amelyeken a lé-
lektan, annak különböző terü-
letei tantárgyakként szerepel-
nek. Most megjelent Egymásra
hangolva című könyve azt bon-
colgatja, mitől mehet tönkre, s
ha tönkrement, hogyan hozha-
tó helyre a házasság. Vagy ezt
megelőzőn: hogyan tartható
karban már kezdettől. 

A szerelem, írja, legyen bármilyen
lángoló is, idővel elmúlik. A házasság
hétköznapjai során észrevesszük a
korábban, a szerelem hatására, töké-
letesnek látott párunk hibáit, egyre
nehezebben viseljük el némely szo-
kásait. 

Különböző jelekből, megnyilvá-
nulásokból arra következtetünk: már
nem szeret minket. Egyre rosszabbul
érezzük magunkat azzal az emberrel,
akiről azt hittük, boldogan élhetjük le
vele, s csak vele, az életünket. 

Mi történhetett? Mi lehet a baj?
Chapman doktor szerint az, hogy a

házastársak különböző szeretetnyel-
veken értenek, beszélnek. Ha az
egyik fél nem ismeri a másik szeretet-
nyelvét, súlyos, akár végzetes félre-
értések következhetnek be. 

Az öt szeretetnyelv a következő:
minőségi idő, elismerő szavak, szí-
vességek, ajándékozás, testi érintés. 

Ezek szerint például hiába halmoz-
za el a férj ajándékokkal a feleségét,
ha annak nem az ajándékozás, hanem
esetleg a minőségi idő a szeretetnyel-
ve. Az ajándékoktól nem, csak akkor
érezné úgy, hogy a férje szereti, ha az
időt szakítana rá, hogy néha csak vele
foglalkozzon, beszélgessenek, közös
programokat csináljanak.

Ne fukarkodjunk az elismerő sza-
vakkal, ne érezzük tehernek az egy-
másnak tett szívességeket. A testi
érintés is legyen a mindennapok ré-
sze, egy futó simogatással, azzal,
hogy megfogjuk a másik kezét, kife-
jezhetjük: veled vagyok fontos vagy
számomra. 

Mindenekelőtt azonban tudjuk
meg: melyik a házastársunk elsőd-
leges szeretetnyelve, s azt alkalmaz-

zuk bőséggel. A könnyebb kiderítés
kedvéért a könyv végén teszteket ta-
lálunk, „Az öt szeretetnyelv-teszt fér-
jeknek”, illetve „Az öt szeretetnyelv-
teszt feleségeknek” címmel”. Ezek-
ből magunkat is megismerhetjük, hi-
szen gyakran nemcsak azzal nem va-
gyunk tisztában, a párunk mit várna
el tőlünk, de azzal sem, számunkra
mi okozza a legnagyobb örömöt.
(Gary Chapman: Egymásra hangol-
va)

- nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szeretetnyelv

Sebestyén Márta évtizedek óta a
magyar népdal nagykövete a vi-
lágban. Fellépett már a New
York-i Carnegie Hallban, a Syd-
ney-i Operaházban éppúgy, mint
az angol királyi család, a spanyol
királynő és a japán császár színe
előtt. 

Az autentikus magyar népzenét műveli,
népszerűsíti, mondhatjuk, hogy tizenkét
éves kora óta, mióta egy népdalverseny
győzteseként átvette a jutalmat: váloga-
tást a Magyar Tudományos Akadémia
archív népzenei felvételeiből.

Maga is gyűjtött később népdalokat,
a még élő forrásból merítve, hogy ma-
gával vigye azoknak a szavát, hangját,
akik csak úgy maguknak dúdolgattak –
a széles közönség elé. 

Felcsendül éneke Az angol beteg cí-
mű, kilenc Oscar-díjjal jutalmazott film-
ben: „Szerelem, szerelem…”

Amit tehetségével eddig elért, arra
okkal lehet büszke, Sebestyén Márta
mégis végtelenül közvetlen és szerény.
Tavaly ősszel jelent meg első, önálló al-
buma, „Nyitva látám mennyeknek ka-
puját…” címmel, amit nagy örömmel
mutat. 

– Eddig is számtalan, csaknem száz
lemezen szerepeltem, de egyik sem az
„enyém” – mondja – csak közreműkö-
dőként jegyzem, holott sokan úgy vélik,
hogy amin énekelek, az mind a „saját”
lemezem. Ez az első olyan album, amit
tényleg magaménak mondhatok. A
munka minden fázisában részt vettem
az előkészületektől a dalok válogatásán
át a borító tervezéséig. Minden az én öt-
leteim alapján, az én ízlésem szerint ké-
szült – persze zenésztársaimmal egyet-
értve. A kiadás már más tészta.

– Hogyan jött létre ez a mostani,
immár saját lemeze?

– Két évvel ezelőtt, egy koncerte-
men a nézők soraiban ült Tadashi
Ogawa úr, aki a Honda Hungary Kft
elnöke. A műsort követően megkere-
sett és azt mondta, nagy megtisztelte-
tés lenne, ha cége támogathatná mű-
vészi törekvéseimet – annyira lenyű-
gözte, amit hallott. A távolkeleti népek
testvéri érzéseket táplálva, nagy ér-
deklődéssel fordulnak a mi zenénk fe-
lé, hihetetlen fogékonyak a kultú-
ránkra. Tiszteletre méltó a cég ve-ze-
tőségétől, hogy idén, a gazdasági vi-
lágválság ellenére is további támoga-
tásukról biztosítottak. Ez valóban szin-
te népmesei fordulata életemnek. 

– Várhatjuk tehát a további önálló
lemezeket? 

– Tizenhárom lemez anyaga van a fe-
jemben, nem múlékony zenei divat üze-
netei, hanem századok óta élő és éltető
dallamok, szövegek, melyek azonban
mindenkor tanulságosak. 

– Miért éppen azokat a dalokat vá-
logatta a Nyitva látám mennyeknek
kapuját című lemezre, amelyeket
hallhatunk róla? 

– Istenes és világi énekek kerültek a le-
mezre. Négy éve Velencében a Reden-
tore Fesztiválra kaptam felkérést temp-
lomi koncertre, így olyan műsort kellett
összeállítanunk, mely illik egy szakrális
térbe. Ebből a műsorból merítettem a

lemezt összeállítva. Megjelenik a dalok-
ban az ember, aki örül, szomorkodik, bí-
zik, imádkozik. Ének fakad a lelkéből.
A lelki igény tartotta meg ezeket az éne-
keket, az ének pedig a hitet az éneklő-
ben. Ahogy régen, miért ne érvényesül-
hetne a megtartó erő most is?

– Szükség van a megtartó erőre?
– Nagyobb, mint valaha. Elkesere-

dés, kiábrándultság mindenhol. Nem ér-
tik egymást az emberek, és már nem
bíznak senkiben. Szétzilálódott az egész

minket körülvevő világ. Se-
gíteni kell őket erkölcsi, ér-
zelmi dolgokban. Hitet, ön-
bizalmat adni. „Ne hagyj
elesnem, fenséges Isten…”

mondja egy délvidéken gyűjtött ének
kezdő sora. Ebben óriási bizalom van. 

– Milyen feladatok állnak most ön
előtt? 

– A lemezzel országos turnéra me-
gyünk a két közreműködő zenésszel,
Szokolay Dongó Balázzsal és Bolya
Mátyással. Huszonöt, harminc helyen
fogunk fellépni. Jönnek szépen a meg-
hívások. Augusztus közepére meghív-
tak a Zempléni-fesztiválra, és óriási

örömmel tölt el az is,
hogy a sárospataki
várban énekelhetek,
hazánk e különlegesen
szép, történelmi múltú
szegletében, Szent Er-
zsébet szülőhelyén.
Úgy érzem így a sok
történeti vonatkozás-
sal is bíró program tö-
kéletesen illik majd a
környezetbe.
– A következő lemeze
mikor jelenik meg? 
– Nem hajt a tatár, de

ha lehet, még az idén. Szeretnék egy
olyan DVD-t, amelynek a törzsanyaga
koncerten készülne, valóságos akció
közben. Meg lehetne tűzdelni interjúk-
kal. Nem a klipek „álomvilágában”
élünk, és zenénk sem a kereskedelmi

csatornák slágerei közé illik,
ezért aztán sem én, sem az en-
gem felvállalók nem „kaszál-
nak” nagy pénzeket. 
– Fiatalok oktatásával, felké-
szítésével nem foglalkozik?
– A Zeneakadémián Kodály
Zoltán nyugdíjba-menetele-
kor, ötven éve megszűnt a
népzene tanszak, csak tavaly
indult be újra. Az édesanyám
még ott tanult, nekem ez nem
adatott meg, mégis meghívtak
mesterkurzust tartani a mai
diákoknak. Mi a tartós érté-
kek, nem múlandó lelki élmé-
nyek mellett tettük le a vok-

sot. Édesanyám mai napig tanít, kórust
vezet, én pedig a színpadról közvetí-
tem személyes elkötelezettségemet a
zene iránt.

– Hogy érzi magát?
– Életem minden percét áthatja a

zene öröme. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy kicsi korom óta röptet, szárnya-
lok vele. Édesanyám közelében pedig
a néma is dalra fakad, létezésünk
meghatározója és éltető eleme a zene.

Nádudvari Anna

Klement Zoltán festőművész
munkáiból nyílik kiállítás a Le-
vendula Galériában március
21-én, 17 órakor. A Gödöllő
művészeti életébe nemrég be-
kapcsolódott helyszínen ez
lesz a második tárlat. 

Mint azt Szekeres Erzsóktól, a galé-
ria vezetőjétől megtudtuk, a bemuta-
tott alkotók között kiemelt helyet sze-
retne biztosítani a városunkban, illet-
ve a térségben élő művészeknek, akik
közül most a Dányban élő  Klement
Zoltán mutatkozik be. 

A  kiállítás címe, Barangolás Alu-
pastello tájain, egy szójáték, ami a ké-
pek technikájára utal, a képek ugyanis
alumínium alapra készülnek. Kle-

ment Zoltán 1985 óta foglalkozik
festészettel. A 90-es évek elején, az
ELTE Tanárképző Főiskolán, barátai-
val  közösen  létrehozzák a Havasok
Művészeti Kört. Ebből a tevékeny-
ségből születik egy irodalmi lap, Ha-
vasok címmel, melyben illusztráció-
kat közölt. 1993. óta szabadfoglalko-
zású festő.  Kezdetben tájképeket fes-
tett, melyek a lágy, szellős francia fes-
tészet hangulatára emlékeztetnek.
Festészete mindinkább gondolati sík-
ra terelődött, absztrakttá vált. Világa
könnyű és elegáns. A festett, vésett
fémtábla képei, izgalmas poszt-ex-
presszionista hatásával okoznak meg-
lepetéseket. Lírai festészete, az elrej-
tett természet és nézője között lévő
kapcsolatot kutatja.

A budapesti Vándor-
fény Galéria március
31. és április 2. között
vásárral egybekötött
kiállítást rendez a Pol-
gármesteri  Hivatal ki-
állítótermében. 
A képek 9-16 óra kö-
zött tekinthetők meg. 

Sebestyén Márta: „Nyitva látám mennyeknek kapuját…”

Az élet: öröm 

Kortárs művek a Városházán

Új kiállítás a Levendula Galériában

Barangolás Alupastello tájain

A Magyarok Egymásért Szövetség és a
Nyugodt Családi Háttérért Alapítvány
ez évben megalapította a Művészek
Magyarországért Díjat, melyet a Pepita
Magazin közreműködésével kíván meg-
ismertetni az olvasókkal és a művé-
szekkel egyaránt. A díj célja, hogy a
színművészeket, énekeseket és tánco-
sokat elismerésben részesítsék az elmúlt
évben nyújtott tevékenységükért, segít-
ve ezzel, hogy minél magasabb szinten
és minél tovább élvezhessük kiváló
munkájukat. A 2008 év legjobb színházi
főszereplőjét, filmfőszereplőjét, musi-
calénekesét és balett-táncosát szakmai
zsűri bevonásával díjazzák – a zsűri
ajánlatokat tett a jelöltekre, köztük a
Magyar BalettSzínház Gödöllő  kiváló
táncosára, Kéri Nagy Bélára. A szava-
zatokat kizárólag a közönség végzi a

Pepita Magazinból kivágott szavazó-
kupon kitöltésével, és szerkesztősé-
günkbe való elküldésével, de lehetőség
van internetes szavazásra is a
www.pepita-magazin.com oldalon. 
A szavazni március 28-án éjfélig lehet.

Gödöllői művészre is szavazhatunk

Művészek Magyarországért Díj
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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!

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

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programjai

Március 19. csütörtök 17.30
Kicsinyek hangversenye – A vonós
tanszak rendezvénye
Március 29. vasárnap 15 óra
Kaneko Mijuji zongorakoncertje
Március 30. hétfő 18 óra
Ella Attila (mélyrézfúvó) és Lázár
Attila (kürt, furulya) növendékei-
nek hangversenye

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a baptista imaházba

ZENÉS ISTENTISZTELETRE
a HUNGARIAN BRASS 

fúvósegyüttes vendégszolgálatára

Igét hirdet: ERIC MURPHY
a Life Impact for Eternity igazgatója

(Élet az Örök Életért Alapítvány)

2 0 0 9 .  m á r c i u s  2 2 .
v a s á r n a p  d é l u t á n  1 7  ó r a k o r

Gödöllői Baptista Gyülekezet
(Kornya Mihály u. 2., a Shell 

benzinkút mögött)

Meghívó – Tavaszi Fesztivál, Gödöllő

A Gödöllői Városi Múzeum tisztelettel
meghívja Önt 2009. március 21-én
szombaton 16 órára az 
ABLAKOK PÁPUA ÚJ-GUINEÁRA
Molnár-Bagley Emese gyűjteménye 
című időszaki kiállítás megnyitójára
Bevezetőt mond: Dr. Krassay László alpolgármester
A kiállítást megnyitja: Dr.. Rockenbauer Zoltán etnológus, mű-
vészettörténész
Közreműködik: Kerekes János didgeridoo játékos
A kiállítást rendezte: Dr. Antoni Judit és Fábián Balázs
Kivitelezte: Mayer Róbert 
A kiállítás megtekinthető: 2009. november 15-ig hétfő kivételé-
vel mindennap 10-18 óráig
Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. tel.-fax:
28-422-003, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu 
A Gödöllői Városi Múzeum 2005 novemberében újabb óceániai
gyűjteménnyel gyarapodott. Az ajándékozó, Emese Molnár-Bag-
ley  1974 és 2001 között élt és dolgozott családjával együtt Pápua
Új-Guineában. A 368 tárgyból álló gyűjtemény egyik része az
1960-as évektől napjainkig terjedő időszakban készült Pápua Új-
Guinea központi fennsíkjának területén és ott is használták őket. A
másik legnagyobb tárgyegység az északnyugati partvidékről és az
ezzel részben összefüggő Sepik-vidékről származik, a fennmaradó
tárgyak pedig Pápua Új-Guinea különböző területeiről, amelyeket
Emese az utazások során érintett.

HAGER RITTA KIÁLLÍTÁSA

A kiállítás a Gödöllői Királyi Kastély
„Élő gobelin” című, több évre szóló ki-
állítássorozatának második esemé-
nye, programja lesz 2009 márci-
usában – áprilisában.
Ez a kiállítássorozat évente mutat-
ja be kárpitművészet egy-egy je-
lentős művészegyéniségét – első-
ként a Kossuth-díjasokat – vagy
csoportját a kastély Lónyay- és
Lovas-termeiben.
A XX. század elején a Gödöllői
Művésztelep (1901-1920) tevé-
kenysége, szövőiskolája európai hírnevet szerzett Gödöllő-
nek. Ez az a művészeti tradíció, amely folytatásra ösztönöz.
Az „Élő gobelin” egyszerre jelentheti a gödöllői hagyomá-
nyok ápolását, a kortárs kárpitművészet állandó fórumát,
megújuló jelenlétével a műfaj továbbéltetését.

Hager Ritta Kossuth-díjas textilművész 1982-2008 közötti
kárpitművészeti munkássága legfontosabb, legjellegzete-
sebb alkotásaiból – az alapművekből – mutatunk be egy
gazdag válogatást a kastély különleges architektúrájú te-
reiben. 

Megnyitó: 2009. március 20., 18 óra

A művész munkásságát Kuklay Antal plébános,
művészettörténész méltatja. 

Megnyitja: Fekete György professor emeritus
Közreműködik: Ittzés Gergely Liszt-díjas fuvolaművész

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
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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!

Fessler Ignác Aurél (1756–1839)

Fessler Ignác, a magyarországi származású német re-
gény- és történetíró. Volt szerzetes, egyetemi tanár, neve-
lő, szabadkőműves páholyalapító, evangélikus egyházfő.
Írt regényeket, drámát, politikai röpiratot, szabadkőmű-
ves kátékat, egyháztörténelmi munkát, s megírta nagy
magyar történelmét,  hetvenéves korában pedig önélter-
ajzát. Ennek köszönhetően ismerhetjük a kolostor életét
is. 
Fessler Aurél Ignác a Moson megyei Zurányban született
1756. május 18-án. Az édesanya rendkívül vallásosan ne-
velte, Ignác névre is a jezsuita rend alapítója, Loyolai
Szent Ignác iránti tiszteletből kereszteltette. Már gyer-
mekkorában arról álmodozott, hogy ő maga is szent lesz.
A család 1764-ben Pozsonyból Győrbe költözött, és
Fessler Ignác a jezsuiták gimnáziumában kezdte el tanul-
mányait. Már középiskolai évei alatt rendkívül sokat ol-
vasott. 1772-ben a jezsuita rendbe szeretett volna belép-
ni, de a jezsuiták eltanácsolták, 1773-ban pedig XIV. Ke-
lemen pápa fel is oszlatta a rendet, így ez a terve meghiú-
sult. 
1773 júniusában édesanyjával látogatást tettek Budán
nagybátyjánál, Kneidinger Györgynél, aki a budai kapu-
cinusok filozófiai lektora volt. E látogatás hatására tizen-
hét éves korában, 1773-ban Móron a kapucinus rendbe
lépett be Innocentius néven. A kolostorban töltött próba-
év csalódást okozott neki, az első rendi év még nem járt
rendszeres iskolai tanulmányokkal, csak a vallásos és
szerzetesi élet gyakorlati ismereteit sajátította el a noví-
cius mester irányításával. A kapucinusok szigorú napi-
rend szerint éltek, s ettől az életmódtól annyira elment a
kedve, hogy már a rend elhagyásának gondolatával fog-
lalkozott. Vezetője, P. Onesimus észrevette a bajt és ellen-
szerül a pogány Seneca műveit adta a kezébe, s ez lehető-
séget adott Fesslernek, hogy a misztika világa mellett
megismerkedhessen az erkölcs világával is. 1774. július
9-én tette le ünnepélyesen a fogadalmat Móron, s még eb-
ben a hónapban  a besnyői zárdába került, ahol ekkor már
16 szerzetes élt.
A besnyői kolostort nagyon jó adottságúnak írta le Fess-
ler önéletrajzában, a tágas cellák kályhával is el voltak
látva, ami nem volt jellemző a kapucinus rend egyéb zár-
dáira. Az ebédlő melletti udvarban virágoskertet alakítot-
tak ki, fráter Guido valóságos függőkertet varázsolt a kert
középső, meredek részén. A 16 szerzetes mindegyikének
külön virágoskertje volt, a zárdához tartozó gyümölcsös-
kert, szőlőhegy és erdő egy kis mérföldet tett ki. A gróf
könyvtárral is ellátta az általa alapított egyházi intézmé-
nyeket. A kolostor szellemi központ volt. Fessler az erdőt
és a könyvtárat kedvelte a legjobban. 

A zárdában az élet általában eseménytelenül zajlott,
„pusztai méla csend és magány” jellemezte, kivéve a bú-
csús napokat. „Nyár idején a Mária három ünnepnapjaira
több ezer búcsújáró hívek zarándokolnak oda – emléke-
zett Fessler sok évvel később. – Az ünnep előestéjén s
napján a bűnbánók sűrű zárt tömegekben, körül tekerődz-
ve, szünet nélkül térden csúsznak a földön, míg mások
kendő, olvasó, kép, feszület neműeket, a csodálatos kép
érintése erejénél fogva, egy odarendelt lelki atya által
megszenteltetnek.”
A rendház története sok csodás gyógyulást, kegyelmi ese-
tet írt le. 1774. július 12-én például a besnyői búcsúhelyre
zarándokolt Károlyi János pesti mészáros, „ki saját állítá-
sa szerint az itten tisztelt boldogságos Szűz közbenjárá-
sára hosszas és makacs vérhányásától szabadult meg.”

Két emberhez került közelebb Fessler a besnyői kolostor-
ban: a zárda főnökéhez, P. Coelestinushoz, aki egy em-
berséges férfiú volt és atyai jóindulattal viseltetett Fessler
iránt, a másik pedig P. Leonides volt, a könyvtár őre,
„öreg, tudós és szíves férfiú”, aki kedvelte a virágokat.
Fessler abban egyezett meg vele, hogy ő naponta elhozza
a virágok öntözéséhez szükséges vizet, ami messze volt,
cserébe Leonides minden könyvet a rendelkezésére bo-
csájt, amit szeretne elolvasni. P. Leonides az irodalom-
történet szükséges ismeretére is felhívta a fiatalember fi-
gyelmét. Fessler tételesen felsorolja önéletrajzában, hogy
milyen könyveket adott a kezébe Leonides atya: Minő
fenséges irodalmi tér lőn nekem ezáltal feltárva! Első vá-
lasztásom Ruinárt első vértanúnak valódi történeteire
esett....” Ez ismét felébresztette benne a kedvet a vérta-
núságra, amire gyerekkorában is vágyott. Éjszakákon át
virrasztott, a kimerülésig futott a klastromhoz tartozó er-
dőben szélvészben és esőben, mezítláb a hóban, tövisek-
kel véresre korbácsolta magát, az elgyengülésig éhezett
és szomjazott, majd mértéktelenül jóllakott. Így készült
Besnyőn a hittérítői pályára, miközben a vértanúhalál le-
begett a szeme előtt. Mindez így ment egészen 1775 má-
jusáig, amikor döntő fordulat állt be életében. 
Ekkor ismerkedett megbáró II. Podmaniczky Jánossal, a
nemes lelkű nagybirtokossal, aki evangélikus létére bő-
kezű támogatója és szívesen látott vendége volt a besnyői
kolostornak. Egyszer Fessler cellájába is bement, aki ép-
pen Russbroch munkáit olvasta. A báró megígérte, hogy
könyvtárából jóféle könyvekkel látja el. Legközelebbi lá-
togatása alkalmával Claude Fleury és Lodovico Antonio
Muratori szabadelvű műveit adta a fiatal kapucinus kezé-
be. Muratori, a kiváló papi történész, aki szembefordult a
barokk túlzott Mária-kultuszával, elítélte a szentek rajon-
gó tiszteletét, túlzónak tartotta az ünnepnapok számát, a
gyakorlati kereszténységet és a felebaráti szeretetet he-
lyezte előtérbe, nagy hatással volt Fesslerre. Tanai telje-
sen ellentmondtak a fiatal szerzetes addigi neveltetésé-
nek, világnézeti meggyőződésének. Kínos, fájdalmas lel-
ki vívódásokat élt át, elvesztette belső békéjét. Ez volt az
első nagy nézetváltozás Fesslernél, ami később még
többször megismétlődött nála. Az ifjú szerzetes nagy
küzdelmet vívott önmagával. Kereste az utat, hogyan
tudna kiszabadulni tisztességesen a kolostorból. Besnyő-
ről 1775 szeptember elején azonban Nagyváradra küldték
a rendi tanulmányok megkezdésére. Még ugyanebben az
évben a Bécs melletti Schwechatba rendelték feljebb-
valói. Hazájában nem is tartózkodott többet huzamosabb
ideig. Egy bő évet töltött tehát a besnyői kolostorban,
1774 júliustól 1775 szeptemberig. Nagy olvasottsága, át-
lagon felüli tehetsége, kitűnő vitázó készsége már itt is
megnyilvánult. 
1784-től Lembergben (ma Lviv) a keleti nyelvek és az
ószövetségi hermeneutika tanára Martinovics Ignáccal
együtt. 1791-ben áttért az evangélikus vallásra. Berlin-
ben, majd Szentpétervárott élt, ott is halt meg. 
Bár egyéni körülményei és általános művelődési viszo-
nyaink miatt német író lett, a magyar hazának így is ra-
gaszkodó a maradt: Attiláról (Attila, König der Hunnen)
Mátyás királyról (Mathias Corvinus) írt történelmi regé-
nyeket. Mint történetíró is annyi lelkesedéssel és oda-
adással tárgyalta nemzetünk múltját, hogy ebben a ma-
gyar nyelven alkotó írók sem múlták felül. Összefoglaló
művet írt Magyarország történetéről, amely német nyel-
ven tíz kötetben jelent meg Lipcsében 1812 és 1825 kö-
zött. Nagy elterjedtsége következtében Fessier munkája
sok magyar és külföldi írónak szolgált forrásul.

Forrás: Írók és múzsák Gödöllőn  (G. Merva Mária)

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
A Víz Világnapja a vízszolgálta-
tók legjelentősebb eseménye,
melynek alkalmából a DMRV
Zrt. a vízügyi ágazat számos
képviselőjéhez hasonlóan
igyekszik felhívni a figyelmet
természetes környezetünk és
ivóvízbázisaink védelmének
fontosságára.

Legtöbben úgy vagyunk a vízzel,
mint az egészségünkkel. 

Ameddig korlátlanul és hibátlanul
rendelkezésünkre áll, tudomást sem
veszünk róla, de ha fogytán van, vagy
romlik, azonnal ráébredünk értékeire.
Anyagi vagy eszmei áldozatokat hoz-
ni érte, csak akkor vagyunk hajlandó-
ak, ha egyszer csak megcsappannak a
kimeríthetetlennek hitt források.

Földünk hetven százalékát borítja
víz, de ennek csupán csekély része al-
kalmas emberi fogyasztásra. Mégis
gorombán bánunk a vízzel, nem ke-
zeljük értékén. Az elmúlt években a
fogyasztók, a társadalom rádöbbent
arra, hogy milyen hatalmas érték az
édesvíz.

Kezd megváltozni az emberek
szemlélete. Ma már
ritkán látni autóját
a Dunában mosó
embert. Köszönhe-
tő ez a vizet szol-
gáltatók egyre szé-
lesedő, egyre han-
gosabb kampányai-
nak, melyen ke-
resztül hirdették és
hirdetik, hogy
ugyan hazánk hihe-
tetlenül gazdag
édesvízkészletek-
ben, egy olyan stra-
tégiai cikkben,
mely szakértők
szerint a jövő kő-
olaja lehet, de, ha nem vigyázunk rá...

Reméljük, hogy még időben ébre-
dünk rá a víz fontosságára.

Bízzunk benne, hogy vizeink meg-
óvása érdekében hozott intézkedések-
kel még nem késtünk el, és visszaál-
líthatjuk a természetes vizek egész-
séges állapotát.

Nincs más alternatívánk, óvni és
védeni kell a vízkincsünket, hogy
holnap és holnap után is ugyanolyan

természetességgel nyúlhassunk a víz-
csaphoz, hogy az életet biztosító tisz-
ta víz nekünk ne álom legyen, mint
sok-sok millió embertársunknak a
Földön.

Beleborzong az ember, ha arról
hall, olvas, hogy a tiszta víz hiánya
milliószámra szedi áldozatait. Be-
csülnünk és óvnunk kell tehát a víz-
vagyont.

A DMRV Zrt., a térség 600 ezer fo-
gyasztójának ivóvíz ellátását és az el-
használt vizek elvezetését kezelését
végző társaság. Ezért nyújtott illetve
nyújt számos alkalommal lehetőséget
arra, hogy a diákok a működő vízmű
telepeken tapasztalják, ismerjék meg
a víz útját a csapokig, valamint az el-
használt víz útját vissza a természet
örök körforgásába.

A Társaság így járul hozzá a kör-
nyezettudatos gondolkodás népszerű-
sítéséhez.

A további figyelemfelhívó munká-
jukat szolgálja az idei kampányuk is
mely a Víz Világnapjával, kezdődik
és az üzenete:

„Csapvíz: Bármikor megengedhe-
ted magadnak!“

A kampány célja, hogy megértesse
és elfogadtassa a fogyasztóival azt,
hogy az általuk szolgáltatott víz
egészséges és finom, kéznél van, a
nap bármely pillanatában elérhető.

Csak egy kézmozdulat és máris
rendelkezésre áll, hiszen az „útját a
kutaktól a csapokig” jól felkészült, a
szakmáját magas szinten művelő, a
cégért elhivatott munkatársak sokasá-
ga segíti.

Március 22.: A Víz Világnapja!

Egy „kék betűs” ünnep!



Tavasz és az ősz a két időszak,
amikor a kutyák, és a macskák
fő ivarzási ideje végbemegy. A
kedvencként tartott állatok
ilyenkor igen furcsán viselked-
nek: izegnek-mozognak, vonyí-
tanak, elszöknek, folyton-foly-
vást társat keresnek. Ezekből a
jelekből kétséget kizárva felis-
merhető, hogy megkezdődött
a nőstény kutyák-macskák tü-
zelési, ivarzási időszaka.

A kutyák szaglószerve sokkal fejlet-
tebb, mint az emberé, így akár kilo-
méterekről is megérezheti a hím eb
azt, hogy valahol tüzelni kezdett egy
lány kutya (akkor
aztán mindenáron
oda akar menni). A
macskák ivarzásá-
ból a tömbházban
élő lakosság csak a
„macskazenét“ ér-
zékeli (a macskák
hangosan nyávog-
nak). A kutyák
nemi folyamatára
meg az utcán meg-
szaporodott kóbor-
ló állatseregből le-
het következtetni.

Ebben az idő-
szakban gyakori,
hogy elszöknek a
kedvencként tartott állatok, hogy nős-
tény után kutassanak. Kitépi a kan ku-
tya magát a gazdája által vezetett pó-
rázból, vagy egyszerűen átássa a házi
kedvenc magát a kertalján a szom-
szédba… Ez az állatokat nem tartó
lakosság körében riadalmat okoz.
Számos esetben az elkószált állatok
soha többé nem kerülnek elő, mert
járművek kerekei alá kerülnek vagy
lakossági bejelentés nyomán elviszi
őket a sintér.

Az elcsavargott állatok által oko-
zott harapásos balesetek ilyenkor
megsokasodhatnak: a megriadt ember
az utcán kóborló állatot valamilyen
segédeszközzel kívánja távozásra bír-
ni (husángokkal, kövekkel), az állat
pedig a farkastörvény értelmében –
legjobb védekezés a támadás alapon –
odaharap. Az állatlikvidálók körében
kedvelt módszer ilyentájt a mérgezett
ételek kihelyezése is. 

Az igazi prob-
lémák 1,5-2 hó-
nappal később
kezdődnek, hi-
szen az elcsavar-
gott hím állatok
bepározták a nős-
tényeket. Az utcát
túlélő, kóbor
anyaállatok meg
jobb híján (télvíz
idején) a közterü-
letekre fialnak le.
Az anyaállat
kölykeivel leg-
többször legyen-
gülve elpusztul,
de a gazdátlan,

kóbor állatok egy része túléli a hely-
zetet, és az utca állatainak egyébként
is magas száma tovább növekszik.
Persze van, amikor hiába őrizgettük
nőstény kutyánkat a kertben, és gon-
doljuk, hogy nem tettek kárt benne,
egyszer csak mégis ott van egy hatal-
mas alom kiskutya. Egy állatbarát
ilyenkor rendesen felneveli a kisku-
tyákat, majd gazdit és szerető otthont
keres számukra. De sajnos sokkal
gyakoribb, amikor a kiskutyákat egy-
szerűen vízbefojtják, husánggal
agyonütik, vagy egy nejlonzacskóban
kidobják az út mellé. Ez azonban ál-
latkínzás, amiért ma akár 3 év börtön-
büntetés is járhat. 

Az ivarzási időszak alatt fokozot-
tabb óvatossággal sétáltassuk az arra
kijelölt helyeken kedvenceinket. Ha a
felesleges párzásokat megakadályoz-
zuk, csökkenhet a kóbor állatok szá-
ma. Legjobb megoldás kedvenceink
ivartalanítása, ehhez a helyi állator-
vos tanácsát kell kikérnie. Sokan úgy
gondolják kedvencük ivartalanítása
állatkínzás, de ha esetleg egy nem
várt alom születik, minden gondolat
nélkül elpusztítják az újszülötteket. A

másik hibás gon-
dolat, hogy a kan
kutyát nem kell
ivartalanítani, hi-
szen annak nem
születnek kisku-
tyái. De ez a gon-
dolkodás is téves.
A kanok elszök-
nek, más kanokkal
összeverekednek,
sőt embereket is
megtámadhatnak.
Egy felelős gazdi
mindezt átgondol-
ja, és ivartalanítja
kedvencét. Ha
azonban ehhez
nem érzünk elég

lelkierőt, akkor léteznek kutya –
macska fogamzásgátló tabletták, il-
letve (ha már megtörtént a baj) álla-
tok számára kifejlesztett sürgősségi
magzatelhajtó injekciók is. 

Gondolkozzunk előre, hiszen ha
nem szeretnénk növelni a menhelyek-
ben élő gazdátlan állatok számát, ak-
kor ajánlatos felkeresni állatorvosun-
kat, és nem kell aggódnunk kedven-
cünk váratlan ajándékaitól sem.

A rovarfogó növényeknek (tu-
dományos néven insektivorák-
nak) nem véletlenül alakult ki
ez az érdekes tulajdonságuk.
Olyan élőhelyeken élnek, ahol
az életben maradásukhoz
szükséges tápanyagok – első-
sorban a nitrogén és a foszfor –
nem, vagy csak korlátozott
mennyiségben állnak rendel-
kezésre, ezért a beszerzésük-
ről maguknak kell gondoskod-
niuk.

Vannak köztük olyan növények, ame-
lyek a szükséges tápanyagokat kör-
nyezetük ingereire regálva aktívan
szerzik be, de azok sem maradnak

„éhen“, amelyeknek csak passzív esz-
közök állnak rendelkezésükre. Raga-
csos leveleikkel vagy másfajta csap-
dájukkal is jó eredményt érhetnek el a
rovarfogás területén. 

Mivel azok az élőhelyek, amelyek
talajában kevés a tápanyag többé-ke-
vésbé hasonló feltételeket biztosíta-
nak a növényeknek, ezért a rovarfogó
növények környezeti igényei is ha-
sonlóak. Az összes ilyen fajra általá-
nosan a következő tulajdonságok
mondhatók el:

1. Magas, 80 % relatív páratarta-
lom feletti légnedvesség-igény.

2. Laza talajszerkezet, amelyet tő-
zeg, homok, perlit keverékével érhe-
tünk el.

3. A tápldatozás mellőzése, illetve
minimális szinten tartása.

4. Lágy öntözővíz szükségessége.
5. Világos vagy napos tenyészhely.
Ezekből is láthatjuk, hogy nem vál-

lalkozunk könnyű feladatra, ha ilyen
növényi különlegességet szeretnénk
tartani lakásunkban. Ahhoz, hogy
ezeket a körülményeket biztosítani
tudjuk, rendelkeznünk kell florárium-
mal, télikerttel vagy üvegházzal.
Azok a fajok, amelyeknek hőmérsék-
leti igénye 5 Celsius fok körüli a téli
hónapokban jó eredménnyel tarthatók
a két ablak közötti térben is, feltéve,
ha nem zavar minket a magas páratar-
talom okozta kicsapódás az üvegen.

Előfordul, hogy kapható a virágüz-
letekben befőttes üvegben, táptalajon
nevelt harmatfű. Bár nagyon szel-

lemes dolog, sajnos csak 2-3
hónapig tarthatjuk meg ebben
a formában a növényt, utána
már tápanyaghiány léphet fel.
Az átültetés normál közegbe
pedig még a tartásánál is ne-
hezebb.

Hízóka 
A lápi (mocsári) hízóka

(Pinguicula vulgaris)  Ma-
gyarországon is honos, szigo-
rúan védett rovaremésztő nö-
vény. Ahogy neve is mutatja
lápokban, mocsarakban érzi
jól magát. Pusztulóban van,
mert élőhelyei megsemmisül-

nek. Elszórtan még találkozhatunk
vele Sopron, Bozsok, Hegykő és Za-
laszentmihály környékén.

Levele zöld, rozettában ülő, nyál-
kásan fénylő, hosszúkás vagy visz-
szástojásdad. Rengeteg apró, pont-
szerű mirigy borítja. A kisebbek
emésztőnedvet választanak ki, a na-
gyobbak nyelesek és ragadós váladé-
kot termelnek az apró rovarok meg-
fogására. Emésztés közben a levelek
szélei begöngyölődnek. Sarkantyús
virágai arasznyi tőkocsányon
fejlődnek. Az egész virág hal-
ványkék, gyengén ibolyás ár-
nyalatú, máskor sötétlila, néha
a torkán kis fehér folt van.
Hagyma alakú rügyben telel
át. 

Harmatfű 
A harmatfűnek

szintén van Magyar-
országon honos faja,
a kereklevelű har-
matfű (Drosera rotundifo-
lia). Ez a 5-15 cm magas
növény a tőzegmohás tár-
sulások szigorúan védett
növénye. Ragadós levélle-
meze kerekded, tudomá-
nyos neve is erre utal. Vi-
rágjának szirmai fehérek, a

száracska terméskor rendszerint sötét
színű. Magyarországon pusztulóban
van. 

A kereskedelemben általában a
Diels-haramtfű kapható (Drosera
dielsiana). Világos, levegős és párás
környezetre van szüksége (törpenö-
vényház). Lágy vízzel rendszeresen
öntözzük (az alátétben víz állhat), a
tápoldatozás szükségtelen. Szaporít-
hatjuk a fényen csírázó magvainak
magvetéssel vagy tőosztással.

Kancsóka 
A kancsókák (Nepenthes) kúszó,

örökzöld, többnyire fán lakó, több

évig élő növények. A lecsüngő színes
kancsó alakú szervek rovarfogásra és
emésztésre módosult levelek. A ke-
reskedelembe főleg a Nepenthes hib-
ridek kaphatók, mert ezek sokkal ro-
busztusabbak és készségesebb növe-
kedésűek, mint a tiszta fajok. Leg-
alább 15 Celsius fokos helyen tartsuk,
évenként ültessük át durva rostos
tőzeg, kéregtörmelék és kevés faszén
keverékébe. Nagyon szépen mutat  tá-
lakban vagy kis kosarakban elhelyez-
ve. Figyeljünk arra, hogy a kancsók
szabadon lecsünghessenek.

Vénuszlégycsapó 
A vénuszlégycsapó (Dionea musci-

pula, Droseraceae) észak és dél kali-
forniában honos faj. Az élő sphagnum

moha a legjobb a tartásához, de mivel
ezt nehéz beszerezni, jó eredményt
érhetünk el tőzeg, homok és perlit ke-
verékével is. A leveleket ne ingereljük
rendszeresen, mivel csak 2-3 alka-
lommal tudnak bezáródni, utána el-
pusztulnak. Lehetőleg élő rovarokkal
tápláljuk.

Március 21-22.:

dr. Gáspár Edit
Tel.: 20-584-1233

Veresegyház

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok

Tavaszi zsongás

Gödöllői Szolgálat 92009. március 18. Élő–Világ

Nem csak kertészeknek

Húsevő növények

Máriabesnyőn a
Puskás Tivadar

utcából, február 17-én.

Kérjük, bárki bármit tud róla,
hívjon: 70-589-9685, 28-423-379

JUTALOM!

EEll ttűűnntt !!

A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ EBOLTÁS
IDŐPONTJAI GÖDÖLLŐN

MÁRCIUS 16-21.: KoVavet Bt. (Szőlő u. 20-22.)
rendelési időben minden nap 9-11 és 17-19, szombaton 9-12

MÁRCIUS 23-28.: dr. Koleszár István (Árpád u. 32.)
r.i. minden nap 17-19, szo. 9-12

MÁRCIUS 30. - ÁPRILIS 4.: dr. Bucsy László (Blaháné út 55.)
r.i. hétfőn 17-19, szerdán 17-19, pénteken 8.30-10, szo. 9-12

ÁPRILIS 6-11.: dr. Horváth Márk (Szabadság út 97.)
r.i. minden nap 9-11 és 17-19, szo. 9-12

30-454-8887 20-350-5303

TTaalláálltt   kkuuttyyaa!! 88  hheetteess  kkiisskkuuttyyáákk  iinnggyyeenn
eellvviihheettőőkk
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Március 16-23.: Sanitas Gyógyszertár, Teghze L. u. 2. Tel.:28-545-585.
Március 23-30.: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabad-

ság tér 7.) pályázatot hirdet

A GÖDÖLLŐN, A NAGYFENYVESI VÁROSRÉSZBEN LEVŐ

4844/7 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának
megszerzésére.

Az ingatlan ismertetése:
A 4844/7 helyrajzi számú, 1 ha 7037 m2 terüle-
tű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan az
Ipolyság utca és a Túróc utca sarkán található,
közművel ellátatlan, településközponti vegyes te-
rületbe sorolt építési telek.

Az ingatlan irányára:
163.700.000 Ft + ÁFA

A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elő-
írtakat kell tartalmaznia.
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza 2.
emelet 233. számú helyiségében vehető át.

Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad:
Tolnai Katalin (Városháza 2. emelet 233. sz. helyi-
ség). Telefon: 28/529-253. E-mail: tolnai@godol-
lo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyon-
gazdálkodási Iroda, 233. számú helyiségben, Tol-
nai Katalin főmunkatársnak,

2009. május 18., 16.00 óráig

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet

A GÖDÖLLŐN, A NAGYFENYVESI VÁROSRÉSZBEN LEVŐ

4427/4, 4427/6 és 4427/8 helyrajzi számú földrészletekből álló, ún. Meggyes ingatlan-együttes
tulajdonjogának megszerzésére.

Az ingatlanok ismertetése:
Az ingatlan-együttes az Őz utca, a Fenyvesi nagyút, a Boróka utcai teleksor és az Alma utcai teleksor által
határolt területen található. Az ingatlan-együttest alkotó földrészletek egymás mellett helyezkednek el,
kertvárosias lakóterület besorolásúak, közművel ellátatlanok. A közműtervek rendelkezésre állnak. 

1. 4427/4 helyrajzi számú, 9919 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
2. 4427/6 helyrajzi számú, 3088 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű földrészlet.
3. 4427/8 helyrajzi számú, 7328 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

Az ingatlanok jelenleg nem minősülnek építési telkeknek. Építési telekké válásukhoz a 4427/5 és 4427/7
helyrajzi számú területeken a helyi közutak megépítése, közforgalomba helyezése, ekként való ingatlan-
nyilvántartásban való átvezetése is szükséges.

A pályázat mindhárom ingatlanra együtt, illetve külön-külön is benyújtható.

Az ingatlanok irányára:
1. 96.710.000 Ft + ÁFA
2. 30.110.000 Ft + ÁFA
3. 71.450.000 Ft + ÁFA

A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia. Az írásos pályázati tájékoztató a
Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza 2. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253. E-mail: tolnai@godollo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak,

2009. május 18., 16.00 óráig.

FELHÍVÁS 

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő  

első osztályos   gyermekük
beíratására a következő 
időpontokban kerül sor:

ÁPRILIS 17. (PÉNTEK)   
8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

ÁPRILIS 18. (SZOMBAT) 
8 ÓRÁTÓL  12 ÓRÁIG

A beírás  a gyermek  születési
anyakönyvi kivonatának és az
iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség elérését tanúsító igazolás
bemutatása alapján, a lakóhely

vagy tartózkodási hely körzetében
található általános
iskolában történik.

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző 

Tájékoztató – Képviselői telefonszámváltozás

Pesti Rudolfné az  1. sz választókörzet képviselője,  és 

Máthé László, a 4. számú választókörzet képviselője 

tájékozatják a tisztelt  lakosságot , hogy telefonszámuk megváltozott. 

PESTI RUDOLFNÉ új telefonszáma: 06/30-288-4254

MÁTHÉ LÁSZLÓ új telefonszáma:  06/30-423-3496

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

2009. JÚNIUS 20-TÓL - AUGUSZTUS 29-IG 

az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében
üdülési lehetőséget ajánlunk fel 

gödöllői családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban. 

ÜDÜLÉSI DÍJAK 8  NAPOS TURNUSOKRA (SZOMBATTÓL-SZOMBATIG),
(7 NAP TELJES ELLÁTÁSSAL):

Óvodás korú gyermek: 12.341 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló: 27.104 Ft/fő

Felnőtt: 43.316 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas: 36.659 Ft/fő

Nem gödöllői gyermek: 33.159 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt: 52.318 Ft/fő

ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST 
kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hivatal 

Közoktatási Irodáján (222-es szoba), 
vagy a 529-139-es telefonszámon lehet.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓ

Tisztelt Ügyfeleink, tisztelt járműtulajdonosok!

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatósága

2009.március 21-én, szombaton, 8 és 12 óra között

Gödöllő Haraszti út 2/a. szám alatti gépjármű műszaki vizsgáló 
állomásán

ingyenes közlekedésbiztonsági műszaki átvizsgálást végez.
Szolgáltatásaink: személygépkocsik, tehergépkocsik (3500 kg

össztömegig), motorkerékpárok, személygépkocsi utánfutók műszaki 
vizsgálata.

Fékmérés, lengéscsillapító vizsgálat, környezetvédelmi ellenőrző mérés,
fényszóró ellenőrzés, segédmotoros kerékpár fékmérés és 

teljesítménymérés

Kérelemre és a hatósági díj megfizetését követően, a műszaki vizsgálaton
megfelelt járművek forgalmi engedélyének érvényességét 

meghosszabbítjuk.

Tegyen meg Ön is mindent családja és a közlekedők biztonsága érdekében!

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON:  
28-420-696                        28-410-048

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
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Napi 3 fogásos menüajánlat: 990 Ft/fő

Elfogadjuk üdülési csekkjét,

Házias ételekkel várjuk vendégeinket!Sodexho, Accor

Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

ESKÜVŐJE HELYSZÍNÉÜL VÁLASSZA SZECCESSZIÓS 

BÁLTERMÜNKET, 

MELY 120 FŐ BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS!

Nyitva tartás:

Étterem: 12–22            Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 06 28/ 816-819

Szobafoglalás és információ: 06-28-816-817

info@erzsebetkiralynehotel.hu

ÜZLET ÉS PAKOLÓHELY BÉRLÉSI
LEHETŐSÉG A VÁROSI PIACON!
ÉRDEKLŐDNI: 06-30-503-0777-ES 

TELEFONSZÁMON.
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Március 9-én lejátszotta utolsó
mérkőzését a Futsal NB I. alap-
szakaszában a Gödöllői Sport
Klub teremlabdarúgó csapata.
A Bikák a budafoki Colorspect-
rum Aramis ellen mérkőztek a
18. játéknapon. A Számolatlan
gödöllői gólszerzési lehetőség
ellenére a vendégek örülhettek
a győzelemnek (3–6), ezzel el-
dőlt, hogy a mieink a 7. helyen
végeztek a tabellán és a ne-
gyeddöntőben a 2. helyén záró
budafokiakkal kerültek össze.

Hamar eljött a visszavágás ideje,
ugyanis a negyeddöntő első mérkő-
zését március 13-án, pénteken ren-
dezték az Aramis otthonában. Jól in-
dult a meccs, hiszen Vidák Balázs
szerzett vezetést a mieinknek, sőt, ha
Takó Csaba nem hibázik ordító hely-
zetben, akkor akár 2–0 is lehetett vol-
na a javunkra a 3. perc környékén.
Nem lett, ellenben a budafoki gárda
kihasználva a gödöllői hibákat 3-1-re
alakította az állást. A szünet után sem
változott a kép, vagyis dehogyis nem.
Még rosszabb lett városunk futsal
csapatának játéka, és végül 8–1-es za-
kóba szaladt bele Kis János gárdája.
A hétfői hatos után, ezúttal tehát nyol-

cat kapott a Gödöllő, ezzel lépés-
hátrányba került az egyik fél második
győzelméig tartó párharcban a GSK.

Természetesen egy hazai győze-
lemmel ki lehet köszörülni a csorbát

és lesz is ideje elemezni a hibákat a
csapatnak, ugyanis a rájátszás máso-
dik mérkőzésére március 23-án kerül
majd sor az egyetemi csarnokban.
Kezdés: 19.30.

Kettős meccs lehet 23-án –
Előbb röplabda, majd futsal a
műsoron

Ha minden jól alakul, akkor érdemes
lesz hamarabb kilátogatni március
23-án a sportcsarnokba, ugyanis aki
időben ébred, kettős meccsre válthat
belépőt. A futsal csapat mérkőzése
előtt ugyanis a vitathatatlanul szép

látványt nyújtó gödöllői
röplabdázó hölgyek lép-
hetnek pályára az NB I Li-
ga elődöntőjében. Termé-
szetesen ahhoz, hogy ösz-
szejöjjön a kettős meccs
az kell, hogy a TEVA-
GRC hölgykoszorúja még
versenyben legyen a BSE
ellenében (részletek és
időpont a röplabda cikk-
ben).

Ha tehát minden jól alakul, akkor
előbb a női röplabda NB I. elődöntő-
jének 4. találkozóját tekinthetik meg a
gödöllői sportbarátok (a meccs 17
órakor kezdődik), majd 19:30-as kez-
déssel a futsal NB I. negyeddöntőjé-
nek 2. találkozóján szurkolhatunk a
Bikáknak.
VÁRHATÓ PROGRAM:
Március 23., hétfő, egyetemi sportc-
sarnok: 17 óra: TEVA-GRC – BSE-
FCSM női röplabda elődöntő, 4. mér-
kőzés; 19:30.: Gödöllői Sport Klub –
Colorspectrum Aramis futsal negyed-
döntő, 2. mérkőzés. -ll-

Lejátszotta tavaszi 2. mérkő-
zését is a Gödöllői SK felnőtt
és U19-es labdarúgó csapata a
Pest megyei I. osztályú bajnok-
ságban. A felnőttek 1–1-es
döntetlent értek el, míg az ifis-
ták ismét nyertek, ezúttal 2–1-
re az Örkény ellen hazai pá-
lyán.

Szabados György együttese az el-
múlt heti üllői bravúrgyőzelem után
hazai pályán is szerette volna bizo-
nyítani, hogy nem volt a véletlen mű-
ve az idegenbeli siker. Nos, az első 20
percet átaludta a fiatal gödöllői alaku-
lat, amit remekül használtak ki a ven-
dégek, akik meg is szerezték a veze-
tést. A folytatásra kiegyenlítődött a
játék, de inkább csak a mezőnyben
gyűrték egymást a játékosok. Hátrány-
nyal vonult tehát pihenőre a GSK. A
második 45 percre aztán egy lényegesen
agresszívabb és határozottabb Gödöllő
lépett pályára, aminek meg is lett az
eredménye. Számos lehetőséget köve-
tően a 16. forduló legjobbjának válasz-
tott Séra Tibor egyenlített és ugyan volt
lehetőség a győztes gól megszerzésére a
csapatnak, maradt a döntetlen. A mér-
kőzés összképét tekintve igazságos
eredmény született. A felnőttek marad-
tak a 9. pozícióban.
Ivanovics Károly U19-es gárdája ta-

vaszi második meccsét is megnyerte,
ezzel egy helyet ismét előrelépett a ta-
bellán, így jelenleg a bajnoki pontvadá-
szat 3. helyén állnak a fiatalok. A követ-
kező hétvégén Biatorbágyra látogat a
Gödöllő. Az egyesület nagypályás baj-
nokságban szereplő csapatainak tavaszi
menetrendjei (a felnőtt és az utánpótlás
gárdákét egyaránt) már megtekinthetők
a klub honlapján, a www.gbulls.hu ol-
dalon.

Megyei III. osztály – A körzetben
is elkezdték

A hétvégén a megyei III. osztályban is
elkezdték a futballtavaszt. Az idei első
játéknapon a monori körzetben szereplő
GSK II. Galgahévízen kapott ki, míg a
gödöllői körzetben szereplő GEAC ha-
zai pályán ért el döntetlent. A GSK II. a
tavasszal hazai mérkőzéseit Vácszent-
lászlón rendezi.  -lt-

Március 7-8-án Szombathelyen ren-
dezték a 2009. évi junior, ifjúsági és
serdülő téli dobóbajnokságot. A
GEAC atlétái jól szerepeltek és ösz-
szesen két aranyat, valamint egy
ezüstérmet dobtak össze maguknak.
A gödöllőiek közül Szekeres Tamás
diszkoszban szerzett aranyat a junio-
roknál (edzője: Máté Alpár), míg
Reva Vanda a serdülőknél végzett
szintén diszkoszban a dobogó legfel-
ső fokán. Az ifi mezőnyben Váraljai
Zoltán 2. helyezett lett gerelyben,
míg ugyanezen versenyszámban Buj-
dosó Gábor ért el 5. helyezést, ezen

kívül pedig diszkoszban nyolcadik
lett.

Összetett bajnokság – Fajoyo-
mi Viktor bronzérmes

Szintén március 7-én és 8-án rendez-
ték az ez évi fedett pályás összetett
bajnokságot a felnőtteknek és a junio-
roknak. A junior mezőnyben indult a
GEAC-os Fajoyomi Viktor is, aki a
hétpróba (60 m, távol, súly, 60 m gát,
magas, rúd, 1000 m) összetett junior
mezőnyében az előkelő 3. helyen
végzett. -tl-

A női NB II. déli csoportjában szereplő
gödöllői csapat nem bírt hazai pályán a
Dunavarsánnyal az elmúlt fordulóban.
A hölgyek jelenleg a 9., míg a nyerni tu-
dó ifista lányok a 7. pozíciót foglalják el
a bajnokságban. A férfiak rangadót ját-
szottak az elmúlt hétvégén a megyében.
A 17 ponttal listavezető GKC vendége a
szintén ennyi egységgel a 2. helyén álló
Veresegyház volt. Nem bírt egymással a
két csapat a rangadón, így maradt min-
denki a helyén. Az ifisták könnyedén
nyertek és továbbra is a 2. helyet foglal-
ják el a bajnoki tabellán.

Utánpótlás – Két GSE csapat
az országos elődöntőbe 

A Gödöllői SE két csapata is kivívta
az utánpótlás kézilabda bajnokság or-
szágos elődöntőjébe jutását. A GSE
U11-es lány csapata a régiódöntőn a
körmérkőzés minden meccsét maga-
biztosan nyerve, az első helyen jutott
az Adidas gyermekbajnokság orszá-
gos elődöntőjébe, mint ahogyan az
U12-es csapat is kivívta az elődöntő-
be jutást.  
Az U11-es csapat tagjai: Blaubacher
Dóra, Csenteri Anna, Hornyák
Bernadett, Horuczi Fédra, Laki
Bianka, Ollári Borbála, Stefkó
Boglárka Szekeres Dóra, Sztanko-
vics Réka, Tamás Martina, Tóth
Nikolett. Edző: Ádám Rita, Ma-
joros Gusztáv.
Az U10-es fiúk is remekelnek, ugyan-
is a március 7-én Vácott megrende-

zett megyei fordulót követően a ré-
giódöntőbe kerültek. A csapat tagjai:
Borhy Levente, Fóti Benedek, Hor-
váth Adorján, Majoros Domokos,
Menyhért Nándor, Szakály Do-
monkos, Varga Attila. 

„Az egyesület nemcsak a sportág és
a mozgás megszerettetését tűzte ki cél-
ul, hanem az elvégzett szakmai munka
folyományaként, reméljük, hogy ha-
gyományainkhoz méltón, továbbra is
eredményesen tudjuk képviselni váro-
sunkat a kézilabda sportban” – mondta
a csapat edzője, Ádám Rita. -li-

Simán jutott a legjobb négy
közé a TEVA-GRC csapata a baj-
nokságban. A női NB I. Liga ne-
gyeddöntőjében a mieink az
UTE Volley ellen mérkőztek és
jutottak 2:0-ás összesítéssel a
négybe.

Hollósy László tanítványai előbb ha-
zai pályán fogadták az újpesti gárdát
március 10-én. A nagyobb tudással
rendelkező gödöllői alakulat igencsak
megszenvedett a győzelemért „kö-
szönhetően” annak, hogy a kupadön-
tő fáradalmait még nem pihente ki
teljesen a csapat. A szoros szettek el-
lenére azért sikerült a kötelező hazai
győzelem (3:0), így előnnyel utazha-
tott a TEVA a 12-ei, budapesti meccs-
re.

Itt sem volt könnyű feladata az
igen lelkesen játszó UTE ellen Széles
Petráéknak. Természetesen, mivel
negyeddöntőről volt szó, nem is vár-
hatták el a mieink, hogy az ellenfél
könnyen adja majd magát, de végül
kettős győzelemmel, szettveszteség
nélkül jutott a legjobb négy közé vá-

rosunk csapata, ahol majd a bajnoki
alapszakaszt nyerő, viszont a kupá-
ban „csak” a 4. helyen végző BSE-
FCSM lesz az ellenfél (a mieink ver-
ték meg a bronzcsatában a városma-
joriakat).

Az elődöntőben tehát nagy csata
várható majd. Mivel a BSE szerepelt
jobban az alapszakaszban, ők fogad-
ják először hazai környezetben a
Gödöllőt. Az első találkozó lapzár-
tánkat követően, március 17-én volt.
Az elődöntő második meccsére két
nappal később, 19-én kerül majd sor
Gödöllőn, 18 órakor. A másik ágon

Vasas – Nyíregyháza derbi lesz. A
döntőbe jutásról szóló meccsek az
egyik fél harmadik győzelméig tarta-
nak.

ELŐDÖNTŐ PROGRAMJA:
1. mérkőzés: március 17.: BSE-FCSM
– TEVA-GRC
2. mérkőzés: március 19., csütörtök,
egyetemi sportcsarnok 18 óra:
TEVA-GRC – BSE-FCSM
3. mérkőzés: március 21.: BSE-
FCSM – TEVA-GRC
4. mérkőzés (ha szükséges): március
23., hétfő, egyetemi sportcsarnok, 17
óra
TEVA-GRC – BSE-FCSM
5. mérkőzés (ha szükséges): március
25.: BSE-FCSM – TEVA-GRC

-tl-

Március 7-8.án rendezték a kadett ví-
vó Európa-bajnokságot Újvidéken. A
GEAC tőrözője, Steiner Dániel reme-
kül teljesített a 18 év alattiaknak meg-
rendezett első kontinesviadalon, ame-
lyen az ezüstérmet szerezte meg.
Az elmúlt hétvégén az olaszországi
Foggiában vett részt női kard Grand
Prix sorozaton Benkó Réka, aki köze-
pes teljesítményt nyújtva a 22. helyet
érte el a népes mezőnyben.

-tt-

Szenzációs sikert ért el a Gödöllői
Sport Klub asztalitenisz-szakosztályá-
nak női csapata. Az NB II-ben teljesen
önerőből szereplő hölgyek nyertek a
hétvégén és remekül teljesítenek a baj-
nokságban is, ennek köszönhetően pe-
dig kivívták a magasabb osztályba, az
NB I-be jutást.
Március 14-én a lányok az NB II. keleti
csoportjának 11. fordulójában az Oros-
házát fogadták hazai környezetben. A
mieink tudták, ha nyernek, ünnepelhet-
nek. Nem remegett meg a kezük a játé-
kosoknak, és magabiztos játékkal ab-
szolválták a fordulót (15:3), ezzel pedig
eldőlt, hogy a második, feljutást érő
helynél már nem végezhetnek rosszab-

bul. A nagy rivális az Eger csapata volt,
míg az első helyen a Cegléd juthat majd
fel az Extra Liga előkapuját jelentő első
osztályba. 
A GEAC NB II-es férfi csapata a Tata-
bánya vendége volt az elmúlt forduló-
ban. A 6. helyen álló gödöllőiek is re-
mekeltek és nyertek idegenben 16:2-re.
Az NB III-ban a Cegléd együttesét fo-
gadta a GEAC II. és fontos 1 pontot
mentettek (9:9). A megyei bajnokság-
ban szereplő gödöllői csapatok közül a
B-ben játszó Gödöllő V. Tárnokon  
nyert 12:6-ra. A megyei A-ban vitézke-
dő GEAC III. játék nélkül nyert 10:0-ra
a bajnokságtól visszalépő Váci Re-
ménység ellen. -tt-

Futsal NB I. – Négy közé jutás a tét

Hatos után nyolcas

Futsal NB I., 18. forduló
Gödöllői SK – Colorspectrum

Aramis 3–6 (0–1)
Gólszerzők: Nagy Roland, Takó

Csaba, Balogh János
Futsal NB I., negyeddöntő, 1.

mérkőzés
Colorspectrum Aramis – 
Gödöllői SK 8–1 (3–1)

Gól: Vidák Balázs

Női NB II. déli csoport, 14. forduló
Gödöllői KC – Dunavarsány 25–29 
Ifi: Gödöllői KC–Dunavarsány
26–22

Férfi Megyei A csoport, 15. forduló
Gödöllői KC – Veresegyház 23–23
Ifi: Gödöllői KC– Veresegyház 34–17

Az U10-es fiú csapat eredményei:
GSE–GSK 21:5; GSE–Pilisvörös-
vár 18:14; GSE–Vác 14:20; GSE –
Penc 19:7 
Az U11-es lány csapat eredményei:
GSE–Salgótarján 17:3; GSE–Rét-
ság 12:5; GSE–Pilsvörösvár 17:10;
GSE–Dunakeszi 20:9
Az U12-es fiúk eredményei:
GSE–Pásztó 22:10; GSE–Vecsés
27:5;  A döntőben döntetlen (11:11)
után büntetődobásokkal (5:4) ma-
radt alul a GSE csapata.

Kézilabda – Makulátlan hétvége a fiataloknál

Egy pont a férfi rangadón

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Ajándékpontok az Örkénynek

Pest megyei I. osztály, 17. forduló
Gödöllői SK – Örkény 1–1 (0–1)
Gól: Séra Tibor
U19: Gödöllői SK – Örkény 2–1 Gól:
Kiglics Gábor, Kecskés Gergő

Pest megyei III. osztály monori 
csoport, 13. forduló
Galgahévíz – Gödöllői SK II. 2–0
Pest megyei III. osztály gödöllői
csoport, 14. forduló
Gödöllői EAC – Erdőkertes II. 1–1

Röplabda NB I. Liga, negyeddöntő

Kettőből a négybe
Női NB I. Liga, negyed-
döntő, 1. mérkőzés
TEVA-GRC–UTE Volley
3:0 (23, 17, 20)

Női NB I. Liga, negyed-
döntő, 1. mérkőzés
UTE Volley–TEVA-GRC
0:3 (-22, -20, -23)
Az egyik fél második
győzelméig tartó párharc
végeredménye: 2:0 a Gö-
döllő javára

Atlétika – Téli dobó bajnokság

Két aranyat dobott a GEAC

Asztalitenisz – Szenzációs hölgyek

NB I-be jutottak a lányok

Vívás – Nemzetközi szereplések

Steiner: Eb ezüst



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik szeretett férjemet, édesapánkat
– Ipsits Lajost – utolsó útjára elkísérték, s
vigasztaló szavaikkal, imáikkal fájdalmunkat
enyhítették. Ipsits család

INGATLAN

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok
kellemes, csendes részén de a központ
közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok
telken elhelyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es parasztház, mely 2004-
ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba,
konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel talál-
ható. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2
nagyságú, tégla építésű melléképület található,
melyben garázs, nyári konyha található. A kert-
ben termő gyümölcsfák és díszfák vannak. Közel-
ben: 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

* Gödöllőn  2265 nm–es különleges, egyedi
szépségű növényzettel rendelkező ter-
mészetközeli, a városra panorámás bel-
területi telek érvényes építési engedéllyel
együtt eladó, víz, villany van, gáz elérhető. Iár:
24.915.000,- Ft, Tel.: 30/950-9396

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

* Minimális önerővel, garantált hitelre!
Veresegyház új építésű részén
szocpolképes lakások eladók! 40m2-95m2-
ig, már 9,9 MFt-tól! 20-539-1988

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 80 nm-es felújí-
tott sorházi lakás, saját kertrésszel azonnal
költözhetően eladó Iár 19,6 MFt 20-430-6474  

* NAGYCSALÁDOSOKNAK! KÜLFÖLDRE
KÖLTÖZÉS MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ 85
NM-ES 3 SZOBÁS, DUPLA LOGGIÁS
TÉGLA, KONVEKTOROS ,FELÚJÍTOTT
TÁGAS LAKÁS ELADÓ A KÖZPONTBAN.
Iár 16,9 MFt 20-772-2429 

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

* Sürgősen eladó Gödöllőn 1650 nm-es
építési telek alkalmi áron aszfaltos csatorná-
zott utcában. Iár 12,5 MFt 20-722-2429     

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

* Családi okok miatt Palotakerten I.emeleti
erkélyes 2 szobás egyedi fűtésmérős lakás
alkalmi áron eladó Iár 10,5 MFt 20-772-2429

* Gödöllőn, Egyetem környékén, aszfaltozott
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

* 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  félszobás,
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 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 tégla lakás eladó Iár 17,5MFt  20-
7722428

* Gödöllőn Ambrus közben 2,5 szobás erké-
lyes, II.emeleti azonnal költözhető 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 legkeresettebb
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 6,3 MFt 20-7722429
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Gödöllő,
Szada, Veresegyház legnagyobb
t e l e k v á l a s z t é k a !
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn  2 szoba
+ nappali, garázs 400 nm telekrésszel.
Kulcsrakész ár 25 MFT  20-804-2102

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

* Alvégben 2+2 félszobás teljesen felújított
családi ház 800 nm-es gondozott telken
eladó. Iár 29,8 MFt 20-772-2429

* 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  másfél
szobás  jó beosztású lakás kulturált
lakótömbben  Iár 10,3 MFt  20-944-7025 

* Kazinczy krt-on, 60 nm-es, I. emeleti, telje-
sen felújított (új ablakok, burkolatok, redőny)
egyedi fűtésű, erkélyes lakás tárolóval és
garázzsal Iá: 13,5 mFt. garázs nélkül: 12,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* 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 a központban 55 nm-es, 2
szobás, teljesen felújított, 3. emeleti lakás. Új
burkolatok, új víz-és villanyvezetékek, új
beép. konyhabútor). Iá: 12,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* 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 0620/9194-870

* Gödöllőn a Királytelepen 100 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás családi ház
533 nm-es telekkel. Iá. 24,9 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 csalá-
di 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 központban (1990-ben épült)
61 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított és áta-
lakított, I. emeleti erkélyes lakás, pincével,
tárolóval. (Új burkolatok, új beép. konyhabú-
tor). Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411-086;
0620/9194-870

* Gödöllőn a régi fenyvesi részen, teljesen
felújított (új tető, nyílászárók, burkolatok, új
fürdőszoba), 80 nm alapterületű, 2 szobás
családi ház 642 nm-es telekkel. (Bővítésre
kiadott érvényes építési engedéllyel.) Iá: 23,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a központhoz közel, egyedi fűtésű,
57 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás. Iá: 11,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn belvároshoz közeli, 120 nm
lakóterű (nappali+3 szoba), kétszintes
sorházi lakóház. Teljesen felújított (új
nyílászárók, új elektr. vezetékek, új burkola-
tok, szaniterek). 165 nm-es, örökzöldekkel
beültetett udvar, előkert. Iá: 28 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Királytelepen a századfordulón
épült, védettséget élvező, műemlék jellegű
(100 nm alapterületű, nappali + 3 szobás)
belül felújított, polgári családi ház. Iá: 29 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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, öntö-
zőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel. 0620/9194-870

* Gödöllőn aszfaltozott utcában, 1284 nm-
es, belterületi építési telek (20 m-es
utcafront). Csatorna a telken belül, víz, vil-
lany, gáz az utcában. Iá: 15,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Szadán a Fenyves-ligetben, 1500 nm-es
telken, 2006-ban épült 100 nm alapterületű,
nappali+3 szobás, igényes kialakítású földsz-
intes családi ház. Iá: 34 mFt. Érd: 20/9194-870

* Szadán 1080 nm-es telken, 100 nm
alapterületű, téglaépítésű, teljesen
alápincézett, 2 szobás családi ház, fedett
nagy terasszal, garázzsal. Iá: 20 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Szadán 900 nm-es (25 m utcafront) bel-
területi építési telek. Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* NEM TUDJA FIZETNI HITELÉT? TÚL
MAGAS A TÖRLESZTŐ RÉSZLET?
Kollégáink 8 éves helyi sikeres tapasztalattal
segítenek kidolgozni egy tervet: Ön hogy
tudna megszabadulni a terhektől, és csere-
lakást találni. Kérjen ingyenes konzultációt:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. –
A POSTÁVAL SZEMBEN.  

* ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐ, Duna utca
közelében 640 m2-es, gyönyörű 28 m
széles, kész tervvel. Ikerház építésére is alka-
lmas építési telek. Víz, villany, csatorna a
telken belül. IRÁNYÁR: 13.200.000 Ft.
Sorszám: 2856. HÍVJON: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu   

* GÖDÖLLŐN ÚJ LAKÁS ELADÓ,
KÖZPONTBAN 55 m2-es, cirkófűtéses, 2
Szobás, magasföldszinti téglalakás leköthető!
Szocpolképes. IRÁNYÁR: 17.5M Ft. Konkrét
ajánlatért érdeklődjön: 30-919-5960. Sorszám:
3359. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu  
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-Blahán panorámás 1853 nm telken 85
nm nappali + 2 szobás családi ház 33MFt.
-Harasztban 466 nm telken 230 nm 2
nappali + 4 szobás családi ház 33.5MFt.
-Kerepesen 184 nm magas minőségű
újszerű ikerházfél 570 nm saját
telekkel 35MFt.
-Csanakban 410 nm-es panorámás
telken épülő nappali + 3 szobás 115 nm
lakóház 28.4MFt.
-Szadán 1500 nm panorámás telken
újszerű 237 nm nappali + 3 szobás
családi ház 49.9MFt.
-Blahán panorámás telken nappali + 6
szobás 280 nm családi ház 68MFt.
-Blahai dombon zártkert, 1044 nm
telken 50 nm téliesített faházzal 8.5MFt.
-Új lakóház Röges 100 nm nappali+3
szobás 341 nm telek garázs terasz,
választható burkolat, költözhető 1,5
hónapon belül 28,5MFt.
-Gödöllő központ közeli részén 47 nm
üzlethelyiség 13MFt.

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.



* ELADÓ LAKÁS János utcában, parkra
néző, 53 m2-es, 2 Szobás, egyedi fűtéses
magasföldszinti téglalakás. Nagy saját
pincével, vegyestüzelésű fűtés is megold-
ható. IRÁNYÁR: 11.990.000 Ft. HÍVJON:
0630-919-5960. Sorszám: 3397.
INGATLANVADÁSZ KFT – A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu  

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

* GÖDÖLLŐ TÉGLALAKÁS A
KÖZPONTBAN: ÚJÉPÍTÉSŰ 70 m2-es,
cirkófűtéses, Nappali + 1 Szobás, saját
kiskerttel leköthető! Szocpolképes. IRÁNYÁR:
23.800.000 Ft. Konkrét ajánlatért érdeklőd-
jön: 0630-919-5960. Sorszám: 3360.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu  

* Gödöllőn a János utcában ELADÓ egy 50-
nm-es másfél szobás, étkezős, konvektoros
felújításra szoruló lakás a második emeleten.
Ára:11,8 M Ft.  06-30-667-38-89  79/5538

* Blahai részen, összközműves, sík 1439
nm-es építési telek, 32 nm-es téglaházzal,
csodaszép fenyvessel 13,8 M Ft-ért. 06-30-
629-02-66, 06-28-545-065  114/5583

* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es sorházi
stúdiólakás kis kerttel ELADÓ. A szoba
tágas, galériázott, alacsony rezsi.Irányár:7,9
M Ft.  06-30-667-38-89   79/3042

*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 60 nm-es, erké-
lyes, 3. emeleti lakás eladó. Irányár:11 M Ft. 06-
30-667-48-12  06-28-545-065  79/5040

* Panel is lehet jó! Parkra néző, gyönyörűen
felújított, 2 szobás(60 nm), első emeleti,
barátságos lakás bútorozottan  ELADÓ.
Irányár:11.5 M Ft  06-30-667-48-12  79/5757

* Építési telek ELADÓ a Blahán, 662 nm, víz
és villany telken belül. Jelenleg faház áll rajta.
Irányár:9,9 M Ft. 06-30-629-02-66  79/3500

* Gödöllőn, Palotakerten ELADÓ egy 62
nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes, 4. emeleti
lakás. Tömegközlekedés remek. Ára:10,5 M
Ft.  06-30-667-38-89  79/5889

* Városközpontban 77 nm-es, nappali és 2
szobás, kedves, újszerű lakást kínálok 24,9
M Ft irányáron, Jó elrendezéssel.  06-30-
629-02-66  79/5693

* Gödöllőn a központban ELADÓ egy 57
nm-es, 2 szobás, erkélyes, konvektoros,
azonnal költözhető lakás, Ára:11,7 M Ft.  06-
30-667-38-89  79/6015

* Gödöllő Központjában elegáns 76 nm-es,
3 szobás lakás ELADÓ, saját garázzsal.
Ára:24 M Ft. 06-30-667-48-12  79/5932

* Zsámbokon 90 nm-es, 3 szobás, szépen
felújított családi ház ELADÓ nagy kerttel.
Ára:10,9 M Ft. 06-30-667-48-12

* Dunakeszin csendes részen 53-nm, nap-
pali+2 szobás újépítésű társasházi lakást
kertkapcsolattal kínálok. Ára:15,9 M Ft.  06-
30-629-02-66   39/5977

* Remsey krt-.-on ELADÓ egy 61 nm-es nap-
pali+1 szobás újjá varázsolt lakás, csinos kis
erkéllyel. Ára:15.7 M Ft. 06-30-667-38-89
79/5479

* Aszódon, másfél szobás (48 m2-es) lakás
ELADÓ. Elektromos és vízhálózat nem-
régiben rézvezetékekre lett cserélve. A
fürdőszoba felújított, sarokkáddal. Nagyon
alacsony a rezsi, konvektoros, téglaépítésű.
Ár: 7,950,000 Ft 06- 30-977-6665
117/5870

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

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szán-
tó 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

* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület
ELADÓ - KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: (30)
528-7777

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

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

* Eladó Szárítópusztán egy 817 m2 bekerített
zártkerti telek kis faházzal, ásott kúttal, gyü-
mölcsfákkal. Iár: 1,5 M Ft. Tel: (70) 217-2679

* Gödöllő központjában eladó egy mély-
garázsban lévő, 12 nm-es gépkocsi beálló.
Tel: 06/30-822-2890

* Gödöllőn, Kenyérgyári úton téglaépületű
20 m2 alapterületű garázs eladó. Iár: 1,1M
Ft. Tel: (30) 456-3424, este: (28) 420-032

* DOMONYVÖLGYBEN eladó egy kertes
családi ház. Tel 06 (20) 9733-515

*Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5per-
cre 3,5+1 szobás konvektoros, cserépkály-
hás családi ház eladó. Melléképületek,
pince, ásott kút, ipari áram, rendezett kert,
riasztó van. Iár: 23,5M Tel: (30) 2014-769

* Áron alul sürgősen eladó Gödöllőn a Paál
László közben 1+félszobás téglaépítésű, par-
kettás, konvektoros 3. em. lakás a centrum-
ban csendes, nyugodt helyen. (20) 224-9118

* 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

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

* 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 10,1 millió Ft-ért. Érd: 06 (30) 265-1661

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

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

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

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

* Gödöllő, Mikszáth K. utcában 955 m2
telekkel 2 szobás családi ház eladó. Tel: (70)
541-2871 vagy (20) 562-9540

* Eladó Gödöllő centrumban 35 m2-es kis
lakás. Új nyílászárók, egyéni mérőórák, alac-
sony rezsi. Fiatal autót beszámítok. Ár: 8,9M
Ft. Érd: (28) 414-424

* Vácszentlászlón falusi turizmusra kialakított
exkluzív 7 szobás, 5 fürdőszobás, klímás
igényes ház 4400 m2-es parkosított telken
befektetőknek eladó. Szuper ár-érték arány.
60 millió Ft. (30) 730-4927

* Gödöllő központjában 2 szobás
téglaépítésű lakás a 3. emeleten alacsony
rezsivel nagyon szép állapotban eladó. 11,5
millió Ft. (30) 730-4927

* Kínálok Kistarcsa gyönyörű részén 2 gen-
erációs 3 szintes, felújított sorházi lakást
620 m2-es parkosított telken. 30 millió Ft.
(30) 730-4927

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 m2-es, 2
szobás, téglaépítésű, gázkonvektoros, 4.
emeleti, nem régen felújított lakás eladó. Iár:
12,5 M Ft. Tel: (30) 210-0048

* Gödöllő, Kazinczy körúton 2 szobás 64
m2-es lakás eladó. Iár: 12,8 M Ft. Tel: (30)
381-3505

* Gödöllő belvárosában (Gábor Á. u.)
LAKÁS, IRODA vagy ÜZLET céljára alka-
lmas 90 m2-es társasházi lakás eladó
(központi fűtés, légkondicionálás, 3*20A-es
hálózat). Tel: (20) 921 6634

* Aszódon, Falujárók útján 1 szobás, konvek-
toros, teljesen felújított alacsony rezsijű lakás
6,99 millió Ft-ért eladó. Tel: (20) 478-4285

* SÜRGŐSEN ELADÓ 3 szoba összkomfor-
tos parasztház a kastély mellett, mege-
gyezéssel: szobabútor és Haydekker
fonógép. Érd: (30) 410-1079

* 2 szobás, erkélyes, 62 m2-es 4. emeleti
felújított világos téglalakás eladó Gödöllőn,
a Kazinczy körúton. Beépített konyhabútor,
szekrények. Iár: 11,9M Ft. Tel: (70) 361-0379

* Palotakerti, 4. emeleti, 62 m2-es, egyedi
fűtésmérős, vízórás lakás eladó vagy érték-
egyeztetéssel gödöllői vagy környéki családi
házra cserélendő. (30) 686-5093

* MAGÁNSZEMÉLYTŐL Palotakerten
igényesen felújított 1+2 félszobás lakás
eladó. Iár: 11,6 M Ft. Tel: (20) 5696-081

* Gödöllőn a Kertvárosban a HÉV megál-
lóhoz közel téglaépítésű 66 m2-es 1+2 fél-
szobás összkomfortos kis rezsijű ikerház fele
eladó. (28) 418-339

* Eladó Gödöllő központjában, Ambrus
közben 3. em. 75 m2-es, 2szobás, beépített
nagykonyhás (gépekkel) távfűtéses lakás
nagyon szép állapotban. Iá: 17,2M Ft. (30)
4260-640

* Gödöllő, Kertváros Rózsa utcában három-
szintes, pincés, összkomfortos családi ház
garázzsal, melléképülettel 200 négy-
szögöles telken eladó. Érd: (20) 999-3028

* Gödöllőn a Remsey körúton 67 m2-es, 2,5
szobás 4. emeleti lakás eladó. Érd: (30)
7241-626

* Gödöllőn 54 m2-es erkélyes, konvektoros,
felújított lakás a Kazinczy körúton eladó. Érd:
(20) 455-4648

* Szada Csatárok részén, 5000 m2-es kül-
területi, kétutcafrontos, megosztható, pano-
rámás telek csendes környéken, akár meg-
osztva is eladó. Iá: 13mFt Érd: (30) 579-7489

* Gödöllő Blahán 2 lakószintes, 175 m2-es
1990-ben épült, 2007-ben részlegesen
felújított, jó elrendezésű családi ház 1411
m2-es telken eladó. Irányár: 39,5mFt. Érd:
(30) 579-7489

* Szadán 370 m2-es mediterrán stílusú luxus
családi ház 3200 m2-es parkosított telken
családi okok miatt sürgősen eladó. Nappali
+5szoba, 3állású garázs, fedett úszóme-
dence, szauna, konditerem, stb. Iá: 125,5
mFt. Érd: (30) 579-7489

* Gödöllőn Kertvárosban felújított 120 m2
családi ház 150 nöl rendezett, szép kerttel
eladó. Lapos-tetős, tetőtér-emelet ráépítés
megoldható. CSERE is érdekel! Központban 2.
em-ig lakást beszámítok. Érd: (20) 2529-873

* ELADÓ LAKÁSOK! GÖDÖLLŐ
KÖZPONTJÁBAN A KOSSUTH LAJOS u.
24.-26.-ban. (70 és 100 m2-es.) Tel: (30)
9548-289, (30) 9001-034

* Szőlő utcai 3. emeleti 1 szobás lakásomat
elcserélném nagyobbra, vagy eladnám. Iár:
9,1M Ft. Tel: (30) 504-2122

* Gödöllőn Kör u. 37 m2-es magasföldszinti
1+gardrób szobás összkomfortos, vízórás,
konvektoros, nagyerkélyes, világos,
téglaépítésű Internet és kábeltévés lakás
eladó 10,6 MFt-ért. Tel: (20) 415-6298

*Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 61 m2-
es, egyedi gáz, víz villanyórával ellátott lakás
eladó. Érd: (70) 9413-136, (70) 9412-764

* Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2
félszobás KLIMATIZÁLT, FELÚJÍTOTT
LAKÁS. Érd: 20/588-1694

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt
és külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztás-
ban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
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* 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 melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475

* Gödöllőn örökpanorámás kis mediterrán
jellegű családi ház 2000 m2 telekkel eladó.
Beépíthető, bővíthető. Érd: (70) 508-4298

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

* Gödöllőtől 18km-re, Kartalon egy kétgen-
erációs, különbejáratú, igényesen kialakított
családi ház eladó. A házhoz tartozik: 2garázs,
2kazán (gáz+vegyes), ipari áram, kábeltévé,
Internet, kis kert gyümölcsfákkal. Ir.ár.: 17,8m
Ft.. Gödöllői lakáscsere is érdekel, érték-
egyeztetéssel. Tel: (70) 947-6846

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 59 m2-es,
2 szobás, erkélyes, redőnyös lakás eladó.
Iár: 11,5m Ft. Tel: (30) 754-1219

* SZADÁN IKER CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
93 m2, 504 m2 telekkel. További részletek:
www.gemini-invest.hu Ár: 22,9 – 24,9 millió.
Tel: (70) 430-7979

* Gödöllő – Máriabesnyőn 980 m2-es telken
80 m2-es (2szoba +étkező) családi ház
eladó. Iár: 20 millió Ft. Tel: (20) 669-2655

* Központban téglaépítésű 60 m2-es 2+ fél-
szobás, erkélyes, parkra néző lakás (beépített
konyhabútor, riasztó, tároló, redőny) eladó.
Irányár: 13,5m Ft. Tel: 06 (30) 491-5020

János utcában földszinti 40 m2-es 1+fél-
szobás erkélyes nyugati fekvésű falújítandó
konvektoros lakás eladó. Iár: 9,6m Ft. Tel: 06
(30) 491-5020

ALBÉRLET

* Gödöllőn 1 szobás lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583.

* GÖDÖLLŐ ERZSÉBET KIR-NÉ KRT-N 56
NM  MAGASFÖLDSZINTI, BÚTOROZAT-
LAN LAKÁS HOSSZÚ TÁVRA IGÉNYESNEK
KIADÓ. TEL: 062036815852 18ó UTÁN.

* Kiadó Gödöllő központjában 1,5 szobás,
bútorozott, amerikai konyhás, kábeltévés,
egyedi vízórás albérlet 50.000 Ft +rezsivel, 1
havi kaucióval. Tel: (30) 280-4591

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

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

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

* Aszód központjában, új építésű társasházban
74 m2-es lakás berendezetten kiadó. Alacsony
rezsi, egyedi víz, gáz és vill. óra. 2 havi kaució
szükséges. Tel: (30) 9142-536

* Gödöllőn Egyetemhez közel szoba kiadó.
Tel: (20) 412-1987

* Családi ház hosszú távra kiadó. 60.000 Ft
+rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: (30)
3017-165

* János utcában 4. em. 2 szobás, konvek-
toros, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó!
Alacsony rezsi! 53.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

* 2 szobás gázkonvektoros, bútorozott lakás
kiadó! Bérleti díj + rezsi és 2 havi kaució. Tel:
(30) 609-8707

* Gödöllőn Kör utcában másfél szobás lakás
kiadó. (Konvektoros, vízórás.) Tel: 06/30-
346-5408

* Lakás kiadó Gödöllő központjában, a
Remsey körúton. Egyedi vízórás, alacsony rez-
sivel. 1 + 2 félszoba, hall. Érd: 20/4440371

* Kiadó 35 m2-es kertes ház hosszútávra lakás-
nak, üzletnek vagy irodának, jó közlekedéssel.
2 havi kaucióval. Tel: (30) 948-6151

* Gödöllőn végállomásnál családi házban 1
szoba összkomfortos, konvektoros,
kábeltévés, frissen festett, teljesen beren-
dezett külön bejáratú lakrész 35 ezerért
kiadó kis rezsivel, autóbeállási lehetőséggel.
(28) 417-125, (20) 915-0341

* 1 + 2 félszobás Szőlő utcai lakás kiadó
50.000 Ft + rezsi + 2 havi kaucióért. Érd:
(70) 549-2276

* Szadán kertes családi ház kiadó. Külön-
külön bejárattal: 3szoba+nappali, konyha,
fürdő +zuhanyzós WC +garázs 90.000 Ft
+rezsi; 1szoba +konyha +fürdőszoba
40.000 Ft +rezsi; 1szoba +konyha +fürdő
25.000 +rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
Érd: (30) 9484-013

* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es 2
és fél szobás, igényesen felújított, bútoro-
zott, légkondicionált, vagyonvédett lakás
szabályozható fűtéssel hosszútávra kiadó.
Tel: (30) 380-5875

* Március 15-től Palotakerten albérlet kiadó.
50.000 Ft + 1 havi kaució. Érd: (30) 500-7028

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

* Gödöllőn 1 szobás lakás kiadó. Tel: (20)
9455-583

* Szőlő utcában 61 m2-es 1+2 félszobás
lakás kiadó olcsó rezsivel bútorozatlanul. Tel:
(30) 659-2144

* Kiadó Gödöllőn 61 m2-es felújított,
bútorozatlan lakás hosszútávra igényes bér-
lőnek. Azonnal költözhető. 75.000 Ft/hó
+1havi kaució. Érd: (30) 896-1291

* KIADÓ LAKÁS! Gödöllő központjában,
KOSSUTH LAJOS u. 24. (70 m2). Tel: (30)
9548-289, (30) 9001-034

* Kiadó Gödöllőn 2 szobás egyedi mérős
földszinti konvektoros téglalakás. 45.000
Ft/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel: (20)
9956-997

* Kiadó két szobás lakás Ambrus közben,
kultúrált környezetben, földszinten. Ára:
50.000 +rezsi +2havi kaució. Áprilistól. Tel:
(20) 544-7532

* Palotakerten 2 szobás, 3. emeleti, erké-
lyes, bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj:
40eFt +rezsi. Beköltözéskor 2 havi bérleti díj
fizetendő. Tel: +36(30)515-3623

* Gödöllőn kiadó 50 m2-es 1szobás
összkomfortos berendezett lakás. 30.000
+25.000 Ft fix rezsivel. Tel: (70) 978-7770

* ÁDÁM utcában 40 m2-es bútorozott lakás
(1szoba-nappali) hosszútávra kiadó. Azonnal
költözhető. 40e Ft +rezsi 2 havi kaucióval.
Tel: (20) 402-3044, (28) 610-513

* Gödöllő városközpontban, Remsey körú-
ton 1,5 szobás 46 m2-es, félig bútorozott,
kábeltévés, vízórás földszinti lakás elkerített
terasszal kiadó! 45e. Ft/hó +rezsi + 2 havi
kaució. Érd. (20) 9319-521

* Két egymásba nyíló szoba külön vagy egy-
ben kiadó! Tel: (30) 555-6794

* ISASZEGEN 70 m2-es lakás bútorozva
kiadó. (30) 4948-518

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdős-
zoba 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

* Gödöllő Kertvárosban gázkonvektoros
külön kis lakrész egyedülálló, dolgozó, nem-
dohányzó férfi részére 35 ezerért (+ rezsi) 1
havi kaucióval kiadó. Tel: 20/999-6453

* Gödöllőn a Dózsa Gy. úti zöldházban
3szobás, étkezős, 1.emeleti, egyedi fűtésű,
vízórás, bútorozatlan lakás hosszútávra
kiadó. Tel: (30) 9344-525

* Gödöllő központjában 44 m2-es bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Tel: (30) 418-9773

* 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

* Gödöllő, Palotakerten 2 szobás 59 m2-es
magasföldszinti összkomfortos, erkélyes lakás
bútorozottan kiadó. 45.000 Ft/hó + rezsi. 2
havi kaució szükséges. Tel: (20) 347-9257

* Gödöllő Ambrus közben 1,5 szobás 50
m2-es távfűtéses, vízórás, kábeltévés földsz-
inti előkertes, jó állapotú lakás hosszútávra
kiadó. (Irodának kiválóan alkalmas, különbe-
járatos!) 55e. Ft/hó +rezsi. 2 havi kauciót
kérek. Érd: (30) 2100-125, (70) 454-5984

* Erzsébet királyné körúton 2 szobás 55 m2-
es 3. emeleti jó állapotú lakás április 1.-től
kiadó. Kábeltévé, vízóra, távfűtés. 55.000 Ft
+ rezsi + 2 havi kaució. Tel: (30) 2100-125,
(70) 454-5984

* Központban kiadó kastélyra néző 7. emeleti
44 m2-es 1 +félszobás azonnal költözhető
lakás. (52e Ft/hó). Tel: 06 (30) 491-5020

* Valkón családi ház 1 nagyszoba, konyha,
fürdő, spejzzel, cserépkályha vagy gázkonvek-
toros fűtéssel frissen festve, teljesen beren-
dezve kiadó 30 ezerért. ESETLEG ELADÓ.
Érd: 06 (28) 417-125, (20) 9150-341

KIADÓ

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

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

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

* REKLÁMTÁBLA KIADÓ (5m×2,5m) az
Isaszegi úton Gödöllő irányában. Tel: (30)
528-7777

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

* ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő ÁTRIUM
ÜZLETHÁZ földszintjén 27 m2 ÜZLET. Tel:
(20) 383-1291

* ELADÓ vagy KIADÓ 150 m2-es, kétszintes
üzlethelyiség a Kossuth L. u. 31.-33. sz. üzlet-
soron (volt Hajdú Autósbolt). Kiadás esetén 3
részben is megosztható. (70)770-9277

* § EXKLUZÍV HELYISÉG ÜGYVÉDI
IRODÁNAK KIADÓ § VERESEGYHÁZ
központjában 6 éve működő hiteliroda
széles ügyfélkörrel keres hosszútávra bér-
lőtársat 70 m2-es irodájába. Az épület
közvetlen utcakapcsolatos, külön használatú
ügyvédi helyiséggel, recepciós pulttal,
ügyfélváróval, nagy tárgyalóval ellátott. Érd:
Ludas Judit (20) 6637-400, vagy Drgác
Dorottya (70) 3847-258, hitelbolt@invitel.hu 

* RAKTÁRAT BÉRELNÉNK kb. 50-75 m2-es
földszinti helyiséget bútornak, csakis ked-
vező áron. Lehet biztonságos garázs,
házrész is, ha a rakodás nem akadályozott.
Tel: (30) 550-3370

* Gödöllőn, Kossuth L. u. kiadó 11 m2-es
üzlethelyiség berendezéssel. (Alacsony rezsi,
kevés bérleti költs.) Érd: Érd: (70) 286-2939

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZI LAKÁSOK VE-
RESEGYHÁZON, SZADÁN 22 MFT-TÓL!
KIEMELT AJÁNLATUNK:
* A Kazinczy körúton 85 nm-es, 3
szobás, téglaépítésű, földszinti,
kéterkélyes, felújított lakás teljes
berendezéssel együtt sürgősen eladó.
Irányár: 17 mFt.
* A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
sürgősen eladó.  Iá: 15,9 mFt.
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600 nm-
es, megosztható, szép, szabályos
építési telek kellemes környezetben
eladó. Iá:19 mFt.
* SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690
nm-es, közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá:
9000Ft/nm.

* DOMONYVÖLGYBEN, tóparton,
lovaspark mellett csendes környe-
zetben nappali + 2 szobás, 3 szintes,
garázsos, hangulatos lakóház 792 nm-
es parkosított telken eladó. Iá: 29 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Paál László közben
2+fél szobás, konvektoros, kéterké-
lyes, jó elrendezésű, első emeleti lakás
2009. április 1-től, hosszútávra bér-
beadó. Bérleti díj: 80 e Ft/ hó+ rezsi.
* A NAGYFENYVESBEN, 1000 nm-es
telken, kellemes utcában, 360 nm-es, 3
szintes, két generáció számára is alka-
lmas, garázsos lakóház üzlethely-
iséggel eladó. Iá: 42 mFt.
CSALÁDI  HÁZAK  GÖDÖLLŐN:
* A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nap-
pali +4 szobás, 1998-ban újjáépített csalá-
di ház melléképülettel eladó. Iá: 23,8 mFt.
* A Lázár Vilmos utcában 1989-ben épült,
908 nm-es, panorámás telken nappali +3
szobás családi ház eladó.  Iá: 27,8 mFt.
* A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai
konyhás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es
melléképülettel, garázzsal, tárolókkal,
ólakkal eladó. Irányár: 25,9 mFt.
* A Blahán, nappali +3 szobás, garáz-
sos, alápincézett, 100 nm-es, hangu-
latos családi ház 640 nm-es, parkosí-
tott telken eladó. Irányár: 29,5 mFt.
* Az Alvégben 993 nm-es telken, 60 nm-
es, kétszobás családi ház pincével, garáz-
zsal, nagy műhellyel eladó.  Iá: 24 mFt.

* Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es,
nappali + 3 szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Beépített konyhabútor, dupla
garázs, mosókonyha, szauna. Iár: 28 mFt.
* A Csanakban 2007-ben épült, 190 nm-
es, nappali +4 szobás, amerikai kony-
hás igényes, garázsos ikerházfél eladó.
(Gondozott kert, öntöző rendszer,
víztisztító, vízlágyító rendszer, közpon-
ti porszívó, riasztó). Irányár: 46,9 mFt.
IPARI TERÜLETEK, SZÁNTÓK:
* GÖDÖLLŐN, az Irtványosban 1062
nm-es szántó eladó. Irányár: 1,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a valkói út mellett 11190
nm-es szántó eladó. Iá: 7,9 m Ft.
* GÖDÖLLŐN, a Vásártér mellett egy 6
hektáros szántó 1000Ft/nm áron és egy
fél hektáros szántó 600 Ft/nm áron eladó.
* GÖDÖLLŐN, az Isaszegi úton 1500
nm-es, közművesített ipari terület
eladó. Iá: 22,5 m Ft.
* A BAGI CSÁRDA mellett 3766 nm-es
telephely eladó. Irányár: 30 mFt.
* MOGYORÓDON, 11 hektáros ipari
terület autópálya közelében eladó.
Irányár: 5000Ft/nm.
* GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nm-
es terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800Ft/nm.



* 135 m2-es megosztható helyiség kiadó vál-
lalkozás céljára Gödöllő kertvárosi részén.
(Családi ház földszinti része.) Teljes közmű,
ipari áram. Tel: (20) 968-4454

* Gödöllő központjában a Szent Imre
utcában 100nm-es kétszintes, jó
megközelítési és parkolási lehetőséggel ren-
delkező ingatlan iroda vagy lakás céljára,
hosszútávra kiadó. Tel.: (30) 380-5875

* Irodának is alkalmas lakás (több hely-
iséggel) hosszútávra kiadó Gödöllő közpon-
tjában. Érd: (20) 9594-402

*Gödöllő központjában 50 m2-es üzlethelyiség
50 ezerért bérbeadó. Tel: 06 (20) 356-6562

* Gödöllőn Szt. János u. 5. sz. alatti
Szolgáltatóházban 32 m2-es földszinti, és
64 m2-es emeleti helyiség kiadó. Érd:
Szolgáltató Szövetkezet (28) 410-019

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

* Gödöllőn, Palotakerten Óvodával szemben
üzlethelyiség hosszútávra kiadó. Érdeklődni a
helyszínen vagy a 06 (20) 293-8819-es  számon.

* Franchise jellegű, Gödöllőn és környékén
bevezetett, könyvelési számokkal is alátámasz-
tottan kiválóan működő RUHÁZATI
KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁS a tulaj-
donosok költözése miatt ÁTADÓ /ELADÓ 5 M
Ft/ üzlet díjért rövid megtérüléssel, folyamatos
szakmai támogatással, az üzlethelyiségek tula-
jdonjogával vagy anélkül. Csak komoly érdek-
lődők jelentkezését várjuk: 20/913-8837

* ELADÓ (Napfény) 5 db álló magasított
kifogástalan szekrénysor. Ár megegyezéssel.
KIADÓ GARÁZS! Fedett, fűtött, őrzött, biz-
tonságos Gödöllőn a Kertvárosban. 8-
10.000 Ft/hó. Tel: (20) 3963-164

ÁLLÁS

* Gödöllőn üzemelő étterembe megbízható
takarítót keresünk 4 órában. Érd: 30/223-9801

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

* Gödöllő központjában lévő sörözőbe pul-
tosfelszolgáló hölgyet felveszünk. Tel.:
70/312-5965

* Jó műszaki érzékkel rendelkező munkatár-
sakat keresünk Gödöllői székhelyű
cégünkhöz. Elvárás: középfokú végzettség,
alapszintű számítógépes ismeretek.
Előnynek számít: bármilyen elektronikai
területen szerzett tapasztalat (de nem
követelmény) Ha hirdetésünk felkeltette az
érdeklődését, akkor  jelentkezzen: 06-30-
938-0815; vagy email-ben küldjön önéletraj-
zot: munkakereso@gmail.com

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

* Becsületes, megbízható sofőrt keresel?
Megtaláltad. Harmincéves gyakorlattal B-
C-E kategóriákkal, gépipari érettségivel,
számítástechnikai alapismerettel Gödöl-
lőn, vagy környékén állást keresek. Tel:
(30) 857-5605

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

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

16 Gödöllői Szolgálat 2009. március 18.

A Szent István Egyetem, Gazdasági

Főigazgatóság Számviteli főosztálya

(Gödöllő, Páter K. u. 1.) álláspályázatot hirdet

ügyvivő szakértő munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás részletei 2009. március
15-től március 31-ig terjedő időszakban 

a www.kszk.gov.hu, a
www.szie.hu/allaspalyazatok, internetes

oldalakon, valamint az Egyetem
Hirdetőtábláján megtalálhatók.
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* Gödöllői munkaerő-kölcsönző cég
keres Gyógyszergyártó, Gyógyszer-cso-
magoló munkakörbe vegyipari, élelmisz-
eripari, gyógyszeripari végzettségű
munkavállalókat azonnali kezdéssel! A
jelentkezéshez szakmai önéletrajz szük-
séges! Humánia Kft. 2100 Gödöllő, Páter
K. u. 1. A ép. Alagsor 1., 2. iroda,
www.humanaiakft.hu 70/370-1007

* Alkalmi munkalehetőség! Gyümölcsfák
metszéséhez értő, megbízható, alapos alkal-
mi munkaerőt keresek. Érd: (20) 9443-356

* HALŐR és TÓGAZDA VIZSGÁVAL állást
keresek. Tel: (20) 3509-257

* Kerti munkát vállalok: ásást, kapálást,
gazolást, fűnyírást, fűültetést, kerítésfestést,
favágást, bármilyen házkörüli munkát.
Vernyik János, Gödöllő, Bartók B. u. 8. Tel:
(28) 418-360

* Vendégkörrel rendelkező fodrászokat
felveszünk. Gödöllői Szolgáltató
Szövetkezet Gödöllő, Szt. János u. 5. Tel:
(28) 410-019

* Szent János u. Óvoda DAJKÁT KERES
határozott időre. Előny dajkaképző és
néhány év gyakorlat a szakmában. Érd: (28)
430-243

* Gödöllő környéki kiskereskedelmi
egységeinkbe napközbeni munkavégzésre
határozott fellépésű kidobót keresünk áru-
biztonsági feladatok ellátására. Gépkocsi
szükséges. (70) 365-0700

* Házak, lakások, irodák takarítását vállalom.
Hívjon bizalommal! 06 (70) 667-4635

* 24 éves dolgozó, független lány rendsz-
eres vagy eseti jelleggel gyermekfelü-
gyeletet vállal. Szükség esetén bármilyen
más munkába besegítek. (30) 649-2060



SZOLGÁLTATÁS

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

* TAVASZI KERTSZÁNTÁSHOZ
KISTRAKTOROST GÉPPEL KERESEK.
Tel: (28) 415-073

* KÖLTÖZTETÉS, csomagolás. Gödöllő bel-
területén szállítás 2000 Ft-tól..
Költöztetéshez dobozok olcsón eladók! Tel:
(30) 645-3448

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villany-
bojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel:
(30) 300-6200. www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás
vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555
w w w . n o n s t o p - g y o r s s z o l g a l a t . h u ,
www.dugulaselharito.hu 

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

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu 

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2
órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak
teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.

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

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

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

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, 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

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés,
dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bér-
lési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06
20 423-4828,  www.interiortrans.hu 

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

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

* 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 festőmunka, garanciá-
val. Gipszkartonozás és dekorációs munkák.
Tel: (30) 386-4456

* PARKETTÁS vállal hagyományos és sza-
lagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.

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

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

* ÁPOLÁST, gondozást, injekciózást,
vérvételt vállalunk otthonában. Rendelőig,
kórházig való eljutáshoz is segítséget nyúj-
tunk. www.flott2003kft.hu/segitokez Tel:
(30) 436-1023

* 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

* REDŐNYÖS. Készítés + javítás. Tel: 06(1)
216-1496, (20) 9943-145, (28) 410-478

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

* Lakás gyorsszerviz. Vállalok lakatosmunkát
(zárak, heveder zárak), vízvezeték, vizes-
blokkok szerelését (tartozékai és javítása),
csatorna rákötést, tisztítást, bojlerek felújítását
garanciával. Tel: (30) 347-2064 (8-22h-ig)

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem
italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bár-
milyen kerítés-készítés, javítás, festés.
Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés,
lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák,
tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094

* KÁRPITOS: kárpitozott bútorok javítását,
áthúzását vállalom. Telefon: (28) 407-188,
(30) 857-1723 

* KERÉKPÁRSZERELŐ HÁZHOZ JÖN!
Vállalom biciklijének teljes körű karbantartását.
Fékek javítása, váltó beállítás, lánc csere,
defekt stb. Kérem, hívjon! (70) 327-8178

* Számítógép szerelés, új konfigurációk
összeállítása, programtelepítés garanciával.
Weboldal készítés, arculattervezés, rövid
határidővel. 06 (70) 667-4635

* Szakápolói képesítéssel, 10 éves gyakor-
lattal házi betegápolást – gondozást vállalok
Gödöllő környékén. Tel: (30) 501-9207

* Lakások, családi házak takarítását vállalom
Gödöllőn és környékén. Tel: (20) 420-1880

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

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

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

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

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

* Itt a tavasz! De jön a nyár! Speciális
(izületkímélő) izom + vákuum training. Látványos
eredménnyel csak heti 2×35 perc, jojó effektus
nélkül. Remsey krt. 7. (70) 978-7778

* „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

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

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA -
IRATKOZZON KOMMUNIKÁCIÓS NYELV-
TANFOLYAMOKRA MOST CSAK 19 000
FORINTÉRT! ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSO-
PORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK.
ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TAN-
FOLYAMOK. RÉSZLETEKÉRT KERESSE
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-
40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.
WWW.STUDIOONLINE.HU

* TOP-TAN: Headway Pre-Intermediate tan-
folyam indul heti 2X3 órában, max. 5 fővel:
kedd-csütörtök: 18.00-20.15-ig. Újrakezdők
jelentkezését várjuk. Tanfolyamok és infor-
mációk: 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 vizs-
gára, érettségire felkészítés matematika,
fizika, kémia tantárgyakból. További informá-
ciók: 28-423-744, 30-908-4130.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Tojás, a csoda
Nemcsak a mesékben. Hihetetlen, hogy amit
lágy tojásként elfogyasztunk, abból 21 nap
alatt kikel egy élőlény, amelyiknek DNS
szekvenciája 85%-ban megegyezik az
emberével… Csoda, ami a tojásban elfér, a
kiscsibe törődést jelző csipogásának nem
tudunk ellenállni. Magyarországon mintegy
300 tojás fogyasztása jut évente, fejenként. 
A gasztronómiában a legsokoldalúbb anyagot
a tojás adja. Tésztagyúráshoz, habokhoz,
krémekhez, majonézhez, mártásokhoz (hol-
landi) s még számtalan formához adja a
nélkülözhetetlen hozzávalót a tojás. A közép-
korban ragasztóanyagként, s a festészetben is
nélkülözhetetlen volt. Alakja tökéletes forma,
ellenáll a fizikai, kémiai behatásnak. Időtálló,
hűtőben hetekig, mély hűtve akár fél évig is
eláll. Ázsiában ismert a 100 napos érlelt
tojás, de ismert a tojásban érő csibe
fogyasztása is ínyencek részére.
Megdöbbentő élmény a strucctojásból
készült tükörtojás - mint egy hallucináció.
Különösen hat, ha ráteszünk egy fürjtojást,
ami általában csak díszítés salátákba, sült
húsra. A tojás mindent tud.
Ragasztóanyagként használjuk a panírban,
bundázott húsokban összefogja a zsemle-
morzsát, mandulát, diót. Fehérjéből habot
verve a forró fagylaltnál, s más
süteményeknél hőszigetelő. Bor vagy
pálinkakészítésnél a legjobb derítőeszköz.
Kürti Miklós, Angliában hírnevet szerzett
fizikus a tojásban végbemenő hőhatások
vizsgálatával szerzett világhírnevet a
gasztronómiában. Családja bánatára heteken
keresztül készített tojásételeket, hogy
rájöjjön, mi az optimális idő és hőmérséklet
egy habart vagy lágy tojás ideális
elkészítéséhez. (Ez már a hajóorvos
Gullivernek is gondot okozott.)
Belgyógyászok szerint a tojás elenged-
hetetlenül fontos a modern étkezésben. Bár
tartalmaz koleszterint, ami az epevezetéken
keresztül távozik a szervezetből, ám az epe
kiáramlásnak, de a legfőbb ingere a tojás.
Emiatt az elmúlt tíz évben ismét hasznosnak,
sőt elengedhetetlenül fontosnak tartják a
tojásfogyasztást.
Mi is számtalan formában használjuk.
Megrendelhető a strucctojás (5-6 embernek
elegendő), főként díszítés végett használunk
fürjtojás, hidegtálak nélkülözhetetlen
alkatrésze a tyúktojás, s a korábban már
említett csokiszuflénk tojás nélkül bánatos
emlék sem lenne.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



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

* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő
központjában. Tel: (30) 274-1797

* Szakrajz korrepetálást vállalok asztalos
szakmunkásoknak. Érd: (70) 577-1257

* Mozgással az egészségért! Óvodásoknak
mesés – gyerekjóga, felnőtteknek Csikung
és személyre szabott mozgásterápia pro-
gram indul Gödöllőn. Részletes tájékoztatás:
Láng Judit mozgásterapeuta (70) 241-7893

* ANGOL óraadás, korrepetálás Angliában
élt középkorú nőtől, igény szerint otthonában
is. Mobil: (30) 724-2476

TÁRSKERESŐ

* Hosszútávú kapcsolat reményében kere-
sek egy tanult intelligens, a többséghez tar-
tozó 35-40 év közötti, füst, drog, alkohol-
mentes, gyermektelen, v. csak 1 gyerekkel
rendelkező független, elvált v. özvegy höl-
gyet, aki még vállalkozik a családi életre. Én
180/85/45. 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

* Óriási könyvvásár! Minden könyv 250
Ft/db. Vörös Oroszlán Teaház, 1061
Budapest, Jókai tér 8. Érd: (70) 2196-988

* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papír-
régiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230

* Eladó komplett fürdőszoba: fürdőszobafal
(tükrös, lámpás, beépített mosdótál,
csaptelep), faliszekrény, csaptelep (új),
170es kád (új). Érd: (20) 5590-211

* Eladó világos sárga sarokülő és egy hozzá
tartozó puff (hasított bőr), franciaággyá
alakítható, ágyneműtartós. Érd: (20) 5590-211

* Konyhai sarokülő (párnás, tároló rekeszes)
160×120-as, két székkel és kihúzható asztal-
lal (70×110) eladó. Érd: (20) 55-90-211

* Eladó Römer King autóülés 0-18 évesig,
bicikliülés 5 évesig, utazó ágy 22 kg-ig,
csúszda 5 évesig, biciklis fejvédő 5 évesig.
Tel: (28) 418-923, (30) 948-6151

* Wharfedale hangfalszett 5.0 eladó! Ár
megegyezés szerint. Érd: (70) 262-2274

* Eladó jó állapotban lévő fiú gyermek
holmik félévestől 2éves korig. Bodyk, nadrá-
gok, kabátok, ingecskék, 19-es bőrszandál,
Nandy hordozókendő, bébiétel melegítő.
(70) 9330-726

* Megkímélt komplett 8 darabos bababútor,
3 ajtós szekrény, pelenkázó, kiságy matrac-
cal, 5db 4polcos tároló szekrény eladó. Ára:
70e Ft. Tel. 06 (30) 2782-975

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, gyor-
saság, házhozszállítás!

* Eladó Német spicc 9 hónapos kistermetű
kutyus. Oltásai megvannak. Jelképes
összegért. 5000 Ft. Tel: (20) 428-7840

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* ROBOGÓ ÉS KERTI GÉP SZERVIZ
KEREPESEN! Robogók és kerti gépek szaksz-
erű javítása, szervizelése, szezonra felkészítése,
alkatrész beszerzés. Érd: (70) 244-0563

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

EGYÉB

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

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
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 szállítás. 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

Utazni jó!
Nyerő árak a TUI-nál

Napjainkban mindenhol csak a gazdasági válsá-
gról hallunk, ezért örömmel számolok be néhány
jó ötletről, melyek segítségével Önök külföldi
nyaralásukat és annak árát már a foglalás napján
biztosíthatják.
A bizonytalanság egyik piaci szereplőnek sem jó,
a forint euróval szembeni gyengülése tovább
nehezíti a magyar utazásszervezők helyzetét,
mivel a tél folyamán a nyári szezonra összeállí-
tott katalógusok és utazási ajánlatok 280-290
forintos euró árfolyamon lettek átszámolva. Az
euró árfolyama azóta körülbelül 10%-al
emelkedett. Senki sem tudja mit hoz a jövő, de ha
tovább fokozódik a forintgyengülés akkor az
utazásszervezők kénytelenek lesznek továbbhárí-
tani ügyfeleikre az utak drágulását, akik vagy
elfogadják az áremelést, vagy pedig lemondanak
a nyaralásról. Egyetlen Magyarországon beje-
gyzett utazásszervező, a Magyar TUI gondolt
előre egy ilyen helyzetre és az eurót még tavaly
250 forintos árfolyamon megvásárolta, így a
nagyon kedvező árfolyammal kalkulált World of
TUI utazásokra árgaranciát tud vállalni. Szintén
igaz ez a World of TUI márkacsoporthoz tartozó
Terra utazásokra, amely autóval útnak indulók-
nak kínál apartmanokat és szállodákat, elsősor-
ban Horvátországban és Olaszországban.
Nyaralásuk tervezésekor mindenképp olyan
utazásszervező és utazásközvetítő mellett
döntsenek, amely biztos anyagi háttérrel ren-
delkezik. A TUI ilyen szempontból is biztonsá-
gos megoldást jelent az Önök számára, hiszen
Európa piacvezető utazásszervezője épp idén
ünnepli fennállásának 40. évét. Ezt a biztonsá-
got sugallja új szlogenjük is: „Mindenkit haza-
hozunk, azokat is akik nem akarják„
Játék! Játék! Játék!
Hogyan nevezik azokat a Gulet katalógusban
található szállodákat, ahol magyar nyelvű ani-
mátorok foglalkoznak a gyermekekkel? 
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre
várjuk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI ajándékcso-
magot sorsolunk ki. Beérkezési határidő: 2009.
március 24. Nyilvános sorsolás időpontja,
helyszíne: 2009. március 25. 12 óra, Sissy Utazási
Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16. (GT)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. MÁRCIUS 25.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte:

Baróti Miklós (Kazinczy krt.
21.)
Fürjes Kálmán (Kaffka u. 2.)

A Trafo Club belépőjét nyerte:

Dobi Magdolna (Erzsébet ki-
rályné krt. 10.)
Bokor Tibor (Németh L. u. 2.)

A besnyői Gazdaáruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte:

Gecse Dezsőné (Tölgyfa u. 11.)
Rusznák Melinda (Akácfa u.
31.)

Recept
Citromos szelet

HOZZÁVALÓK:
A tésztához: 25 dkg sütőmargarin, 3 db tojás, 0,5 dl tej, 1 csomag sütőpor,
85 dkg finomliszt, 25 dkg porcukor.
A krémhez: 35 dkg sütőmargarin, 3 db nagyobb citrom leve, 30 dkg porcu-
kor, 6 dkg rétesliszt:, 5 dl tej.
ELKÉSZÍTÉS:
A margarint elmorzsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a tojásokat, cukrot, tejet, a
sütőport és tésztává gyúrjuk. Öt egyforma darabra osztjuk, és külön-külön
a sütőlemez méretére nyújtjuk. Minden lapot külön, előmelegített sütőben 190°C-on 10 percig sütünk, majd hagyjuk kihűlni. A krémhez
a lisztet elkeverjük 1dl tejben, és belefőzzük a maradék felforralt tejbe. Állandó keverés mellett addig főzzük, hogy egységes masszát
kapunk. A margarint a cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a kihűlt masszát, a citrom levét és addig keverjük, amíg krémet kapunk.
Egy tálcára rakjuk a tészta első lapját, megkenjük a krémmel és befedjük a következő lappal, amelyet megint megkenünk és így tovább
az utolsó tésztalapig. Ezt nem kenjük meg, hanem ráborítjuk a sütőlemezt és nehezéket teszünk rá. Másnapig hűtőbe rakjuk, majd eltá-
volítjuk a nehezéket, fóliával letakarjuk és még egy napig a hűtőben hagyjuk. A tetejét megszórjuk porcukorral.

„ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG – ÖRÖK ÉPÍTÉSZET“

TÖRTÉNELMI KINCSEINK A HARMADIK ÉVEZREDBEN

2009. március 26., csütörtök, 10.00

Gödöllői Grassalkovich-kastély, díszterem

A magyar kulturális örökség védelme és annak sikeres teljesítéséből fakadóan a kulturális tu-
rizmus fejlesztése, társadalmi ügy. E körbe tartozik az a szinte egyedülállónak mondható honi
épített örökség, amely szemmel láthatóan képes megmutatni hazánk történelmét, kulturális
gazdagságát. A fenti témakörben szervezett konferencia jó alkalmat teremt az eredmények
összegzésére, a mutatkozó nehézségek számbavételére, valamint a jövőbeli tervek, elképzelé-
sek felvázolására.

Köszöntőt mond dr. Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója.

Előadók:
Mányai Roland főosztályvezető, Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárság
dr. Mezős Tamás elnök, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
dr. Czoma László igazgató, Helikon Kastélymúzeum Kft.
Varga István ügyvezető igazgató, a Monostori Erőd Kht.
Bánki Erik elnök, Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottság
dr. Niklai Ákos elnök, Magyar Turizmus Zrt. igazgatósági
dr. Krassay László alpolgármester, Gödöllő

Részvételi díj: 3250Ft + Áfa/fő


