
Az időszaki kiállítás ez alkalommal
Blaha Lujzát állítja a középpontba,
akinek városunkkal való kapcsolatá-
ba és színészi pályafutásába egyaránt
bepillantást enged. A tárlat segítsé-
gével az érdeklődők megismerhetik a
személyéhez kapcsolódó gödöllői em-
lékeket, színpadi és filmes pályafu-
tását.
Kerényiné Bakonyi Eszter muzeo-
lógus érdekes, különleges anyagot ál-
lított össze, melyben festmények,
fényképek, színházi plakátok mellett
többek között a Budapesti Történeti
Múzeum Blaha hagyatékából láthat-
ják majd a színésznő több személyes
tárgyát.
A kiállítás több ritka darabbal büsz-
kélkedhet. Így például felépítik az
egykori Nemzeti Színház egy korabe-
li színpadképét, megcsodálhatjuk a
művésznő eredeti ruháját, sőt, egy
makett segítségével az egykori legen-
dás színházat is. A tárlat egyik külön-
legessége lesz az 1916-ban bemuta-
tott „A nagymama” című film meg-
maradt mindössze néhány perces rész-
lete, aminek segítségével ma is élvez-

hetjük Blaha Lujza
játékát.
A kiállítás részét
képezi majd a szí-
nésznőt ábrázoló
mellszobor, ami
február 27-én ér-
kezett meg váro-
sunkba a Művé-
szeti Szakszerve-
zetek Szövetségé-
nek székházából.
Bory Jenő szob-
rászművész alko-
tásának eredetije
Blaha Lujza szülő-
városa, Rima-
szombat főterén
áll. A 63 cm magas alkotás Pécsi
Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas szín-
művész, városunk díszpolgára segít-
ségével került Gödöllőre. Pécsi Ildikó
egyébként több relikviával gazdagí-
totta a kiállítás anyagát, s a március
10-ei megnyitón az ő tolmácsolásá-
ban szólalnak meg Blaha Lujza saját
szerzésű dalai. A tárlatot dr. Ács Pi-
roska, az Országos Színháztörténeti

Múzeum és Intézet igazgatója nyitja
meg. 
Az esemény kísérőrendezvényeként itt
mutatják majd be a gödöllői híres höl-
gyek tiszteletére készített tortákat, ami-
ket a Solier Étterem cukrászata álmo-
dott meg. 
A tortakülönlegességek megalkotását
hosszas kutatómunka előzte meg. En-
nek során áttanulmányozták az érintett

korok sajátosságait, korstílusát, sza-
kácskönyveket, történelmi leírásokat, az
érintett századok receptúráit, íz-világát,
valamint az ünnepelt Hölgyek kedvenc
édességeit. A Blaha Lujza, Mária Valé-
ria, Léda (Brüll Adél), Erzsébet királynő
torták feltehetően szintén akkora sikert
aratnak majd, mint a múlt évben bemu-
tatott Mária Terézia tiszteletére alkotott
különlegesség. jb
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Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 A Nők Éve

Készül a Blaha Lujza kiállítás
Már csak néhány nap, és március 10-én  a Városi
Múzeum “A piros bugyelláris” – Blaha Lujza Gö-
döllőn című időszaki kiállításával megnyílik a
2012-es tematikus év. A rendezvény a Híres Höl-
gyek Gödöllőn – 2012 A Nők Éve programsorozat
és egyben a Gödöllői Tavaszi Napok nyitórendez-
vénye.

A hét végén újabb nagy sikerű koncertet
adott a Gödöllői Szimfonikus Zenekar a
Művészetek Házában.

(5. oldal)

Megnyílt László Dániel festő Mária-út
című tárlata a Művészetek Háza kiállítóter-
mében.

(6. oldal)

A TEVA-GRC női röplabda csapata a Mis-
kolc 3-0-ás legyőzésével simán bejutott a
bajnoki elődöntőbe.

(8. oldal)

A Magyar Olimpiai Bizottság
közgyűlése vasárnap elfogadta
a sporttörvény előírásait tartal-
mazó alapszabály módosítását
és új elnökség is alakult. A
MOB-közgyűlésen Borkai Zsolt
maradt az elnök, míg az ötfős
elnökségbe a legtöbb szava-
zattal választották be Gémesi
Györgyöt.

A most újjáalakult Magyar Olimpiai
Bizottságban technikailag mindenki
lemondott az abban vállalt tisztsé-
géről, amelyet eredetileg 2013-ig töl-
tött volna be. Az új választások faj-
súlyosságára mi sem jellemzőbb,
hogy az új MOB a hazai sportélet tel-
jes spektrumát „lefedi”; a köztestület-
nek így a korábbi 160 fő helyett im-
már 240 tagja van.

(folytatás a 8. oldalon)

MOB közgyűlés

Megújulás

Gémesi György és Molnár Zoltán
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Új kezdeményezést indított út-
jára a Lakásszövetkezetek és
Társasházak Gödöllői Egyesü-
lete (LOSZ). A szervezet kerek-
asztal beszélgetésekre invitál-
ja a helyi közüzemi szolgáltató-
kat, amelynek során a közös
képviselőkkel együtt vitatják
meg a legfontosabb feladato-
kat, a leggyakrabban felmerülő
problémákat. A találkozók cél-
ja, hogy őszinte, jobbító szán-
dékú beszélgetéssel segítsék,
és tegyék minél zökkenőmen-
tesebbé az együttműködést.

Az első találkozóra február 23-án ke-
rült sor a Városházán. A megbeszé-
lésre ez alkalommal a DMRV gödöl-
lői üzemigazgatóságának vezetőit in-
vitálta Dolányi Sándor, a LOSZ gö-
döllői szervezetének vezetője, aki
hangsúlyozta, a közös képviselők és a
szolgáltatók is soha nem tapasztalt
nehézségekkel küzdenek a lakók ne-
héz anyagi helyzete miatt. Most kü-
lönösen fontos, hogy a felmerülő
problémákat kellő toleranciával tud-
ják kezelni, s erre mindkét félben
megvan a szándék. 

A vízszolgáltatással kapcsolatos
kérdéseket Fekete Ferenc, a DMRV
gödöllői üzemigazgatóságának veze-
tője és munkatársai válaszolták meg.
A közös képviselők leginkább a leol-

vasással, a szolgáltatási díjakkal, az
elszámolással, a főmérők cséréjével
és javításával kapcsolatban tettek fel
kérdéseket, amiket már a találkozót
megelőzően eljuttattak a DMRV-nek.
Így részletes és pontos válaszokat
kaptak az érdeklődők, akik egyúttal
megismerhették azokat a problémá-

kat is, amikkel a szolgáltatónak kell
megküzdenie a mindennapok során.
Ezek közül Fekete Ferenc kiemelte az
órák hozzáférhetőségét, valamint a
fogyasztók részéről történő adatszol-
gáltatási kötelezettség elmulasztását. 

A megbeszélést mindkét fél pozi-
tívan értékelte, a résztvevők szerint
sokat számított, hogy megismerték
egymás gondjait, de felmerült olyan
probléma is, amire máris sikerült

megoldást találni. Így például, a
DMRV képviselői felhívták a figyel-
met arra, hogy az internetes ügyinté-
zés jelentősen megkönnyíti és meg-
gyorsítja az ügyintézést, s támogatták
azt a kezdeményezést is, hogy a kö-
zös képviselőket kiemelten kezeljék,
mivel ők többszáz ügyfelet képvisel-
nek. Egyetértettek abban is, hogy a
jövőben a lakossági tájékoztatásnál a
helyi médiumok kapjanak a korábbi-
nál nagyobb szerepet. A megbeszélés
végén Fekete Ferenc munkaértekez-

letre és üzemlátogatásra is meghívta a
résztvevőket, hogy jobban megismer-
hessék munkájukat. 

A tervek szerint a találkozók a jö-
vőben folytatódnak. A LOSZ a
VÜSZI Kft., a Zöld Híd és a TÁVHŐ
Kft. vezetőivel egyezteti az időpon-
tokat. Mint megtudtuk, valamennyi
szolgáltató örömmel fogadta a meg-
keresést. jk

Új típusú együttműködést szorgalmaz a LOSZ

Partnerek és nem ellenfelek 
Nem okozott károkat a gödöl-
lői utakban a rendkívüli hideg,
és zavartalan volt az olvadás is.
Bár a VÜSZI Kft. már a tavaszi
munkákra készül, március 15-
ig folyamatos a hóügyelet.

A tavasziasra fordult idő beköszön-
tével a VÜSZI megkezdte a téli idő-
járás okozta burkolati károk felmé-
rését. Az eddigi tapasztalatok alapján
az utak jól viselték a telet, ami jelen-
tősen köszönhető a prevenciónak, a
folyamatos karbantartásnak. 

Zavartalan volt az olvadás is, a víz-
elvezető-rendszer mindenhol jól mű-
ködött, nem volt probléma a patakmed-
reknél sem. Igaz, itt is nagy hangsúlyt
helyeztek a megelőző munkákra, a
medrek tisztítására: az azokba dobált

illegális hulladékot és a télen letört
ágakat még a fagyok idején eltávolí-
tották. 

A kedvező időjárást kihasználva a
napokban megkezdődtek a tavaszi ta-
karítási munkák. A sár és az egyéb
szennyeződések felszedését, a szegé-
lyek takarítását folyamatosan végzik.
A munkák menete megegyezik a csú-
szásmentesítésével: a főbb közleke-
dési utakon kezdik, majd a lakótele-
pek kerülnek sorra, s ezt követően a
mellékutak. A tavaszias idő mellett
azonban számítani kell arra is, hogy
még visszatérhet a tél. A hóügyelet hi-
vatalosan március 15-ig tart, addig
folyamatos a készenlét. Minden mun-
kagép bevethető, s megfelelő csú-
szásmentesítő anyagból is van ele-
gendő tartalék. jk

Már a tavaszra készül a VÜSZI Kft.

Jól viselték az utak a telet

Gödöllőn, a Szent István Egyetemen
rendezték meg február 24-26-ig a IX.
Flóra és Vegetációkutatások a Kárpát-
medencében című konferenciát, ami-
nek fő célja az elmúlt időszak kutatási
eredményeinek és azok ökológiai és
természetvédelmi vonatkozásainak
bemutatása, megvitatása volt. Az elő-
adások és poszterek száma meghaladta
a 140-et, s több mint 200 résztvevő
regisztrált a programra.

A konferenciát szervező Növény-
tani és Ökofiziológiai Intézet jogelőd-
je, az 1929-ben alakult Magyar Királyi
Tudományegyetem Növénytani Tan-
széke hatvan éve költözött Gödöllőre
és folytatta tovább az akkori Agrártu-
dományi Egyetemen önálló oktatási és
kutatási tevékenységét. Olyan elődök
hagyományát követik a mai oktatók és
kutatók, mint (a rektori tisztséget két-
szer is betöltő) Máthé Imre, Hortobá-
gyi Tibor, Précsényi István, Jeanplong
József, Koltay Albert, Kovács Margit
és végül, de nem utolsó sorban Tuba
Zoltán, akinek emlékére a konferen-
ciát ajánlották. 

A tanácskozást köszöntő Hornok
László tudományos rektorhelyettes ki-
emelte, hogy az egyetemen megerő-
södött az alap- és mesterszakon továb-
bá doktori iskolában zajló biológia-

képzés. Emelkedett a felvehető hallga-
tók száma, s tavaly a SZIE biológia
képzésére lehetett a legmagasabb
pontszámmal bekerülni. Füleky
György, a Mezőgazdaság- és Környe-
zettudományi Kar mb. dékánja nagyra
értékelte a flórakutatók által képviselt
szemléletet, mi szerint a Kárpát-me-
dence növényvilágát a földrajzi táj-
egységét szem előtt tartva kutatják.
Megemlítette, hogy más tudományte-
rületeken is polgárjogot nyert ez a
megközelítés. Hozzátette: a táj válto-
zásai a Kárpát-medencében konferen-
ciák történetében a kilencedik előké-
szítésében vesz részt. 

Az 1951-ben született és 2009-ben
elhunyt Tuba Zoltán 1985-92-ig a Gö-
döllői Agrártudományi Egyetem Nö-
vénytani és Növényélettani Tanszékén
docens, majd 1992-től egyetemi tanár
volt. 1997-től a tanszéket és az általa
alapított MTA Növényökológiai kutató-
csoportot, 2001-től a Biológiatudo-
mányi Doktori Iskolát is vezette. 2007-
ben a Növénytani és Ökofiziológiai In-
tézet igazgatója lett. 

Legfontosabb kutatási területe a nö-
vényökofiziológia, szünfiziológia, a
globális klímaváltozás növényökoló-
giája, trópusi növényökofiziológia,
produkcióökológia és a környezetter-
helés bioindikációja mellett flóra és

vegetációkutatás valamint a növény-
földrajz volt. Tuba Zoltán akár a Duna-
Tisza közén, a Zempléni-hegységben,
a Bodrogközben, a Nyírségben vagy a
Taktaközben, akár Brazíliában vagy
Dél-Afrikában vagy Indiában dolgo-
zott, munkatársaival minden esetben a
növényfajok és közösségeik alapos
megismerésére törekedett. Minden ku-
tatóútjáról jelentős herbáriumi és
gyakran élő anyaggal tért haza, me-
lyeket a Növénytani és Ökofiziológiai
Intézet herbáriumában illetve Bota-
nikus kertjében helyezett el. Munkái-
hoz csapatot szervezett maga köré,
melyet rengeteg energiával, nagy hatá-
rozottsággal és még nagyobb szeretet-
tel irányított. 

Eredményeit számos hazai és nem-
zetközi fórumon publikálta. Az egyik
ilyen volt az intézet által 2008-ban
megrendezett nyolcadik flórakonfer-
encia, melyet anyagilag és erkölcsileg
is jelentősen támogatott és amelyen –
bár már súlyos betegen – de még részt
vett, tanácsaival köszöntőjével emelte
a tanácskozás rangját. 

A konferencia nyitóülésén adták át a
Boros Ádám-díjat.  A múlt századi ma-
gyar botanika kiemelkedő alakjának
emléket állító díjban Bauer Norbert
és Kun András részesült.

lt

Rongálás miatt sokan áram nélkül maradtak február 20-án és
21-én az Erzsébet királyné körúton és környékén, a Szent Ist-
ván lakótelepen, valamint a Palotakerten.

Az ismeretlen elkövetők ezúttal a transzformátor állomásokat törték fel,
ahonnan jelentős mennyiségű gázolajat engedtek le és tulajdonítottak el. A
beavatkozás következtében fellépő rövidzárlat miatt a transzformátor állo-
másokhoz tartozó lakásokban hosszabb ideig szünetelt az elektromos áram
ellátás. 
A szolgáltató az ügyben feljelentést tett. A Gödöllői Rendőrkapitányság na-
gyobb értékre elkövetett lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt ismeretlen tettes(ek) ellen folytat bűntetőeljárást. Az okozott kár nagy-
ságát még vizsgálják. bj

Áram nélkül a hidegben

Ismét rongáltak

Komoly változások jöhetnek a
MÁV-nál áprilistól. Az ecoline
portálon megjelentek szerint  a
MÁV-Starton belül ésszerű át-
szervezésre készülnek, úgy,
hogy valóban komoly, sokmil-
liárdos megtakarítást lehessen
elérni. 

A hírek szerint tavasszal komoly mér-
tékben csökkenhet a közlekedő sze-
mélyszállító vonatok száma.

A fő cél az, hogy minél több, ol-
csón üzemeltethető BZ motorvonatot
nyerjenek ki a legkisebb forgalmú
mellékvonalakról; ezek a sokszoros

költséggel üzemeltetett dízelmoz-
dony + két-három kocsival néhány
embert szállító vonatokat váltják
majd ki. Jelenleg a motorvonatból
van hiány, ezért járnak sok nulla for-
galmú vonalon teljesen üresen moz-
donyos vonatok.

A nemrég újranyitott mellékvon-
alak többségén újra csak napi 2 pár
vonat lesz, a menetrendet átalakítják,
s lesz, ahol egy motorkocsival több
vonalat is kiszolgálnak majd.

Szintén megszűnik több, az ütemes
menetrenden felüli vonat, de az elő-
városi forgalomban nem várható szű-
kítés. jk

Tuba Zoltán emlékének ajánlották

Kárpát-medencei flórakonferencia

Már ezen a héten pénteken bejelent-
heti a sztrájkot az FKDDSZ (Fővárosi
Közlekedési Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete).A metró- és HÉV-
vezetőket tömörítő FKDDSZ a többi
BKV-s szakszervezetet megelőzve
pénteken megtette az első hivatalos
lépést. 

A szakszervezet tagjait külön sújt-
ja, hogy a BKV vezetése nem veszi fi-
gyelembe a korábbi egészségügyi
vizsgálatokat, és kiemelné a jármű-
vezetőket az egészségre ártalmas
munkát végzők kategóriájából. Az in-
ternetes lap szerint már ezen a héten
pénteken bejelentheti a sztrájkot a
metró- és HÉV-vezetőket tömörítő
Fővárosi Közlekedési Dolgozók De-
mokratikus Szakszervezete, ha a múlt
hét pénteken megkezdett kollektív
munkaügyi vita eredmény nélkül zajlik.

Jáger István, az FKDDSZ elnöke
szerint a sztrájknak nagy az esélye,
ugyanis a BKV vezetése kijelentette:
addig nem írhatnak alá semmit, amíg

a BKV finanszírozása nem rendező-
dik, az pedig úgy tűnik, hogy nem
rendeződik még egy darabig. Leg-
utóbb múlt hét pénteken találkozott a
főpolgármester és az NGM államtit-
kára a finanszírozás ügyében, de dön-
tés nem született. A főváros tulajdon-
képpen a korábbi csomagját kínálja a
kormánynak, a nagy port kavart útdíj-
javaslat nélkül – emlékeztet a lap.

A jogszabály szerint a sztrájkot
egyhetes kollektív munkaügyi vitá-
nak kell megelőznie. Az egy hét ezen
a héten pénteken jár le. Jáger István
elmondása szerint a héten megkezdik
a sztrájk előkészületeit, és ha pénte-
kig nincs megegyezés, akkor a lehető
legrövidebb időn belül sztrájk lesz.

Az általános sztrájkot a BKV két
nagy szakszervezeti szövetsége, a
VTDSZSZ és a KEKSZ már a február
elején és a hónap közepén tartott de-
monstráción beígérte. Ennek az idő-
pontját szintén márciusban határoz-
ták meg. jk

Az elővárosi közlekedést nem érinti a spórolás

Tavasztól kevesebb vonat?

Ismét sztrájkra készülhetünk

Leállhat a HÉV is

A tavaly novemberben elfogadott gaz-
dasági kamarákról szóló törvény mó-
dosítása alapján 2012. március elsejéig
kell a gazdasági társaságoknak, egyéni
vállalkozásoknak kezdeményezniük a
területi kereskedelmi és iparkamaránál
a regisztrációt, és március 31-ig kell
megfizetni az 5000 forint kamarai hoz-
zájárulást.

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara adatai szerint január elseje óta ed-
dig 200 ezren kezdeményezték a kama-

rai regisztrációt, közülük több mint 129
ezren a február elején elindított online
rendszerben. 

A kitöltött és cégszerűen aláírt űr-
lapot a vállalkozásoknak be kell kül-
deni a cég székhelye szerinti területi
kamarához, amely az 5000 forint hoz-
zájárulási díj megfizetése után nyil-
vántartásba veszi azokat.

Erről tájékoztatják a vállalkozást,
közlik a regisztrációs számát, illetve
azt, hogy milyen ingyenesen igénybe

vehető kamarai szolgáltatásra jogosult
a regisztrált vállalkozás.

A regisztráció nem érinti a fő-
tevékenységként mezőgazdasági tevé-
kenységet folytató vállalkozásokat, a
mezőgazdasági termelőket, a magán-
állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni sza-
badalmi ügyvivői, a közjegyzői és az
önálló bírósági végrehajtói tevékeny-
séget folytatókat.

A törvény 2012. január elsejei ha-
tályba lépését követően létrejövő
egyéni és társas vállalkozások a kama-
rai nyilvántartásba vételt a cégbejegy-
zést követő öt napon belül kell kezde-
ményezniük. bj

Határidő a vállalkozásoknak

Ideje regisztrálni
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A megszorítás neve: Költségvetési korrekció

Csak néhány napot kaptak a miniszterek
Stabil magyar költségvetést akar az EU

Időt kapott a kormány
Százmilliárdos megszorító
csomagot kell kidolgozniuk a
minisztereknek mindössze né-
hány nap alatt. Az idei és jövő
évi költségvetési hiányt csök-
kentő intézkedésekre azért ke-
rül sor, hogy a kormány tel-
jesíteni tudja a konvergencia-
programban vállalt célokat.
Bár hivatalosan nincs össze-
függés a brüsszeli döntés és a
múlt héten meghozott és ki-
hirdetett döntések között, a
szakemberek párhuzamot von-
nak az EB szerdán meghozott
határozata és a február 21-ei
Magyar Közlönyben megjelen-
tett költségvetési kiadásokat
csökkentő intézkedések kö-
zött.

A feladatokra nem sok időt kaptak a
tárcavezetők, az azonnaliak mellett
február 29-ei, és a március 14-ei ha-
táridőt szabtak számukra.

A nemzeti erőforrás miniszterének
a nemzetgazdasági miniszter bevoná-
sával a hónap végéig meg kell tennie
javaslatát 2012. évre vonatkozóan te-
gyen javaslatot a gyógyszertámogatá-
sok csökkentésére, valamint március
14-ig a Széll Kálmán Tervben beje-
lentett 2013. évi gyógyszertámogatá-
sokat érintő intézkedéseken felül is
javaslatot kell tenniük további megta-
karítási intézkedésekre.

A két tárcavezetőnek mindezek
mellett az elektronikus útdíj fizetési
rendszer legkésőbb 2013. július 1-jé-
től történő bevezetésére is javaslatot
kell tenniük. Erre szintén március kö-
zepéig kaptak haladékot.

Ennél jóval rövidebb határidővel,
hó végéig csökkentési javaslatot kell
tennie a nemzeti fejlesztési miniszter-
nek, a belügyminiszter és a nemzet-
gazdasági miniszter bevonásával
2013-ra vonatkozóan a fővárosi helyi
közösségi közlekedésre vonatkozóan
a 2012-es központi költségvetési tör-
vényben szereplő támogatási elő-
irányzatához képest.

Mindezek mellett a nemzetgazda-
sági tárca vezetőjének azonnali ha-
tállyal javaslatot kell tennie a 2012.
évi fejezeti kezelésű előirányzatok és
az egyéb központi kiadások csökken-
tésére.

Szintén azonnal életbe léptetett
döntés szerint a kormány az irányítá-
sa alá tartozó fejezeteknél beszerzési
tilalmat rendelt el az intézményi beru-

házás keretében történő bútor, sze-
mélygépjármű, informatikai eszköz
és telefon beszerzésére. Ez alól csak –
rendkívül indokolt, egyedi esetekben
– a Magyar Államkincstár elnökének
benyújtott, annak véleményével ellá-
tott kérelem alapján, a Miniszterel-
nökséget vezető államtitkár adhat fel-
mentést.

A kormány költségvetési korrek-
ciónak nevezett megszorító intézke-
dései két rendkívül érzékeny területet
is érintenek, egyrészt a gyógyszer-
kasszát, másrészt a főváros közösségi
közlekedését. Az újabb kérdés, mit je-
lent az újabb pénzelvonás az egyéb-
ként is csődközelben lévő BKV szá-
mára.

A gyógyszerkassza újabb kurtítása
ellen már a múlt héten közleményben
tiltakozott a Magyar Gyógyszerész
Kamara, amely súlyos aggodalmát fe-
jezte ki a döntés miatt.

„A 2012-es költségvetés a járóbe-
teg gyógyszerkasszában az előző évi
kiadáshoz képest eleve 100 milliárdos
megtakarítást tartalmaz, a Széll Kál-
mán Terv pedig 2013-ra és 2014-re
120-120 milliárdos megtakarítást irá-
nyoz elő. Ezek az intézkedések mint-
egy 30%-kal csökkentik a gyógyszer-
támogatás mértékét és a korábbi évek
gyógyszerpiaci döntései miatt krízis-
ben lévő lakossági gyógyszerellátás

helyzetét a liberalizáció leál-
lítása és az eddig bevezetett
kompenzációs jellegű intéz-
kedések ellenére tovább
rontják. Az MGYK elnök-
sége emlékeztet arra, hogy a
gyógyszertárak közel egyne-
gyede évek óta vesztesége-
sen működik, 350 gyógy-
szertárat működtető patikai
vállalkozás már rég felélte
saját vagyonát és a körbetar-
tozás mértéke meghaladja az
ágazat éves árrés-bevételé-

nek háromnegyedét. Gyorsuló ütem-
ben növekszik a bezáró gyógyszertá-
rak száma: az elmúlt négy évben te-
vékenységét beszüntető gyógyszertá-
rak fele 2011-ben került erre a sorsra.
Ezért minden olyan intézkedés, ame-
ly a gyógyszertárak árrés-bevételeit
tovább csökkenti, a lakossági gyógy-
szerellátás súlyos zavarait okozhatja.

Az MGYK elnöksége értetlenségét
fejezi ki amiatt is, hogy a kormány-
döntést megelőzően semmilyen
egyeztetés nem volt a tervezett lépé-
sekről, így a döntés lehetséges követ-
kezményeinek mérlegelésére sem
volt lehetőség.

Az MGYK elnöksége tisztában van
az ország súlyos gazdasági helyzeté-
vel, ugyanakkor felhívja a költségve-
tés teljesüléséért és a gyógyszerpoli-
tikáért egyaránt felelős kormány fi-
gyelmét arra, hogy a lakossági gyógy-
szerellátás térbeli és időbeli kiegyen-
súlyozottsága a gyógyszertámogatás
mértékén túlmutató egészség- és tár-
sadalompolitikai elvárás, melyhez to-
vábbi kompenzációra van szükség. A
támogatáspolitika hatékonyságának
növelésében a gyógyszerésztársada-
lom továbbra is érdekelt, azonban
újabb terhek viselésére nem képes.” –
áll a kamara február 22-ei közlemé-
nyében.

(b.j.)

Súlyos következményei lehet-
nek annak, ha a kormány nem
változtat költségvetési politiká-
ján: az Európai Bizottság (EB)
héten meghozott döntése ér-
telmében 495 millió eurónyi
kohéziós támogatást, a teljes
összeg mintegy 29 százalékát
fagyaszthatnak be a 2013-as
keretből. Ez csaknem 144 milli-
árd forint, tehát az eredetileg
tervezettnél ennyivel keveseb-
bet használhatunk fel, ha kor-
mánynak nem sikerül meg-
győznie a brüsszeli döntésho-
zókat arról, hogy a költségve-
tés tartósan és fenntartható
módon az EB által megkövetelt
3 százalékos GDP arányos hi-
ánytartományon belül marad. 

A Kohéziós Alapból kapott támoga-
tásból hazánk közlekedésfejlesztési,
környezetvédelmi nagyberuházáso-
kat valósít meg, az erre vonatkozó
jövő évre kiírt pályázatokat érintheti
tehát a brüsszeli döntés. A már nyer-
tes, megkezdett fejlesztések nincse-
nek veszélyben.

A felfüggesztést várhatóan március
13-án tárgyalja ismét a Pénzügymi-
niszterek Tanácsa, s ezt követően lép-
het hatályba az EB javaslata 2013. ja-
nuár 1-jétől. Ez azonban még mindig
nem jelenti azt, hogy ez a pénz elve-
szett számunkra. Amennyiben a kor-
mány képes úgy átdolgozni a költség-
vetést, hogy annak hiánya a várt 3
százalék alatt maradjon, 2012. de-
cember 31-ig az EB bármikor vissza-
vonhatja a döntést.

Erről Olli Rehn, az Európai Bi-
zottság gazdasági és pénzügyekért fe-
lelős biztosa azt mondta „Most a ma-
gyar kormányon a sor, hogy a fel-
függesztés életbe lépése előtt csele-
kedjen.” Johannes Hahn, a regioná-
lis politikáért felelős biztos pedig fel-
hívta a figyelmet, hogy a javaslat:
„…nyitva hagyja a lehetőséget az
Alap segítségével történő finanszíro-
zás folytatása előtt, miközben esélyt

és időt ad Magyarországnak a helyzet
orvoslására.” Mint az EB sajtóközle-
ményéből kiderül, a döntés nem
egyik pillanatról a másikra született.
Magyarország már 2004. évi EU-
csatlakozása óta eljárás alatt áll a túl-
zott költségvetési hiány miatt, 2005-
ben ehhez kapcsolódóan már két ha-
tározat is született. A helyzet orvoslá-
sának határidejére 2008-at határozták
meg, ezt először 2009-re módosítot-
ták, majd – mivel a Bajnai-kormány-
nak sikerült a költségvetési hiányt
csökkenteni, és az előzetes számítá-
sok is azt támasztották alá, hogy ez a
tendencia hosszú távon is fenntartha-
tó – 2011-et határozták meg a túlzott
hiány fenntartható módon történő ki-
igazításának határidejeként. 

Bár a kormány álláspontja szerint
Magyarország tartani tudja az előírt
költségvetési hiányt, az Európai Bi-
zottság úgy látja, erre nem lesz képes.
Ennek indoka, hogy csupán az egy-
szeri intézkedéseknek, a magánnyug-
díj alapoknak a költségvetésbe történt
átvezetésének és a különadók beveze-
tésének köszönhető az, hogy Magyar-
ország várhatóan a GDP 3,5%-át kite-
vő, jelentős költségvetési többletet
fog kimutatni 2011-re. A számítások
szerint azonban újabb források bevo-
nása nélkül már az idén is hiány mu-
tatkozik majd a költségvetésben, ami
2013-ra elérheti a GDP 3,25 száza-
lékát.

A Kohéziós Alap harmadának eset-
leges befagyasztása jelentősen befo-
lyásolhatja az önkormányzatok rész-
vételét a 2013-ra kiírt közlekedésfej-
lesztési, és környezetvédelmi témá-
ban kiírt pályázatokon.

Fábián Zsolt, a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének főtitkára
azonban nem a kevesebb forrásban
látja a legnagyobb problémát. La-
punknak erről úgy fogalmazott, a bi-
zonytalan helyzet valóban nem ked-
vez a most kiírásra kerülő pályázato-
kon való részvételre. Véleménye sze-
rint azonban az önkormányzatokat
nem elsősorban ez akadályozza majd
a fejlesztésekben, sokkal nagyobb
problémát jelent, hogy a települések
már a pályázatokon történő részvétel-
hez szükséges önerőt sem tudják elő-
teremteni. Az önkormányzatok finan-
szírozásának változása, a pénzügyi
elvonások ezt még inkább ellehetet-
lenítik. Mint azt már megírtuk, jövő
évtől az önkormányzatok saját bevé-
teléből elveszik az iparűzési adó ötö-
dét (Gödöllőn 400 millió forintot), a
gépjárműadót (240 millió forint) és a
helyben maradó korrigálatlan szemé-
lyi jövedelemadó hányadot (630 mil-
lió forint), ami városunk számára ösz-
szesen 1 milliárd 270 millió forint mí-
nuszt jelent majd.

Fábián Zsolt úgy fogalmazott, ez a
nagymértékű elvonás sokkal nagyobb
csapást jelent az önkormányzatoknak
a fejlesztések szempontjából, mint a
Kohéziós Alap egy részének zárolása.

(ny.f.)

Az önkormányzati törvényről rende-
zett konferenciát és kerekasztal be-
szélgetést a Nemzeti Közigazgatási
Intézet február 23-án. A rendezvényt
annak a konferenciasorozatnak a ré-
szeként tartották meg, amit tovább-
képző – és ismeretmegújító céllal
kezdeményezett a szervezet.

A tanácskozáson többek között elő-
adást tartott Farkasné dr. Gasparics
Emese, a Belügyminisztérium önkor-
mányzati helyettes államtitkára, aki
az önkormányzati törvényről beszélt,
valamint dr.Virág Rudolf, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um területi államigazgatás fejleszté-
sével kapcsolatos feladatok ellátásá-
ért felelős helyettes államtitkára aki a
járási rendszer kialakítását, az állam-
igazgatási feladat- és hatáskör telepí-
tés új rendszerét ismertette.

Az eseményen a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége képviseleté-
ben dr. Fábián Zsolt főtitkár vett
részt, aki lapunknak elmondta, bár
önkormányzati részről nagy várako-
zás előzte meg a helyettes államtitkár

előadását, sajnos, továbbra sem hang-
zott el semmi konkrétum arra vonat-
kozóan, mely, jelenleg az önkor-
mányzatoknál lévő államigazgatási
feladatokat kívánja áttelepíteni az ál-
lam a járásokhoz.

Hasznosnak értékelte azonban a
Kúria képviseletében részt vevő dr.
Kalas Tibor bíró által elmondottakat,
aki felhívta a figyelmet arra, hogy az
önkormányzatok az új törvény alap-
ján bíróság előtt is megvédhetik érde-
keiket. Igaz, erre elméletileg koráb-
ban is meg volt a lehetőség, jelentő-
séggel bír azonban, hogy ezt, most
törvénybe is iktatták.

A konferenciát követően kerekasz-
tal beszélgetésre került sor, amelyen
Fábián Zsolt mellet Farkasné dr. Gas-
parics Emese, önkormányzati helyet-
tes államtitkár (Belügyminisztérium),
dr. habil Fábián Adrián, tanszékve-
zető egyetemi docens (Pécsi Tudo-
mányegyetem, Állam és Jogtudomá-
nyi Kar) és dr. Szegvári Péter főta-
nácsos, önkormányzati főtanácsadó,

(Főpolgármesteri Hivatal) vett részt.
A szakemberek ennek keretében az
önkormányzatok törvényességi fel-
ügyeletéről cserélték ki véleményü-
ket.

Fábián Zsolt aggodalmának adott
hangot amiatt, hogy a leendő járási
hivatal vezetők kezébe olyan hatal-
mat ad az önkormányzati törvény
141. paragrafusa, ami lehetővé teszi,
hogy felülbírálják az önkormányza-
tok és a képviselő-testületek tevé-
kenységét, sőt, akár bírságot is szab-
hat ki. A MÖSZ főtitkára úgy fogal-
mazott: megengedhetetlen, hogy egy
politika által befolyásolt személy (A
járási hivatalok vezetőit a kormány n-
evezi ki – a szerk.) felülbíráljon egy
demokratikusan választott testületet.
Kijelentette, a MÖSZ egyetért a tör-
vényességi ellenőrzés szükségességé-
vel, de visszautasít minden arra vo-
natkozó általánosítást, ami szerint az
önkormányzatoknál folyó munka és a
meghozott döntések nem felelnek
meg a jogi előírásoknak.

(ny.f.)

Továbbra sem tudni, mit fognak csinálni a járások

Tanácskozás és kerekasztal beszélgetés

Jean-Claude Juncker, az Euro Group
volt elnöke és Olli Rehn Gödöllőn

Teljesítette a tavalyi 9.500 milliárd
forintos bevételi tervet az adóhatóság;
az idén 10.500 milliárd forintot kell
beszednie, jelentős részét áfából,
melynek ellenőrzése az idén is ki-
emelt feladat – ezt Varga Árpád, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
elnökhelyettese nyilatkozta a sajtó-
nak.

A kormány a hiánycél tartása érde-
kében tavaly szeptemberben 40 mil-
liárd forint többlet áfa beszedését ren-
delte el, amit végrehajtási intézkedé-
sekkel, a beszedés hatékonyságának

növelésével és az ellenőrzések szig-
orításával sikerült elérni. A 2011-es
terv készítésekor ugyanakkor még
nem számoltak azzal, hogy az Euró-
pai Bíróság döntése nyomán 247 mil-
liárd forint áfát vissza kell utalni. A
NAV így is 9.323 milliárd forintot
szedett be a kincstárnak, amely az ál-
lamháztartás adójellegű bevételeinek
92 százaléka – ismertette az elnökhe-
lyettes.

Az idén 10.500 milliárd forintot
kell beszednie a NAV-nak, 1000 mil-
liárddal többet a tavalyinál.             (k.j.)

Idén még több kell

Jól teljesített a NAV
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Nőnapi ajándékkosár nem csak hölgyeknek!

XX. Jubileumi műsor 
Az előadások időpontja:

2012. március 7., szerda: 16, 18 és 20 óra

2012. március 8., csütörtök: 16, 18 és 20 óra

Helyszín: Művészetek Háza színházterme

Jegyár: 400.-Ft/fő

Jegyek már kaphatók a Művészetek Háza Gödöllő
Belvárosi Jegyirodájában (Gödöllő, Szabadság út 6.)

A műsorban közreműködnek: dr. Gémesi György, dr. Nánási Éva, Pécsi Il-
dikó, Bárdy Péter, Benedek Krisztina, Bokor Árpád, Ella Attila, Fábián
Bertalan, Falk László, Fodor Csilla, Gambárné Szántai Ildikó, Hatolkai
Szaniszló, Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Ibolya, Lőrincz József, Mé-
száros Beáta, dr. Pappné Pintér Csilla, Pálfi Sándorné, Pánker László, Prém
Katalin, Rehorovszky Gábor, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tiborczné
Garai Katalin, Tóth Tibor, Vajda Gyöngyvér, Várnai Miklós, Vilhelm Fe-
renc, Zmák Júlia.
Zeneiskola: Ella Attila, Csányi István, Botrágyi Károly, Valastyán Gergő,
Somodi Károly, Ágoston Bence, Katrin Lajos, Buka Enikő, Kósáné Szabó
Beáta, Tápai Dóra.
Garabonciás Színtársulat: Szikra Csilla, Mészáros Beáta, Keresztesi István,
Horváth Anna, Bene Zsuzsanna.

Az est háziasszonya: Pécsi Ildikó

A rendezvény a “Híres Hölgyek Gödöllőn, 2012 a
Nők éve” programsorozat nyitó eseménye

Felhívás koszorúzásra!
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!

Gödöllő város önkormányzata az 1848‐as forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez 2012. március 15‐
én 10 órakor a Főtéren. Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Pe‐
tőfi téren. 

Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil szervezete‐
ket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek
legkésőbb 2012. március 12‐én 16 óráig jelezni, hétfőtől péntekig 9‐16 óra
között a +36/70‐376‐6544‐es telefonszámon, hogy a koszorúzás rendjét
pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szí‐
veskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 9.30 óráig a hely‐
színre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó valamennyi rendez‐
vényre.

Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!

A Szent István Egyetem sport-
csarnokában ad tavaszkö-
szöntő koncertet a Csík Zene-
kar március 10-én, 20 órától. A
Magyar Örökség-, és Prima
Primissima díjas együttes leg-
utóbbi, Lélekképek című albu-
mának dalait szólaltatja meg,
de más, a nevükhöz kötődő
népszerű dalok is elhangzanak
majd.  

A már több mint két évtizedes múltat
maga mögött tudó zenekar saját útját
járja. A kezdeti autentikus népzenei
anyagok után 6-7 évvel ezelőtt új
színt vittek a hazai zenei életbe, ami-
kor könnyűzenei művek is megjelen-
tek palettájukon, sajátos, egyéni fel-
dolgozásban.

Bár a zenekar több szállal is kötő-
dik Gödöllőhöz, most először állnak
itt színpadra.

Szabó Attila, a zenekar hegedűse
városunkban töltötte gyermekkorát,
itt végezte általános és középiskolai
tanulmányait, zenei tudását pedig a
Chopin zeneiskolában alapozta meg.  
Barcza Zsolt, aki a cimbalmot szólal-

tatja meg a koncertek során, szintén
Gödöllőn gyerekeskedett. Ide járt ál-
talános iskolába és gimnáziumba, a
zeneiskolában pedig Láng Gabriella
zongoraművész tanítványa volt, aki-
től saját bevallása szerint nem csak a
zongorázásról, hanem általában a ze-
nélésről, és a zenei gondolkodásról is
sokat tanult. 

Mint azt Szabó Attilától megtud-
tuk, már több mint öt éve járják azt a
különleges zenei utat, amit leginkább
világzeneként szoktunk emlegetni, de
megtartották az autentikus összeállí-
tásokat is. Mint mondta, izgalmas
feladat a hazai kortárs könnyűzenei

művek feldolgozása,
népzenei elemekkel öt-
vözése, aminek az ötlete
egy Lovasi Andrással
folytatott beszélgetés so-
rán született. Így nem is
meglepő, hogy az első
ilyen dalok a hajdani
Kispál és a Borz együttes
repertoárjából kerültek
ki. Később többek között
Presser Gábor, a Quimby
és más zenekarok érték-

hordozó dalainak is készül átdolgozása,
a közönség reakciói pedig igazolták,
jól gondolta a zenekar, így azokat is
sikerül megszólítaniuk, akik nem is-
merik, vagy idegenkednek a magyar
népzene világától. 

Akik tehát kedvelik ezt a muzsikát,
azoknak mindenképpen érdemes
március 10-én ellátogatni a SZIE
Sportcsarnokba. A koncertre vendé-
get is hívtak: Ferenczy György zenél
majd együtt a kiváló muzsikusokkal.
Akik pedig nem akarnak eddig várni,
akár meg is vásárolhatják a Csík Ze-
nekar Lélekképek című albumát a Ba-
goly könyvesboltban. bj

Műfaj, amely lebontja a zenei határokat

Gödöllőn ad koncertet a Csík Zenekar

A  Polgári Védelem Napja alkalmából a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiállítást rendez a Művé-
szetek Házában 2012. március 1. és 8. között. A kiállítást Benkovics Zoltán pv. dandártábornok, a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitja meg március 1-jén, 14 órakor. 

Az ENSZ 1972-ben nyilvánította március 1-jét a Polgári Védelem Nemzetközi Világnapjává. Azóta, évről-évre világ-
szerte ezen a napon emlékezünk meg arról a szervezetről, mely folyamatosan részt vesz az ENSZ katasztrófák elleni,
megelőző, védekező és helyreállító tevékenységében. 
Ez alkalomból kerül megrendezésre egy látványos kiállítás, melyen a látogató a légoltalom megalakulásától eljut a ka-
tasztrófavédelem szervezetéig, amely napjainkban a  mentőszervezetekkel karöltve látja el feladatait. A kiállítást minden
nap 9-21 óra között tekinthetik meg az érdeklődők. 

Rendkívül kellemes, lelket me-
lengető élménnyel gazdagodhat-
tak azok, akik részt vettek a vá-
ros keresztény felekezetei által
szervezett Házasság hete záró
eseményén a Városháza föld-
szinti nagytermében február 17-
én, pénteken.

Lackfi János költő, műfordító és Bár-
dos Júlia művészettörténész házaspár,
úgy is, mint a „hét arca” avatta be a
megjelenteket az életébe, de még a fel-
menői életébe is. 
Milyen útravalót kaptak a szülőktől,
nagyszülőktől? Bárdos Lajos zeneszer-
zőnek nem csak a műveit – főleg kórus-
műveit – ismerhetjük, de talán már a le-
származottai valamelyikével is találkoz-
hattunk korábban is, hiszen mint Júlia
elmondta, több mint tíz gyermeke volt a
nagyapjának. S ezek a gyermekek is né-
pes családokat alapítottak, ők például,
mint megtudhattuk, heten voltak test-
vérek. 
Lackfi János szüleit abból az időből is-

merem, amikor még „fiatal írók” vol-
tunk – egyiküket sem Lackfinak hívják
–, hallottam tőlük a „kis Janikáról”, az-
tán jóval később követhettem a már fel-
nőtt fiú sikeres költői pályáját.
Kíváncsi is voltam rá. Milyen? Hogyan
ér el olyan sikereket? Nemrég az Apám
kakasa című gyerekeknek szóló verses-
kötetből – melynek az egyik szerzője –
kiderült számomra, hogy öt gyermek
édesapja. 
Azt hiszem, szerencsés volt a találkozá-
sa Júliával. Aki, mint kifejezte magát,
„áldást” hozott a családjából. Még egyi-
kük sem volt húszéves, mikor össze-
házasodtak. Elképzelhető, hogy János
humora e házasságban virult ki. Bát-
rakká tették egymást. Máris, még egye-
temistaként vállalták a gyermekáldást.
Aztán, részben még szintén egyetemis-
taként, négyszer lettek fiatal szülők. 

Soha nem ijedtek meg a nélkülözéstől.
Nem féltek semmitől. Heten, a két fel-
nőtt, az öt gyermek – a legidősebb már
tizenkilenc éves, a legkisebb kilenc –
mindig erősítették egymást. 
Most, az esten egymás kezéből vették ki
újra és újra a mikrofont. Még ezt elmon-
dom… Még ezt… Még ezt… Ezt én
mondom… Ezt te mondd… Ezt nem
kell… De mégis…
Nem lazán, rutinosan meséltek, hanem
kipirultan, izgatottan. Külföldi utakról,
az egyik, különösen izgalmas szülésről,
lakásokkal, házakkal való viszontagsá-
gokról. A végén pedig arról, hogy elju-
tottak oda: ideje lelassulni. Elgondol-
kodni. Szétnézni. Inkább érvényesíteni
azt, amiben különböznek. Ez távolodás
egymástól? Nem, hanem egy másfajta
összetartozás érzése. Mert közben böl-
csebbekké váltak. N. A. 

Jeles évfordulót ünnepel az idén a gö-
döllői Életmód klub. A civil szervezet
immár 10 esztendeje fogja össze a
csontritkulásos problémákkal küzdőket,
valamint azokat, akik a megelőzésre
koncentrálnak. 
A csontritkulást korunk egyik népbeteg-
ségeként tartják számon, ami elsősorban
a nők számára jelent komoly időskori
problémát. Nekik nyújt segítséget a vá-
rosunkban már tíz esztendeje működő
Életmód klub, amit Litkey Andrásné
hívott életre azokból a betegekből, akik
abban az időben a Flór Ferenc Kórházba
jártak kezelésre. A kezdeti 20 fős szer-
vezet mára 120 állandó tagot számlál, s
több érdeklődővel tartják a kapcsolatot.

Mint azt az egyesület egyik régi tagja,
Kalydy Endréné elmondta, már az in-
duláskor sok segítséget kaptak: az ön-
kormányzat partnersége tette például le-
hetővé, hogy gyógytornász segítségét
vegyék igénybe a tornafoglalkozások-
hoz, és hogy – szintén ehhez – sziva-
csokat vásároljanak.  
Az induló létszám hamar negyven, majd
hatvan főre duzzadt, s mivel a csoport-
ban folyó munka iránt nagy volt az ér-
deklődés, rövidesen szervezett, hivata-
los formában folytatták a munkát, ami
már lehetővé tette a pályázatokon való
részvételt is. A  civil szervezetet jelenleg
Kómár Gyuláné vezeti. Mint megtud-
tuk, jelenleg a Művészetek Házában he-

tente egy-egy órát tornáznak a tagok,
húsz-húsz fős csoportra bontva. Kalydy
Endréné elmondta, sok köszönettel tar-
toznak Kovács Balázsnak, a Művé-
szetek Háza igazgatójának és Seres Im-
rének,  akiktől az elmúlt időszakban és
most is minden segítséget megkapnak. 
Bár a klub a fő hangsúlyt a csontritku-
lásban szenvedők tornáztatására helye-
zi, rendszeresen szerveznek számukra
előadásokat, például táplálkozással,
életmóddal kapcsolatos témákban. A ta-
gok mindemellett szívesen vesznek
részt egyéb közös programokon is,
rendszeresek a kirándulások, a mú-
zeumlátogatások. Az egészségügyi
problémák megelőzése azonban elsőd-
leges az ide járók számára. Ezt jól
példázza az is, hogy sokan bekapcsolód-
tak a Szent Imre Kórház stroke megelő-
ző programjába is. jk 

10 éve a csontritkulás ellen

Jubilál az  Életmód klub

Házasság Hete záróest

Bátran, vidáman

Polgári védelmi kiállítás a Művészetek Házában – A légoltalomtól napjainkig 
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Mínusz 80 fok. De akár csak
40. El tudjuk képzelni? S azt,
hogy hónapokig nem jön föl a
nap? Éjszaka, mindig csak éj-
szaka van, napról napra, hétről
hétre. Ebbe a szinte elképzel-
hetetlen világba visz el Tom
Rose Mindenki szereti a bál-
nákat című dokumentumregé-
nye. Az alaszkai Barrow-ba, a
világnak az Északi sarkhoz leg-
közelebb eső városába.

Csendes hely Barrow. Alig több mint
háromezren lakják, leginkább eszki-
mók, akik, amíg nem borul rájuk hu-
zamosan a sötétség, vadászattal fog-
lalkoznak. Jól ismerik a bálnákat,
azok többféle fajtáját, a különböző
fajták szokásait. 

Egyszer, 1988 őszén három szürke
bálnát fedeznek fel a már jobbára be-
fagyott tengerben egy léknél. Megle-
pődnek: a szürke bálnáknak régen el
kellett indulniuk dél felé. Egészen
Kalifornia partjáig úsznak, a telet az
ottani vizekben töltik. Így normális.
Ezzel a hárommal mi történt, hogy
nem követte az ösztönét?

Mindenesetre nyilvánvaló a szá-
mukra, hogy a fulladásos halál fenye-
geti az állatokat. Emlősök lévén nem
úgy lélegeznek, mint a halak, csak a
vízből fel-felbukkanva – vagy a víz
tetején úszva – juthatnak levegőhöz.
A lék pedig, mely az életet jelenti szá-
mukra, nemsokára befagy. Ugyanúgy
befedi majd a vastag jégpáncél, mint
közel és távol mindent. 

A jelenségről tudomást szerez a vá-
rosban élő két biológus. A helyi tévé-
állomás működtetője is. Kimennek a
helyszínre. Tanácstalanul nézik az

egy-egy lélegzetvételért küzdő óriá-
sokat. Mit tehetnének? Készítenek
egy riportot. Sikerül egészen jól len-
csevégre kapniuk magukat az éppen
felszökellő bálnákat is. 

Az anyagot elküldik Anchorage,
egy még szintén Alaszkában levő, de
nagyobb város tévéjének. Ez a kez-
det. Következő lépésként Seattle-be
kerülnek a felvételek. Átjátsszák azo-
kat New Yorkba…

Már nem elégszenek meg a bar-
row-i tévés szerény munkájával: té-
vétársaságok riporterei, operatőrei le-
pik el a várost. Vállalkozók jelennek
meg, pénzzel, különféle jégmentesítő
szerkezetekkel kívánnak hozzájárulni
a bálnák megmentéséhez. 

Az eszkimók újabb és újabb léke-
ket vágnak a jégbe. Környezetvédők
lépnek fel. Hamarosan az egész vilá-
gon közismertek lesznek az alaszkai
jég alatt rekedt állatok. Különösen
Japán és Ausztrália tanúsít nagy ér-
deklődést. Nem vetődik fel a kérdés:
miért lett olyan fontos éppen ez a
három bálna? Fontos lett, mert fon-
tosságot tulajdonított neki a média.
Ronald Reagan elnök figyelmét sem
kerüli el az ügy.

Be kell látniuk: az Egyesült Álla-
moknak nincs akkora hatékonyságú
jégtörő hajója, mely végérvényesen
megoldaná a problémát, utat nyithat-
na a bálnák számára egészen a nyílt
óceánig. A Szovjetunió viszont bőven
rendelkezik ilyen monstrumokkal.
Forduljanak segítségért a „gonosz bi-
rodalmához”? Jó, Gorbacsov elnök
már glasznosztyot hirdetett – de még-
is? 

Végül is a Resetov kapitány pa-
rancsnokolta Makarov admirális ne-

vű jégtörő hajó megjelenik az ame-
rikai felségvizeken. De még egy má-
sik, egy kisebb is, a százötven mé-
teres Vlagyimir Arszenyev. Egyedül
csak az utóbbi is megfelelt volna:
megy előre a jégben, mint kés a vaj-
ban. 

Hogy a kiszabadított bálnák aztán
meddig éltek, hogyan? Hiszen felté-
telezhették azt is, hogy a génjeik nem
működtek megfelelően, azért nem
tették, amit a természet elvárt volna
tőlük. Talán hamarosan mindenkép-
pen elpusztultak. 

Ami különösen érdekes az idő-
közben már meg is filmesített doku-
mentumregényben: milyen úton-mó-
don jön létre egy világra szóló akció?
Kik és hogyan mozgatják, s mozog-
nak benne maguk is? Beavatást nye-
rünk az életébe, mindennapjaiba a
sarkvidék lakóinak. Megismerkedhe-
tünk embertelen körülményeikkel, a
rájuk jegesmedvék és egyebek képé-
ben leselkedő veszélyekkel.
(Tom Rose: Mindenki szereti a bál-
nákat)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mentés Alaszkában

Ha bárkiben is maradtak volna
kétségek a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar művészeinek sokolda-
lúsága felől a Hot Jazz Banddel
közösen jegyzett évköszöntő
hangversenyek után, azokat a
február 25-i koncert biztosan el-
oszlatta. 

A hangversenybérlet harmadik előadása
izgalmas, évszázadokon és zenei stílu-
sokon keresztül-kasul vezető kirándu-
lásra vitte a közönséget. Ráadásul annál
is többet adott, mint amit az évadra
meghirdetett. De ne szaladjunk ennyire
előre!  

„Beszállásnál” is figyelmeztetett
mindenkit Horváth Gábor, a zenekar
vezető karmestere, hogy az előttünk álló
két óra régi értékek újrafogalmazására
hív.

Grieg 1884-ben komponálta a Hol-
berg-szvitet, amivel az est kezdődött, de
a darab ihletője kétszáz évvel korábban
született. Ludwig Holberg író, esztéta,
filozófus a dán-norvég monarchia ide-
jén alkotott. Ő teremtette meg a modern
dán-norvég irodalmat. Grieg a vele kor-
társ barokk táncszvit stílusát idézte meg.
Mint Horváth Gábor fogalmazott, a mű
tételei a régi korok formái előtti főhaj-
tásnak tekinthetők. A darab vidám, ener-
gikus zenét sugárzó tétellel (Praelude)
kezdődött, majd nyugodt, elegáns, ro-
mantikus udvari tánccal (Sarabande)
folytatódott. A harmadik tétel (Gavotte-
Musette) középkori francia pásztortán-
cot idézett. A negyedik tétel a Bachtól
kezdve népszerűvé vált ária volt. A szvit
zárótétele (Rigaudon) egy hol énekelt,
hol hangszerkísérettel előadott francia
néptáncot dolgozott fel a vonószenekari
előadás számára. A hangversenyt kezdő
zenemű tehát egy előd művész emléke
előtt tisztelgett. A második darabot, a
Harsonaversenyt Fekete Gyula a szó-

listának, Fejér Andrásnak írta. 2004-
ben mutatták be a Duna palotában, a
Duna Zenekarral együtt. A zeneszerző a
mostani gödöllői előadáson is jelen volt.     

Horváth Gábor már dolgozott együtt
Fejér Andrással, a Szent István Király
Zeneiskola gyermek szimfonikus zene-
karával közösen. A Harsonaverseny –
mondta – hagyományos háromtételes
versenymű. Első tétele ünnepélyes, erő-
teljes, a középső lírai, gyöngéd zene,
míg a harmadik tétel tréfás, játékos
karakterű. Fejér András 15 éve a Berlini
Szimfonikus Zenekar szólóharsonása,
gödöllői vendégszereplése a darab rö-
vidsége ellenére is felejthetetlen marad a
közönség számára. 
A szünet után következett a hangver-

senybérlet ajándéka, Megyeri Krisz-
tina Benső tájak című klarinétra és vo-
nószenekarra írt művének ősbemutató-
ja. Az előadásra a Nemzeti Kulturális
Alap 1,1 millió forintos támogatása
nyújtott lehetőséget a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar számára.  

A 16 perces darab 8 apró tételből áll.
Ezek a következők: I. Allegretto, II.
Aria, III. “...lepkék, szárnyak, bábok...”,
IV. “...szavunk a világban....”, V. A gyer-
mek Föld cipője, VI. Largo, VII. Epi-
logue, VIII. (ad libitum). Alkotását a
szerző a közelmúltban baleset követ-
keztében elhunyt Gyöngyössy Zoltán
Liszt-díjas fuvolaművész, a Liszt Fe-

renc Zeneművészeti Egyetem tanára
emlékének ajánlotta.  
A modern kompozíciót megszólaltató
Klenyán Csabát a műsor prospektusa
úgy ajánlotta a közönség figyelmébe,

hogy jó kezekben
tudja darabját az a
zeneszerző, akinek
művét ő játssza. Ez-
zel az előadást kö-
vető tetszésnyilvá-
nítás alapján az est
valamennyi részt-
vevője egyetérthe-
tett. 
A hangversenyt a
fúvósokkal kiegé-

szült zenekar Mozart g-moll szimfó-
niájának előadásával zárta. A Hol-
berg-szvit előtt 104 évvel írt szimfó-
niát Horváth Gábor a Schiller remek-
műveiben megírt megélt szenvedés-
hez, a festészetben a hajótörés, a szik-
lának csapódó hullám ábrázolásához
hasonlította. A bécsi klasszikusok ko-
rában a moll hangnemű szimfóniák –
így a szóban forgó mű is – a küzdelem
tragikumát, a melankóliát tükrözték. 

A bérletes sorozat záró koncertjét áp-
rilis 14-én a Talamba Ütőegyüttes tag-
jaival együtt tartja a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar.

Kép és szöveg: lt

A GIM-Házban mutatták be feb-
ruár 26-án, vasárnap a Transz-
cendens térképek című albu-
mot, amit fennállásának 15. év-
fordulója alkalmából jelente-
tett meg a Magyar Kárpitmű-
vészek Egyesülete. A rendez-
vény egyben az egyesület kiállí-
tásának záróeseménye is volt. 

Csodálatos tárlat gazdagította az el-
múlt hónapokban a gödöllői művé-
szeti palettát: a Magyar Kárpitművé-
szek Egyesületének munkáit láthatták

az érdeklődők a Körösfői utcai kiállí-
tóteremben. A látogatók megcsodál-
hatták többek között az Európa fé-
nyei című monumentális alkotást is,
amit a magyar EU-elnökség alkal-
mából tizenöt művész készített. 

Az album, melyet Bárd Johanna
tervezett és a Mester Kiadó gondozá-
sában jelent meg, bemutatja a magyar
kárpitművészet történetét, s ezen be-
lül közel két oldalt szentel a Gödöllői
Művésztelepnek, aminek a tevékeny-
ségét a múlt század elejétől napjain-
kig foglalja össze.

A  magyar és angol nyelvű kiad-
vány a történeti áttekintés mellett rö-
vid életrajzot közöl az egyesület tag-
jairól, így Katona Szabó Erzsé-
betről és Remsey Flóráról is. 

Mindezek mellett az olvasók meg-
ismerhetik azt a négy nagy kárpitot is,
amit az egyesület tagjai közösen ké-
szítettek. A „Határok nélkül”, a
„Szent István és műve”, a „Corvin
kárpit” és a Gödöllőn is bemutatott
„Európa fényei” című munkákat szí-
nes fotók, valamint Balogh Edit kár-
pitművész, az egyesület elnöke,
Dvorszky Hedvig, Jóry Judit,
Kontsek Ildikó művészettörténész,
Feledy Balázs művészeti író és Baji
Lázár Imre orvos, író, antropológus
tanulmányai gazdagítják. A kötet be-
vezetőjét Szőcs Géza kultúráért fe-

lelős államtitkár írta. A rendezvényen
Fábián Zsolt alpolgármester mondott
köszöntőt, majd a kötetlen beszélgetés
során Balogh Edit foglalta össze rövi-
den a magyar kárpitművészet és az
egyesület történetét; Katona Szabó
Erzsébet pedig a Gödöllői Művész-
telep több mint 100 esztendőt felölelő
tevékenységéről beszélt. 

Az egyesület tagjai most ismét kö-
zösen dolgoznak. Jelenleg a Duna stra-
tégiához kapcsolódva a Duna-limes cí-
mű, 2,20x3 négyzetméteres kárpitot
szövik, ebben aranylik a folyó sávja, a
faktúrák kékes, zöldes színűek. A go-
belint a 4. Szombathelyi Textilművé-
szeti Triennálén láthatja majd a nagy-
közönség, amelyet június 14. és szep-
tember 12. között tartanak. jk

Időutazás a gödöllői szimfonikusokkal 

Főszerepben a harsona és a klarinét

Gödöllőn mutatták be az ünnepi kiadványt

15 év különleges kárpitjai
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Az egykori Grassalkovich-kastély
parkjában sokan megcsodálják Mária
Terézia egészalakos bronz szobrát. A
Zala György által készített alkotás
eredetileg a Millenniumi Emlékművet
díszítette. A szobrász 1894-ben kapott
megbízást az emlékmű elkészítésére.

Mária Terézia alakját 1907-ben
kezdte el mintázni. Az erősen fűzött,
karcsú derékkal álló fiatal nőalakot
palásttal, fedetlen vállal és felső mell-
résszel, méltóságteljes, enyhén emelt
fővel, befelé tekintő jóságos, szigorú
arccal örökítette meg. Feltehetően a
korábbi allegorikus szoborvázlatokat
és az 1902. évi első Erzsébet-pályá-
zatra készített munkáját tekintette elő-
tanulmánynak.

Mária Terézia szobrának lába alá a
felállítás után eredetileg a pozsonyi országgyűlés domborműve került, ame-
lyen „Vitam et sanguinem!” felkiáltással a magyar rendek megmentik Mária
Terézia országát jelenetét mintázta meg.

A szobor a XX. század folyamán többször is kegyvesztetté vált a Millen-
niumi Emlékmű többi Habsburg uralkodót ábrázoló alkotásával együtt.
1919-ben, a Tanácsköztársaság idején az emlékműről leemelték a Habsburg
család tagjait, és Vignali Rafael öntödei vállalatához szállították őket, majd a
Horthy-korszakban kerülhettek vissza eredeti helyükre. 

A második világháború sem kegyelmezett az uralkodóknak. Az emlékmű-
vet ért találat következtében Mária Terézia szobra is megsérült, alsó része,
lábai és a szoknyája megsemmisült.

A háború után esély sem volt a szobor helyreállítására, sem arra, hogy is-
mét felállítsák őket az emlékművön. A Habsburg uralkodók megmaradt

szobrait is eltávolították, csak a szerencsének köszönhető, hogy nem lettek
beolvasztva a Sztálin-szoborba.

A lecserélt szobrok először a BTM Kiscelli Múzeumának raktárába, majd
onnan Sülysápra „költöztek”. A rendszerváltás után elsőként Mária Terézia
szobrának restaurálására került sor. A munkát Illyés Antal végezte, s a szo-
bor 2002-ben a Szépművészeti Múzeum aulájába, a főbejárat mellé került.
Ott láthatták 2011 februárjáig, amikor is a Gödöllői Barokk Év jelképévé
vált alkotást városunkba szállították, hogy a királynő látogatásának helyszí-
nén, az egykori Grassalkovich-kastély parkjában állítsák fel.

A szobrot hivatalosan a Barokk Év megnyitó ünnepségén Zsigmond
Attila, a Budapest Galéria főigazgatója adta át Gödöllő városának, aki meg-
nyitó beszédébe felidézte a királynő alakját, akit uralkodásra termett, kariz-
matikus személyiségnek nevezett, s akit sokan Mátyás király után a legjelen-
tősebb magyar uralkodónak tartanak. Intézkedései közül kiemelte az oktatás
és az egészségügy fejlesztését, valamint az országos postaszolgálat működ-
tetését, s megemlítette, uralkodása alatt mintegy kétszáz kastély épült az or-
szágban.

(b.j.)

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

Mária Terézia szobra

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ame-
lyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk ma-
radt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tud-
hatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a fest-
mények, fényképek őriztek meg számunkra. 

A legnépszerűbb gödöllői hölgy,
Erzsébet királyné mellett sok
nevezetes nőalak kötődik a vá-
roshoz. A tavasszal kezdődő Hí-
res Hölgyek Gödöllőn tematikus
program keretében csaknem 30
ismert és kevésbé számon tar-
tott asszony életét ismerhetik
meg az érdeklődők a Sisi Baráti
Kör előadássorozatán.

A képzeletbeli találkozás helyszíne, a
város egyik büszkesége, a gyönyörűen
felújított királyi váró, ahol minden hó-
nap második szombatján (14 órától)
tartják az összejöveteleket. Az első ta-
lálkozó március 10-én lesz.

A 620 esztendővel ezelőtt született
Cillei Borbála például a mai Gödöllő
területét nászajándékba kapta férjétől,
Luxemburgi Zsigmondtól. A szintén a
XV. században élt Rozgonyiné, akiről
Arany János balladát írt, szintén kötő-
dött a vidékhez. Bossányi Krisztina
évekig pereskedett Grassalkovich
Antallal, aki csak a keménykezű föld-
birtokos asszony halála után tudta
megszerezni Gödöllőt.

A dinasztiaalapító Grassalkovich há-
romszor nősült, kétszer vett feleségül
özvegyasszonyt, fia és unokája felesé-
ge is Esterházy hercegnő volt, Leopol-
dina nevéhez kötődik többek között a
kastélypark átalakítása és a Hattyús-tó
létesítése mellett a szegényház, az is-

potály megépítése is. Szó lesz Mária
Terézia és kedvenc lánya, Mária Krisz-
tina gödöllői vendégeskedéséről. Má-
ria Ludovika későbbi királyné, a napó-
leoni háború idején a Grassalkovich-
házaspár vendégeként talált menedéket.

A két királyné, Erzsébet és Zita mel-
lett, Stefánia trónörökösné, Mária Va-
léria, a gödöllői királykisasszony és
Ferenczy Ida felolvasónő itteni min-
dennapjaiba is bepillantást kapnak az
érdeklődők.

A három Gödöllőhöz is kötődő szí-
nésznő: Blaha Lujza, Hegyesi Mari és
Ligeti Juliska egyaránt azzal büszkél-
kedhetett, hogy a Nemzeti Színház örö-
kös tagja volt.

A művésztelep női alkotói közül a
három Undi lány: Mariska, Carla és Jo-
lán illetve a Frey nővérek: Vilma, Ró-
zsa és Ella alkotásait a technika segít-
ségével mutatják majd be.

Az irodalmi találkozó két főszerep-
lője: Berta és Léda. A Grassalkovich-
uradalom inspektorától, Mednyánsz-
ky Jánostól kérte meg Petőfi Sándor a
„szép vidéknek szépséges leánya” Ber-
tuka kezét, és hozzá írta a népdalként
énekelt Fa leszek, ha fának vagy kez-
detű szerelmi vallomást. Diósy Ödön-

né, ahogy a költeményekből ismerjük,
Léda több mint egy évtizedig, élete
utolsó szakaszában lakott az Ady End-
re sétányon ma is álló villában.

A tragikus sorsú asszonyok közé tar-
tozó Damjanich Jánosné férje kivég-
zése után Gödöllőn, abban a házban élt,
amiben az isaszegi csata előtt aludt a
tábornok, a szintén özvegyaszony Hor-
thy Istvánné a kastélyban töltötte a fér-
je halála utáni gyász heteit.

A királyi váróban tartandó előadás-
sorozaton a részvétel ingyenes, a ká-
vézóban finom sütemények kaphatók.

(Sz.M.)

Gödöllőhöz kötődő híres hölgyek

Rövidesen indul az előadássorozat
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Az ember soha nem marad
egyedül, akkor se, ha a látszat
szerint nincs vele senki. Így fö-
lösleges félni, s nem lehet unat-
kozni. Akik zarándokútra indul-
nak, menjenek akár egy szál
maguk, párosan, vagy csoporto-
san, jól tudják ezt. Belegondol-
hatnak, beleérezhetnek az éle-
tükbe, az életük értelmébe, míg
egy bizonyos cél felé tartanak. 

Századok hagyománya a zarándoklat.
Magányos vándorok rótták az utakat
keresztül-kasul Európán és a Szentföl-
dön. Hagyományos az is, hogy falukö-
zösségek, egyházközségek tagjai, ke-
resztalják kerekednek fel, mennek el

búcsúba nevezetes, messzi
földön híres kegyhelyekre.
Vannak, akik folytatják a
régi szokást, mások újonnan
fedezték fel a zarándoklat-
ban rejlő lehetőségeket.

László Dániel először a
spanyolországi El Caminót, a Compos-
tela városában található Szent Jakab
templomig vezető zarándokutat járta
végig. Majd 2010 tavaszán Csíksom-
lyóra, 2011-ben, ugyancsak tavasszal,
Mariazellbe gyalogolt el. Sok mindent,
amit a két utóbbi útján látott, festmé-
nyen örökített meg. Templomokat, ol-
tárokat, utakat, más zarándokokat. A
festményeiből az elmúlt szombaton
Mária-út címmel kiállítás nyílt a Mű-

vészetek Háza kiállítótermében. Már-
cius 21-éig tekinthető meg.

Ugyanott kis füzetet vehetünk ma-
gunkhoz, tájékozódhatunk belőle a Kö-
zép-Európát átszelő, kereszt alakot ki-
rajzoló Mária-útról – itt, Gödöllőn ke-
resztül is halad egy szakasza –, mely
észak-déli irányban Czestochowától
Medugorjéig, kelet-nyugati irányban
Csíksomlyótól Mariazellig tart.

N. A.

Ambrus Zoltánnak több száz év-
re visszamenően már ősei kap-
csán is köze volt Gödöllőhöz.

Amikor édesapja, Ambrus József
(1825-1880) megbetegedett 1880 tava-
szán, az orvosok jó levegőt tanácsoltak
neki, így jött az egész Ambrus család
Gödöllőre nyaralni. Édesanyja, Amb-
rus Józsefné (1838-1915) nagyszülei,
dédszülei itt éltek mint uradalmi hiva-
talnokok. Az Erzsébet-park mellett, a
mai Táncsics Mihály utcában a 374.
számú házban vettek ki egy lakást,
melynek ablakai a Kálváriára néztek.

Ambrus Zoltán 1879-től a Budapesti
Tudományegyetem Jogtudományi Ka-
rának hallgatója volt és közben ügyvé-
di irodában gyakornokoskodott. Négy
évig tanult az egyetemen, abszolutóriu-
mot szerzett, de a doktori vizsgát nem
tette le. 1880 tavaszán a gödöllői ház-
ból járt be a fővárosi ügyvédi irodába.
Az apa meghalt 1880 júniusában, a
Dózsa György úti temetőben nyugszik,
nem messze az isaszegi csata 1899-ben
felállított emlékművétől.

Ambrus Józsefné 1897-ben vásárolt
egy házat a Tégla utcában (később Lo-
varda u. 2., ma 6. szám). Házassága
előtt az író vidám baráti társasággal,
házassága után pedig feleségével gyak-

ran rándult ki tavasztól őszig Gödöllő-
re. A zajos fővárosból mindig szívesen
menekült ki Gödöllőre, ahol édesanyja,
kisleánya és húga is családjával a nya-
rat töltötte. Az utca gyér forgalma za-
vartalan és alkotó pihenést tett lehetővé.

Az augusztus hónapot mindig Gö-
döllőn töltötte, itt írta rendszeresen a
vasárnapi Pesti Naplóba a cikkeit. A
házban nem volt se villany, se vízveze-
ték, csak egy mély kút, amelynek me-
szes a vize. Esténként petróleumlámpa
mellett dolgozott a tornácon.

1911-ben költözött Budapesten az
Üllői út 36. számú házba. A József kör-
út és az Üllői út sarkán álló nagy bér-

házban egy ötszobás, tágas lakást bé-
relt. Haláláig ez volt a pesti lakása, ké-
sőbb unokája, Fallenbüchl Zoltán is ab-
ban a lakásban élt.

Az I. világháború alatt a hadsereg
rekvirálta a gödöllői házat, üdülő kato-
nákat szállásoltak be. Csak a háború
után, 1921-ben kapta vissza az író ro-
mos állapotban. Lánya és veje segítsé-
gével rendbehozták, ami még 1934-ig
kitartott. Lánya és veje tervezte a ház
felújítását, illetve újjáépítését, a tervraj-
zon az „öregúr szobája“ is szerepelt, de
az író ezt már nem élvezhette. Ambrus
Zoltán 1932. február 28-án meghalt.

Ambrusnak 8000 kötetes könyvtára
volt, ezt halála után áttelepítették Gö-
döllőre. Tíz évig állt ez az emlék-
könyvtár 1934 és 1944 között, akkor a
háború szétszórta a könyvtárat. 1945
után idegeneket telepítettek a házba, és
csak 1980-ra kapták vissza. Az unoka,
dr. Fallenbüchl Zoltán 1985-ben felál-
líttatta Ambrus Zoltán mellszobrát a
ház kertjében. 1990-ben pedig emlék-
szobát rendezett be a házban az író bú-
toraival, tárgyaival, megmentett kézi-
rataival. A város utcát nevezett el Amb-
rus Zoltánról, több vele kapcsolatos
tárgy bekerült a Városi Múzeum gyűj-
teményébe.                 Forrás: Írók és múzsák

Gödöllőn (G. Merva Mária)

Ferenczy Ida

László Dániel Mária-út kiállítása

Zarándokúton

80 éve hunyt el Ambrus Zoltán (1861–1932)
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Gazdát kereső kutyák, online

A Plútó Állatorvosi Rendelő hon-
lapján a Gödöllői Ebrendészeti Te-
leppel együttműködve létrejött egy
weboldal, ahol a menhelyen gaz-
dára váró kutyákat lehet megte-
kinteni. 

Bővebb információ: 
http://www.allatorvosgodollo.hu

Február 25‐26‐án
9‐11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 20/4823‐058.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Ötről hatra nőtt az állatkert zsi-
ráfcsapatának egyedszáma: feb-
ruár 19-én reggel egy életerős
zsiráfborjú látott napvilágot. A ki-
csiről azt már tudni lehet, hogy
hím, és hogy 170 cm magas. Ne-
vet még nem kapott, a névadás-
hoz ugyanis várhatóan a közön-
ség segítségét fogják kérni...

Az első napon a gondozókon kívül még
nem sokan láthatták. Ilyenkor ugyanis
az újszülöttnek és az anyaállatnak is tel-
jes nyugalomra van szüksége. Délelőtt
tíz órára a jövevény már nemcsak lábra
állt, hanem szopott is, így hamar kide-
rült, hogy nem lesz szükség semmiféle
mesterséges beavatkozásra. Az állatker-
ti szakemberek egyébként erre is számí-
tottak, hiszen Santana, a 16 éves anyaál-
lat az utódgondozás terén már meglehe-
tősen tapasztaltnak számít.

Az újszülött és az anyaállat jelenleg a
zsiráfok elhelyezésére szolgáló belső tér
kifejezetten ilyen esetekre kialakított, el-
különített istállórészében tartózkodik, a
többi zsiráftól elválasztva. Az elkülöní-

tőre néző betekintő ablakon át a közön-
ség már láthatja az újszülöttet.

Santana, az anyaállat a Csehország-
ból Budapestre, és a mostani kicsivel
együtt az évek során összesen négy utó-
dot hozott a világra. Az elsőt – a 2001-es
születésű Samburut – mesterségesen
kellett felnevelni, a többieket azonban
Santana már teljesen önállóan gondozta.
A Jonas nevű apaállat jelenleg tíz esz-
tendős, és nyolc évvel ezelőtt egy dániai
állatkertből érkezett a magyar fővá-
rosba.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben
1868 óta élnek zsiráfok. Az első állatot
még Ferenc József ajándékozta – Erzsé-
bet királyné közbenjárására. Az azóta
eltelt idők során – a mostani kicsit is be-
leszámítva – összesen 26 zsiráfborjú lá-
tott napvilágot Budapesten. A legelső
még 1868-ban (mert az első állat vem-
hesen érkezett Bécsből), a legutóbbi
pedig 2010. március 3-án.
Az újszülött, valamint a szülők, Santana

és Jonas mellett a budapesti zsiráfcsapat
további három állatból áll: Ingrid és
Sandra mindketten fiatal nőstények, és a
Prágai Állatkertből érkeztek 2008-ban.
A kétéves Said nevű hím pedig Santana
és Jonas előző utódja.    Fotó: Bagosi Zoltán

Fővárosi Állat- és növénykert

Zsiráfborjú született

Január közepén egy sportva-
dász Heves megyei terepbejá-
rása során egy szlovák gyűrűt
viselő, hatéves parlagi sas te-
temét fedezte fel, röviddel ké-
sőbb a madár elpusztult párja
is előkerült. Az állatorvosi és
toxikológiai vizsgálatok egyér-
telműen kimutatták, hogy
mindkét madarat megmérgez-
ték. Hasonló esetekről havonta
érkezik bejelentés. Arról azon-
ban ritkábban, hogy elkaptak
egy elkövetőt.

Ha sikerül bebizonyítani a szándékos
mérgezést, akkor két parlagi sas el-
pusztításáért akár három év börtön is
kiszabható, míg ha a két parlagi mel-
lett egy egerészölyv is elpusztul, ak-
kor az elkövető akár 5 évig terjedő 
szabadságvesztéssel és több millió fo-
rintos kártérítéssel is büntethető. Túl
sok ítélet eddig nem született. Három
békési férfit – egy rétisas és hatvan
más védett madár halálát okozták –
akartak felelősségre vonni, ám egyi-
kük az eljárás alatt öngyilkos lett. A
másik kettő szerint persze ő volt az el-
követő, így őket nem ítélték el. Egy
másik esetben 14,5 millió forintos ter-
mészetvédelmi bírság megfizetésére
köteleztek egy gazdát, aki helytelen
vegyszerhasználattal 2005-ben 115
daru pusztulását okozta. (Arról nincs
információ, hogy befizette-e ezt az
összeget) Ugyanakkor a világszerte
veszélyeztetett parlagi sasból az el-
múlt öt évben 59 példányt pusztítot-
tak el hazánkban, miközben az egész
EU állománya alig haladja meg a 200
költő párt. Az elmúlt években Euró-
pában drasztikusan megnőtt a védett
és fokozottan védett madarakkal kap-
csolatos bűncselekmények száma –
mérgezések mellett a védett fajok le-
lövése, csapdázása, fészekfosztogatá-
sok és az elejtett példányok kereske-
delme is rendszeresen előfordul. Az

ezzel kapcsolatos hírekben a mediter-
rán országok mellett Magyarország
az elsők között szerepel, főként a kö-
zelmúltban elszaporodott madármér-
gezéses esetek miatt.

A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület 2012-ben nagysza-

bású, 2,1 millió eurós projektet indított
azzal a céllal, hogy véget vessen a vé-
dett madarak – azon belül is elsősorban
a parlagi sasok – pusztításának. A pro-
jekt részeként létrehoznak egy orszá-
gos állatorvosi hálózatot a sérült
madarak kezelésére, megszervezik a
veszélyeztetett fészkek őrzését, vala-
mint ahol szükséges, mesterséges

fészkekkel, időszakos etetéssel segí-
tik elő a madarak megtelepedését, túl-
élését. A részt vevő szervezetek foko-
zott őrjáratokat tartanak a veszélyez-
tetett területeken, amelyekben speciá-
lisan kiképzett keresőkutyák is segítik
a természetvédőket, valamint fenntar-
tanak majd egy közvetlen telefonvon-
alat, ahol a természetvédelmi bűncse-
lekményekkel kapcsolatos bejelenté-
seket várják.

A környezettudatos szemlélet ki-
alakítása érdekében Jászberény hatá-
rában egy látogatóközpont is épül,
ahol a ragadozó madarakkal kapcso-
latos védelmi munkába és a „sasba-
rát” gazdálkodási technikákba nyer-
hetnek betekintést a látogatók. A prog-
ram célja, hogy fenntartsa a hazai par-
lagisas-állomány lassú növekedését,
elsősorban annak a segítségével,
hogy az emberi tényezők okozta
pusztulást minimalizálja. 1998 és
2011 között csak hazánkban több

mint ezer védett és fokozottan védett
madár esett bizonyítottan illegális
mérgezés áldozatául, és a meg nem
talált áldozatok száma ennek több-
szöröse lehet. A parlagi sasok mellett
többek között 65 rétisas, 12 kerecsen-
sólyom és 273 egerészölyv is szere-
pelt az áldozatok között.

nol

Nagyfokú természetkárosítás

Tudatlanság öli nálunk a sasokat

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltá-
sát a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezmé-
nyes áron adathatják be:

Március 5-10-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig. Kovavet Bt. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Március 19-24-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 8-9 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Március 26-31-ig: hétfő, szerda du. 17-19,  péntek de. 8.30-10 óráig, 
szombaton délelőtt 9-11 óráig. 
dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
Április 2-7-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.  
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97. 
Április 16-21-ig: hétfőtől péntekig délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig. 
dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.

A kedvezményes veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.200.- forintba kerül. Ez az összeg tar-
talmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a regisztrációs és bejelentési költsé-
geket és az illetéket.  A szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta
ára 300.- forint/10 testtömeg kilógramm. 
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásának
megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet állítunk ki, aminek a költsége 500.-
forint.  Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve háznál, de ebben az 
esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat is ki kell fizetni. 
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM rendelet szól. Ennek
értelmében  az állattartó köteles minden 3 hónapos életkort elérő ebet saját költségén veszettség
ellen beoltatni és féregteleníteni, majd mindezt 6 hónap múlva megismételni. 
A felnőtt kutyát minden évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni. 
Javaslom az ebek mikrochippel való megjelölését, az elvesztett kutyák hazajuttatásának megkön-
nyítése érdekében. Ennek részleteiről kérjen tájékoztatást a rendelőben.  

Most azoknak szeretnénk ötletet adni,
akiknek nincs kertjük, de van nagyobb
erkélyük vagy ablakuk. Itt kialakíthat-
nak egy folyamatosan gondozott kis
kertet. Ha szabadban lesz, akkor csak a
mi klímánkat tűrő növényekben gondol-
kozhatnak, és akkor még kicsit várni
kell a munkával, de ha elegendő helyük
van, akkor bent, az ablak előtt vagy té-
likertben is létrehozhatnak ilyet.
A méret nem játszik különösebben sze-
repet, lényeg, hogy egy nagy kert min-
tájára hozzuk létre annak minél hűbb ki-
csinyített mását. És igaz, hogy itt nem
játszhatnak gyerekeink, és cseresznyét
se szüretelhetünk, de egy kis kert is gon-
doskodhat közérzetünk javításáról, és
van egy előnye a nagy kerttel szemben:
egyetlen pillantással áttekinthetjük, és

nem is kerül annyiba a fenntartása. Vi-
szont egy fárasztó nap után lelki fel-
üdülést jelenthet a mini kerti bonsaiok
gondozása és szemlélése.
Először is alulra megfelel bármilyen tó-
fólia vagy nagyméretű tálca, amire egy
réteg kavicsot teszünk, vagy erkélyen,
ahol lehetőség van rá, alul vízelvezető
nyílásokat csövekkel is elhelyezhetünk
a felesleges öntözővíz elvezetésére. A
kavicsréteg fölé terítsünk földet, aminek
nem kell teljesen egyenletesnek lennie,
hogy ezzel is utánozzuk a nagy kertek
domborzatát. Alakítsuk a mini tájat apró
sziklákkal és növényekkel. A köveket
gondosan válasszuk ki, ne legyenek túl
éles sarkaik, inkább lekerekítettek, har-

madukig helyezzük a földbe, tegyük 2-
3-as csoportba közel egymáshoz így
lesz az összhatás harmonikus. Jól mutat-
nak a mohával borított fadarabok vagy
kövek. Hozhatunk sziklákon élő kis 
fácskákat, melyeket továbbnevelhetünk
bonsainak. Tálca méretűtől a néhány 
négyzetméteresig terjedhet eme kis ker-
tek mérete. Ne használjunk tiszta virág-
földet, inkább keverjük azt homokkal,
vályogtalajjal. Egy kis növényekkel és
mohával beborított földdarab is a termé-
szetet hozza a közelünkbe, ezt szemlél-
ve megváltozik a látásmódunk, felélén-
kül a képzelőerőnk, és itt gyakorolhat-
juk az esetleges későbbi “igazi” nagy-
méretű kertünk tervezésének, építésé-
nek alapjait. A növények közül akár 5-
10 cm talajréteg is elegendő sok

évelőnek és a bonsaiként nevelt fáknak,
bokroknak is. Ajánlott évelők, például a
törpe őszirózsák, varjúhájak, köviró-
zsák, kőtörőfüvek, az alacsonyabb cic-
kafarkok, a tarka- és vöröslevelű ínfü-
vek, a kárpáti harangvirágok, a kékgyö-
kér, a mini szegfüvek sok faja és fajtája,
a napvirág, az örökzöld tatárvirág, a tör-
pe nőszirom, az árlevelű lángvirág, a
kankalin, a kakukkfüvek, az alacsony
díszfüvek és páfrányok sok faja és fajtá-
ja. Figyeljünk oda a növények igényei-
re, ne keverjük a napfényigényeseket az
árnyékiakkal és a vízigényeseket a sok
víztől elrothadókkal. 

Zsilinszky Pál okl. kertészmérnök
www.ingatlanmagazin.hu

Hogyan alakítsunk ki mini kertet a teraszunkon?
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A március 5-én, Gödöllőn meg-
rendezésre kerülő 2012-es Baj-
nokcsapatok Európa Kupájának
utolsó, beharangozó anyagá-
hoz érkeztünk. A magyar bajnok
GEAC-SZIE kardcsapatának tag-
jait kérdeztük.

Gáll Csabával kezdjük, aki egyéniben
alulmaradt ugyan Szilágyi Áronnal
szemben, de a csapaversenyen sikerült a
visszavágás.
– Az egyéni és a csapatversenyt akár két
külön sportágnak is lehet tekinteni –
kezdi Gáll Csaba –, nekem inkább a csa-
patverseny fekszik jobban. Ekkor a fele-
lősség nagyobb, ez jobban motivál. A
két junior vb aranyérmemet is csapatban
szereztem.
– Néhány hete kisujj, kézközépcsont
törése volt a jobb kezén. Hogy van?
– Köszönöm szűnőben a sérülés, le-
szedték a gipszet, gyógytornáztatom és
már iskolázok Varga József vívómes-
teremmel. A hétvégén, Budapesten a
Gerevich-Kovács-Kárpáti Grand Prix
versenyen indulni fogok.
– A csapat másik tagjától, Gémesi
Csanádtól azt kérdeztük, hogyan élte
meg azt, hogy míg gyermekként  ré-
szese volt a gödöllői BEK szervező
csapatának, most már vívóként lép
majd fel !
– Gyerekként nagy élményt jelentett a
BEK. Közelről láthattam azt, hogy Eu-
rópa és a világ legjobb kardvívói ho-
gyan versenyeznek. Titkos vágyam volt,
hogy majd hazai környezetben én is vív-
hassak. Erre nem sokáig kellett várnom,
mert itt lettem korosztályos (serdülő, ju-
nior) Magyar bajnok. Később felnőttben
itt sikerült bronzérmet szereznem Nem-
csik Zsolttal szemben. A „hazai pálya”
engem és a csapattársaimat is mindin-
kább motivál. A külföldi csapatok na-
gyon jók, azonban szeretnénk örömet
szerezni a kilátogató szurkolóknak. 
– Mint a csapat fiatal rangidőse, eddi-
gi pályafutása alatt mire a legbüsz-
kébb?
– Nemzetközi viszonylatban a plovdivi

junior vb-n szerzett csapat aranyéremre,
ahol idősebb társaim mellett vívhattam a
döntőben. A dobogó legfelső fokán a
Himnusz hallgatása maradandó élményt
adott. Nagy büszkeség, hogy magyar
bajnokként részt vehetünk Európa leg-
jobb klubcsapatainak versenyén.
– A Vasassal vívott döntőben Nagy
Pál betlizett és Szatmári András (az
elmúlt hétvégén a Heraklész Világ-
kupán a férfi kardot megnyerte) vette
át helyét.
– Nem nagyon zavart meg a csere, bár
tudtam, hogy Szatmári Andris tehetsé-
ges, támadó szellemű vívó és, hogy jó
formában van aznap. A döntőben ez volt
az utolsó mérkőzésem és annak ellené-
re, hogy kiújult a kézsérülésem, hoznom
kellett az asszót. Sikerült, megmaradt az
előny, és Csanád vezetésből nem hibá-
zott.
– Ez a szezon jól kezdődött, Magyar
bajnoki 3. hely, a válogatókon szintén
döntőkbe volt, csapattársai Önt java-
solták a városi sportgálán a legjobb
csapatjátékosnak. Hogyan tovább?
– Nagy öröm volt, hogy csapattársaim
engem javasoltak és Én kaptam a városi
sportdíjat. Idén szeretnék minél tovább
menetelni, előrejutni a felnőtt mezőny-
ben, bekerülni a válogatottba. U23-as
korosztályú vagyok, ebben a kategóriá-
ban még nem voltak igazán kiugró ered-
ményeim, szeretnék az Európa-bajnok-
ságról érmet hozni.
– Valkai Ferenc 2009-ben a Belfast-
ban megrendezett kadét vb-n 3. volt.
Néhány nap múlva részt vesz a junior
Eb-n, Porecban. Megfogalmazta már
a célokat?
– A belfasti világbajnokságon nagyon jó
formában voltam, az idei év nemzetközi
szinten kevesebb eredményt hozott. Cé-
lom az éremszerzés akár egyéniben,
akár csapatban, amit reálisnak tartok,
mert ugyanezzel a csapattal nyertünk
kadét Eb-t.
– 2010-ben a csapatbajnokságon fia-
talon nagyon bátran és eredményesen
vívott Nemcsik Zsolttal szemben. Vál-
tozott valami?

– A 2010-es csapatbajnokságon szenzá-
ciós vívást mutattunk be a páston. Nem
számított, hogy Nemcsik Zsolt, vagy
Szilágyi Áron ellen kellett vívnom, ki-
hoztam magamból a maximumot, nekik
volt veszíteni valójuk. Egy hullámvölgy
után sikerült visszaszereznem az önbi-
zalmamat, így az utolsó junior Eb-ről és
vb-ről hasonló eredményekkel szeret-
nék hazatérni, mint annak idején csapat-
társaim.
Bokor Gergő és Kurucz Balázs edzők
szerint a csapat tagjai nagyon motivál-
tak, elszántak. Bíznak abban, hogy a
verseny és a városban beindult „min-
dennapos testnevelés program” hozzá-
járul, hogy a sportágat a jövőben is töb-
ben fogják választani.
– Mit tudhatunk a résztvevőkről, kér-
deztük Gémesi Csaba szakosztályve-
zetőt?
– Folyik még az olimpiai kvalifikációs
sorozat, emiatt vannak nehézségek. A
nevezések csütörtökön fejeződtek be. A
két magyar csapat, a GEAC-SZIE és a
Vasas mellett biztosan itt lesz a francia
ASPTT Dijon, a lengyel AZS AWF Ka-
towice, a holland Koninklijke, az oszt-
rák Wien csapata, részvételi szándéku-
kat jelezték még az angolok, a csehek, a
németek, a grúzok és az ukránok is.
Csak bíztatni tudok mindenkit, hogy lá-
togasson ki az egyetemi csarnokba és
szurkoljunk együtt a csapatáért. -ll-
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Ismét Gödöllőn a kard elit

Mely magyar csapatok nyertek
BEK-et Gödöllőn 1990-2000

között?
1. UTE és a BSE/ 2. BHSE és a Va-

sas/ X. OSC és a BVSC
Kik szereztek junior vb-n

aranyérmet a Gödöllői vívók közül?
1. Gáll Csaba, Valkai Ferenc, Szilágyi
Áron/ 2. Gáll Csaba, Gémesi Csanád,

Gémesi Bence/ X. Gémesi Bence,
Valkai Ferenc, Nemcsik Zsolt

Ki nyerte a 2011. évi  felnőtt férfi
kard Magyar Bajnokságot és a fel-

nőtt kard éremtáblázatát?
1. Vasas  2. BVSC X. GEAC-SZIE
(A kitöltött TOTO-t a verseny ideje
alatt kihelyezett ládában lehet elhe-
lyezni. A jó válaszokat adottak között

sportszereket sorsolunk ki.)

BEK-TOTÓ

(folytatás az 1. oldalról)
Az eddigi öt helyett egyetlen köztestü-
let, a Magyar Olimpiai Bizottság veszi
át az irányítást a magyar sportban, álla-
mi feladatokat ellátó civilszervezetként.
A szervezet közgyűlésen rész vett
Schmitt Pál államfő is, aki a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság tagjaként auto-
matikusan tagja lett az új elnökségnek.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a mos-
tani átalakulás olyan fontos pont a MOB
életében, mint amilyen az 1989-es önál-
lóvá válás volt.
"Az egyik fő feladat most az, hogy mi-
nél több magyar fiatal sportoljon, a má-
sik, hogy őrizzük meg a magyar sport
hagyományait és eredményességét a jö-
vőben is"- jelentette ki a köztársasági el-
nök.
Czene Attila, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium sportpolitikáért felelős ál-
lamtitkára azt emelte ki, hogy a sporttör-
vény előírása alapján a MOB hatásköre
kibővült, és a szervezet egyedüli köz-
testületként most már a magyar sport
egészéért felel, és nemcsak sportszak-
mai, hanem forráselosztási feladatokat
is el kell látnia. A sporttörvény értelmé-
ben megszűnik a Magyar Paralimpiai
Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a
Nemzeti Szabadidősport Szövetség és
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsé-
ge. Jelenlegi feladataikat a MOB veszi
át úgy, hogy az eddig önálló szövetsé-
gek által irányított területek a bizottság 
szakmai tagozataiként tovább működ-
hetnek, képviselőik pedig az olimpiai
bizottság alelnökei lesznek.
Borkai Zsolt elnök úgy fogalmazott,
hogy ezentúl a MOB tulajdonképpen a
magyar sport parlamentje lesz, hiszen a
szervezetben a hazai sportélet minden
területe megfelelő képviselet kap. A
sportvezető a közelmúlt feladatait átte-
kintve felhívta a figyelmet arra, hogy a
MOB idén már több mint 100 millió fo-
rintot biztosított előlegként az olimpiai
felkészüléssel kapcsolatos legfontosabb
feladatokra.
"Az eredeti célkitűzésünket nem kell
megváltoztatni, továbbra is reális esély
van arra, hogy Magyarország London-
ban az első húszban végezzen a nemze-

tek rangsorában. Az elmúlt évek világ-
versenyeinek eredményei alapján reális
cél, hogy megismételjük a pekingi ered-
ményünket, és bízunk benne, hogy talán
túl is tudjuk szárnyalni azt" - fogalma-
zott Borkai, aki azt is elmondta, hogy
MOB a közelmúltban 30 millió forinttal
kiegészítette az olimpiára kvótát szer-
zett, vagy arra még esélyes sportolók
Gerevich-ösztöndíját.
Egyúttal köszönetet mondott az állam-
nak, hogy 570 millió forinttal támogatja
a magyar csapat olimpiai részvételét.
Hozzátette: a Malév csődje miatt az
olimpiai csapat nem tud magyar légitár-
sasággal utazni, de a MOB már felvette
a kapcsolatot a British Airwaysszel, és
megnyugtatta a tagságot, hogy minden
magyar versenyző és sportvezető idő-
ben megérkezik majd a játékokra.
A 46 éves Borkai Zsoltot újra elnökké
választották. Győr fideszes polgármes-
tere újraválasztáskor - aki 2010 novem-
bere óta elnök - az egyetlen jelölt volt az
elnöki posztra a tisztújítás során, így
egyhangúlag lett újra elnök.  A Magyar
Olimpiai Bizottság elnökségébe auto-
matikusan delegálják az öt alelnököt is
választott: Magyar Zoltán (olimpiai ta-
gozat), Leyrer Richárd (nem olimpiai
sportágak), Monspart Sarolta (szabad-
idősport), Tóth Miklós (egyetemi, fő-
iskolai diáksport) és Deutsch Tamás
(fogyatékosok sportja) személyében. Az
alapszabály értelmében szintén auto-
matikusan az elnökség tagja lett Schmitt
Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) tagja, Aján Tamás, a Nem-
zetközi Súlyemelő Szövetség elnöke és
Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair-Play
Bizottság elnöke.
Az elnökségbe további öt tagot már a
közgyűlés választ be. A közgyűlésen
összesen 173-an voksolhattak, és a leg-
több szavazattal, 115-tel választották be
Gémesi Györgyöt (14 éve MOB-tag,
ebből 9 évig alelnök), valamint Gyulay
Zsoltot, Kovács Antalt, Regőczy
Krisztinát és Szabó Tündét. Bakonyi
Tibort a Magyar Kézilabda Szövetség
visszahívta a MOB közgyűléséből, így
ő nem is pályázhatott az elnökségi
tagságra.             -tt-

MOB –  Gémesi György elnökségi tag lett

Legtöbb szavazattal a MOB elnökégben

Százhalombattán rendezték az
idei Pest Megyei Úszó Diákolim-
pia döntőit. 
Az érettségi előtt álló VI. korcsoport-
ban, a gödöllői Premontrei Gimnázium
lány amatőr csapata a 4×50 méteres 

gyorsváltóban a második, míg egyéni-
ben Margitházi Tímea 100m hátúszás-
ban a 3. helyen végzett. A váltó tagjai:
Benkó Ágnes, Kiss Dorottya, Fábián
Angelika, Margitházi Tímea. Felké-
szítő tanár: Mácsár Gyula -li-

Diákolimpia – Úszás

Ezüst csapatban, bronz egyéniben Stokholmban vett részt Deák
Nagy Marcell egy nemzetközi at-
létika gálán, ahol 400 m-en idei
legjobb idejét érte el. A 47,31-es
idő a 4. helyet eredményezte a
gödöllői olimpikon számára.

A Serdülő országos téli bajnokságon,
amelyet Budapesten rendeztek két baj-
nokságot nyertek Máté Alpár tanítvá-
nyai. Gerelyhajításban a fiúknál Príma
Balázs az első helyen, míg Oke Olufe-
mi a 2. helyen végzett. Príma Balázs kö-
zel 50 m-es teljesítménye külön dicsé-
retet érdemel. A hölgyeknél Györe Fan-
ny végzett a dobogó legtetején dobásá-
nak köszönhetően.

Serdülő országos seregszemle volt a Fő-
városban februárban. Ez a verseny igye-
kezett pótolni az egész télen elmaradt
versenyeket. A bajnoki számoknak csak
egy részét rendezték meg, zömmel a pá-

lya állapota miatt. A gödöllői serdülök
azért még mindig ott vannak az élme-
zőnyben, annak ellenére, hogy az utóbbi
időkben alig jut „anyag” a szakosztály
számára.
Eredmények :
2. hely magasugrás 14 évesek: Kovács
Emma; 300 m: Szekeres Martin
3. hely magasugrás 15 évesek: Ajkler
Eszter; 60 m gát: Ajkler Eszter
4. hely magasugrás 13 évesek: Kriszt
Kati; 1000 m, 14 évesek: Pápai Bene-
dek, 5. hely 60m gát 14 évesek: Kovács
Emma; 60m gát 13 évesek: Kriszt Kati,
6. hely: 4x200 m lány váltó
7. hely 300m 14 évesek: Koczkás Dóra;
1000 m 14 évesek: Skribek Mátyás
Különösen a lány magasugrók teljesít-
ményét kell kiemelni. A 14 éves Kovács
Emma 162cm-es eredménye csak kisér-
letaránnyal lett második – és technikája
rendkívüli teljesítmény, valamint Ajkler
Eszter és az újonc Kriszt Katalin is di-

cséretesen teljesített – értékelte a szerep-
lést Benkő Ákos.

Február 11-én rendezték Ócsán a ser-
dülő korosztálynak a terematlétika ver-
senyt, ahol a GEAC színeiben szép gö-
döllői sikerek születtek. Nagy remé-
nyekre ad okot a 13-15 éves atléták
eredménye, akik jelenleg még csak a
felkészülési szakaszban tartanak.
Simonváros Zsombor (1997) a 15 éve-
sek között 159 cm-es ugrásával nyert,
míg 60 méteren 2. lett 7,9 mp-es idővel.
Simonváros Csanád (1999) 60 méte-
ren 8.5 mp-el lett aranyérmes. A lá-
nyoknál Szemjanyinov Paula (1998)
távolugrásban 480 cm-es remek ugrás-
sal, ,míg 60 méteren 8.3 mp-es futással
két 2. helyet ért el. Vargha Rebeka
(1998) 9,4 mp, 394 cm, Ajide Deborah
(1998) 9,2 mp, súlylökésben pedig 8,54
méterrel lett negyedik.
A legfiatalabb serdülő, Kriszt Katalin
(1999) magasugrásban 140 cm-el állha-
tott fel a dobogó legfelső fokára, míg 60
méteren 9,4 mp-et futott. Edzők: Szö-
rényi István és Körmendy Katalin.

-li-

Atlétikai – Hírcsokor

Deák Nagy újabb száguldása

Simán vette a Miskolc elleni aka-
dályt a bajnoki rájátszás negyed-
döntőjében a TEVA-Gödöllői RC
csapata és 3–0-ás összesítéssel
jutott be a bajnoki elődöntőbe
Ludvig Zsolt együttese.

Már a párosításnál tudni lehetett, hogy
a Gödöllő az esélyese a Miskolc elleni

párharcnak, amit igazoltak is a gödöllői
hölgyek. Három, mondhatni könnyed
mérkőzés után biztosította a helyét a
TEVA–GRC csapata a legjobb négy
között. Csengeri Petráék ellenfele a
Budapest SE lesz majd. Az egyik fél
harmadik győzelméig tartó elődöntő-
ben a fővárosiak jobb alapszakaszbeli
helyezésüknek köszönhetően pályae-

lőnnyel kezdenek a március 17-én kez-
dődő párharcban. -tl-

NB I. Liga, negyeddöntő, 1. mérkő-
zés: TEVA-Gödöllői RC – Albrecht-
Miskolci VSC-MISI: 3:0 (13, 8, 18)
NB I. Liga, negyeddöntő, 2. mérkő-
zés: Albrecht-Miskolci VSC-MISI –
TEVA-Gödöllői RC 1:3 (-23, -17, 25, -
20)
NB I. Liga, negyeddöntő, 3. mérkő-
zés: TEVA-Gödöllői RC – Albrecht-
Miskolci VSC-MISI 3:0 (19, 21, 10)

Röplabda – Sima továbbjutás

Elődöntős a TEVA-GRC
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A Gödöllői Városi Múzeum
meghívja Önt 

„A piros bugyelláris” – 
Blaha Lujza Gödöllőn

című kiállítás megnyitójára
2012. március 10-én
szombaton 16 órára

Köszöntőt mond:
Dr. Gémesi György, Gödöllő

polgármestere
A kiállítást megnyitja:
Dr. Ács Piroska PhD
igazgató (Országos 

Színháztörténeti Múzeum és
Intézet)

Közreműködik:
Pécsi Ildikó

Kossuth-díjas színművész,
Gödöllő díszpolgára
Kísérő rendezvény:

15 óra: a gödöllői híres 
hölgyek tiszteletére készült

Solier torták sajtóbemutatója

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

Nyitva: kedd-vasárnap 10−18 óra

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

TISZTELT BARÁTUNK!

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZ‐
ALAPÍTVÁNY 1998 óta működik.

A több mint százéves gödöllői sze‐
cessziós művésztelep összművészeti
törekvései, művészeti kvalitása, élet‐
szemlélete létjogosultságot nyerhet‐
nek napjainkban.
Alapító okirata szerint a Közalapít‐
vány, a GIM‐Ház programjain keresztül
támogatja a művésztelep hagyományaira épülő kortársművészeti irányzatokat, a művészeti
oktatást és a társművészetekkel való együttműködést.

Kérjük, támogassa Közalapítványunk tevékenységét jövedelmének 1 %‐ával.

ADÓSZÁM: 18680968‐1‐13

GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17. 
Telefon: 06‐28/419‐660; email: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A tárlat megtekinthető a
hivatal nyitva tartási 

idejében, 8-16.30 között

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

Miből lesz a festő?

Boda Anikó festő 
kiállítása

a Polgármesteri Hivatal 
I. emeleti folyosógalériáján
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655

Febr. 27-márc. 5-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Március 5-12-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551. 

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Tisztelt Pályázóink!

Gödöllő Város Önkormányzata és a
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
2012-ben ismét pályázatot ír ki  ci-
vil szervezetek,  oktatási, kulturális
intézmények, művészeti csoportok
számára testvérvárosainkba történő
tanulmányútra, közös programok-
ra, vagy vendégcsoportok   foga-
dására. 
Ismeretfejlesztő, kapcsolatépítő,
értékteremtő és innovatív pályáza-
tokat, csereprogramokat várunk.
Beadási határidő :  2012. február
29. 
A határidő mindkét félévre terve-

zett utakra vonatkozik!
A beadás módja: pályázati űrlapon
személyesen, vagy postai úton a
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
címére: Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ Titkársága
(2100. Gödöllő Dózsa György út
8.) .
Pályázati űrlapot a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
Titkárságán lehet beszerezni.

Pályázati feltételek:
– A kiutazás céljának részletes le-
írása, költségvetéssel pályázati űr-
lapnak megfelelően 
– Pályázni kizárólag testvérváros-

ba, vagy partner városba lehetséges 
– A fogadásoknál testvér- vagy
partnervárosok csoportjainak foga-
dása jelent előnyt
– Csoportos tanulmányutak előnyt
élveznek

A nyertesek kötelesek részletes írá-
sos úti-beszámolót és fénykép do-
kumentációt készíteni és azt haza-
tértük után két héttel az egyesület
számára megküldeni.

A pályázókat a kuratóriumi
döntést követően 2012. március
20-ig kiértesítjük, amit a városi
sajtóban is megjelentetünk.

Pályázataikat várjuk!

Pályázati felhívás– Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 

31/2011. (12.19.) sz. határozat
Módosított:
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Tár-
saság Társasági Szerződésének alábbiak szerinti mó-
dosítását: 

3. A Társaság tagjainak neve /cégneve és székhelye:
Név: Gödöllő Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat)
Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Név: Magyar Állam (képviseli az állami vagyonról
szóló 2007. évi törvény 29. (3) bekezdése alapján ) a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.)
Székhely:1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Cégjegyzékszám: 01-10-045784
Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill
Kft.)
Székhely:1034 Budapest, Seregély u. 11.

4. B. A Társaság törzstőkéje
A Társaság törzstőkéje: 2.020.660.000.-Ft, azaz
Kettőmilliárd-húszmillió-hatszázhatvanezer forint. 
A törzstőke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-
kettőszázötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint
pénzbeli betétből és 762.000.000.-Ft, azaz Hét-
százhatvankettőmillió forint nem pénzbeli betétből
(apport) áll.

5. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége: 

5.A. Gödöllő Város Önkormányzata

319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió
forint nem pénzbeli betét (apport) és 660.000.-Ft,
azaz Hatszázhatvanezer forint pénzbeli betét. Rés-
zletes apportlistát lásd a 6. A. pont alatt. A fenti
érték a törzstőke 15,82 %-át képviseli.
5.B. Magyar Állam ( Képviseli: Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.)

A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c, pontja az állami
vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi

joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen,
vagy polgári jogi szerződések útján történő hasz-
nosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fel-
adatkörébe sorolta.
1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-
kilencszázezer forint.
A fenti érték a törzstőke 84,17 %-át képviseli.

5.C. MaHill Kft.
100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli betét.
A fenti érték a törzstőke 0,01 %-át képviseli.

Módosított:
10.D.
A számviteli törvény szerinti beszámoló elfo-
gadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról
hozandó határozatokat kivéve, a tagok taggyűlés tar-
tása nélkül is határozhatnak.
A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott ha-
tározat tervezetét írásban és a döntésre legalább 15
napot biztosítva kell a tagokkal közölni. A tagok
szavazatukat írásban, vagy más, döntésük bizonyí-
tására alkalmas módon adhatják le.
Sürgősség esetén a tagok egyhangú jóváhagyásával
ettől el lehet térni. 
A Társasági Szerződés egyebekben változatlan. 
A Taggyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy
gondoskodjon a módosítás átvezetéséről.

32/2011. (12.23.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése írásbeli szavazás útján elfogadja a Társa-
ság munkavállalói esetében a 2011. évi adó- és járu-
lékszámítási szabályok módosulásának következ-
tében történt nettó bér-sökkenés és járulékvonzatá-
nak kompenzációjára, 3.583.000 Ft – azaz három-
millió-ötszáznyolcvanháromezer forint – vissza nem
térítendő támogatás nyújtására szóló, a Társaság és
a többségi tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. között kötendő Támogatási Megállapodást és
egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazga-
tóját annak aláírására.

Királyi Kastély – 2011. évi taggyűlési határozatok V.

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

Ezekből a befizetésekből nemcsak az is-
kolán kívül magyart tanítók bérére, de a
program működtetésére is kerül: a lábnyiki,
Csík falusi, diószegi és magyarfalusi Gyer-
mekek Háza épületeiben ugyanúgy ott van
az AMMOA által összegyűjtött pénz, mint
a „magyar iskolák“ kialakítására bérelt, megvásárolt újabb házakban, telkek-
ben, a tantermek felszerelésében és a csángó gyermekek által használt okta-
tási eszközökben. 

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

felajánlható 1% fogadására. 
AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18710209-1-13.

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

I.
Gödöllő város képviselő-testülete
a Montágh Imre Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfej-
lesztő Speciális Szakiskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény vezetői állásának
betöltésére pályázatot ír ki az
alábbiak szerint:

A pályázatot meghirdető szerv neve,
címe:
Gödöllő Város Önkormányzata 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Meghirdetett munkahely:
Montágh Imre Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfej-
lesztő Speciális Szakiskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény
2100 Gödöllő, Dobó Katica u. 2. 
Igazgató
Képesítési és egyéb feltételek:
gyógypedagógusi végzettség, peda-
gógus-szakvizsga,  tíz éves szakmai
gyakorlat,
A pályázathoz csatolni kell: a részle-
tes szakmai önéletrajzot, vezetési
programot, fejlesztési elképzelést,
hitelesített oklevél másolatokat, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítványt.
Bérezés: Kjt. alapján (alapilletmény
+ vezetői pótlék). 
A megbízás 5 évre, 2012. augusztus
1. 2017. július 31-ig szól. 
Benyújtási határidő: a megjelenéstől
számított 30 nap.
Elbírálási  határidő: a véleményezési
határidő lejárta utáni első testületi
ülés.  

Pályázat benyújtásának módja és
helye: A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat a Montágh Imre Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Kész-
ségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény igazgatói állá-
sára” megjelöléssel, dr. Gémesi
György polgármesterhez kell be-
nyújtani (2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7).  

II.
Gödöllő város képviselő-testülete
a Palotakerti Óvoda vezetői állá-
sának betöltésére pályázatot ír ki
az alábbiak szerint:

A pályázatot meghirdető szerv neve,
címe: 
Gödöllő Város Önkormányzata 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Meghirdetett munkahely:
Palotakerti Óvoda
2100 Gödöllő, Palotakert 17-18. 
óvodavezető
Képesítési és egyéb feltételek:
főiskolai végzettség, pedagógus-szak-
vizsga, ötéves pedagógus munkakör-
ben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell: a részle-
tes szakmai önéletrajzot, vezetési
programot, fejlesztési elképzelést,
hitelesített oklevél másolatokat, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt.
Bérezés: Kjt. alapján (alapilletmény
+ vezetői pótlék). 

A megbízás 5 évre, 2012. augusztus
1. 2017. július 31-ig szól. 
Benyújtási határidő: a megjelenéstől
számított 30 nap.
Elbírálási  határidő: a véleményezési
határidő lejárta utáni első testületi
ülés.  

Pályázat benyújtásának módja és he-
lye:  A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat a Palotakerti Óvoda
óvodavezetői állására” megjelölés-
sel, dr. Gémesi György polgármes-
terhez kell benyújtani (2100 Gö-
döllő, Szabadság tér 7).  

Pályázati felhívás

Értesítés a kötelező
kéményseprő-ipari feladatok 

ellátásáról

A Magyar Kémény Kft. értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy az
51/1999.(XII.25) BM rendelettel
módosított 27/1996. (X.30) BM
rendelet 3-7. §-a értelmében előírt
kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó felada-
tokat – a települési önkormányzat
közigazgatási határain belül – a
Magyar Kémény Kft. alkalmazottai
látják el. Gödöllőn 2012. március
1. és 2012. május 31. között vég-
zik el a feladatokat. A társaság al-
kalmazásában álló dolgozók  névre
szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

MEGHÍVÓ 
TÖRVÉNYI ÉS GYAKORLATI VÁLTOZÁSOK A CIVIL

SZERVEZETEK MŰKÖDTETÉSÉBEN, MŰHELYBESZÉLGETÉS
GÖDÖLLŐN

A NIOK Alapítvány, az Emberséggel az Emberért Egyesület, a Gödöllői Ci-
vil Kerekasztal és a Regina Alapítvány közös szervezésében műhelybeszél-
getést tartunk a civileket érintő törvényi változásokról és ezek gyakorlati vo-
natkozásairól.
A rendezvény címe: Törvényi és gyakorlati változások a civil szervezetek
működtetésében
Előadó: Gerencsér Balázs (igazgató, NIOK) 
A rendezvény ideje: 2012. március 6. kedd, 16.00-18.30.
A rendezvény helyszíne: Emberséggel az Emberért Egyesület nagyterme,
Gödöllő, Dózsa Gy. út 69. (akadálymentesen megközelíthető épület, ingye-
nes parkolási lehetőséggel, ingyenes Tesco járattal is megközelíthető)
A rendezvény témái:
1. Törvényi változások és a civil szervezetek működtetése.
2. Mit jelentenek ezek a gyakorlatban?
3. Ki marad civil, ki lesz civil, hogyan változik a közhasznúság?
4. Civilek kérdéseinek megbeszélése.
További információ és regisztráció: www.hedvig.hu/civilmuhely

Telefon: +36 70 602 7355

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: 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Gödöllő 

VÉRADÁS IDEJE: 
2012. március 5. (hétfő) 10-18 óra

Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük!

Személyi igazolványát, lakcím ig.
kártyáját, a TB kártyáját és véradó

igazolványát feltétlenül hozza
magával!
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819, 
szobafoglalás és információ: 28/816-817

info@ekhotel.hu

Az Erzsébet Királyné Szálloda
meghirdeti eladásra

fölöslegessé vált készletét.

Hyundai gyártmányú
50 l-es hűtőszekrényeit

10.000 Ft-os egységáron, valamint

AFK WK-5.8-as gyártmányú 1l vízforralóit
1000 Ft/db

Érdeklődni a szálloda recepcióján.



INGATLAN

+ Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, tel-
jes közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-
5889

+ Eladó Gödöllőn, a Palotakerten első emeleti, erkélyes,
két szobás, 61 nm-es teljesen felújított lakás. Tel.: 06-
20/212-6315.

+ Eladó Gödöllőn zöld környezetben, csendes helyen az
Erzsébet-park közelében, távol az utcától 127 nm-es
családi ház, 844 nm-es telken. Iár: 26,9 M Ft. Tel.: 06-
20/212-6315.

+ Gödöllőn, Dózsa György úton a zöld társasházban 1+3
félszobás, felújított 3. em lakás sürgősen eladó! Tel.:
30/843-6440

+ CSAK 14,9 millió Forint! Családi ház Szilasligeten: két
család részére is alkalmas, külön bejárattal, garázs, gáz,
villany, nagy kert! Tel: 06-20-346-0985

+ Eladó Antalhegyen gyönyörű panorámás
környezetben, 2010-ben felújított 65 nm-es családi ház
35 nm-es fedett terasszal. Irányár: 19,9 M Ft. Érdeklőd-
ni: 70/775-6025 

+ Városközpontban a Kossuth Lajos utcában 1. emeleti
teljeskörűen igényesen felújított (klíma, konyhabútor,
nyílászáró, stb..) egyéni fűtéssel, alacsony rezsikölt-
séggel 56m2-es lakás eladó. Iárnyár: 12.5M forint,
Érdeklődni: 20/ 9279 570

+ Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép, egyedi
bútorokkal felszerelt tetőtéri lakás eladó! (45 nm, egy
szoba, nagyon alacsony rezsi, zárt parkoló.) Ár: 11,8
mill.Ft. Érd: 2o-3727-808

+ Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, erkélyes
2 szobás konvektoros lakás eladó. Iár 10,9 MFt 20-
7722428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+ Központhoz közel dryvit szigetelt 80 nm 2 szobás családi
ház garázzsal az udvaron eladó. Iár 16,8 MFt 20-7722428 

+ GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, minőségi kivitelezésű, 1
szintes 2 szoba+nappalis ikerház  360nm-es telekkel,
tárolóval érintkezve, kulcsrakészen 18,9 MFt !  20-
7722428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  

+ Jó vétel! Kertvárosban 3szoba+konyha-étkezős,
tégla, betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár
16,9MFt 20-7722429        

+ SÜRGŐSEN ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐN A FENYVES-
BEN, 695m2, 20m-es utcafront! 6.5.MILLIÓ!!!!!!! 20-
5391988       

+ Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2
szoba+nappalis, 62nm-es lakás leköthető Iár 15,5MFt
20-7722429   

+ Gödöllőn felújított, 1,5 szobás galériázott alacsony
rezsijű lakás, kocsi beállóval AKCIÓS IRÁNYÁRON
8,9MFt  20-8042102   WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új
építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-
es, cirkófűtéses lakás eladó. Választható burkolatok,
színek. Iár 11,9MFt 20-7722429 

+ Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek
eladó. Iár 11,9MFt 20-7722429  

+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba
nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját
telekkel kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429   

+ Alkalmi vétel! Remsey körúton 1+2 félszobás 66 nm-
es jó állapotú lakás 11.5 MFt Irányáron eladó 20-
8042102      

+ Sürgősen eladó Harasztban 3 szoba+nappalis,  85
nm-es, jó beosztású, fedett kocsibeállós családi ház  500
nm-es telekkel Iár 25MFt  20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9
MFt 20-8042102

+ A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es,
garázsos családi ház, szép 725nm-es sarok telken eladó!
20-9447025

+ Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel,
autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-
8042102

+ Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú
2szobás, 53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-
8042102

+ Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi
lakás 9.6MFt 20-8042102

+ Gödöllőn a Palota kert lakótelepen, 63m2-es 1+2 fél-
szobás, átlagos állapotú lakás 7.9Mft-ért eladó!   20-
5391988

+ Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 1.em-i,
45m2-es, két szobás lakás eladó! 14.8MFt ! 20-
5391988

+ Gödöllőn, a János u-ban felújítandó, 2.em-i erkélyes
lakás, két szobával eladó! 20-5391988

+ Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív
felújítandó családi ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-
5391988

+ Garantált befektetés alkalmi áron! Gödöllőn, forgal-
mas helyen jelenleg is bérbe adott, folyamatos bér-
bevétellel kétszintes üzletház eladó! Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, eladó a Fenyvesben, teljes közművel ellá-
tott, nappali+2 szobás, két fürdőszobás családi ház, a
ház alatt szuterén. A telek 560 nm-es, örökzöldekkel.
I.ár: 28 m Ft. 3550, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Palotakerti lakások többféle méretben, elrendezésben
eladóak Ár: 9,5-től 12,9 mFT.-ig. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Szőlő utcában, 69 nm-es, 3 szobás, egyedi
fűtéses öröklakás. I.ár: 14,5 mFt. 3555, Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, nappali+3 szobás családi ház
Kertváros szélén, 544 nm-es telken. I.ár: 21 mFt. 3537,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn eladó családi ház. Nappali étkezővel, konyhá-
val+spejz, 2 szoba, fürdőszoba, WC, közlekedő. A házban
kandalló fűt, de konvektorok is működnek. A telken talál-
ható egy garázs, örökzöldek és veteményes, a házhoz
tartozik egy borospince. 3462, Iá: 26 MFT Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó a Fenyvesi részen, 2 szoba konyhás ikerház
udvarrésszel, 6,2 mFt irányáron! 3552, Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Mogyoródon, Szentjakab parkban megkezdett
építkezéssel, építési telek eladó. Közművek: csatorna,
víz, villany telken belül, gáz is bevezetve a telekre. Telek-
méret: 802 nm. Alkalmi vétel! I.ár: 8,5 mFt. 3559, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllő belvárosában, gyönyörűen felújított 54 nm-es,
erkélyes, egyedi fűtéses negyedik emeleti lakás eladó.
I.ár: 11,2 mFt. 3515, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, a Harasztban három szobás családi ház 600
nm-es telken eladó. I.ár: 20,5 m Ft. 3305, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, csodálatos környezetben, tó partján eladó
kétszintes, teraszos, jó állapotú 120 nm-es családi ház
eladó. I.ár: 27 mFt. 3544, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Kertváros szívében 110 nm-es, nap-
pali+3 szobás ház, 540 nm-es telekkel. A ház alatt 110
nm-es egyterű szuterén van, víz, villany, három fázis
bevezetve. Iá: 23,9 MFT. 2981, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllő Kertvárosának legkeresettebb részén, 750
m2-es, örökzöldekkel beültetett ősfás saroktelken épült
110 nm alapterületű, bővíthető (40 % beépíthetőség)
családi ház garázzsal. 3 szoba, konyha, kamra, fürdőszo-
ba, wc, tároló. Szobákban parketta burkolat, többi hely-
iség járólapozott. 3285, Iá: 30 MFT Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Csendes, nyugodt környezetben, Gödöllő legkedvel-
tebb helyén kétszintes 100+70 nm-es kitűnő állapotú
családi ház eladó. Kiváló ár-érték arány! I.ár: 31,5 mFt.
Érd.: 3529, FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, Antalhegyi dombon, 729 nm-es
panorámás hétvégi telek egyszobás, fürdőszobás kis
házzal, 15% beépítési lehetőséggel. I.ár: 11 mFt. 3556,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a Táncsics M. utcában nappali+3
szobás kertes családi ház, sok örökzölddel, garázzsal,
télikerttel. I.ár: 27 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsé-
bet park szomszédságában, nappali+3 szobás családi
ház, kertrésszel, garázzsal. Visszabérlésre is alkalmas.
I.ár: 24,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Veresegyházon, centrumban, beton alapon, terméskő
aljzatburkolattal 1100 nm-es telken, déli fekvésű 4
szobás családi ház eladó. I.ár: 22,9 mFT. Érd: 3561,
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul
Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mind-
kettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz
tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm)
2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-
nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos
terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).

+ Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2.
emeleti, erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi
gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújí-
tott lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8
mFt. Tel.: 70/3350-379.

+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses lakás
eladó. Tel.: 20/9455-583.

+ Központ közeli, csendes környezetben lévő, felújított,
56 nm-es, 2 szobás, HÁZKÖZPONTI fűtésű, nagy
ERKÉLYES, III. emeleti, jó fekvésű lakás beépített kony-
hával, saját tárolóval eladó. Iá: 9.9M Ft Érd:30/491-
5020 www.otthonfutar.com
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Művészetek Háza, 

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi

elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 

20/525-5366, 

70/381-7694

E-mail: 
kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu,

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

Helyszín:

Fidesz iroda
2100 Gödöllő,

Testvérvárosok útja 2.
Időpont:

2012. március 7.
16:00 – 18:00 óra

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:

vecseylaszlo@fidesz.hu 
+36-20-212-9660 

a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője
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+ Gödöllőn eladó MAGASFÖLDSZINTI, 64nm-es, 2 + fél
szobás, FELÚJÍTOTT lakás, új nyílászárókkal. Iár.:
13MFt. 0630/754-55-64 www.otthonfutar.com

+ SÜRGŐS! Eladó Gödöllő központjában I. emeleti,
44nm-es, 1.5 szobás, FELÚJÍTOTT lakás! Iár: 7.6MFt.
0630/754-55-64 www.otthonfutar.com

+ Gödöllőn, I. emeleti, 63 m2-es, 2 szobás, egyedi
fűtéses, nagy erkélyes, felújított (új nyílászárókkal,
külső szigeteléssel) lakás eladó. Iá:11.9M Ft
Érd:30/491-5020 

+ Gödöllő Egyetemi város részében eladó egy 42
nm-es, másfél szobás lakás hangulatos, ősfákkal
körülvett klasszikus polgári társasház első emeletén.
Nagyon jó közlekedés, bevásár lási lehetőség.
Fiataloknak és idősebbeknek egyaránt kitűnő otthont
nyújthat, mivel nagyon alacsony rezsi költség van.
Érd.: 06-20-314-4184

+ Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás
építési TELEK családi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút
utcában 2500 m2 SZÁNTÓ 2 db 25 m2-es épületekkel
közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702

+ Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most
épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Kampis A.
téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások és
garázsok eladók. Tel: 30/946-7702 

+ Eladó 76 nm-es, 2,5 szobás 3.em. korszerűsített
fűtésű, felújítandó lakás, akár 2 generációnak, vagy
befektetőnek. Tel: 70/596-9962 

+ Áron alul eladó 79 nm-es tetőtéri lakás + 14 nm-es
különálló garázs a központhoz közel, hatlakásos tár-
sasházban. Nappali + 2 háló, külön WC, kamra, 2 erkély,
+ terasz, parkosított udvar. Iár:22MFt. 30/336-7096,
20/939-5152

+ Eladó Szt. Imre utcában 68 nm-es, egyedi fűtésű
lakás extrákkal liftes házban. Iár: 21,5 M Ft. Ill. Kossuth
L. utcában 2 szobás, 4. em. lakás. Iár: 9 M Ft. Tel:
30/3318-172 

+ Eladó! GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 830 nm-es telken
150 nm-es ház. 3 szoba összkomfort és 2 szoba
összkomfort külön bejárattal. Akár vállalkozási vagy
közösségi célra is alkalmas. Iár: 28,9 MFt Tel: 30/418-
7206, 70/619-9079 

+ Eladó lakás! Gödöllőn a városközpontban (Petőfi tér)
régi építésű társasházban 42 nm-es, másfél szobás,
földszinti lakás eladó. Parkolási lehetőség az udvarban.
Iár: 8,6MFt. Érd: 20/9-366-385 

+ Eladó Gödöllő Újfenyves részén 2004-ben épült 94
nm-es nappali +3 szobás, egyszintes ikerházfél 500 nm-
es saját telekkel, nagyon szép, gondozott kerttel. Iár:
25,5 MFt. 20/2309-709 

+ Szülők, nagyszülők figyelmébe! Rendezett családi ház
telekáron (12MFt-ért) jogátruházással eladó.
Megbeszélés: 28/816-442 

+ Kör utcában háromszobás, parkettás, nagy erkélyes,
egyedi fűtésű lakás a 4. emeleten tulajdonostól 12,5
MFt irányáron eladó. 30/5744-092 

+ Veresegyházán központ közeli szép kivitelű 3-4
szobás családi ház eladó. Tetőtér 2011-ben lett beépítve.
Minden szint külön is lakható. Gödöllői csere ráfizetéssel
érdekel. Iár: 29,8 millió. Tel: 30/205-0229 egész nap. 

+ Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es
alapterületű hibátlan állapotú, teljesen berendezett
lakás kocsibeállóval, tárolóval. 15,7 M Ft. 70/364-4212 

+ Palotakerten 2 szobás lakás eladó. Tel: 06-30-9246-
979, 06-30-475-8896 

+ Gödöllő központban téglaépítésű, 2 szobás, erkélyes,
egyedi fűtéses, jó állapotú lakás eladó. Iár: 8,9MFt. Tel:
70/454-0352 

+ Gödöllői nagy kertes, panorámás házamat eladom,
vagy ér tékegyeztetéssel gödöllői vagy budapesti
öröklakásra cserélem. Ingatlan értéke 29 MFt. Tel:
20/977-3182 

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik
különbejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha
használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRS-
BÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető, kizárólag nem
dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges!
Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: 70/318-2127 

+ Gödöllőn Palotakerten kiadó 62 nm-es, II. emeleti 2
szobás, bútorozott lakás 50eFt+rezsi+2 havi kaució.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló
családi ház. Tel.: 20/986-4946

+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.

+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses lakás
kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+ gödöllő központjában 2 szobás egyedi fűtéses lakás
kiadó. 49 ezer /hó + 2 havi rezsi. Tel 20/9455-583.

+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában,
kertes családi házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50
m2-es összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé,
internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval
kiadó. 20/538-9543. 

+ Gödöllő belvárosában frissen felújított, i. emeleti,
összkomfortos, konvektoros, egyszobás parkettás lakás
téglaházban nemdohányzónak kiadó. 45.000,-Ft +rezsi.
2havi kaució. Tel: 30/949-2028 

+ Gödöllő központjában bútorozatlan, alacsony rezsis
lakás kiadó. 35 nm. 45.000,-Ft/hó +rezsi +1 havi kau-
ció. Tel: 20/3238-106 

+ Gödöllő központjában, családi házban 1,5 szobás
bútorozatlan 1.em. 43 nm-es lakás gázfűtéssel kiadó.
40.000,-Ft +rezsi. Tel: 20/3419-633 

+ Kiadó új építésű téglalakás (60 nm, 2 háló, alacsony
rezsi) a Bajcsy-Zs. utcában. Bútorozatlan, beépített
konyhával, klímával. Ár: 100.000,-Ft/hó +rezsi. Érd:
30/529-5232 

+ Kiadó új építésű téglalakás (70 nm, 3 hálós) a Bajcsy-
Zs. utcában. Alacsony rezsi bútorozatlan, beépített
konyhával, klímával. Ár: 120.000,-Ft/hó +rezsi/hó. Érd:
30/529-5232 

+ Kiadó Március 1-től Gödöllőn az Erzsébet királyné
körúton 35 nm-es 1 szobás teljesen felújított lakás.
45.000,-Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd:
70/338-3723 

+ Kertvárosban bútorozott összkomfortos albérlet
külön bejárattal 30.000,-Ft-ért kiadó. 1 havi kaució
szükséges. Tel: 20/771-3387 

+ Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás kiadó! Jó
állapotú vastag falakkal bútorozottan 1 személynek. Tel:
30/609-8707 

+ Gödöllőn, az Erzsébet parki lakótelepen, szigetelt,
konvektoros házban 2,5 szobás, bútorozott lakás
hosszútávra, igényesnek kiadó. Tel: 20/212-1350 

+ Kiadó hosszútávra Gödöllő központjában 50 nm-es új
építésű, cirkófűtéses, alacsony rezsijű első emeleti lakás
liftes házban. Április 1.-től költözhető. 2 havi kaució
szükséges. Érd: 30/410-8343 

+ Gödöllőn, Palotakerten 1 + 3 félszobás lakás kiadó.
58.000,-Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: 20/221-4408 

+ Március 1-vel kiadó a Szabadka utcában 2. emeleti,
konvektoros, teljesen felújított lakás. Havi 50.000,-Ft +
rezsi, 2 havi kaució. Tel: 30/502-4148, 28/418-005  

+ Gödöllőn, a 30-s főúton, jó közlekedéssel 50 nm-es
lakás kiadó. Érd: 70/978-7770 

+ Gödöllő központjában kiadó egy 54 nm-es
alapterületű hibátlan állapotú, teljesen gépesített és
berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval. 80.000,-
+rezsi 2 havi kaució. 70/364-4212 

+ Palotakerten 1 szobás lakás kiadó. Tel: 06-30-9246-
979, 06-30-475-8896 

+ Városközpontban konvektoros, felújított 2 szobás,
alacsony rezsijű lakás hosszútávra nemdohányzónak
kiadó! Tel: 20/490-4949 

KIEMELT AJÁNLATUNK:

IGAZSÁGÜGYI 
SZAKÉRTŐI 
INGATLAN-

ÉRTÉKBECSLÉS
ÉS

ÉPÜLET-ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY 

KÉSZÍTÉSE

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 

Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,

s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

A Gödöllői
Szolgálatot az
interneten is

olvashatja:

www.szolgalat.com

Az Ön hirdetését

a weboldalon

ajándékba adjuk!

HIRDESSEN
BENNE!



ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó.
Tel: 30/588-5889.

+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda
stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-
086; 20/919-4870

+ Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.+ 30 nm-es
Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.

+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari
30 nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-
346-5408.

+ KÜLÖNÁLLÓ RAKTÁR KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ
GÖDÖLLŐN A TESCO KÖZELÉBEN. Tel: 70/542-5509 

+ Gödöllőn a Posta melletti mélygarázsban 2 db parkoló
hosszútávra kiadó. Érd: 30/492-6373 

+ János utcai patakra nézőgarázs soron 18 nm-es
szerelő aknás tégla garázs eladó. Tel: 06-30-475-8896,
06-30-9246-979 

ÁLLÁS

+ Gödöllői étterem 25-35 év közötti szakácsot keres.
Tel.: 20/9537-375 

+ Angol tanár vagy? Szeretnél egy stabil főállást és
szeretnél profi csapatban dolgozni? Jelentkezz most a
Studio ONLiNE Nyelviskolába. Lásd a nagy hirdetést a
13. oldalon! Fényképes, angol nyelvű önéletrajzodat
küldd az info@studioonline.hu címre. 

+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal.
Tel.: 20/9455-583.

+ VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐ Gödöllői,
mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég
munkatársat keres állattartó technológiák villamossági,
valamint gépészeti szerelésére, szervizelésére hazai és
külföldi projektekhez. A munka esetenként tartós távol-
létet igényelhet. Feltételek: kommunikációképesség
angol nyelven, vezérléstechnikai és villamos ismeretek
és/vagy gépészeti ismeretek, jogosítvány. Jelentkezését
szakmai önéletrajz leadásával várjuk a caliper@caliper.hu
címre. Információ: 28/510-985 

+ Gyerekek felügyeletét vállalom 2 éves kortól. Tel:
30/571-0360 

+ Pályázati felhívás: KÖZGAZDÁSZT KERESÜNK banki
területre, akár pályakezdőt is. Tel: 20/2411-377 

+ Felsőfokú pénzügyi végzettséggel, vezetői gyakorlat-
tal munkatársat keresünk. Tel: 30/9412-934 

+ Bejárónő, 20 éves gyakorlattal, garanciával vállal: -
idősgondozást, - gyermekfelügyeletet, - mosást,
vasalást, - ház, lakás festés utáni, és tavaszi nagy-
takarítást. Árban megegyezünk! Tel: 70/289-3905 

+ Az OTTHON CENTRUM gödöllői csapatába érettsé-
gizett és autóval rendelkező ingatlan-tanácsadókat
keresünk. Kötetlen munkaidő, kiemelt jövedelem!
Fényképes önéletrajzát az oberst.izabella@oc.hu címre
várjuk. 

+ ANGOL, NÉMET szakmai vezető tanárokat keresünk
hosszú távú projectjeinkhez. Kiemelt fizetés, érdekes
szakmai munka, rendszeres szakmai továbbképzések.
Önéletrajzát, motivációs levelét, diplomamásolatait az
info@ili.hu e-mail-re szíveskedjen elküldeni! Tel: 06/20-
556-2653 

+ Hegeszteni tudó, megbízható fűtésszerelőket keresek
azonnali munkakezdéssel. Érdeklődni a 70/537-2043-s
telefonszámon. 

+ Friss nyugdíjas eü. dolgozó –szeretettel- gondozná
idős-beteg, átmenetileg ápolásra szoruló hozzátar-
tozóját ünnepnap is Tel: 20/354-9688 

SZOLGÁLTATÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a
körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL,
kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+ Hő- fény- betörésvédelem!!! SunTek újgenerációs pro-
fesszionális üvegfóliázás 10 év garanciával! Mabisz által
elfogadott! Biztonsági üvegfólia+kombinált hővédő és
szigetelő ablakfóliák, telepítéssel: 7.500Ft/m2+Áfa-tól!
Érdeklődni: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth
Lajos u. 26., tel.: 06-30-398-48-15, 06-28-423-739

+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.:
430-341,30/211-9388.

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828,  www.interiortrans.hu 

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu 

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
20/9527-289, 28/476-229 

+ SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig.
Óriási szín és anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos
u. 14.sz. alatti belsőépítészeti és lakberendezési
stúdióban. Tel: 30/202-0045  

+ Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201 

+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen
és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-
1856, 30/508-1380 

+ Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók
javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/234-7012 Krokovics. 

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650 

+ ELADÓ TÜZIFA KISZÁLLÍTÁSSAL. Tel: 20/568-4921 

+ Megbízható brigád vállal felújítást, átalakítást,
kőműves munkát, gipszkartonozást, dryvitozást,
színezést, hideg-, melegburkolást, festőmunkákat,
viakolorozást, díszburkolást. 30/712-1621 

+ VILLANYBOJLER tisztítást, javítást és kisebb-nagy-
obb villany-, illetve vízszerelést vállalok! Hétvégén is
hívható telefonszámom: 06-70-585-5716

+ GARANCIÁVAL és REFERENCIÁKKAL vállalok festést,
burkolást, gipszkartonozást, laminált parkettázást,
dryvit rendszerű szigetelést és egyéb építészeti,
SZÉPÍTÉSZETI munkálatokat. Hívjon bizalommal,
spóroljon minőségi MUNKÁIMON! 70/338-3639 

+ SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás, mély-,
folttisztítás kedvező nm áron az Ön otthonában ipari
nagy teljesítményű takarítógéppel, bio tisztítóanyagok
segítségével. Tel: 20/3671-649 

+ Értesítem kedves régi és új vendégeimet, hogy 2012.
március 1.-től házhoz járok. Mivel szalon költségeim
megszűntek, így áraimat csökkenteni tudtam.
Gyógypedikűr masszázzsal: 2.200,-Ft. Manikűr: 1.200,-
Ft. Műköröm: 3200,-Ft. Mivel lábainkat állandóan
használjuk, és kezeink karbantartásra szorulnak.
Kedvezményeim tetszeni fognak. Hívjanak: 30/406-
2572 Zsuzsi

+ HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Régi és új tipusú NO-FROST rend-
szerű hűtőgépek javítása hétvégén is. Tel: 30/273-9143
www.hutodoki.hu 

+ ÚJ TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI RENDELŐ A
NAGYFENYVESBEN! Hatékony, mellékhatástól mentes
kezelések most bevezető árakon! Fülakupunktúra,
pulzáló mágnesterápia, fitoterápia, talpmasszázs, Voll-
féle állapotfelmérés, stb. Bejelentkezés: 20/571-0832 

+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200. 

+ Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
70/2479072, 20/9177-555 

+ Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2órán belül.
Tel: 30/302-4622. 

+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendsz-
erek, garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-
177-555

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés,
gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, meg-
bízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján.
Tel: 20/4359-650 

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
70/505-1177. 
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+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185 

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

+ Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László.
Tel: 30/9229-553.

+ Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfo-
gadható áron! Tel: 20/9133-165 

+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98 

+ GYERMEKFELÜGYELETET, KORREPETÁLÁST,
VASALÁST VÁLLALOK. Tel: 70/591-5379 

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgo-
zatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-
851-8763

OKTATÁS

+ GYERE NYELVET TANULNI! 4 ANGOL EGYÉNI ÓRÁT
AJÁNDÉKBA KAPSZ TŐLÜNK. EHHEZ CSAK BE KELL
JÖNNÖD HOZZÁNK 2012. MÁRCIUS 7-IG ÉS BEJELEN-
TKEZNED INGYENES AJÁNDÉK ANGOL EGYÉNI
ÓRÁIDRA. NEM KELL BEIRATKOZNOD ÉS NEM KELL
FIZETNED SEMMIT SEM. NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL,
DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ
MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK
FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL?
EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT
VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELEN-
TKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK
ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANY-
OLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI
ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁL-
LOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 00884-2011. ESET-
LEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620
216 62 40 

+ Időben készüljön rá!!! Középfokú és felsőfokú
nyelvvizsgákra gyors felkészítés! (Minden plusz pont
számít!!!!) www.astraariadne.webs.com tel: (06)-70-
504-1042

+ Nem úgy sikerült a félévi jegyed matekból, fizikából,
kémiából, ahogy szeretted volna? Korrepetálásra van
szükséged? Hívd Karcsi bácsit.  Magántanulók vizsgára
való felkészítését is vállalom. Tel: 30-908-4130.

+ BRITISH BUSINESS ENGLISH! New job, new country,
travel, restarting or just practising? I offer interviews,
soft skills, MBA or Bus. exam prep, Marcomms, Legal,
Medical, etc. Short courses with results! 14 years expe-
rience & invoice. Contact: +3670 3301332

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ
általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok
MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és
gyerekek részére egyaránt, 620 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és
legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-
0295-04) 

+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt-
és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöl-
lői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták
segítése is! 20/380-2268 (du., este hívható)

+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  

+ PELIKÁN AUTÓSISKOLA GÖDÖLLŐN A PETŐFI TÉR 9.
SZÁM ALATT. „B” KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOT INDÍT
2012. MÁRCIUS 3-ÁN. WWW.PELIKANSULI.HU 70/433-
5033, 20/9-734-738. 

+ ANGOL NYELVTANFOLYAM INDUL 2012. MÁRCIUS
26-ÁN. INGYENES SZINTFELMÉRÉS,
BESZÉDCENTRIKUS OKTATÁS, ANYANYELVI TANÁRRAL.
PELIKÁN NYELVISKOLA GÖDÖLLŐN A PETŐFI TÉR 9.
SZÁM ALATT! 70/433-5033

+ NÉMET NYELVBŐL nyelvvizsgákra (ORIGO, TELC,
EURO, BME) való felkészítést vállal nyelvtanár sokéves
gyakorlattal, az egyetem közelében. Tel: 20/571-0832 

+ KLASSZIKUS GITÁR OKTATÁS 19 éves tapasztalattal
felnőtteknek, csak délelőtti időpontban. Tel: 20/2309-
709 

ADÁS~VÉTEL

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ Bélyegeket, bélyeggyűjteményeket (magyar, külföldi),
leveleket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, fegyvereket, kitüntetéseket, könyveket
vásárolok gyűjteményembe. Tel: 0620-947-3928 

+ TÜZÉPRŐL akác, tölgy tüzifa eladó kugliban: 2.000,-
Ft/q, hasítva: 2.100,-Ft/q. Helyben mérlegelve! Tel:
20/422-4085 

+ NÉMET márkájú WILMS tip. HŐLÉGBEFÚJÓ 650 m3
befűtésére alkalmas 24 KW-s berendezés
GÁZPALACKKAL együtt, ill. mini GÁZ-SZIESZTA 75m3
fűtésre alkalmas gázpalackkal együtt eladó. Tel:
20/9774-013 

+ SZUPER TURI GÖDÖLLŐN AZ IPOSZ SZÉKHÁZBAN
március 2-án pénteken 8-13-ig ÚJ ÁRUKÉSZLETTEL. JÓ
MINŐSÉGI RUHÁK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK OLCSÓ ÁRON!

EGYÉB

+ ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁR-
RAL VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.:
30/727-7667.

+ Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

+ Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721 

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz
1500 Ft +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas
u. 3. Tel: 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 7. 
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tasnádi Judit, Palotakert 1., Pál
Sebestén, Hunyadvár u. 17.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Körösi Sándorné, Semmelweis u.
11., László Klaudia, Kossuth u. 27. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Herczeg Benjámin, Szőlő u.
12. 
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Gerényi Krisztia, 2117 Isaszeg, Toldi u. 15., Wallner Irén,
Ivánka u. 6. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Mihajlovics
Nikola, Gödöllő, Szent János u. 12/B.

A tavaszt várva különleges ajánlatokkal

lepjük meg kedves vásárlóinkat! A ha-

gyományokkal szakítva egyszerre több

akciós ajánlatot is kínálunk.

1. Multifokális szemüveglencséket 20 % ked-
vezménnyel vásárolhat!
2. A kedvező árat szem előtt tartva komplett
szemüveget készítünk 9500Ft-ért. Ez az ár tük-
röződés és karcmentesítő réteggel ellátott len-
cséket, keretet, munkadíjat, és teljes körű szem-
vizsgálatot is tartalmaz.
Picit bővebben a multifokális lencsékről szeret-
nék tájékoztatást adni: Kinek ajánlott a multi-
fokális, vagy más néven progresszív lencse?
40 éves korunk felett látásunk közelre romlik,
olvasó szemüvegre van ilyenkor szükségünk.
Annak, akinek mindez mellett még távolra sem jó a
látása, már rögtön két szemüvegre lenne szüksége,
sőt akár egy harmadikra is, például monitorhoz.
3 szemüveg egyszerre?
Örökké cserélgetni kellene, keresni, hol is van ép-
pen a szükséges pápaszem. Arról nem is beszélve,
hogy 3 keretet kell hozzá vásárolni…
Ezen a problémán segít a multifokás szemüveg:
kényelmes, modern, fiatalos, és a lényeg, hogy
minden távolságra tökéletes látást biztosít!

Vízszintes előre tekintéskor távolra ad éles
látást, ettől a nézővonaltól lefele tekintve pedig
folyamatosan (progresszíven) nől a dioptria
érték a lencsében. Így a távoli rész alatt a mo-
nitor távolságra, még lejjebb pedig olvasó távol-
ságra nyújt éles képet a szemüveg. Sok hozzánk
betérő, kedves vásárlónktól halljuk, hogy nem
mer multifokális lencsét vásárolni, mert azt hal-
lotta, hogy nehéz, vagy nem is lehet megszokni.
Az ilyen problémák hátterében általában a

rosszul elkészített szemüveg áll.
A szemvizsgálatnál, a lencse becsiszolásánál, és
a lencse típus választásánál is nagyon fontos a
precíz bemérés és a hozzáértő lencseajánlás.
Ha valaki mégsem tudja megszokni ezt a len-
csét, a gyártó kicseréli külön olvasó és távoli
lencsére, vagy bifokális lencsére. (Ilyenre nem
emlékszem, hogy sor került volna egyszer is.)
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet
érjük el szemüvegében, a szem pupillája elé
kell, hogy kerüljön a szemüveglencse fókusz-
pontja. Ennek meghatározását a legtöbb látsze-
rész üzletben kézi feljelöléssel végzik. Nálunk
mindez videocentírozó berendezés segítségével,
egy rendkívül precíz, számítógépes programmal
történik. A műszerrel fényképeket tudunk készí-
teni Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben.
Majd, tizedmilliméter pontosan, hibalehető-
séget kizárva, tudjuk meghatározni a pontos
paramétereket a szemüveg elkészítéséhez.
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló lá-
tásminőséget, hosszú évekig tartó, kényelmes
viseletet és gyors megszokást biztosítson.
Most ráadásul, ingyenes, széleskörű látás-
vizsgálattal, és rendkívül kedvező lencse és ke-
retárakkal is várjuk!

Szeretne egy jó szemüveget? Tiszteljen meg
bizalmával, és mi igyekszünk rászolgálni!

Bejelentkezés: Tel: 28/417-367
info@mseoptika.hu

Cím: MSE Optika Gödöllő, Petőfi tér 3.

Szőke Emese 

optom etris ta , lá tszerész m ester

„Szem előtt tartva az árakat”

2 AKCIÓ 1 OPTIKÁBAN!


