
Az elmúlt években már megszokottá
vált, hogy a január  látszatra ese-
ménytelenül telik a kastély falai kö-
zött, ilyenkor nem jönnek turisták, zár-
va vannak a kiállítások és szünetelnek
a hangversenyek. Így volt ez az idén is,
ám azt nem állíthatjuk, hogy ez idő
alatt nem történt semmi. Ezekben a na-
pokban nem csak az alapos takarítást
végezték el, hanem kijavították az év
közben keletkezett sérüléseket, újrafé-
nyezték a parkettákat, megtisztították a
csillárokat, és ahol szükséges volt, pó-
tolták az aranyozást. 

Emellett már most megkezdődött az
előkészítése a „Titánia lovagjai” kiállí-
tás-sorozat következő részének, ami-
nek keretében az idén Andrássy Gyula
grófot állítják reflektorfénybe. A prog-
ram során az érdeklődők egyaránt
megismerhetik majd a magánembert és
a politikust, megtudhatják, milyen sze-
repet játszott a kiegyezésben. Bár „A
nemzet daliája” címet viselő időszaki
kiállítás csak június elején nyílik, az je-

lentős előkészületeket igényel,
munkálatai már most zajlanak, a
szakemberek többek között
Bécsben és Szlovákiában foly-
tatnak kutatómunkát.

Bécs más szempontból is a fi-
gyelem középpontjába került az
idén, hiszen a kastélyunk az egy-
kori császárvárosban vendéges-
kedett az elmúlt hetekben. A na-
pokban zárta be kapuit ugyanis a
Magyar Kultúra Napja esemé-
nyeihez kapcsolódóan a Colle-
gium Hungaricumban  „Gödöl-
lő, a nemzet ajándéka, Erzsébet
kedvenc kastélya” címmel megrende-
zett kiállítás, ami a kastély múltjának
és jelenének legizgalmasabb pillanata-
ival ismertette meg az osztrák közön-
séget. A tárlatot végig nagy érdeklődés
kísérte, de különösen nagy sikere volt a
megnyitónak és a kísérő programnak,a
gyermek játszóháznak, amiben a kora-
beli játékokat elevenítették fel a ren-
dezők, valamint kézműves foglalkozás

várta az ifjabb korosztály képviselőit,
akik a XIX. század ruháit is magukra
ölthették.

A kastély az idén is sok színvonalas
programot kínál az érdeklődőknek. Is-
mét megrendezik az elmúlt években
nagy népszerűségnek örvendő Ibolya-
napot, a Koronázási hétvégét, a Ba-
rokk- és az Adventi Kastélynapokat –
hogy csak néhányat emeljünk ki a már

jól ismert események közül. A Barokk
Színházban a tervek szerint Donizetti,
Haydn és Mozart műveit tűzik műsor-
ra. A kulturális programok sorában
igazi különlegesség a „Négy évszak,
kastélyestek klasszikus zenével és iro-
dalommal” című sorozat, amit a Rotary
irodalmi díj alapítvány a gödöllői kirá-
lyi kastéllyal közös kezdeményezés-
ként indítottak el.     (folytatás a 6. oldalon)

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992XVIII. évf. 6. szám • 2009. február 18. • Terjesztői ára: 75 Ft

Ismét nyitva a Gödöllői Királyi Kastély

Új esztendő, új sikerek
Ismét megnyitotta kapuit a királyi kastély, miután befejező-
dött a szokásos januári karbantartás. Ez idő alatt is zajlott
azonban a munka annak érdekében, hogy több nagyszabá-
sú programot rendezhessenek meg. A patinás épületben
már az elmúlt napokban is több sikeres rendezvényt tartot-
tak. 

A Parlamentben jelentette be
hétfőn Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök a kormány legú-
jabb válságkezelő csomagját,
amelynek néhány eleme már
az elmúlt napokban kiszivár-
gott.

Eszerint cél, hogy az idén „csak” há-
rom százalék legyen a gazdasági
visszaesés és, hogy foglalkoztatási
ráta elérje a 70 százalékot. A kor-
mány csomagja öt területet érint: az
adó- és a nyugdíjrendszert, része a
szociális rendszer átalakítása, a reál-
gazdasági csomag továbbvitele, va-
lamint a politikai - közjogi - állami
ügyek átalakítása.

A tervek szerint az állami kiadá-
sok mértékét az idén 200-220 milli-
árd, jövőre 500-550 milliárd, 2011-
ben pedig mintegy 650 milliárd fo-
rinttal kell visszafogni.

Egyes információk szerint kor-
mányjavaslat készült az ingatlanadó
bevezetésére is, amit leghamarabb
2011-től vezetnék be, a kormány ter-
vei szerint fokozatosan. Az elképze-
lés azonban a korábbiakkal ellentét-
ben nem a terület, hanem az érték-
alapú ingatlanadó lesz. 

Az átalakítások jelentősen érintik
az önkormányzati szférát is.

(folytatás a 3. oldalon)

„Válságcsomag“

Átalakítások
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Befejezték viszont a Vörösmarty és
az Arany János utca között az árok ta-
karítását a 3-as főút mentén. Így ezen
a szakaszon is megoldódott, hogy a
csapadékvíz akadálytalanul tudjon el-
folyni a vízelvezető árokban. 

A VÜSZI munkatársai most a csa-
padékos időjárás adta feladatokra
koncentrálnak. A múlt heti havazás
során is szükség volt a beavatkozásra.

Keddről szerdára virradóra teljes lét-
számmal dolgoztak az utak tisztítá-
sán, hat munkagéppel és kézi munká-
val takarították a havat. 

Mivel az időjárás-előrejelzés sze-
rint erre a hétre is jelentős havazás
várható, a VÜSZI felkészült, hogy
bármikor el tudja végezni a szükséges
hóeltakarítást és a csúszásmentesítést.

-jk-

A Magyar Közút Kht. közbeszer-
zési pályázatot írt ki az Isaszegi
út felújítására. Mivel az út egy
szakasza Gödöllő belterületén
van, ráadásul itt található a Ha-
jós Alfréd Általános Iskola
egyik bejárata, utánajártunk,
mire számíthatnak az érintett
lakók. 

Mint azt Légrádi Veronikától, a Ma-
gyar Közút Kht. szóvivőjétől megtud-
tuk, a kivitelező kiválasztására irá-
nyuló feltételes közbeszerzési eljárás
jelenleg folyamatban van, azaz, a fi-
nanszírozó az eljárás eredményétől (a
beérkezett ajánlatok értékétől) teszi
függővé a támogatás megítélését. Az
eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. április 30., a szerződéskötés
tervezett időpontja pedig 2009. május
8. A kivitelezési munkák értelemsze-
rűen ez utóbbi időpontot követően
kezdődhetnek el, de a tervek szerint
azokat már május elején megkezdik,
és várhatóan augusztus elején feje-
ződnek be.

A tervezett felújítás az Isaszeg köz-
pontjában lévő, Dány felé vezető út
csatlakozásától kezdődik és az Ady
Endre sétányig  tart, ami Gödöllő bel-

területén található. Ennek során a je-
lenleg rossz állapotú, elhasználódott,
a szélén töredezett burkolatot felújít-
ják, az új pályaszerkezetet a marást

követően egy, illetve két réteg aszfalt-
tal erősítik meg. A felújításba az or-
szágos közút vízelvezető rendszeré-
nek jó állapotba hozása is beletarto-
zik. Ez a meglévő vízelvezető rend-
szer helyreállítását, tisztítását jelenti,
de ahol szükséges, ott új rendszerele-
meket építenek ki. E mellett összesen
18 buszöböl kerül felújításra az érin-
tett útszakaszon. 

A közlekedés szempontjából rend-
kívül fontos, hogy a munkavégzés
idejére nem tervezik  az Isaszegi út le-
zárását,  az erre közlekedőknek fel
kell azonban készülniük arra, hogy
szakaszos elterelésre lehet majd szá-
mítani. Az út mellett lakóknak azonban
feltétlenül át kell gondolniuk, szüksé-
ges e bármilyen közmű bekötés az in-

gatlanukra, a Magyar Közút Kht. 
ugyanis a projekt zárásának időpontjától
számított 5 évig tartó fenntartási köte-
lezettséggel tartozik a Regionális Ope-
ratív Programok keretében felújított út-
szakaszokra vonatkozóan, amely idő-
szak alatt az érintett szakaszokhoz kap-
csolódó – burkolatbontással járó – te-
vékenységhez nem adhat ki közútke-
zelői hozzájárulást. 

Már májusban kezdődhetnek a munkák

Felújítják az Isaszegi utat

Megkezdődött  a Tormay Ká-
roly Egészségügyi Központ
akadálymentesítése.  Mint arról
már beszámoltunk, az önkor-
mányzat még az elmúlt évben
adta a Regionális Fejlesztési
Alaphoz beadott pályázatot,
amelyen bruttó 25 milliót forin-
tot nyert erre a célra. 

A  nettó  27,7 millió forintos fejlesz-
tés során közös rámpa épül a főbejá-
rat, a gyógyszertár és a bőrgyógyászat
bejáratához, a főbejáratnál pedig két-
szárnyú ajtó segíti majd a bejutást a
rendelőintézetbe. Az épületen belül
több jelentős változtatásra is sor ke-
rül. Kicserélik a belső nyílászárókat,
hogy valamennyi rendelő megközelít-
hető legyen kerekesszékkel is, és a
mosdókat is ennek megfelelően ala-

kítják át. Felújítják a  padlóburkola-
tot, amin a vakok és gyengénlátók ré-
szére tájékozódást segítő jelek kerül-
nek kihelyezésre, úgynevezett vezető
sávot alakítanak ki, valamint egy

Braille írásos épülettérkép is segíti
majd a rászorulók tájékozódását. A
lépcsők kétoldali duplakorlátot kap-
nak, így a fal melletti részen is megka-
paszkodhatnak azok, akik nem lifttel kí-

vánnak felmenni
az emeletre.  
Az első lépésben
megkezdték a fo-
lyosók burkolat-
cseréjét, és a moz-
gáskorlátozo t t
wc-k kialakítá-
sát.  
Az intézmény
bőrgyógyászatá-
nak bejáratát
emiatt ideiglene-
sen lezárták, az
itt folyó rendelé-
seket a főbejára-

ton keresztül lehet megközelíteni. Ez
a tervek szerint egy héten át lesz így.
Az átalakítási munkák ideje alatt
egyébként zavartalanul folyik a ren-
delés.  Kép és szöveg: bj

Az ütemtervnek megfelelően haladnak a Damjanich János Ál-
talános Iskola építésének munkálatai. Jelenleg már az ács-
munkákat végzik, s az épületre rövidesen felkerül a tető is.  

Jól haladnak a tetőszerkezet kialakításával, mivel az időjárás ezt a mun-
kafázist nem akadályozta. Így ez napokon belül teljes egészében elkészül, s
ha továbbra is megfelelő lesz az idő, megkezdhetik a következő szakaszt, a
tetőfedést. 

De nem csak a magasban folyik a munka. A belső terekben jelenleg  a vá-
laszfalazást végzik és megkezdődtek a gépészeti és az elektromos alapve-
zeték szerelési munkák is.
Jelentősen befolyásolja azonban az időjárás az épület külső közmű csatorna
rendszerének kiépítését. Ennek a kivitelezése e miatt több szakaszban tör-
ténik. 
Az épületen naponta több mint száz fő dolgozik folyamatosan, hogy ősszel
már itt kezdhessék meg a tanévet a Damjanich iskola diákjai.

-jb-

Átalakítások az egészségügyi központban

Akadálymentesítés

Téli munkák a városban

Tiszta árok, rendes út
Az elmúlt időszakban, kihasználva a kedvező időjárási feltétele-
ket a VÜSZI nagy erőkkel dolgozott a városi utak javításán. A múlt
héten a Damjanich, a Vörösmarty, a Városmajor, a Szent Imre, a
Bajcsy-Zsilinszky, a Szőlő, a Mátyás király, a Faiskola, a Kossuth
Lajos utcában, valamint az Ady sétányon és a Testvérvárosok
útján javították a burkolatot.  A munkákat az időjárás függvényé-
ben folytatják.

Rövidesen tető alatt az épület

Damjanich Iskola

Nem vezettek eredményre a
legújabb tárgyalások sem a
BKV vezetése és a szakszerve-
zetek között. A követelés 
nyolcszázalékos béremelés er-
re az évre; a cég viszont mind-
össze 2,3 százalékkal növelné
dolgozói bérét. A tervezett mun-
kabeszüntetés okai között vál-
tozatlanul ott szerepel a HÉV ki-
szervezése is.

A szakszervezetek március 10-ig ad-
tak határidőt a megegyezésre, s ha ad-
dig nem kapnak érdemi válaszokat a
cégvezetéstől, kijelölik a munkabe-
szüntetés időpontját. Az érdekképvi-
seletek továbbra sem tudják: megéri-e
majd önállóan működtetni a HÉV-et.
Arra sem kaptak eddig választ: lesz-
nek-e a kiszervezés miatt létszámle-
építések. A sztrájk a HÉV, a villamos
és a trolibusz ágazatot érintené. Ha a
szakszervezeti szövetség el is áll tőle,
a buszos ágazat érdekképviseletei
még mindig sztrájkba léphetnek. A

kiszervezés „ellentételezéseként“ jut-
na ugyanis a BKV ahhoz a 30 milliárd
forint állami támogatáshoz, amelyről
garanciát jelentene az elöregedett jár-

műpark fiatalítására. A szakszerve-
zeteknek még mindig nem világos,
hogy a 30 milliárdos állami támoga-
tás fejében a MÁV-nak nincsenek-e
olyan tervei, hogy vasutasokkal tölti
fel az ágazatot. A HÉV kiszervezésé-
vel 1200 munkavállaló kerülne ki a
BKV-ból. Ha azonban a MÁV átadna

alkalmazottakat, lennének olyan te-
rületek, ahol nem lenne tovább szük-
ség HÉV-es dolgozókra.

A BKV vezérigazgatója azonban to-
vábbra is holding-rendszerben képzeli
el a közlekedési társaság jövőjét: a
HÉV mellett önálló busz-, metró- és
villamos leányvállalattal. A HÉV ki-
szervezéséről egyébként jövő héten

tárgyal a BKV Igazgató
Tanácsa,  és egyes infor-
mációk szerint Kocsis
István, a BKV vezér-
igazgatója szeretné fel-
gyorsítani a kiszerve-
zést. Sőt, hosszú távon a
teljes magánosítást szor-
galmazza, ami a szak-
szervezetek számára
végképp elfogadhatat-
lan lenne.
Nem tudtak megegyez-
ni a béremelésekről  sem.

A cég vezetőségének hivatalos ajánlata
ugyanis  alatta van az Országos Érdek-
egyeztető Tanács 3-5 százalékos aján-
lásának. 
A szakszervezetek ezzel kapcsolatban
a későbbi tárgyalásokon alakítják ki
álláspontjukat a munkáltató ajánlatá-
val kapcsolatban.

Újabb sztrájk határidő a BKV-nál

Még mindig nincs egyezség



(folytatás az 1. oldalról)
– Jelentős átcsoportosítások vár-

hatók az adórendszerben. A szemé-
lyi jövedelemadó sávhatára a jelen-
legi 1,7 millióról először 2,2 millió
forintra, második lépésként pedig 3
millió forintra emelkedik, s a legal-
só adókulcs a mostani 18-ról 19
százalékra emelkedne. Ezt követő-
en lépne be a legmagasabb kulcs,
amely 36-ról 38-ra emelkedne.

– A munkaadói járulékot 32 szá-
zalékról 27 százalékra csökkentik
július 1-jétől, ugyanakkor ez csak a
bérek első 143 ezer forintjára vo-
natkozik. Jövő év elejétől ugyanak-
kor megszűnik ez a jövedelem-li-
mit, és a járulék-csökkentés általá-
nossá válik.

– Az áfát 20-ról 23 százalékra
növelik, a jövedékiadót 3-7 száza-
lékig terjedően emelik.

– A társasági adó – a különadó
megszűnésével együtt – 16-ról 19-
re nő. 

– Rendkívül széles körben csök-
kentik a kedvezmények mértékét.
Ami érinti az üdülési csekkek,
étkezési kedvezmények rendszerét
is.  

Nyugdíjrendszer
– 2016-tól, nyolc év alatt, a je-

lenlegi 62-ről fokozatosan 65 évre
emelnék a nyugdíjkorhatárt.

– A havi nyugdíjakba beépítik a
13. havi nyugdíjat. Azok kapják
meg, akiknek ma jár, ez a juttatás
meg fog szűnni.

– Átalakítanák az úgynevezett
svájci indexálás rendszerét is,
melynek révén kiszámítják a nyug-
díjak növekedését. A kormány ter-
ve, hogy a svájci index alkalmazá-
sát hozzá kötik ahhoz, hogy meny-
nyivel nő a gazdaság. Ha a gazda-
ság 2 százaléknál kisebb mértékben

nő, vagy csökken, akkor is garan-
tálják, hogy a nyugdíj reálértéke
megmarad. Ha a gazdasági növeke-
dés nagyobb lenne, mint 2 százalék,
akkor az infláció mellett egyre na-
gyobb mértékben számítanák be a
keresetek növekedését a nyugdíjak-
ba, 4 százalékos gazdasági növeke-
désnél pedig fele-fele arányt érné el
az indexen belül a keresetnöveke-
dés és infláció.

Szociális ellátás
– 2010 január elsejére létrehoz-

nak az államkincstárban egy me-
chanizmust, amely valamennyi ál-
lampolgárról számon tartja: mennyi
támogatást kapott szociális célból
és milyen okból. 2011-től már az
önkormányzatok által adott támo-
gatásokat is rögzítené a rendszer.

– Adóalapot növelő, de nem adó-
zó jövedelem lesz a családi pótlék,
és ilyenek lesznek a mindenkinek
egyformán járó támogatások is: az
anyasági, illetve a gyermeknevelési
támogatás. Ezek tehát a jövőben
beleszámítanak az adóalapba. Erre
a módosításra 2009. szeptember
1-jétől kerül sor, hiszen a kormány
év eleji döntésének értelmében ak-
kor amúgy is emelkedik ezen ellá-
tások összege. 

A családi pótlék 12 és 18 éves
kor között képzési támogatássá ala-
kul, vagyis csak akkor jár, ha a szü-
lők eleget tesznek a gyermek tan-
kötelezettségének.

– A gyed továbbra is legfeljebb
két évig lesz adható, de hat hónap
helyett egy év munkaviszony lesz a
feltétele a gyed folyósításának. A
gyedet annyi időn át folyósítanák,
mint amilyen hosszú volt a szülési
szabadság előtti munkaviszony, aki
csak egy évig dolgozott a gyerek-
vállalás előtt, egy éven át kapná

csupán a gyedet is. A felső határ
természetesen marad a két év.

– A kormány áttekinti és egysze-
rűsíti a gyermekmegőrzés intézmé-
nyeit. A bölcsődén kívül egy annál
egyszerűbb feltételeknek megfelelő
intézményi kategória, a „családi
gyermekfelügyelet“ jön létre.

Gazdaságpolitika
– Nemcsak a tudásalapú ágaza-

tokra, például az informatikára
koncentrálnák a támogatásokat, ha-
nem olyan ágazatokra is, amelyek
sok embert tudnak foglalkoztatni. 

– Támogatni kívánják a foglal-
koztatottság megőrzését a gazdasá-
gi válság következtében átmeneti-
leg nehéz helyzetbe jutott munkál-
tatóknál. (Négyből egy nap tanfo-
lyam program az átmeneti foglal-
koztatási gondokkal küzdő vállala-
tok munkavállalói számára, Orszá-
gos Foglalkoztatási Alap forrása-
inak célirányos felhasználása) 

– A bankokat a „jog erejével“
kényszerítenék rá arra, hogy ne há-
rítsanak át minden terhet az ügy-
feleikre.

– A program fontosnak tartja a
magyar mezőgazdasági és élelmi-
szeripari termékek piaci pozíciói-
nak javítását mind a belső, mind a
külső piacon a közösségi agrármar-
keting lehető legszélesebb eszköz-
tárát alkalmazva. Tárgyalnak a
nagy hazai áruházláncokkal, hogy
azok legalább 80 százalékban ma-
gyar eredetű árut értékesítsenek. 

– A kormány arra kéri az Ország-
gyűlést, hogy még az első félévben
hozzon döntést a paksi atomerőmű
kapacitásának megkétszerezéséről.
Kezdje meg új atomerőművi blokk
építésének előkészítését. Több tá-
mogatás jutna a megújuló energia-
források és a biomassza előállítá-
sára is. 

– Több kezdeményezés indul, il-
letve folytatódik Magyarország
földgázellátási biztonságának foko-

zása érdekében. (pl. földgáztárolási
kapacitások bővítése; szállítóveze-
ték fejlesztés; bányajáradék célzott
csökkentése a földgázmezők jobb
kiaknázása érdekében) 

– A MÁV működési folyamatai-
nak racionalizálása, szervezeti
struktúrájának átalakítása, vagyon-
gazdálkodásának javítása; az elővá-
rosi vasúti közlekedés minőségé-
nek javítása; a HÉV és a MÁV elő-
városi vonalainak összevonása, kö-
zös menetrend.

Az önkormányzati rendszer
átalakítása

– Eszerint az önkormányzati kép-
viselők számát differenciáltan
csökkentenék a mai létszám közel
felére, 25.941-ről 13.576-ra.

– A kormány javasolja, hogy az
ötszáznál kisebb lélekszámú tele-
püléseken kizárólag társadalmi
megbízatásban legyen betölthető a
polgármesteri tisztség. Az ennél na-
gyobb, de az ötezernél főnél keve-
sebbet számláló településeken a
polgármesteri tisztség társadalmi
megbízatásban és főállásban is be-
tölthető lesz.

– Cél az önkormányzati bizottsá-
gi rendszer egyszerűsítése, vala-
mint az önkormányzati feladatkö-
rök deregulációja: közel 100 jelen-

leg önkormányzati feladat meg-
szüntetése, illetve áttelepítése ál-
lamigazgatási szervhez. 

– A kormány szeretné az önkor-
mányzati törvény módosításával le-
hetővé tenni, hogy a szaktörvények
egyes önkormányzati feladatok kis-
térségi ellátását írják elő. 

– Fontosnak tarják a jegyzői-pol-
gármesteri tisztséghez tartozó fela-
datkörök pontosabb újraszabályo-
zása, a Kormány–Önkormányzatok
Egyeztető Fóruma javaslatának
megfelelően.

A parlamentet érintő
változások

– 199 fős országgyűlés az ahhoz
tartozó egyszerű, arányos, olcsó,
egyfordulós listás választási rend-
szerrel. 

– Az országgyűlési képviselők
tiszteletdíjának és költségtérítésé-
nek rendezése, a bázist a minden-
kori átlagkeresethez igazítva. Az
alap képviselői fizetést (egy bizott-
sági tagsággal számolva) a minden-
kori statisztikai átlagbér háromszo-
rosában meghatározva, a költségté-
rítést pedig a számlával, illetve a
kilométeróra-állással igazolt valós
költségekre kiterjeszteni.

(b.j.)
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A betonlépcsőkön is ültek hall-
gatók február 9-én az egyetem
Halgazdálkodási Tanszékének
Ugrató előadótermében, ahol
Hetesi Zsolt fizikus (ELTE),
Gyulai Iván, az Ökológiai Inté-
zet a Fenntartható Fejlődésért
igazgatója, Nováky Béla, a No-
bel-békedíjjal kitüntetett Ég-
hajlatváltozási Kormányközi
Testület munkájában részt ve-
vő hidrológus, Czumpf Attila, a
Természetes Életmód Alapít-
vány munkatársa és Ángyán
József egyetemi tanár (SZIE)
tartott előadást.

Az eszmecsere apropója Hetesi Zsolt
azon, immár a televízió jóvoltából is
közismertté vált állítása volt, hogy
úgy tűnik, a Föld elérte a kőolaj-kiter-
melés csúcsát, ezért várható, hogy a
jelenlegi „pénzügyi” válság nem
megy át – egy ciklus részeként – is-
mét növekedésbe, hanem egyre mere-
dekebben csökkenő trendet fog mu-
tatni; vagyis elérkeztünk az „induszt-
riális civilizáció” összeomlásának
kezdetéhez.

Hetesi Zsolt számos adat ismerte-
tésével érzékeltette, hogy a földgáz-,
a szén- és az atomenergia is korláto-
san áll rendelkezésünkre, az úgyneve-
zett megújuló energiák alkalmazása
pedig újabb problémákat vet fel, illet-
ve nem képes a szükséges idő alatt
pótolni az általános elterjedt energia-
hordozók kínálatában belátható időn
belül jelentkező hiányt vagy drágu-
lást. A takarékosság tehát elkerülhe-
tetlen, ugyanekkor ez van leginkább
„kéznél”.

Nováky Béla a Föld éghajlatának
melegedését a jégjelenségek tanulmá-
nyozásától az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának alakulásáig
számos vizsgálat eredményének is-
mertetésével érzékeltette. Az éghaj-
latváltozás hatásai az élet minden te-
rületére kiterjednek, a fajok 20-30
százaléka is kipusztulhat. 

Gyulai Iván a válság egymástól el-
választhatatlan környezeti, gazdasági,
szociális és erkölcsi oldalaira hívta fel
a figyelmet. Czumpf Attila elmond-
ta, hogy Magyarország egyre kisebb
területe kínál élhető környezetet. A
zaj- és fényszennyezés mindinkább
gátat szab annak, hogy lakóhelyünk
szép, igényes és misztikus legyen. 

Ángyán József úgy összegzett,
hogy lassan minden erőforrásunk kor-
látossá válik. A globális tőkeérdekek
és a helyi közösségek érdekei egyre
inkább szembe kerülnek egymással.
A közösség által életre hívott állam-
nak ökoszociális felelősségére való
tekintettel korlátoznia kellene a tőke-
érdekeket. Ha ezt nem teszi, abból
származik a baj, ugyanis világunk ér-
tékeinek többsége nem a profitból ve-
zethető le. Amikor tehát szembené-
zünk a mindenre kiterjedő válsággal,
akkor a helyi közösségeket kell első-
sorban megerősíteni és a helyi erőfor-
rásokat óvni, lehetőleg gyarapítani. S
ami a legelső, az a föld, a termőföld
megtartása, ami immár nemzetbizton-
sági kérdés. A gondolatot tovább
folytatva: meg kell őrizni az ivóvíz-
kincset és (újra) ki kell vívni az élel-
miszer önrendelkezésünket. 

A téma folytatásra – és mindannyi-
unk részéről felelős cselekvésre vár.

Február 16-án, hétfőn váro-
sunkba látogatott Alena Kup-
csina, Fehéroroszország buda-
pesti nagykövete. A Városhá-
zán dr. Gémesi György polgár-
mester és dr. Nánási Éva cím-
zetes főjegyző fogadta. Mivel a
fehérorosz nagykövet hazája
kulturális kapcsolatrendszeré-
nek magyarországi kiépítésén
fáradozik, ezért Gémesi
György, mint a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének el-
nöke felajánlotta segítségét,
hogy partnervárosokat keres a
kezdeményezéshez.

A tárgyaláson felmerült annak a lehe-
tősége, hogy még a tavasz folyamán
hivatalos magyarországi útja kereté-
ben Gödöllőre is ellátogathatna a fe-
hérorosz parlament elnöke. Elképzel-
hető, hogy itt, a királyi kastélyban írja
majd alá a fehérorosz nagykövet és a

magyar partnere azt az államközi
megállapodást, mely a későbbiekben
keretül szolgálna egy kulturális

együttműködés-
nek.

A vendégek
megtekintették a
tavaly májusban
felállított Világbé-
ke-gongot, majd
meglátogatták a
Grassalkovich-
kastélyt, ahol dr.
Révész T. Mihály
ügyvezető igazga-
tó szintén felaján-
lotta segítségét,
hogy idén május-
ban több kulturá-
lis programot is
lebonyolíthatná-

nak az épületben. Kupcsina nagykö-
vet asszony megemlítette, hogy Fe-
héroroszország – Magyarországhoz
hasonlóan – is büszkélkedhet egy ba-
rokk kastéllyal, melynek a felújítása
is folyamatosan zajlik. A Nyaszvizs
városában 1604-re felépített, majd
végleges formáját a XVIII. században
elnyert Radziwill-kastély jó helyszíne
lehet a magyar kulturális csoportok
fellépésének.

A fehérorosz küldöttség ezt köve-
tően a Szent István Egyetemre látoga-
tott, ahol dr. Solti László rektor fo-
gadta, majd gazdasági megbeszélésen
vettek részt, amelyen dr. Villányi
László dékán – többek között – kérte
a nagykövet asszony közbenjárását
hogy felvehessék a kapcsolatot a
minszki egyetemmel.

(t.a.)

A takarékosság van leginkább „kéznél”

Ez a válság nem ugratás

Gödöllőn járt a fehérorosz nagykövet

Kulturális lehetőségek

Gémesi György és Alena Kupcsina

A nagykövet asszony és Révész T. Mihály
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„Válságcsomag“

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

A házassági és az élettársi vagyon-
közösség

A mai világban egyre többen gondol-
ják, hogy „nem sietik el” a dolgokat,
és házasságkötés nélkül élnek együtt
a partnerükkel. A házastársak és az
élettársak vagyonjogi jogviszonyai
között azonban lényeges különbségek
vannak, melynek rövid bemutatására
vállalkozik e heti cikkünk. 
Elöljáróban azonban néhány szót ej-
tünk a nagy várakozásoknak örvendő
regisztrált élettársi kapcsolatról, mely-
ről a tavalyi évben nagyon sokat lehe-
tett hallani.
Az erről szóló törvényt azonban az
Alkotmánybíróság megsemmisítette
határozatában, így az nem lépett ha-
tályba 2009. január 1-jén. Az Alkot-
mánybíróság a döntése indokolásá-
ban kifejtette, hogy a törvény homo-
gén csoportként kezelte a különböző
és azonos nemű emberek párkapcso-
latait, és tartalmazott egy olyan sza-
bályt, amely a bejegyzett élettársi
kapcsolatot a lényeges tartalom tekin-
tetében azonossá tette volna a házas-
sággal. Az AB emlékeztetett rá, hogy
az alkotmány védi a házasságot; a be-
jegyzett élettársi kapcsolat férfi és nő
között  – akik egymással házasságot
köthetnének – az alkotmány által vé-

dett házasság megkettőzésének te-
kinthető, ezért megsemmisítette a tör-
vényt.
A házasságban való együttélés egy
nagykorú férfi és egy nő családjogi
viszonyának minősül, amelyre a há-
zasságról, a családról és a gyámságról
szóló törvény vagyonjogi rendelke-
zési az irányadók. Az élettársi közös-
ség fogalmát ezzel szemben pedig a
Polgári Törvénykönyvünk rendelke-
zései alapján tudjuk definiálni, mely
alapján élettársak, azok akik házas-
ságkötés nélkül, érzelmi és gazdasági
közösségben élnek együtt. A bírósági
gyakorlat szerint ez az együttélés fel-
tételezi a felek közös lakásban való
együttélését, a közös háztartás fenn-
tartását, valamint azt is, hogy a kí-
vülálló más személyekkel szemben
az összetartozásukat kifejezésre jut-
tatják. A vagyoni viszonyok rendezése a
Ptk. rendelkezései értelmében úgy mű-
ködik, hogy az élettársak együttélésük
alatt a szerzésben való közreműkö-
désük arányában szereznek közös tu-
lajdont, ha pedig a közreműködés ará-
nya nem állapítható meg, azt azonos
mértékűnek kell tekinteni, hozzátéve,
hogy a háztartásban elvégzett munka a
szerzésben való közreműködésnek mi-
nősül. A házastársi vagyonközösségben
ezzel szemben a házastársakat az élet-
közösség fennállása alatt szerzett közös
vagyon – tekintet nélkül arra, hogy az
egyik, vagy a másik házastárs a vagyon
megszerzésében saját tevékenységével
milyen mértékben vett illetve nem vett
részt, ettől függetlenül – egyenlő
arányban illeti meg a házastársakat.
A törvény rendelkezéseitől azonban a
felek mind a házasság, mind az élet-
társi jogviszony vonatkozásában el-
térhetnek, amennyiben a vagyoni viszo-
nyaikat vagyonjogi szerződéssel rende-
zik egymás között.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Az Országos Egészségfejlesztési In-
tézet (OEFI) 2005-ös kutatása kimu-
tatta, hogy a drogokat kipróbáló vagy
rendszeresen használó diákok több
mint fele éppen azután nyúlt kábí-
tószerhez, hogy részt vett egy drog-
prevenciós foglalkozáson. Egyetlen
pozitívum, hogy legalább tudatosab-
ban használták a szereket, hiszen az
iskolában megtanulták, hogy milyen
az ideális adag kokain, vagy hogy
miért nem szerencsés alkoholt inni
LSD után.

A szakemberek szerint egy iskolai
drogmegelőzési foglalkozáson el sem
kellene elhangoznia a drogok ne-
veinek, az órákon nem a szerek hatá-
sáról, hanem a kábítószer-használat
okairól kellene beszélni. 

Minderre azonban nem elég pár
tanóra, s nagyon fontos a szülők se-
gítsége is. A legtöbb szülő azonban
nem ismeri fel a kábítószert, nem tud-
ja, milyenek a tünetek, milyen esz-
közök kellenek a beadásukhoz, és azt
sem tudja, hogy hova lehet fordulni
ilyen problémával. A szakemberek
szerint csakis akkor lehet hatékony a
drogprevenció, ha a szülők, a tanárok
és a megelőzéssel foglalkozó szerve-
zet szorosan együttműködnek. Enél-
kül a következő tíz évben sem fog
csökkenni azok száma, akik alig ti-
zenhárom-tizennégy évesen már ki-
próbálják a kábítószereket (forrás:
www.origo.hu).

Ennek az összefogásnak a szüksé-
gességét  támasztják alá a gödöllői
felmérések is. dr. Szabadfalvy  And-
rás, a Tormay Károly Egészségügyi
Központ igazgatója már több eszten-
deje vesz részt a városunkban műkö-
dő Kábítószerügyi  Egyeztető Fórum
(KEF) munkájában, amely a  drog-
problémákkal foglalkozó szervek koor-

dinációját szervezi. Mint elmondta, már
az is nagy eredménynek tekinthető,
hogy sikerült egy asztalhoz ültetni a
témával foglalkozó valamennyi érin-
tett szervezet képviselőjét, a pedagó-
gusokat, az ifjúság védelmiseket, az
egészségügyi szakembereket.  

A megelőzésben jelentős szerep
hárul az iskolákban tevékenykedő vé-
dőnőkre. Mint azt Kissné Deli Mária
lapunknak elmondta, ők is tapasztal-
ták, hogy a hagyományos értelemben
megtartott felvilágosító” előadásnak,
nem sok eredménye van,, úgyis
mondhatjuk az inkább „felhívás ke-
ringőre”.  Ezért arra törekednek, hogy
más programok során találják meg a
módot arra, hogy a fiatalokat figyel-
meztessék a kábítószer-fogyasztás
veszélyeire. 

Az iskolák pedig nincsenek köny-
nyű helyzetben, bár megvannak a
megfelelő szakemberek, akik tudják,
mit tehetnek, ha arra utaló jellel ta-
lálkoznak, hogy a diákok között ká-
bítószer-fogyasztó, vagy terjesztő
van. Kissné Papp Gabriella, a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium ta-
nára, aki szintén KEF tag, elmondta,
nagy hangsúlyt helyeznek a megelő-
zésre, de nem direkt formában. Ezért
inkább arra törekszenek, hogy meg-
teremtsék a lehetőséget a diákoknak a
szabadidő értelmes eltöltésére, s nagy
hangsúlyt helyeznek a családi életre
nevelésre is. 

Mint megtudtuk, többek között
ezért is rendeznek az intézményben
sok sportfoglalkozást amibe az öreg-
diákok is bekapcsolódnak.  

A tanárnő felhívta a figyelmet arra,
nagyon fontos az odafigyelés, hogy
még időben észrevegyék, ha egy gye-
reknek gondja van. A családi prob-
lémák –  ami alatt nem csak a válást
értik, hanem például az egzisztenciá-

lis vagy egészségügyi gondokat – is
krízishelyzetbe sodorhatják a gyere-
keket. 

A pedagógusok sokat tehetnek
azért, hogy az ilyen helyzetbe került
gyerekek ne jussanak el a kábítósze-
rig, s eddig az intézményben az ilyen
irányú munkák eredményesek voltak.
De, mint mondta, rendkívül fontos a
jó közösség is. Fontos, hogy a gyere-
kek megtanulják, nemcsak önmagu-
kért, hanem egymásért is felelősek.

A kábítószer-fogyasztással, meg-
előzéssel és terjesztéssel kapcsolato-
san a legtöbbször a rendőrség munká-
ja kerül reflektorfénybe. 

Szilágyi Katalin alezredes, a
Gödöllői Rendőrkapitányság munka-
társaként vesz részt a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum munkájában. Mint
mondta, ő is szembesült már azzal,
hogy a jól megtervezett prevenciós
programok a várttól ellentétes hatást
váltanak ki. Bár ezeknek a megtartá-
sáról minden iskola gondoskodott, a
szükséges információk átadásával a
tapasztalatok szerint inkább a gyere-
kek érdeklődését keltették fel, mint
sem elrettentették volna őket. Ma már
ezt a témát máshogy kell megköze-
líteni, mivel a gyerekek az elmúlt
években szinte túlképzettek lettek
ezen a téren. 

A szakemberek munkáját az sem
segíti, hogy a törvény elég megenge-
dő, a szankciók nem a büntetésre, ha-
nem a felvilágosításra épülnek, ezért
nincs visszatartó erejük.  

A gödöllői iskolai helyzetről szólva
az alezredes asszony elmondta, figye-
lik a bejelentéseket,  s ha jelzést kap-
nak kábítószer terjesztésről, megte-
szik  a szükséges lépéseket. Ez azon-
ban nem látványos, hanem sokszor
hónapokig a háttérben zajló munkát
jelent. Ebben a munkában szeren-
csére számíthatnak a pedagógusokra.
A szülőkkel már nem ilyen egyértel-
mű a helyzet, velük kapcsolatban sok-
szor találkoznak szélsőségekkel. En-
nek elsősorban az az oka, hogy nem
mindenki látja be, nem az a megol-
dás, ha homokba dugja a fejét, és
körömszakadtáig bizonygatja, az ő
gyermeke nem kábítószer-fogyasztó,
s nem mer, vagy nem akar szembe-
nézni a problémával.  

Vannak persze olyanok is, akik vál-
lalva a következményeket, inkább
együttműködnek, mert tudják, így se-
gíthetnek gyermekükön. Az alezredes
asszony azonban fontosnak tartotta
megjegyezni, a tapasztalatok szerint
jelenleg  nem elsősorban a kábító-
szer-fogyasztás okoz problémát az is-
kolákban, sokkal nagyobb gond az
az alkoholfogyasztás és az erőszak, a
vandalizmus megjelenése.

-bj-

– Ön melyik gödöllői művé-
szeti csoport munkáját kíséri
figyelemmel? 

„Szeretnék több időt szánni a kikap-
csolódásra, kulturális programokra,
de sajnos, nagyon ritkán érek rá. Az
elmúlt évben azonban nagy élmény
volt számomra a fúvósfesztivál, amit
a Városi Fúvószenekar szervezett. Jó
muzsikák szóltak egész délután, és
látványos volt a felvonulás. Örömmel
láttam, hogy sokat szerepelnek a
nemzeti ünnepeken is. A fúvószenét
mindig szerettem, s nagy örömmel lá-
tom, hogy milyen sok fiatal van a ta-
gok között...” 

Csillag Lajosé

„Amikor végiglapoztam a városi
naptárat, meglepődtem, hogy milyen
sokszínű a gödöllői kulturális élet.
Igaz, az ember olvassa, hogy mikor,
hol, ki lép fel, de így összeszedve
egész más látni. Az elmúlt év egyik
nagy élménye volt számomra a Szent-
háromság templomban megtartott
koncert, ahol a Városi Vegyeskar ne-

ves művészekkel léptek fel. Évek óta
igyekszem ott lenni a koncertjeiken,
így van összehasonlítási alapom, s
elmondhatom, óriásit fejlődött az
együttes. Büszkék lehetünk rájuk.”  

Barta K.

„…Igyekszem figyelemmel kísérni a
városi kezdeményezéseket. Nem tit-
kolom, volt olyan kulturális csoport,
aminek a produkciója után úgy dön-
töttem, többet nem megyek el az elő-
adásukra, de többségében azt hi-
szem, nagyon színvonalas együtte-
seink vannak. Nekem a szívem csücs-
ke a Gödöllő Táncegyüttes. Mivel 
szeretem a népzenét, és magam is
táncoltam néhány évig, rendszeresen
járok olyan programokra, ahol kü-
lönböző tánccsoportok lépnek fel.
Mindig örömmel nézem őket, még
akkor is, ha sokszor ügyetlenek, cset-
lenek-botlanak a mai gyerek számára
kicsit talán már távoli zenei világ-
ban, tánclépésekben. Ilyenkor érzem
azt, a Gödöllő Táncegyüttes nemcsak
profi csapat, hanem hiteles is! Az em-
ber nem érzi azt az évszázadnyi tá-
volságot, ami a zene, a táncok és az
előadók között van. Ők nem csak elő-

adják, hanem megelevenítik a múl-
tat!” 

S. V.

„Szerintem ma az egyik legizgalma-
sabb csoportja Gödöllőnek a Talam-
ba Ütőegyüttes. Ezek a fiatalok vala-
mi nagyon különleges dolgot csinál-
nak, és bármilyen stílushoz nyúlnak
hozzá, izgalmas, lendületes produk-
ciót láthat tőlük a közönség. 
Emlékszem még az első gödöllői elő-
adásaikra is, amikor még ismeretlen
együttesként léptek fel, és olyan pro-
dukciókat mutattak be, amik után
biztos volt, hogy aki megnézte őket,
az elment a következő előadásra is.
Színvonalas, modern de emészthető,
hangulatos – talán ezekkel a jelzők-
kel lehet a leginkább jellemezni őket.
Örülök, hogy itt vannak Gödöllőn!” 

Zsolnai M.

A hét kérdése

– Önnek mi a véleménye a kor-
mány legújabb válságkezelő
programjáról?

A hét kérdése

Hatástalan az iskolai drogprevenció?

Új megközelítés kell
Évente több százmillió forintot fordít az állam iskolai drogpreven-
cióra, a programok többsége mégis teljesen hatástalan. Nem
csökkent a droghasználók száma, sőt, sokan épp a megelőzési
kampány hatására próbálják ki a tiltott szereket. A szakemberek
egyetértenek: a szülők segítsége nélkül nem lehet elriasztani a
tanulókat a kábítószertől.
Egy 2007-es budapesti vizsgálat szerint a diákok több mint hu-
szonkét százaléka már kipróbált valamilyen tiltott szert, és még
többen használnak legálisan is megszerezhető drogokat. A leg-
népszerűbb kábítószer a marihuána, az ecstasy, az amfetamin és
az LSD, de az altató-alkohol, a nyugtató-alkohol párosítás, na
meg a hetvenes-nyolcvanas évek „klasszikusa”, a szipuzás is is-
mét egyre népszerűbb. Ez azért is meglepő, mert az oktatási in-
tézményeknek kötelező beépíteniük a témát a biológia, a kémia
vagy az osztályfőnöki órák tantervébe. Elküldhetik pedagógusai-
kat drogmegelőzési továbbképzésre, de igénybe vehetik a ren-
dőrség vagy a közel hatvan prevencióval foglalkozó hazai szer-
vezet segítségét is. 

Közel 200 ezer forint értékben kozme-
tikai cikkeket lopott egy egri férfi Gö-
döllő egyik bevásárlóközpontjában feb-
ruár 5-én. A biztonsági szolgálat észlelte
a lopást, a férfit előállították. Ellene lo-
pás vétsége miatt indult eljárás.  
Február 15-én az esti órákban egy gö-
döllői férfit igazoltattak a rendőrök a 
Szabadság úton. A férfi nem tudta a sze-
mélyazonosságát hitelt érdemlően iga-
zolni, ezért előállították. Mivel az intéz-
kedés során alkoholszagot árasztott,
ezért szondát is alkalmaztak vele szem-
ben, amely pozitív eredményt mutatott,
ezért őt is vérvételre szállították.
Rablás miatt folytat eljárást a Gödöllői
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.
Két turai fiatalkorú személyt az ügyben
a bíróság már előzetes letartóztatásba
helyezett, harmadik társukat körözik.
Fk. B.R. és  Fk. A. Zs. és harmadik tár-
suk 2009. február 5-én a délutáni órák-
ban a Hatvanból Budapest irányába 
közlekedő személyvonaton Ny. R. sér-
tettet ököllel gyomron ütötte és lágyék-
részen – egy állítólagos korábbi konflik-
tusuk miatt – megrúgta. A sértett meg-
próbált elmenekülni, de mivel a két gya-
núsított az útjába állt, így nem tudott ki-
menni a fülkéből és a vonatról sem tu-
dott leszállni. Ezt követően a fiút az
elkövetők több alkalommal is megalázó
helyzetbe hozták, s félelmében a fiú a
gyanúsítottak utasításainak eleget tett.
Ezt követően B.R. a sértettet félrehívta
és azzal fenyegette meg, hogy amennyi-
ben a mobiltelefonját nem adja át neki,
akkor agyonveri. A sértett félelmében
átadta a telefont. 
A bűncselekmény elkövetését követően
rövid időn belül elfogásra került B.R.,
aki kihallgatása során a tett elkövetését
beismerte. 
Társát, A. Zs.-t szintén még a bűncse-
lekmény napján elfogta a rendőrség.
B.M. turai lakos felkutatására tett intéz-
kedések nem vezettek eredményre, így
ellene elfogatóparancsot adott ki a
rendőrség. 

Az eljárás során megállapítást nyert,
hogy mindhárom gyanúsított büntetett

Rendőrségi Hírek

Mint arról múlt heti lapunkban beszá-
moltunk, a Heves megyei Boldogon
gödöllői tűzoltók búcsúztatták éppen
nyugdíjba vonuló boldogi kollégáju-
kat, amikor a zártkörű rendezvényre
helyi fiatalok próbáltak bejutni. A szó-
váltásból verekedés lett, amelyben
egy tűzoltó súlyos, három könnyebb
sérülést szenvedett, s  öt  fiatal köny-
nyebben sérült meg.  Az ügyben meg-
indult a rendőrségi vizsgálat. 
Az esettel kapcsolatban Boldog Köz-
ségi Önkormányzat képviselő-testü-
lete, a Boldogi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és a Kállai Mária
Egyesület az alábbi nyilatkozatot tet-
ték közzé: 
„Boldog község területén hosszú évti-
zedek óta egymás mellett békében él a
roma és nem roma közösség. Épp
ezért a község önkormányzata, cigány
kisebbségi önkormányzata, civil roma
szervezete a településen történtekről
az elmúlt napokban megjelent híradá-
sok, cikkek, internetes írások, vélemé-
nyek kapcsán kijelenti: elhatárolódik
minden olyan erőszakos cselek-
ménytől, cselekedettől, amely a köz-
ségben élők nyugalmát megzavarta,
illetve megzavarhatja. A település
rendjét a jövőben is önerőből kívánja
biztosítani, s nem kíván negatív mé-
diaszereplő lenni. Mi, boldogi lako-
sok, azt szeretnénk, ha a községünk
iránti közérdeklődés középpontjába a
jövőben  közösségi életünk, rendez-
vényeink és értékeink: színjátszó cso-
portunk, népviseletünk, néphagyomá-
nyaink kerülnének.“

Boldog Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete nevében:

Püspökiné Nagy Erzsébet polgámester,
Zsíros István alpolgármester, 

Boldog Községi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat nevében: Puporka

Józsefné elnök, Kadét Béla elnökhelyettes
Kállai Mária Egyesület nevében: 

Kadét Ernő elnök
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Szerkesztőségünkhöz több levél is
érkezett az elmúlt napokban a Petőfi
téri beépítéssel kapcsolatosan. Ezek
közül – helyhiány miatt – csak egyet
tudunk közölni, de valamennyi levél-
írónknak köszönjük a témával kap-
csolatos észrevételét.

Tisztelt Szerkesztőség!

„Örömmel láttam, hogy végre be-
épül a Petőfi tér. Természetes az ag-
godalom, hogy mi fog ide kerülni, hi-
szen egy kiemelt helyéről beszélünk
a városnak. Ha sikerül a Főtér prog-
ram, akkor ez a területe a városnak
igencsak fel fog értékelődni. Már most
is látszik ez a Gábor Áron utcán és a
Kossuth Lajos utcán, de ha ez a rész
sétálóutcává válik, akkor az emberek
itt fognak majd találkozni, beszélget-
ni, kiülni egy kávéra, vagy csak néze-
lődni. Talán jobb, minőségibb üzle-
tek is kerülnek majd erre a részre.
Épp ezért fontos, hogy az az épület,
ami itt felépül, szép, ízléses legyen.
Nekem a mostani Gábor Áron utca
nagyon tetszik. A házak kedvesek, ki-
csit megpróbálják visszahozni a régi
hangulatot, mégis újak. És ezt hiá-
nyolom ebből az épületből. Tetszik,

hogy megpróbálták azt a tornyot el-
helyezni, ez még valamit dob is rajta.
Sőt, jó ötlet, hogy így a főteret hatá-
roló utcák mind a négy sarkán lesz
egy-egy torony. De például nem
értem, miért áll ez a torony egy osz-
lopon, miért nincs ennek normális
alja? Szintén tetszik, hogy a ház előtt
egy fás részt is kialakítottak, de csak
remélni tudom, hogy a fák nem be-
tonkockába lesznek, mint az a képen
van. Örülök, hogy itt is lesz majd egy
árkád és egy belső udvar, kár hogy
erről nem tettek be látványtervet. De
az épület homlokzatának többi része
nem tetszik. És szintén nem tetszik ez
a szürke tető. Nem értem ezt a mini-
malizmust. Szerintem ez mindössze
azt takarja, hogy a kivitelező nem
akart a homlokzatra pénzt költeni.
De ettől még az épület homlokzata
nagyon fontos, hiszen ezt látjuk. Sze-
rencsére az építtető hajlandó változ-
tatni. Remélem, hogy az új tervek már
jobban alkalmazkodnak  a jelenlegi
környezethez.“

Kiss Anikó

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Azért ragadtam tollat, mert az el-
múlt hetekben rendkívül felháborí-
tott az a kilátástalannak tűnő küzde-
lem, ami a rongálások ellen folyik, s

ami sajnos egyre inkább jelen van
Gödöllő mindennapjaiban is. 
Rendszeresem olvasom a Gödöllői
Szolgálatot, ezért jól tudom, milyen
sokat foglalkoznak a közvilágítási
problémákkal. Nagyon meglepett
azonban, milyen sokba kerülnek ezek
a lámpabúrák, amik az Alsóparkban
vannak. Már megszoktam, hogy ezen
a területen mindig vannak olyan ré-
szek, ahol nincs világítás, ahol tö-
rött, kibelezett lámpák vannak. Ezért
is örültem két héttel ezelőtt, amikor
csütörtök este azt láttam, minden
lámpát megjavítottak, mindegyik vi-
lágít. Annál nagyobb volt a felhábo-
rodásom négy nappal később, ami-
kor ismét a szokott kép fogadott:
törött búrák, sötéten álló lámpaosz-
lopok. Egyszerűen érthetetlen szá-
momra, hogy ilyenkor, néhány éjsza-
kán át miért nem tud akár a polgár-
őrség, akár a rendőrség néhány em-
bert ráállítani arra, hogy kifigyelje
és elkapják azokat, akik rendszere-
sen többszázezer forintos kárt okoz-
nak a városnak? Nem hiszem, hogy
túl sok energiát kellene a rendőrség-
nek erre fordítania, amikor pontosan
lehet tudni, hogy ezeket a rongáláso-
kat szombatról vasárnapra virradó-
ra követik el. Tudtommal a kábeltolva-
jokat is ezzel a módszerrel kapták el!“

Varga Laura

Olvasóink írták

Minden hónap első péntekén 10-12
óra között várja az érdeklődőket a
Gödöllői Védőnői Szolgálat által
szervezett kismama klub. A foglal-
kozások helyszíne ebben a félév-
ben a II sz. Orvosi Rendelő nagy-
terme (I. emelet, lépcsőfeljárónál)
lesz.  Az első félévben a tervek sze-
rint az alábbi programot kínálják
a témák iránt érdeklődőknek:
Március 6.: Egy gyermekorvos ta-

nácsai: előadó Csikós Tamás házi-
gyermekorvos, védőnők: Ligeti Szil-
via és Péter Bernadett. 
Április 3.: Mozgásfejlődés, korai-
fejlesztés, gördülő cipő, védőnők:
Berzétei Tünde és Fekete Anna.
Május 8.: Dúla, Őssejt, védőnők:
Kiss Margó és Vitális Zsuzsanna. 
Június 5.: A televízió, a számítógép
hatása a gyermek személyiségfejlő-
désére, előadó: Barakonyi Margit
védőnő. Védőnők: Barakonyi Margit
és Szakáli Jánosné 

Kismama klub

Az elmúlt években már több-
ször is beszámoltunk arról,
hogy az Egyesített Szociális In-
tézmény németországi part-
nerszervezeti kapcsolatainak
eredményeként gyarapodott.
A múlt héten pénteken is en-
nek köszönhetően rendeztek
ünnepséget, aminek kereté-
ben egy felújított és korsz-
erűsített fürdőszobát adtak át. 

A Szászországi Szamaritánus Szer-
vezet elnöke, Christina Enderlein
és Gunter Melzer, a Chemnitzi Idő-

sek Otthona igazgató-
ja is részt vett azon a
rendezvényen, ahol
átadták azt a fürdő-
szobát, aminek mint-
egy ötmillió forintos
teljes felújítását és kor-
szerűsítését a német 
szervezet és a chem-
nitzi intézmény finan-
szírozta. A most rend-

be tett helyi-
ség koráb-
ban is fürdő-
szoba volt,
most ennek
történt meg
a teljes fel-
újítása. 
A munkála-
tok során el-
végezték a

szennyvízelvezető-rendszer és az
elektromos hálózat korszerűsítését is.
Kicserélték a nyílászárókat és a szi-

geteléseket, s a helyiséget a legkor-
szerűbb eszközökkel szerelték fel,
azt teljesen akadálymentesítették.
Külön zuhanyfülke, külön ülőfürdő-

kád és a súlyosan mozgássérültek
részére külön zuhany, 2 db 2 szemé-
lyes mosdókagyló, és 2 mozgássérül-
tek részére kialakított wc szolgálja a
bentlakók kényelmét. Új a burkolat
is, a falakat a  mennyezetig kicsem-
pézték, s páraelszívó berendezést
építettek be. 
Az átadáson Gödöllő városának ön-
kormányzata részéről Krassay Lász-
ló alpolgármester mondott beszédet,
aki megköszönte a támogatást és
méltatta az együttműködést.   

-jk-

Korszerű és kényelmes

Fürdőszoba átadás

A 2008-ban megalakult  Gödöl-
lői  Civil  Kerekasztal  és annak
Szociális-Egészségügyi-Esély-
egyenlőségi Tagozata  2009.
évi programjának elkészítése
során  alapvető  támogatandó
célként  tűzte  ki  a  gyermek-
és ifjúságvédelmet, a család in-
tézményének  támogatását.

Az érintett tagszervezetekkel történt
megbeszélések értelmében a Kerek-
asztal koordinációs stábja elhatározta,
hogy májusban  „Családok Hónapja”
címmel – új kezdeményezésként –
egy rendezvénysorozatot  szervez.
Ezzel egy városi hagyományteremtő,
értékmentő és megőrző mozgalmat
szeretnének elindítani, amely később
a gödöllői  kistérség  településeire is
kiterjeszthető lenne.

A rendezvénysorozat fő gondolata:
Támogatandó a család, mint a társa-

dalom legkisebb, alapvető közössége
és bázisa,  annak értékei,  hagyo-
mányai.
Az eseménysorozat elemei három
forrásból tevődnének össze: Új prog-
ramelemként jelenik meg például a

Fele-Más Nap – Esélyegyenlőségi
Nap, az 50 éves házasok városi kö-
szöntése, valamint a nagy- és kis-
(egyszülős) családok Napja. 

Visszatérnek a korábbi években a
civilek által már bevezetett, sikeres
programok, mint az Anyák napi jóté-
konysági nyitóest és a „Születés-Na-
pok”, azaz a Születés Hete Fesztivál
országos rendezvénysorozat gödöllői
eseményei. Ezek a „Családok Hónap-
ja” keretében önálló arculatot kapná-
nak, s ismét megrendeznék a Blahai
Közösségi Táborban a Mozgáskorlá-
tozottak  napját.   A Kerekasztal érin-
tett szervezetei partnerként csatla-
koznának a város által szervezett két
programhoz, bekapcsolódnának a
Gyermeknap és a Pedagógusnap ese-
ményeihez.

A szervezők a „Családok Hónapja”
és a „Születés-Napok” sikeres megsz-
ervezése érdekében további javasla-
tokat, ötleteket, észrevételeket  vár-
nak  és további civil  szervezetek köz-
reműködését  örömmel fogadják.
További információ: 70-634-5680,
20/464-5083

„Családok Hónapja”  –  „Születés  Hete”

Bővülő programsorozat
Négy éve alakult meg A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány,
amely azóta jelentős összegekkel támogatta a moldvai csán-
gók magyar anyanyelvi oktatását. Az alapítvány főként kereszt-
szülők és vállalkozók befizetéseiből - a moldvai magyar okta-
tás költségeinek közel kétharmadát fedezi.

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

Nőnapi műsor 2009

Tavaszi Ajándékkosár 
nem csak hölgyeknek!!!

Helyszín: 

Művészetek Háza 

(Petőfi Sándor Művelődési Központ)

(Gödöllő, Szabadság út 6.)

Az előadások időpontja: 

március  7. szombat:  14, 16 és 18 óra
március 8. vasárnap:  14 és  16 óra

Belépőjegy: 100 Ft.

Jegyeket a Művészetek Házában lehet vásárolni.

A befolyt összeget a szervezők jótékonysági célra fordítják. 
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Mint egy modern kis herceg
utazgat George a világűrben
Lucy és Stephen Hawking
George kulcsa a rejtélyes Uni-
verzumhoz című regényében,
csak ő nem csillagról csillagra,
hanem tudományos alapon,
felvértezve a legújabb ismere-
tekkel a különböző égitestek-
ről.

Pedig még csak számítógépe sincs.
Tévéjük sincs, telefonjuk sincs, egy-
általán, nem használnak villanyt sem,
gyertyával világítanak otthon. A szü-
lei meggyőződéses és harcos termé-
szetvédők, mindent kiiktatnak az éle-
tükből, ami szerintük szennyezi, ká-
rosítja a környezetünket.

Egy szép napon aztán a disznójuk,
Freddy – hogy Freddy hogyan került
hozzájuk, vegetáriánusokhoz, és ho-
gyan éldegél náluk, regény a regény-
ben – áttörve a kerteket elválasztó ke-
rítést a szomszédba látogat. A disznó
után menve George a szomszéd ház-
ban új lakókat talál. Egy férfit, Eriket
és Annie-t, a kislányát. Meg még va-
lakit: a Kozmosz névre hallgató szá-
mítógépet. 

Kozmosz a világ legpompásabb
szerkezete, még érzelmei is vannak,
például megsértődik, ha nem kezelik
kellően kedvesen, sőt, tisztelettel.
Meg is érdemel minden elismerést,

egyedülálló képességei révén ablakot
vagy akár ajtót nyit a világegyetemre.
Erik, aki csillagász, de még Annie is
úgy lép ki a világűrbe és tér onnét vis-
sza, mint ahogy más felkeresi a für-
dőszobát. 

Persze, űrruhát kell ölteniük a ki-
ruccanásokhoz, s George összebarát-
kozva velük hamarosan szintén űrru-
hás világutazó lesz. 

A természetvédőknek és az űrkuta-
tóknak tulajdonképpen egy a gond-
juk. Mi a teendő: megmenteni a Föl-
det vagy keresni egy hasonló adottsá-
gokkal rendelkező bolygót, hogy
szükség esetén áttelepülhessen oda az
emberiség?

Egyelőre, mivel a Földhöz hasonló
adottságú bolygó nem kínálkozik, a
tudósok kutatják azt, amit eddig elér-
hetett az ember, távcsővel vagy akár
már személyesen. 

A kalandos cselekményen túl a
könyv komoly ismereteket nyújt a vi-
lágűrt, innét nézve az eget benépesítő
csillagokról, bolygókról, üstökösök-
ről. Milyen anyagokból épültek fel és
hogyan? Milyen az egymáshoz való
viszonyulásuk? Mikor és miképpen
semmisülnek majd meg? 

Számos fotó segíti a megértést, a
Holdról, csillagködökről, a Tejútról,
üstökösökről, a Nap bolygóiról, kö-
zülük természetesen legbensősége-
sebben a Marsról, ahol már helyszíni

felvételek is készülhettek. Láthatók
képek naprendszeren kívüli galaxi-
sokról, és nem utolsósorban a fekete
lyukakról, melyek veszélyt jelente-
nek.  

Hogy milyen veszélyt is, szemlé-
letessé teszik a regény legnagyobb
kalandjával: hogyan menti meg Geor-
ge Eriket attól, hogy végérvényesen
elnyelje egy fekete lyuk? 

A szerzők egyike, Stephen Hawk-
ing a matematika és az elméleti fizika
professzora a Cambridge-i Egyete-
men. Szerzőtársa a lánya, Lucy, de
közreműködött az alkotásban Chris-
tophe Galford, a professzor egykori
hallgatója is. 
(Lucy és Stephen Hawking: George
kulcsa a rejtélyes Univerzumhoz)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Űrutazás

A ma is lenyűgöző, ép és szép, büszke
Zólyom várában a Balassi főúri család-
nak 1554-ben született gyermeke a Bá-
lint nevet kapta a keresztségben. Életé-
nek rövid negyven esztendeje alatt any-
nyi minden történt vele, mint mással ta-
lán sokszor annyi idő alatt sem történ-
hetne. Mindenütt ott volt, mindenben
benne volt, mindenben részt vett. Nagy-
kanállal merítette az élet örömeit, fojtott
zokogással siratta a fájdalmait, rettent-
hetetlen bátorsággal vetette bele magát
az akkor dúló, a török megszállók elleni

harcokba. Csoda-e, hogy vulkánerejű
versekben tört ki belőle gazdag él-
ményanyaga, s ő lett az első nagy ma-
gyar költő, méghozzá akkoriban, mi-
kor a hozzá hasonló rangban levők jó
része nyilván mélyen megvetette a
„tintanyalást”?
A neve napja vígságos, farsangi idő-
ben lévén, no meg, hogy az egymást
szeretők védnöke is Szent Bálint, aki-
ről nyerhette, megfelelő alkalom,
hogy jó kedvvel emlékezzünk meg
róla. Tavaly a kastély dísztermében,

most a Barokk Színházában volt az
ünnepség 14-én, Bálint napon. Ré-
vész T. Mihály, a kastély igazgatója
köszöntőjében a költőt eltöltő szere-
tetre, szerelemre, honszeretetre, élet-
szeretetre hívta fel a figyelmet.

Kovács P. József, aki az ün-
nepi műsort vezette, sok ér-
dekességet mondott el az
ünnepeltről, például, hogy
juhásztáncot mutatott be a
császár előtt a bécsi ud-
varban – ideillett tehát,
hogy a műsor talán legle-
nyűgözőbb része éppen
néptánc volt. Az ifjú test-
vérpár, Széphalmi Júlia
és Széphalmi Pál annyi

kedvességgel, olyan örömmel, ugyan-
akkor a szükséges komolysággal ropta a
szép régi táncokat kétszer is a színpadra
lépve, hogy szemünk-szánk elállhatott
tőle. Megzenésített Balassi verseket
Joó Emese zenetanárnő mutatott be

saját kobozkísérettel. Elhangzottak
versek más költőktől is, s volt „tánc,
gyönyörűség/Ékes beszéd, tréfálás,
nevetség”, hogy mégiscsak az ünne-
peltet idézzem. Végül mi is következ-
hetett volna, mint a borkóstolás, 
ahogy a Városi Vegyeskar már a mű-
sor legelején erre hívó kórusműveket
adott elő, s ahogy Borivóknak való cí-
mű verse is van költőnknek. N. A.

(folytatás az 1. oldalról)

A négy estéből álló rendezvénysorozat a
magyar irodalmi- és zenei élet kiválósá-
gait vonultatja fel. A január 31-én meg-
tartott első est vendége Lator László
költő volt, a következő márciusi és má-
jus végi esten pedig Závada Pállal és
Schein Gáborral találkozhat a kö-
zönség. A műsorsorozat záró, őszi
estje egyben a Rotary Irodalmi Díj gálá-
ja is lesz. Nem kell azonban sokat várni,
már a következő hetekben is különleges
programokból válogathatnak az érdek-
lődők. Igazi csemegének ígérkezik pél-
dául a február 19-ei ökumenikus kántor-
koncert, melyen hat különböző egyház
hét kántora fogja bemutatni az adott val-

lás szertartásához tartozó énekeket, li-
turgiai dalokat, illetve a kántorok külön-
leges zenei tudását. A hangversenyen a

gödöllői katolikus templomok – Mária-
besnyői, Premontrei és a Szenthárom-
ság plébánia – valamint az Evangélikus,
Református, Baptista és a Görög katoli-
kus egyházak képviselőjén kívül egy
budapesti zsinagóga kántora vesz majd
részt. A hónap utolsó napján pedig Kéry
János zongoraművész előadásában
gyönyörködhet a közönség, aki többek
között Liszt Ferenc, Bartók Béla és Ko-
dály Zoltán műveit szólaltatja meg.

A királyi kastély idegenforgalmi
szempontból is kiemelt jelentőséggel
bír, ami jelentősen felértékelődik most,
hogy 2009 a kulturális turizmus éve. A
Magyar Turizmus Rt-nek sem kerülte el
figyelmét a kulturális centrumként is is-
mert látványosság; többek között ezért

is hirdeti a gödöllői királyi kastéllyal a
kulturális turizmus évét.

-jk- 

Február 19-én szombaton nyílt
meg a Gödöllői Iparművészeti
Műhely (GIM) oktató műhelyei-
nek (gobelinszövő, kerámia és
rajz) 10 éves jubileumi, beszá-
moló kiállítása a Művészetek Há-
zának Gödöllői Galériájában.
A rendezvényen köszöntőt mon-
dott dr. Krassay László alpol-
gármester, majd a kiállítást  dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző és
dr. Fekete György akadémikus
professzor nyitotta meg. A felszó-

lalók kiemelték: azi iparművészeti
műhelyben folyó munka példaértékű,
méltóképpen illeszkedik abba a hagyo-
mánytisztelő rendszerbe, amit még a
múlt század elején létrejött gödöllői mű-
vésztelep alkotói fektettek le és tettek el-
ismertté széles körben.
Katona Szabó Erzsébet textilművész,
a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
kuratóriumának elnöke beszédében kü-
lön kiemelte az iparművészeti műhely

v e z e t ő i n e k
(Remsey Flóra
kárpitművész, F.
Orosz Sára ke-
ramikusművész,
Farkas Éva
kárpitművész és
Anti Szabó Já-
nos képzőmű-
vész) munkáját,
akik hosszú

évek óta mindent megtesznek
azért, hogy Gödöllő eme kultu-
rális szeglete olyan kiállítosokkal,
alkotásokkal örvendeztesse meg
a nagyközönséget, amelyekre
minden gödöllői büszke lehet.
A tárlat március 15-ig, hétfő ki-
vételével, naponta 11 és 17 óra
között tekinthető meg a Művé-
szetek Házában.

Kép és szöveg: rk

Ismét nyitva a királyi kastély

Új esztendő, új sikerek

„Emberségről példát, vitézségről formát…”

Balassi Bálint emlékére

Az alkotás szépsége

10 éves a GIM–műhely

Tájékoztatjuk kedves 
olvasóinkat, hogy a múlt heti 

számunkban meghirdetett indiai
DHWANI zenekar fellépése a 

korábban meghirdetett 18 órai 
időponttól eltérően 

19 ÓRAKOR KEZDŐDIK! 
Az előadásra minden jegy elkelt!
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

SZECESSZIÓS  TÚRA
a gödöllői művésztelep 

(1901-1920) 
eredeti helyszínein: 

(1 km-re a múzeumtól)

A múzeumi művésztelepi kiállítás
Nagy Sándor háza  
Belmonte Leo háza

Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete 

Remsey Jenő háza
A kortárs gödöllői iparművészek

alkotóháza (az aktuális kiállítással)
Idegenvezetést biztosítunk magyar

nyelven. 
Legalább 10 fő esetén, előzetes 

bejelentkezés alapján. 
Ára : 1.000 Ft/fő. 

Jelentkezés: 
Gödöllői Városi Múzeum 

(Gödöllő, Szabadság tér 5.) 
Tel: 28/422-002 és 06/20-469-0869 

(Tóbiás Csaba programfelelős)
E-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu
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Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örven-
denek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Hovhanessian Eghia (1885–1948)

Bor Ambrus édesapja, örmény származású. 1885. április 2-án
született Konstantinápolyban, 1890-ben egy évig francia ele-
mibe, majd hat évig örmény elemibe járt. 1898-ban az ör-
mény üldözések elől az édesapja Sumlába (Bulgária) mene-
kítette rokonokhoz, ott a bolgár nyelvet tanulta. Időközben az
ortodox örmény hitről áttért a protestáns vallásra. Majd Né-
metországba került, és fél év német iskoláztatás után Buda-
pestre jött, feltehetően valamilyen protestáns misszió jóvol-
tából. A magyar fővárosban fejezte be középiskolai tanulmá-
nyait, 1907-ben érettségizett. Végig jeles és kitűnő tanuló
volt. 1907 és 1911 között jogot végzett Budapesten, 1913–
1914-ben egy-egy szemesztert Heidelbergben és Lausanne-
ban hallgatott. Miután letette az ügyvédi és bírói vizsgát, egy
jogászegyesület Gödöllőre közvetítette ki ügyvédjelöltnek.
Itt ismerkedett meg Ritter Juliannával, akit 1917 őszén fele-
ségül vett. 1918-ban Hovhannesian Eghia önálló ügyvédi
irodát nyitott. Három gyermeke volt: Yervant Károly
(1920–1978), ő is jogi doktor volt, Tarjánra változtatta a ve-
zetéknevét, Zaven János Jenő (1921–1995), aki szintén jogot
végzett, 1959-ben Lukácsra változtatta a vezetéknevét és Bor
Ambrus néven lett ismert író, Mária Elmonea Antónia
(1923–1926), aki hároméves korában torokgyíkban meghalt. 
Hovhannesian Eghia 1944-ig praktizált, 1945-ben letartóz-
tatták, 5 évi börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. Vá-
cott és Kőbányán ült börtönben, s 1948. augusztus 9-én halt
meg szívszélhűdésben a kőbányai gyűjtőfogházban. Gödöl-
lői temetésén több százan vettek részt.

A két világháború közötti időszakban Gödöllő társadalmi
életének kiemelkedő személyisége volt. A környék egyik leg-
sikeresebb ügyvédi irodáját vezette. 1915-ben jegyezték be
az ügyvédi kamarába. Ő volt a többszáz holdas birtokkal,
többek között például a Tokaj-hegyaljai szőlővel rendelkező
premontrei rendnek a jogtanácsosa. Démusz János vendég-
lősnek is ő volt a jogi képviselője. Ügyvédi irodája a Kossuth
Lajos utca 26. szám alatt volt. A hosszú parasztház első részé-
ben helyezkedett el az ügyvédi iroda, a hátsó részében lakó
tartózkodott. Hovhannesian Eghia özvegye ott lakott egy ide-
ig a háború után, amikor mindenüket elvették.
Virilis listán a gödöllői képviselőtestület tagja, mint a harma-
dik leggazdagabb, legtöbb adót fizető polgár. Szentgáli Dáni-
el gyógyszerész és Persler Kálmán szállodatulajdonos előzte
meg a listán. Évi adója 1900-2000 pengő. Kilenc háza volt
Gödöllőn, az Állomás utcaiban (ma Dalmady Győző utca)
laktak. Gödöllői Hírlap címmel 1928 és 1944 között helyi la-
pot adott ki, melynek ő volt a tulajdonosa, kiadója és felelős
szerkesztője egy személyben. A szépirodalmi, közgazdasági
és társadalmi hetilap vasárnaponként jelent meg, kezdetben
4, később 8 oldalon, az ünnepi számok 18-24 oldalasak vol-
tak. Az első világháború előtt már megjelent több éven át és
1915-ben szűnt meg egy ugyanilyen című hetilap, annak Be-
zsilla István ügyvéd volt a főszerkesztője.
A munkatársak között több premontrei tanár található: dr.
Stuhlmann Patrik premontrei rektor-igazgató, aki bölcseleti
tárgyú cikkeket írt a lapba, a tárcacikkeket író dr. Szopek Lo-
ránd, dr. Áldorfai Benedek és dr. Balogh Ányos vezércik-
keket írtak és a premontrei intézet híreivel voltak jelen a lap-
ban, dr. Buczkó Emil, aki a cserkészettel és a leventeügyek-
kel foglalkozott, Kolumbán Virgil főként vezércikkeket írt. A
kiadóhivatal a Kossuth utca 26. szám alatt volt, ugyanott,
ahol Hovhannesian Eghia ügyvédi irodája működött. A lapot

a Biró Miklós Nyomdai Rt. állította elő. Könyvkiadással is
foglalkozott, a Gödöllői Hírlap könyvei-sorozat 1. száma
Pohl Sándornak az angliai jamboree-ról írott könyve volt, 2.
száma pedig Hovhannesian Eghia Gödöllő a múltban és most
című munkája 1933-ban. A lap többnyelvű különszámot
adott ki a jamboree alkalmából, végigkísérte az egész szerve-
zést, folyamatosan tudósított az eseményekről. 1942-ben ve-
zércikkben számolt be a Berente István községi orvos által a
kastélyban létrehozott egyháztörténeti múzeumról.
Hovhannesian Eghia több könyvet is írt. Sokat foglalkozott
saját nemzetének, az örménységnek a történetével és tragédi-
ájával. Az örmények szerepe Londontól Kalkuttáig címmel
írt tanulmányt, ami A Magyarországi Örmények Egyesülete
kiadásában megjelent Az örmények című füzetben jelent
meg 1921-ben. Az 1934-ben kiadott, 302 oldalas, 41 képpel
illusztrált Arménia népe című művében az örmény nép törté-
nelmét és évezredes kultúráját ismerteti. Eredeti források fel-
használásával mutat rá az örmény mészárlások és a deportá-
ció okaira és méreteire. Már itt külön fejezetben foglalkozik a
magyarországi örménységgel. Később aztán külön könyvet
szentelt ennek a témának, ami Hazai örmények a Nemzet
szolgálatában címmel jelent meg 1940-ben. Függelékben
közölte a magyarországi örmény családok teljes névsorát,
névmagyarázattal. Erről a munkájáról több recenzió jelent
meg országos lapokban. „Hovhannesian dr. kétségtelenül ér-
tékes munkát végzett, amikor adatszerűen felsorolta a külföl-
di és a magyar honi örménység érdemes tagjait annak igazo-
lására, hogy az Aniből kivándorolt, jobb sorsra érdemes,
1200 esztendős irodalmi kultúrával rendelkező örménység
hírnevet szerzett azoknak a nemzeteknek, amelyeknek tagja
lett, különösen Magyarországon, amelynek oly katonákat
adott, mint Kiss Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanúk stb.,, –
írta a kolozsvári Keleti Újság. Szemelvények az örmény iro-
dalomból címmel 1942-ben jelentetett meg könyvet, mely-
ben nemcsak verseket ad közre saját fordításában, hanem
egyúttal egy kis örmény irodalomtörténetet is ír, helyenként a
költők arcképét is közölte.
Két könyvben foglalkozott Gödöllővel. Az 1933-as jamboree
előtt adta ki Gödöllő a múltban és most című művét. „A múlt
alkotásaira támaszkodva mint él a mai Gödöllő – ez a köny-
vecském tartalma. Gödöllő múltjából egy már rég eltűnt vi-
lág vonul el előtted, nyomában a ma emberei, szolgái a köz-
nek, oktatói népünknek, kenyerükért szabadon viaskodók,
derék gazdák, tisztes iparosok, törekvő kereskedők és a má-
sokért dolgozók csoportjai. Egy kis darab Magyarország!
Gödöllő, 1933. Újév napján” – írta a könyv bevezetőjében.
Műve sok hasznos adatot tartalmaz a két világháború közötti
településről, közigazgatásáról, kulturális életéről, civilszerve-
zeteiről. Jól használható forrás a helytörténeti kutatások szá-
mára. 1937-ben adta ki a Szeressük jobban Gödöllőt! című
könyvét, melyben a községéért aggódó, aktívan tenni akaró
közéleti ember, elkötelezett lokálpatrióta újságíró érvel, ágál,
küzd a település fejlesztéséért.

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Már csak néhány nap van hátra
a vigasságokból, és február 25-
én megkezdődik a nagyböjt, a
felkészülés a húsvétra. Ez az
időszak a farsang tetőpontja,
aminek fontosságát az is jelzi,
hogy a néphagyományban a
napoknak számtalan elneve-
zése alakult ki a magyarlakta
vidékeken, s csaknem mind-
egyik külön elnevezéssel büsz-
kélkedhet. A farsangot lezáró
hamvazószerda időpontja a
húsvéti ünnepkör részeként
évről-évre változik.

Az utolső három nap a far-
sang farka: farsangvasár-
nap, farsanghétfő és hús-
hagyókedd összefoglaló
neve, vagyis a farsang
utolsó három napja, de is-
mer még a farsanghárom-
napok, háromnapok, hús-
hagyó, húshagyat elneve-
zés is. 

Farsangvasárnap a pár-
választásban kap kiemelt szerepet,
számos helyen ugyanis a legények
ezen a napon tűzték kalapjukra a ki-
választott lányok bokrétáját, amit a
lányok rokonaik közvetítésével adtak
a kiszemelt legényeknek. Ezt követ-
hette az eljegyzés. Mivel a nagyböjt
idején tilos volt lakodalmat tartani, a
farsangi időszak a párválasztás és a
házasságkötés „csúcsidőszaka”. Eh-
hez az időszakhoz kötődik a farsang-
temetés vagy téltemetés szokása is.
Általában húshagyókedden szalma-
bábut vagy koporsót égettek, jelképe-
sen, s ezzel lezárták a farsangot és a
telet. 

Az ünnepet azért egy kicsit sikerült
hosszabbra nyújtani. A böjt első nap-
ját jelentő hamvazószerda után tartot-
ták ugyanis a torkos csütörtököt.
Ezen a lakmározáson a farsangkor

megmaradt ételeket fogyasztották el.
Pár éve a hagyományt modernizált
formában újjáélesztették, az étter-
mekben kedvezményekkel várják a
vendégeket. 

A hamvazószerda a farsangi idő-
szak utáni első nap, a húsvét ünnepét
megelőző 40 napos böjt kezdete. Ne-
ve onnan származik, hogy az őske-
resztények vezeklésként hamut szór-
tak a fejükre, ez a XII. századtól az
egyházi szertartás része lett. Az óke-
reszténység idején a mezítlábas, zsák-
ruhába öltözött nyilvános bűnösöket a

püspök a templomba vezette, majd
miután a bűnbánati zsoltárokat el-
imádkozták, fejükre hamut hintett, és
kiutasította őket a templomból. A kiu-
tasítottaknak egészen nagycsütörtö-
kig tilos volt a templomba belépniük.

II. Orbán pápa 1091-ben rendelte
el, hogy a papok minden keresztény
homlokát hamuval kenjék meg ezen a
napon, ez a szokás a katolikusoknál
mindmáig fennmaradt. A templom-
ban a mise után a pap az előző évi
szentelt barka hamuját megszenteli, s
azzal rajzolja a keresztet a hívek
homlokára, ezekkel a szavakkal:
„Emlékezzél meg ember arról, hogy
porból vagy és porrá leszel, a porba
visszatérsz.” A hamuval hintés ősi jel-
képe a bűnbánatnak, mivel a hamu az
elmúlásra, a halálra figyelmezteti az
embert.

EMLÉKKONFERENCIA A MÁRIABESNYŐI
KEGYSZOBOR MEGTALÁLÁSÁNAK

250. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Főszervező:
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika

Társszervezők:
Magyar Kapucinus Delegáció, Gödöllői Városi Múzeum, Egyházmegyei Történeti Bizottság,

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, Országos Egyházművészeti Tanács

2009. március 7-8., Máriabesnyő, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház

Március 7., szombat:

Délelőtti szekció
9.00: Gáspár István a Bazilika plébánosának bevezető gondolatai
9.15: dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármesterének köszöntője
9.30: Pálos Frigyes atya: Migazzi, az alapító
10.15: szünet
10.30: Gaálné dr. Merva Mária: Máriabesnyői töredék
11.00: szünet
11.15: Kerényiné B. Eszter: A kapucinosok Máriabesnyőn (történetiség)
12.15: Fr. Szpisják Péter Pál OFM Cap.: A kapucinosok Máriabesnyőn (lelkiség)

Délutáni szekció
14.00: dr. Varga Kálmán: Máriabesnyő és a Grassalkovichok
15.00: szünet
15.15: dr. Kerny Terézia: A Máriabesnyői Kegyszobor XVIII – XX. századi szent-
képeken
15.45: szünet
16.00: dr. Stella Leontin: A búcsújárás spiritualitása

Március 8., vasárnap:

9.00: dr. Varga Lajos váci segédpüspök: A Máriabesnyői Kegyszobor ikono-
gráfiája
10.30: Ünnepi zárómise a Bazilikában. Főcelebráns: dr. Varga Lajos váci se-
gédpüspök

Ebéd után lehetőség van a bazilika, kolostor és a Mária-múzeum megtekin-
té-sére szakszerű vezetéssel. Szakvezetést tart: Dávid Ferenc, Farbakyné
Deklava Lilla, dr. Kerny Terézia.

Regisztrációs díj: 500 Ft/fő.
Ebéd és/vagy szállás egyeztetése a Mater Salvatorois Lelkigyakorlatos Ház el-
érhetőségein. Telefon: 28/420-176, 28/510-740, fax: 28/510-742, e-mail:
matersal@invitel.hu. http://www.matersalvatoris.hu

Amikor vége a mulatságnak

Nagyböjt előtt

Az 1933-as jamboree-n

Két fiával: a kisebbik Bor Ambrus



Előző számunkban Ausztrália
vadvilágáról írtunk, így írnunk
kell a jelenleg ott pusztító ha-
talmas bozóttüzekről is.
Ugyanis megszámlálhatatlan
mennyiségű kenguru, wallaby,
koala, kisemlős, hüllő, és per-
sze a haszonállatok közül szar-
vasmarha, valamint juh pusz-
tult el eddig a délkelet-auszt-
ráliai tűzvészben – közölte az
ausztrál Vadvédelmi Szövetség
elnöke.

Rettenetesek az élővi-
lág veszteségei. „Jelen-
tések tucatjai szólnak a
füstben és a forróság-
ban haldokló állatok-
ról, mielőtt még elérték
volna őket a lángok“.
Ausztrália eddigi leg-
pusztítóbb tűzvésze
több mint egymillió ál-
latot pusztított el. Ha-
talmas károk keletkez-
tek az itt lévő farmo-
kon, ahonnan a háziállatokat nem tud-
ták kimenekíteni. Ugyanakkor több
cikk is szól azokról a bátor emberek-
ről, akik nem hagyták cserben kutyá-
ikat és macskáikat és akár az égő ház-
ba is bemenve hozták ki kedvencei-
ket. A vadvilágban végzett pusztítás
felbecsülhetetlen. Több mint egymil-
lióra tehető az elpusztult őshonos ál-
latok száma. Itt nem cask
kengurukra és koalkra kell
gondolni, hanem kétéltű-
ekre, hüllőkre, rengeteg
kisemlősre és madárra is.
Rengeteg veszélyesztetett
emlős pusztult el mint pél-
dául a cukormókus, ami
egy repülőmókus fajta,
oposszumok, bandikutok,
vagy az antechinus, auszt-
rália egyik legkisebb rág-
csálója. A pusztítás mérté-
két az is fokozza, hogy az
egyik legnagyobb tűzvész a Kinglake
Nemzeti Parkban volt. Az állatvédő
szervezetek önkéntesei még így is
rengeteg állatot látnak el, amiknek si-
került elmenekülniük a pusztító tűz
elől. A legtöbbjüket füstmérgezéssel
és természetesen égési sérülésekkel
kezelik. A világot bejárta az a fotó,
ahol egy tűzoltó egy koalát ment meg

és egy ásványvizes palackból inni ad
neki. David Tree tűzoltó, mint elme-
sélte számukra minden élet fontos,
legyen az emberi, vagy állati. „Min-
denkit meg kell menteni ebből a ka-
tasztrófából. Amikor megláttam a ko-
alát azonnal oda-
rohantam, hogy se-
gítsek. Vízzel kí-
náltam meg amiből
három üveggel is
elfogyasztott. Ami-
kor már jobban
volt mancsával
megfogta a karo-
mat. Felejthetetlen
pillanat volt ez szá-
momra“. A koalát
Samnek nevezték
el, de csak később
derült ki, hogy

Sam egy nőstény koala. Sam ma már
jól van, égési sérüléseit ellátták és
remélik, hogy öt hónap múlva vissza-
térhet a vadonba. Barátja egy szintén
megmenekült hím koala. „Az ember
nem is gondolná, hogy ezek az állatok
nem csak égési sérüléseket, hanem
hozzánk hasonlóan lelki sérüléseket
is szenvednek“, mondta az egyik gon-
dozó. „Sam barátja, amikor meglátta
koala társát azonnal mellé bújt és le-
hetett érezni most ők egymásban ke-
resik a biztonságot“. Szintén a túlélők
között van Bellerine, az oposszum,
aki mind a négy mancsán harmadfokú
égési sérülést szenvedett. A megme-
nekített állatokat sokszor a környéken

élők veszik magukhoz és gondozzák,
amíg állapotuk nem elég jó ahhoz,
hogy újra szabadon engedhessék. A
sors ironiája, hogy azok segítenek
most, akik maguk is elveszítették
mindenüket a pusztító tűzvészben.
Napról napra nő a megmenekített ál-
latok száma, amik elhelyezését az ál-
latkórházak csak a helyi állatvédő

szervezetek és lakosok segítségével
tudja megoldani. De sajnos meg kell
mondani, hogy a pusztítás így is több
mint 90 százalékos. „Felbecsülhetet-
len egyenlőre, hogy az elpusztított
élővilág mikor lesz újra olyan mint
volt. Ehhez több évtizedre lesz szük-
ség. Egy őserdőt nem lehet újraépíte-
ni.“ Mondta a vadvilág központ veze-

tője. Csak remélni le-
het, hogy az állatok egy
részének sikerült mene-
külő utat találnia. Ször-
nyű látvány fogadja a
tűzoltókat azokon a te-
rületeken ahol sikerült
megállítani a tűz terje-
dését. Rengeteg farmon
lovak, birkák, tehenek
vesztek oda. Bár ezek-
ről a pusztításokról
több fotó is megjelent,
mi cikkünkben nem
ezeket  közöljük, hi-

szen a képek valóban sokkolóak. In-
kább azt szeretnénk megmutatni,
hogy az ember a bajban oda figyel a
környezetésre, a vele élő állatokra, és
milyen pusztítást okozhat egy egy
ember felelőtlen viselkedése.

Nagyanyáink még jól tudták a
fokhagyma gyógyszer. Jó-jó,
randevú előtt nem szerencsés
fokhagymás ételt enni, de ha
az ember egyedül van otthon,
akkor nyugodtan egyen csak
meg egy jó fokhagymás pirí-
tóst. A fokhagyma évezredek
óta használatos nemcsak fű-
szerként, hanem gyógyszeres
kezelésre is. A korszerű vizsgá-
lati módszerek bizonyították,
hogy valóban csökkenti a vér-
zsírok szintjét, alvadásgátló és
mérsékli a magas vérnyomást
is. Ezek a tulajdonságai hasz-
nosak a szív- és érrendszeri be-
tegségek megelőzésében.

Több mint 200-féle biológiailag aktív
anyagot – vitamint, ásványi anyagot,
aminosavat és enzimet – tartalmaz.
Biokémiailag a legaktívabb közülük a
több mint 70-féle kéntartalmú vegyü-
let. A fokhagyma fő hatóanyaga az
erőteljes antibiotikus hatású allicin,
amely emésztés közben az allináz en-
zim hatására keletkezik a növényben
lévő allinból. A fokhagymát világ-
szerte termesztik és alkalmazzák.
Már a legrégebbi írásos emlékek is
szólnak a fokhagymáról. Az egyipto-
mi piramisépítőknek fokhagymát,
hagymát és retket osztogattak a fertő-
ző betegségek megelőzésére. A római
katonák étrendjéhez is hozzátartozott
a fokhagyma. Már az ókorban 61 féle
különféle betegség gyógyítására aján-
lották. És az olaszok azóta sem voltak
képesek lemondani róla. Nálunk a né-
pi gyógyászatban régóta használják.

A természetgyó-
gyászatban rákelle-
nesnek is tartják, föl-
tételezik, hogy máj-
védő, immunrend-
szert erősítő, antibio-
tikus tulajdonsága
van, és már régóta
megfigyelték kedve-
ző hatását cukorbe-
tegségre. A japán
Szakurai Hiromuro
és munkatársai pedig
fölfedezték, hogy a fokhagymában
olyan vegyület található, amely a cu-
korbetegség mindkét formájában ha-
tékony.

Az 1-es típusú, általában gyermek-
korban kezdődő cukorbetegség inzu-
lininjekciós kezelést igényel. A gya-
koribb, 2-es típusú diabétesz felnőtt-

korban indul, és legtöbbször tablet-
tákkal egyensúlyban tartható. A japán
kutatók föltételezése szerint az új
gyógyszer mindkét típusra megoldást
kínálhat.

A fokhagymában található vegyü-
let összetevője egy fém, a vanádium
és az allaxin nevű vegyület. A vanádi-
umot fölfedezésekor eredetileg erit-
róniumnak (mivel sóinak többsége
vörös színű hevítéskor) nevezték,
majd 1831-es „újrafelfedezésekor“
kapta nevét Vanadis, a skandináv mí-
toszok termékenység-istennője (is-
mertebb nevén Freya) után.

Az utolsó évtizedben már több tu-
dományos vizsgálat jelezte, hogy a
vanádium csökkenti a vércukorszin-
tet, a japán munkacsoport azonban
most felfedezte, hogy a fém és a fok-
hagyma allaxinja összekapcsolódva
mindkét cukorbetegség-formában
erélyesen csökkenti az emelkedett
vércukorértéket.

További újdonság, hogy a készít-
mény szájon át alkalmazva is hatásos.
Ezért különösen jó alternatívája lehet
az injekciós inzulinnak.

Február 21-22.:

dr. Bucsy László
Tel.: 30-234-6116

Gödöllő, Blaháné út 55.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok

Bozóttűz
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Nem csak kertészeknek

Gyógyszer helyett fokhagyma

HEROSZ

Vigyél haza!

2 éves keverék szuka

2 éves keverék szuka

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

10 hetes keverékek (3 kan, 2 szuka)
ingyen elvihetők. Tel.: 20/524-6684
20/914-2007

2 éves keverék szuka

Még tart a tél, de a madarak már a ta-
vaszra készülnek. Ha jól figyelünk,
hallhatjuk hogy a cinegék egy-egy
melegebb napon már párjukat hívo-
gatják. Persze azért még szükség van
a madáretetőkre, mert a hernyók
ilyenkor még nem bújnak elő. Viszont
mi is megkezdhetjük a tavaszvárást,
mégpedig első lépésként már most

helyezzük ki a madárodúkat!
Március elején a madarak egy
része már fészkelő helyét ké-
szíti, ilyenek a cinkék, a vörös-
begy, az örökszem. Ezek a ma-
darak az elsők, így számukra a
már most kihelyezett madár-
odúk nagy segítséget jelente-
nek. Fontos tudnunk melyik

madárnak milyen
odúra van szük-
sége, mert bizony
nem mindegy, így
ennek járjunk utá-
na. Míg a cine-
gék a zártat, addig a vö-
rösbegyek a nyílt odút
kedvelik. És az sem
mindegy, hogy milyen
méretű, mekkora nyílá-
sú legyen. És ami a leg-
fontosabb, olyan helyre
tegyük, ahol biztosan

nem éri el kedvenc macskánk, ugyan-
is míg mi a természetet védenénk, ad-
dig ő ragadozó ösztöneit élné ki. Ké-
szüljünk a tavaszra, hiszen a tél napjai
meg vannak számlálva, és majd nyá-
ron boldogan nézzünk fel a fára, ahol
láthatjuk, ahogy a madárszülők fióká-
ikat nevelik.

Élet a kertben

Helyezzünk ki madárodút!
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Február 9-16.: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Február 16-23.: Gyógyszertér Gyógyszertár, Köztársaság út 85. Tel.: 545-720

M. Szabó és  Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375. 
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Szűcs Józsefné,  a 2. sz. körzet képviselője tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy 

FEBRUÁR 1-JÉTŐL AUGUSZTUS 31-IG
(minden hónap első hétfőjén  17-18 óráig )
fogadóóráját a Petőfi tér 8. szám alatt lévő 

iskolaépületben (volt Nevelési Tanácsadó), 
az igazgatói irodában tartja.

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

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

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

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

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat köszönetet mond
azoknak a partnereinek, akik lehetővé tették, hogy a karácsonyi ünnep-
ségen vendégül lássák és megajándékozzák a meghívott családokat:
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala, Pizza Max, Réti Karamell Cuk-
rászda, Minor Margit és családja, Wild János, Tesco, Tatár Pékség, Ber-
celi Erdészet, Magyar Vöröskereszt, Keresztény Fiatalok Egyesülete.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

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

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

csütörtök 8 – 18, péntek zárva 

Ruhaválogatási lehetőség minden héten kedden 8 – 10 óra között

Felhívjuk a gépjárművel közlekedők figyelmét, hogy

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

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

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.     VÜSZI Kft.

Szeretettel megköszönjük mindazoknak, akik 2008-ban javunkra rendel-
keztek adójuk 1%-áról. Kérjük, idén is támogassák egyházunkat az 1531-es
technikai számon. 
Független Történelmi Protestáns Egyház Presbitériuma.
www.protestegyhaz.hu 

A Tücsök Alapítvány 116.830.-Ft-ot kapott az adó 1%-os felajánlásokból.
Ezt az összeget hangszerek és hang-szertartozékok vásárlására fordítottuk.
Ezúton is köszönjük a felajánlásokat és kérjük, hogy a továbbiakban is él-
jenek ezzel a lehetőséggel. Adószámunk: 18689912-1-13

Gálné Bagi Márta, az alapítvány elnöke

Tervezők: Massányi Katalin  településtervező,
dr. Nagy Béla vezető tervező
Az épített környezet alakításáról és védelmé-
ről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) sze-
rint a településrendezés célja a települések
terület-felhasználásának és infrastruktúra-
hálózatának kialakítása, a környezet termé-
szeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és
védelme, továbbá az országos, a térségi, a te-
lepülési és a jogos magánérdekek összhangjá-
nak megteremtése, az érdekütközések fel-
oldásának biztosítása, valamint az erőforrá-
sok kíméletes hasznosításának elősegítése.
Az előbbi eszköze a településszerkezeti terv,
amelyet az önkormányzati településfejlesz-
tési döntés figyelembevételével a települési
önkormányzat Képviselő-testülete dolgoztat
ki, és határozattal állapít meg. Az építési tör-
vény szerint a településszerkezeti terv rajzi és
szöveges munkarészekből áll. A településszer-
kezeti tervet a település nagyságának megfe-
lelő méretarányú térképen kell ábrázolni. A
Településszerkezeti Tervlap, valamint Védel-
mek és korlátozások című tervlap a hozzájuk
tartozó leírással együtt alkotják a város tele-
pülésszerkezeti tervét.

A településszerkezeti tervet a 2007-ben elfo-
gadott településfejlesztési koncepció által
meghatározott stratégiai célkitűzések men-
tén kell elkészíteni, melynek alapját a követ-
kező, a város jövőképét meghatározó „város-
fejlesztési pillérek“ alkotják:
1. Rekreáció: tavak környezete, termálprog-
ram (gyógyászat), egészségügy, lovassport,
sportrepülés, fürdőváros, parkok-ligetek.
2. Belváros: közélet, üzlet, szolgáltatások.
3. Kulturális turizmus: kastély, színház, sze-
cesszió, nemzetiségi hagyományok, mária-
besnyői kegyhely.
4. Egyetem, oktatás: innovációs tudásbázis,
biotechnológiai innovációs centrum, konferen-
cia-turizmus, oktatási központ.
5. Térségi egészségügyi és oktatási központ.
6. Gazdasági-szolgáltató övezet a jelenlegi
ipari parkban, a „két út között”.
7. Ökonomikus, környezettudatos városi hul-
ladék- és energia-gazdálkodás.
8. Beköltözés helyett népességmegtartás.
A városfejlesztés hosszú távú célkitűzésének
tekintjük a saját forrásokra alapozott „önfenn-
tartó város” létrehozását. Hozzátartozik ehhez
az ökováros gondolatának megvalósítása is,
melynek célja a minél kevesebb hulladék előál-
lítása. A hulladék átvitt értelemben a pénzpo-
csékolás, túlzott energia-felhasználás, ill. in-
dokolatlan mértékű beruházás/fejlesztés is.
Az ökováros egyfajta optimumra törekszik a
helyi értékekkel való gazdálkodásban. 
A közlekedés területén megfogalmazott cé-
lok: a tervezett M31-es és városi elkerülő
utak, a közúti haránt átkötések megvalósí-
tása, a csomópont rendezése a város keleti ré-
szén (M3, 3-as út), a helyi közösségi közleke-
dés (szerkezet, járatsűrítés), kerékpárút-háló-
zat fejlesztése.
További fejlesztési cél a belváros rehabilitáció-
val egybekötött tehermentesítése, ezzel pár-
huzamosan a Főtér-főutca program megvaló-
sítása és a belváros térbeli kiterjesztése a 
Szabadság út túloldalára az Alsópark bevoná-
sával, a Szabadság úti csomópont forgalmá-
nak fokozatos csökkentése, az átjárhatóság (a
gyalogos felületek) ezzel egyidejű növelésével.
Így egy különleges, a város méretéhez képest
nagy kiterjedésű, ligetes (benne a helyreállí-
tott Hattyús-tóval), terek együtteséből álló
városközpont alakítható ki.

GÖDÖLLŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETÉNEK VÁZA

Gödöllő város településszerkezetének alapve-
tő vonásait meghatározó elemek tiszta, ki-
egyensúlyozott szerkezetet alkotnak. Ennek
következtében egy gyakorlatilag szimmetri-
kus héjas – sugaras kört kapunk, amely a vá-

rost meghatározó központi elemek köré szer-
veződik. Jól érzékelhetők a szerkezetet meg-
határozó történelmi, városfejlődési és földraj-
zi adottságok, a kastély, az Alsópark és az
egyetem, valamint a régi városrész (Haraszt)
és a városközpont, melyeket gyűrűszerűen
vesznek körül a különböző lakó, gazdasági,
mezőgazdasági és erdőterületek. Meghatáro-
zó kelet-nyugati tengely a 3-as út, a város

közepén és az M3 autópálya északabbra,
észak-déli tengely a Dózsa György út – Ady
Endre sétány és a Blaháné utca – Hunyadi Já-
nos utca – Isaszegi út, valamint a délkelet felé
vezető Valkói út. Meghatározó felosztó sze-
repe van még a belvárosba érkező HÉV-nek és
az egyetem mellett elhaladó vasútvonalnak.

Gödöllő keleti belső zónájában a kertvárosias
lakóterületek meghatározóak, melyek félkör-
ben fogják körül a belső területeket, utcaszer-
kezetük nagyrészt kialakult. A belvároshoz
közel nagyvárosias lakóterületek vannak, me-
lyek felől a belterületi határ felé haladva kis-
városias lakóterületek biztosítanak átmenetet
a kertvárosok felé. A belterületi határ mentén
egy kisebb sávban üdülőterületek zárják a be-
építésre szánt területeket, melyek lakóterü-
letté válása gyakorlatilag megállíthatatlan.
Nem cél a lakóterületek jelentős növelése,
ezért a fejlesztések a már korábban kijelölt,
de még tartalékkal rendelkező területeket cé-
lozzák meg. 
Gödöllő meglévő beépítésre szánt területein
korlátozott számban vannak szabad fejlesz-
tési területek. A város fenntartható fejlődése
valamint gazdasági és idegenforgalmi fejleszt-
hetősége érdekében távlatban beépíthető, fej-
leszthető területek kijelölése vált szükséges-
sé. A lakóterületek még jelentős tartalékokkal
rendelkeznek, további nagy volumenű lakóte-
rületi fejlesztés nem cél.
A város szerkezetét és életét jelentősen befo-
lyásolja majd a 3-as út várost elkerülő szaka-
sza, illetve az M31 autópálya. Megépülésük
fontos szerepet játszik a belváros tehermen-
tesítésében, és egységesebb, összehangolt
tervek kidolgozásában. Az új utak megfelelő
infrastruktúrát teremtenek a gazdasági terü-
letek és az idegenforgalmi, rekreációs terü-
letek fejlesztéséhez.
Összefüggő erdők a város K-i és D-i, kisebb
arányban a Ny-i részein találhatók, jellemzően
a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet
területéhez tartoznak. Csökkenő mértékben
vannak jelen a térségben a szántóterületek. A
városban két helyen is vannak nagyobb kiter-
jedésű lápos, nádasos területek, melyek „ex
lege” védett lápterületekként is nyilvántartot-
tak. Ezen területek egy részét a terv „termé-
szetközeli terület” területfelhasználási egy-
ségbe sorolja, ezzel az övezeti kategóriával is
jelezve a terület védettségét és tartós fenn-
maradásának biztosítását a természeti védel-
men túl.
A belterületi határ nyugati szélén szinte egy-
séges tömbben helyezkedik el a város ipari
zónája. Ez az ipari, kereskedelmi zóna foko-
zatosan húzódik az M3-as autópálya felé, il-
letve mentén. A terjeszkedés gyorsuló ütemű,
a 3-as főút és az épülő M31-es autópálya mel-
lett.
A településszerkezeti tervhez a hatályos jog-
szabály (9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1.

táblázata) alapján el kellett készíteni a bioló-
giai aktivitás érték számítást, melynek ered-
ményeként a hatályos településszerkezeti
terv szerinti, a település egészét magába
foglaló biológiai aktivitás érték: 26 584,978,
míg a tervezett állapotban ez az érték 32
841,992. A két érték alapján megállapítható,
hogy a településen a biológiai aktivitás jelen-
tősen nő. A növekedés fő oka, hogy a területen
több, a legmagasabb biológiai aktivitás ér-
tékbe sorolandó terület lesz, így jelentősen nő
a véderdők, a természeti területek, vízgaz-
dálkodási területek aránya, ami az egyéb
területek esetében bekövetkező biológiai akti-
vitásérték csökkenést jelentősen kompen-
zálják.

A KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK
MEGHATÁROZÁSA

A városon jelenleg nagy átmenő forgalom ha-
lad keresztül. A belső úthálózat hiányzó struk-
turális elemeit (forgalmi- és gyűjtőút hálózat)
hálózattá kell fejleszteni. Védett gyalogos te-
rületeket kell kialakítani. Azon túl, hogy ez az
emberi élettér egyik legfontosabb helyszíne
(találkozási-, pihenő-, bevásárló hely) függet-
lenedni tud a szükséges rossztól, a járműfor-
galomtól. A belváros, a Szabadság tér, a gyalo-
gos terek közül a legnagyobb és legfontosabb,
de további kisebb gyalogos területek, útsza-
kaszok kialakítására is mód van egy-egy neve-
zetesség, üzletcsoportosulás, vagy zöldterü-
let környezetében. A kastély előtt lehetőség
van egy elegáns térség kialakítására. Mind-
ezen helyekről ki kell szorítani a járműforgal-
mat, de ugyanakkor jól megközelíthetőnek
kell lenniük (parkolás, tömegközlekedés, ke-
rékpáros közlekedés). A városnak a közel-
múltban készült el a Tömegközlekedési kon-
cepciója, amelynek bevezetését 2009-től ter-
vezik. Korszerű formát ölt a központi buszpá-
lyaudvar is, mert egy bevásárlóközponttal
közös épület alatt kerül kialakításra. A parko-
lás tekintetében alapvetően fontos, hogy
megfelelő mennyiségű parkoló álljon rendel-
kezésre a keresett helyszínek, vagy lakóte-
rületek környezetében, de ez nem azonos az-
zal, hogy minden esetben “a kapuban kell ki-
szállnunk az autóból”.

Két fő terület kiemelése fontos a közműfej-
lesztés témában, a vízbázis és védelme, vala-
mint a távhő ellátás korszerűsítése. 
Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a
város területének szennyeződésérzékenysége
kiemelten érzékeny minősítésű. Ennek meg-
felelően elsődleges feladat a sérülékeny víz-
bázisok megfelelő védelmének kialakítása és
folyamatos fenntartása. 
Az Önkormányzat a távhő ellátó rendszerek
gazdaságosságának javítására törekszik és
ennek érdekében — többek között a város
kedvező geológiai adottságaira való tekintet-
tel — megvalósíthatósági tanulmányt készít-
tetett „a Geotermikus energia hasznosítha-
tósága Gödöllő távfűtésében”. Megvizsgáltat-
ta a hőszolgáltató hálózatrekonstrukciós - és
fejlesztési terveinek nagyságrendjét, továbbá
az egyéb megújuló energiaforrások kiakná-
zási és a távhő ellátó rendszerbe történő be-
építési lehetőségeit.

A Településszerkezeti terv készítése során
tehát átfogóan vizsgáltuk a város adottságait
és lehetőségeit, melyek meghatározták azo-
kat az elvárásokat, amik összefoglalásával
készült a terv. Mivel a város jövőnk színtere,
fontos a szakmai, jogszabályi megfeleltetések
mellett a lakossági vélemények megismerése.

A készülő településszerkezeti tervről 2009.
február 26-án 17 órakor a városháza nagyter-
mében lakossági fórumot tartunk. A terv elő-
zetesen is megtekinthető a Lakosságszolgá-
lati Irodán vagy a fórum előtt a helyszínen. 

A MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. KÉSZÍTI GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT

Értesítjük a tisztelt lakosságot, az intéz-
ményeket és a Gödöllő városában tevé-

kenykedő gazdasági társaságokat, hogy a településen megváltozott a kom-
munális hulladék elszállítója. A Gödöllői Városüze-meltető és Szolgáltató
Közhasznú Társaság (továbbiakban VÜSZI) átalakulását követően a hulla-
dékkezelést a VÜSZI-ből kivált Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft
végzi. Telephelye: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69., telefonszáma: (28) 418-
601, (28) 418-603.

Hulladékszállítás



Gödöllői Szolgálat 11Mozaik2009. február 18.

Napi 3 fogásos menüajánlat: 990 Ft/fő
Elfogadjuk üdülési csekkjét,

Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner
utalványát!

TORKOS CSÜTÖRTÖK (–50%)
(február 26.)

Fogyasszon kedve szerint fél áron!

Nyitva tartás:

Étterem: 12–22            Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819

Szobafoglalás és információ: 06 28/ 816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Február 9-én a budakalászi Du-
pont-Fortuna vendége volt a
Gödöllői Sport Klub futsal csa-
pata. A Futsal NB I. 15. játék-
napján magabiztosan, 4–2-re
nyerni tudott a 16 ponttal 6. he-
lyen álló GSK. A rájátszás
szempontjából igen fontos
győzelemnek köszönhetően a
20 ponttal jelenleg az 5. helyen
álló, ősszel remekül teljesítő
Dupont megelőzése elérhető
közelségbe került az alapsza-
kaszból hátralévő három for-
duló alatt.

Komoly hiányzók, meghatározó játé-
kosok voltak városunk teremlabdarú-
gó csapatánál: Harnisch Ákos válo-
gatottbeli elfoglatságai miatt, míg
Baranyai Pál eltiltása miatt nem lép-
hetett pályára. Kis János érdekes

helyzetben volt, ugyanis ősszel még a
házigazdákat dirigálta, de január óta
ismét a gödöllői csapatot vezeti. A ta-
lálkozón aztán kiderült, hogy igen jól
sikerült a Fortuna feltérképezése. Az
első játékrészben a mieink birtokolták
többet a labdát és Takó Csaba jóvol-
tából az előnyt is megszerezte a GSK.
A fordulást követően egy kicsit meg-
élénkült a meccs. Egyenlített a hazai
csapat, de Berkes László, valamint
Száraz Szabolcs két találatának kö-
szönhetően, amelyre hazai oldalról
csak egyel válaszoltak, magabiztos
gödöllői győzelem született.
A 16. forduló mérkőzése (Gödöllői SK
– Szentes) lapzártánk után ért véget.

Futsal U21 – Élen a fiatalok

Az elmúlt hétvégén, szombaton is-
mét bajnoki fordulót rendeztek az NB
I. U21-es bajnokságában. Az „A”
csoportban vitézkedő, bajnoki cím-
védő Gödöllő Berettyóújfalun ven-
dégszerepelt a csoport harmadik tag-
jával, a Debreceni EAC-al egyetem-
ben, ahol két kört rendeztek ezen a
napon. 

Smeló Dávid együttese remekül
teljesített: két győzelmet, egy döntet-
lent és egy vereséget értek el a fiata-
lok, ezzel a játéknap után a csoportot
15 ponttal, magabiztosan vezetik a 10
pontos MVFC és a 6 pontos DEAC
előtt.
NB I. U21-es bajnokság 3. forduló
MVFC Berettyóújfalu - DEAC 4-2;
DEAC - Gödöllői SK 3-5; MVFC Be-
rettyóújfalu - Gödöllői SK 4-4
NB I. U21-es bajnokság 4. forduló
MVFC Berettyóújfalu - DEAC 1-1;
MVFC Berettyóújfalu - Gödöllői SK
1-4; Gödöllői SK - DEAC 4-5

-tt-

Az elmúlt hétvégén négy korosztályos teremlabdarúgó futsal tornát rendezett a
Gödöllői Sport Klub. A tornán a 2001-es, a 2000-es, az 1999-es és az 1997-es
korcsoportok vettek részt. A JOMA kupán a gödöllői csapatok közül a legjob-
ban Morvai László tanítványainak sikerült a küzdelemsorozat. Az 1997-es
csapat a bronzérmet szerezte meg a hat csapat részvételével megrendezett ese-
ményen. A GSK 2001-es, az 1999-es és a 2000-es (kék) csapata a 6., míg a
2000-es (piros) gárda a 4. helyen zárta a teremtornát. (Eredmények: gbulls.hu)

Február 7-8. között Budapesten, a SYMA csar-
nokban rendezték a Budapest bajnoksággal
közös szervezésben nemzetközi eseménnyé
dagadt Pest megye fedettpályás ifjúsági-juni-
or és felnőtt bajnokságát. 
A gödöllői atléták 32 megyebajnoki címet és
számos dobogós helyezést értek el és a nyílt
versenyben is nagyon jól teljesítettek. A GEAC
ezzel idén is megerősítette vezető helyét a
megyei atlétika egyesületek között, ami nem
meglepetés, hiszen az abszolút pontverseny
alapján az ország 5. legjobb mühelyének szá-
mítanak. 

Jobb eredmények:
Komiszár Kriszta: 60 m új országos ifjúsági

csúcs (7.54 mp.), 200 m (25.23 mp.); Fajoyo-
mi Viktor: magas junior (207 cm); Kovács 
László: 60 m junior (7.11 mp.), 200 m (22.23
mp.); Munkácsi Petra: 60 m gát ifi (8.66 mp. 4
századra az ifi csúcstól); Csikós Gergő: 60 m
junior (7.22 mp.); Szlatárovics Orsi: 60 m junor
(7.71 mp.); Szekeres Tamás: súly junior (14.56
m); Czindrity Attila: 3000 m junior (8. p. 53
mp.); Halcsik Tamás: 3000m ifi (9. p. 16 mp.);
Zsizsó István: 800m felnőtt (1.59.3 p.); Vár-
szegi Tamás: rúd felnőtt (470 cm); Gajdácsi
András: rúd junior (400 cm); Herdovics Bálint:
rúd junior (380 cm); Jilly Krisztina: rúd junior
(350 cm); 4x200m női váltó: összesítésben 2.
hely (Szlatárovics Orsi, Lóczi Eszter, Munkácsi
Petra, Kalmár Timea- 1.48 p.)                        -ll-

Február 14-én a franciaországi
Dourdanban junior női kard vi-
lágkupát rendeztek. Gödöllőről
Nagy Petra bizonyult a legered-
ményesebbnek, aki bronzérmet
szerzett, Benkó Réka pedig ha-
todik lett.

A 20 év alattiak világversenyén 89-en
léptek pástra 14 országból. Gödöllőről
Kurucz Balázs tanítványa, Nagy Petra
jutott a versenyen a legtovább és az elő-
kelő harmadik helyezést szerezte meg,
aki japán, majd a görög ellenfele után a
nyolcba kerülésért a lengyel Kedziorát
verte, majd a négyért honfitársát, Damu
Dórát 15:14-re. A döntőbe jutásért a ké-
sőbbi győztes olasz vívónőtől, Sinigag-
liatól kapott ki. A gödöllői vívónőnek ez
az idén már a második bronzérme, ame-
lyet junior világkupáról szerzett. Benkó
Réka három francia legyőzése után ke-
rült össze az előbb említett olasz vívó-

nővel, akitől szoros mérkőzésben ma-
radt két tussal alul és így a hatodik he-
lyezést megszerezve fejezte be a ver-
senyt. Réka jelenleg a junior világrang-
lista 3. helyén áll. Edzője: Bokor Ger-
gely.

A gödöllői fiúk, Gáll Csaba és Gé-
mesi Bence 15-én léptek pástra a 104
fős versenyen. Mindketten a legjobb 16-
ig jutottak, Csaba egy franciától, Bence
pedig honfitársától, a későbbi győztes
Puy Sebestyéntől kapott ki 15:14-re.

Február 12-13-án Moszkvában 16 or-
szág képviseletében 93-an neveztek a
felnőtt férfi kard Gran Prix versenyre.
Az 5 fős magyar válogatottunk mellett
Gémesi Csanád is részt vett a ver-
senyen. Sajnos, mindannyian elvéreztek
a táblán, Bokor Gergely tanítványa, Gé-
mesi Csanád az olimpiai bajnok Aldo
Montanotól kapott ki 15:9-re a 16-ba
jutásért. Jó hír, hogy a GP csapatver-
senyt a magyarok nyerték.            Zsőzső

Február 21-én és 22-én a Hajós Alfréd
Általános Iskola tornatermében a Gö-
döllő Bocskai SE női kosárlabda szak-
osztályának kadett csapata az országos
bajnokság 16 legjobbja között játszik
elődöntőt. 

A gödöllői csapat három meccsen lép
majd pályára. Az első találkozóra szomba-
ton 11.30-kor, a másodikra szintén ezen a
napon este 19.15-kor, míg a harmadik
meccsre vasárnap 9.30-kor kerül majd sor.
A lányok minden bizonnyal megérdemlik
majd a bíztatást, amit meg is tehet minden
kosárlabda rajongó, vagy egyszerűen csak
sportbarát, ha kilátogat a már fentebb em-
lített időpontokban a Hajós csarnokába. 

Újabb kubai légióssal bővült a
TEVA-GRC kerete. A már hetek
óta Gödöllőn játszó Natali Gri-
nan Vera után a hétfői naptól
Lisandra Pelicie Kerton szemé-
lyében feladó játékossal erősö-
dött a csapat. 

A hiányposztra érkező 22 éves játé-
kos 188 centiméter magas és hat esz-
tendővel ezelőtt a kubai korosztályos
válogatottal megjárta a junior világ-
bajnokságot. A karibi térségből érke-
ző röplabdázó hölgy ezzel egy nagy
űrt tölthet be, ugyanis a bajnokság
kezdete óta kényszerből Vargáné
Rácz Márta töltötte be az irányító
posztot a csapaton belül. Hollósy

László együttese lapzártánk után,
február 17-én, 17 órai kezdettel ját-
szotta a Magyar Kupa négy közé ke-
rülésért az első mérkőzését az UTE
Volley ellen hazai pályán.

Egyesületi tiltakozás – Másod-
szor módosított versenykiírás
zsarolásra

A nyáron kiírt versenykiírást, immá-
ron másodszor módosította a napok-
ban a Magyar Röplabda Szövetség,
amellyel súlyos szakmai és anyagi
problémák elé állította a TEVA-GRC
vezetőit. A versenykiírás változtatásá-
nak apropóját az szolgáltatta, hogy a
sikeresen szereplő felnőtt és korosztá-

lyos válogatottak nemzetközi kötele-
zettségeikre hivatkozva változtatni
kell a kiíráson, amelyet először el is
fogadott az összes egyesület. A máso-
dik módosítást viszont már nem tá-
mogadták egyhangúlag a klubok.
Ezek után az Nyíregyháza vezetőed-
zője, aki egyben a felnőtt válogatott
szövetségi kapitánya is, megzsarolta
a szövetséget, hogy lemond kapitányi
posztjáról, ha nem az általuk kért mó-
dosítások történnek. Az illetékesek
ettől tartva a csapatokkal nem egyez-
tetve ismét módosítottak, ami után
Árpás Géza, a TEVA-GRC elnöke
tiltakozó levelet juttatott el az illeté-
kes szervekhez, valamint az országos
sportnapilap szerkesztőségébe, ugyan-
is a másodszori módosítás súlyos anya-
gi és szakmai károkat okozhat a gö-
döllői egyesületnek. Részletek a csa-
pat honlapján: www.grcvolley.hu

-tl-

A” Margita 344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület már a 15. alkalommal ren-
dezte a téli teljesítménytúráját. A fagy-
pont körüli, kissé borongós időben 605
megszállott gyalogos indult a 40 és 20
km-es távon. A legkorosabb teljesítő a
budapesti Utasi János (1937-ben szü-
letett) volt, a legfiatalabb célba érő a
40-es távon Molnár Zsolt (1994), a
20-as távon Bohner Eszter (2002)
volt. A gyalogosok után a futók indul-
tak a III. Téli Margita Terep Marato-
non, amely idén is a Terep Ultra Kupa
országos sorozat nyitó versenye. A 172
induló között szlovák, román és oszt-
rák maratonista is volt. A helyenként

kissé sáros pálya megnehezítette a fu-
tók dolgát, de így is a győztes csak 4
perccel maradt el a pályacsúcstól. A jó
hangulat, meleg tea, zsíros kenyér, szé-
pen csillogó érmek és kategóriánként a
helyezetteknek a kupák kárpótolták a
célba érkezőket.
Eredmények:
Nők: 1. László Szilvia (Tatabánya)
3:50:31 mp., 2. Sweigert Árpádné Ibo-
lya (Bp.) 3:54:31 mp., 3. Molnárné
Varga Szilvia (Mogyoród) 3:55:34 mp.
Férfiak: 1. Dr. Sebestyén Zoltán (Bp.)
2:51:18 mp., 2. Hajduska Balázs
(Nagykovácsi) 2:51:26 mp., 3. Kovács
László (Eger) 2:56:50 mp.                -pt-

Futsal NB I. – Az 5. hely sem elérhetetlen

Budakalászon nyert a Gödöllő

Futsal NB I., 15. forduló
Dupont-Fortuna FC – Gödöllői SK

2–4 (0–1)
Gólszerzők: Takó Csaba, Berkes 

László, Száraz Szabolcs (2)

Röplabda – Újabb kubai a keretben

Feladó érkezett

Előző heti számunkban már ol-
vashatták, hogy február 6-án
100 százalékos támogatottság
mellett választották meg a Nem-
zeti Sportszövétség (NSSZ) elnö-
kévé Gémesi Györgyöt. Az NSSZ
élére kinevezett elnököt kér-
deztük, hogy mit is jelenthet ez
a kinevezés és milyen terveket
fogalmazott meg a megválasz-
tását követően.

– Bizonyára kevesen tudják, hogy
milyen szerepet töltött be eddig a
magyar sportéletben az NSSZ...

– Jelenleg 74 olimpiai és nem
olimpiai sportág a tagja a szövetség-
nek. Az elmúlt években egy kicsit
megkopott a szerepe, fogalmazhatok
úgy is, hogy nem találta a helyét az
NSSZ. A tagok létszámából pedig
adódik, hogy nagy erő van mögöttünk

és a következő időszakban a nagyobb
aktivitáson lesz a hangsúly. Szeret-
ném, hogy ha a Magyar Olimpiai Bi-
zottsággal és a Sportszervezetek Or-
szágos Szövetségével és minden,
sporttal foglalkozó más képviselettel
is szorosabb lenne a jövőben a kap-
csolatunk.

– Kinevezésekor kiemelte, hogy a
parlamentben csökkent a sport ér-
dekképviselete. A sportszövetség el-
nökeként lesz lehetősége ezen vál-
toztatni a jövőben?

– Mindenképpen. Hallatni kell a
hangunkat és konkrét javaslatokat
kell megfogalmazni, nemcsak a ver-
senysport, hanem többek között az is-
kolai, diáksport területén is, valamint
a sportköltségvetés kapcsán erőtelje-
sebben kell az elképzeléseinket ér-
vényre juttatni, hiszen a sportot kép-
viselve ez a saját érdekünk. Fontos a

tiszta viszonyok megteremtése.
– Melyek a legfontosabb célkitű-

zések?
– Elsőként az elnökséggel kell

majd ezt megbeszélnem, de a kezde-
tekben két-három prioritást szeret-
nénk kitűzni magunk elé. 

Kiemelt elképzelésem, hogy a
sport érdekérvényesítését erősíteni
tudjuk. Nagyon fontos a magyar sport
társadalmi presztízsének visszaszer-
zése, ugyanis ez nagyon megcsorbult
az utóbbi években. 

Az oktatás és a sport kapcsolatának
áttekintése is lényeges pont, de a leg-
fontosabb, hogy a sportot érintő jog-
szabályi környezet áttekintése után,
beleértve a sporttörvényt is, egyértel-
műen rögzíteni kell, hogy kinek mi a
feladata és kötelezettsége a sport mű-
ködése és finanszírozása területén.

-tl-

Labdarúgás – Utánpótlás tornák

Egy bronz a hétvégén

Beszélgetés Gémesi Györggyel, az NSSZ elnökével

„Fontos a tiszta viszonyok megteremtése”

Vívás – világkupa versenyek

Nagy Petra bronzérmes

Vasárnap délután katartikus élményben
volt része annak az 5000 szurkolónak,
aki a veszprémi csarnokban a helyszí-
nen szoríthatott kedvenc csapata sike-
réért. Annak a több ezer kívül rekedt
embernek is, akik a csarnok előtt szur-
koltak és annak a több százezer néző-
nek, akik a képernyőre tapadva, össze-
kulcsolt kézzel fohászkodtak a remek
társaság győzelméért! Ez a mérkőzés
nem csak a kézilabdáról szólt, nem csak
egy BL meccs volt a sok közül! 
Egyik legjobb játékosuk tragédiája, ér-
telmetlen és borzalmas halála iszonyú
lelki terhet rakott ezekre a férfiakra. Ők
azonban érezték, tudták, hogy tovább
kell lépniük.
Csak az volt a kérdés, merre? Méltó vá-
laszt adtak Mocsai Lajos tanítványai az
egész országnak. Összefogva, maguk
mögött érezve a város, az ország, sőt az
európai kézilabdás társadalom együt-
térző támogatását, megmutatták, miként
lehet erőt meríteni társuk elvesztéséből.
Hatalmas fegyelemmel, koncentrálva,
minden fizikai és lelki erőtartalékaikat
bevetve sikerült győzelmet aratniuk.
Nemcsak a sportszerű spanyol csapat,
hanem önmaguk felett is. Aztán az utol-
só sípszót követően ezek a büszke és
erős férfiak összeomlottak és végre ki-
sírták magukból a hét minden feszültsé-
gét. Együtt könnyezve és emlékezve
minden szurkolóval, aki szerette és tisz-
telte Marian Cosmát.

Egy héttel ezelőtt egyik játékvezetője
voltam az MKB Veszprém-Balatonfü-
red Magyar Kupa mérkőzésnek. Látvá-
nyos, könnyed játékkal diadalmasko-
dott a hazai csapat. Egyik legjobbjuk,
Marian Cosma 4 gólt lőtt, kitűnően vé-
dekezett. Góljait követően karjait oldal-
ra kitárva „szárnyalt”, hogy aztán ke-
mény, de nem durva védekezéssel meg-
akadályozza az ellent. Kezét fölemelve,
sportszerűen elismerte kisebb vétségeit,
soha nem gesztikulált, reklamált. A mér-
kőzés végén mosolyogva pacsiztunk
össze, fogtunk kezet. Utoljára! Másnap
reggel jött a döbbenetes hír, meggyil-
kolták! Leszúrták. Esélyt sem hagyva
neki.
Az egész hét róla szólt, pedig dehogy
akart ő címlapokra kerülni. Illetve akart,
a játékával. A „8”-as számú veszprémi
mez azonban soha többé nem fut ki a
pályára, örökre a magasba emelkedett.
Játékostársai is fölemelkedtek, az egész
ország elismerésétől övezve. Győzel-
mük az összefogás, a lélek olimpiai dia-
dala volt.
Veszprém városa méltán lehet büszke
erre a CSAPATRA, ahogyan mi magya-
rok, az ország más pontjairól is azok
vagyunk. Egyszerre volt csodálatos, fel-
emelő és szomorú is ez a találkozó. Pél-
daértékű ez a teljesítmény nemcsak más
sportágak képviselői számára, de ne-
künk, egyszerű magyar embereknek is.
Méltó búcsú volt.
Marian Cosma, nyugodj békében!

Péli Sándor

Marian Cosma emlékére

Terepsport – Margita 40- 20 teljesítménytúra

Több százan az idén is
Kosárlabda – Országos elődöntő
Nagy feladat előtt a Bocskai SE 

Atlétika – Megerősítette vezető helyét a GEAC a megyében

32 megyebajnoki cím 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Mély fájdalommal tudatjuk, hogy id. Szabadi
Jánosné (Magdi néni) 80. évében elhunyt.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik életében
tisztelték és szerették. Gyászoló család

* Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett
édesanyánkat Laukó Istvánné sz. Kánai Julianna
(77.) utolsó útjára elkísérték. Gyászoló család

INGATLAN

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

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

* Gödöllőn Harasztban tégla 3 szobás családi ház
650 nm-es telekkel eladó. Iár 22 MFt 20-772-2429 

* Ambrus közben 2 szobás, egyedi fűtésmérős jó
állapotú lakás eladó Iár 11,9 MFt 20 804-2102

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

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

* Jó vétel! Extra panorámás széles 3000 nm-es gödöl-
löi telek sürgősen eladó iár 20,9 MFt (20) 944-7025 

* Palotakerten 2 szobás, erkélyes, parkra néző
lakás eladó .I.ár: 10,5 MFt 20-804-2102

* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis,
cirkós pincés családi ház sürgősen eladó.Iár: 19,9
mFt   20 772-2429

* BEVEZETŐ ÁR! Új építésű  3 szoba+nappalis
családi ház Szadán már 22,9 MFt-ért  750 nm-es
telekkel. 20 772-2429 www.godolloihaz.hu

* Sürgősen eladó kertvárosban 2 szoba+ kony-
ha+étkezős tégla, konvektoros fűtésű ház 700 nm-
es telekkel Iár 16,9 M Ft  20 772-2429

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

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

* Eladó Gödöllőn  II emeleti tégla konvektoros  1+2
félszobás, 50nm-es lakás Iár 11,5 MFt 20-804-2102

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

* Szt István téren I emeleti erkélyes jó beosztású
felújított lakás eladó Iár 12,9 MFt 20 772-2429

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

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

* Palotakerten egyedi fűtésmérős, felújított
fürdőszobás 40 nm-es lakás eladó Iár 8,5 MFt 20
772-2428

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

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

* Eladó 1 + 2 félszobás átlagos állapotú családi ház,
630 nm-es ősfás telken Iár:15.5 M FT 20 804-2102

* Alvégben 2+2 félszobás felújított téglaház 800
nm-es telken eladó. Iár 29,8 MFt MFt  20-8042102

* Sürgősen eladó Gödöllőn 1 és félszobás tégla ,
konvektoros lakás a Paál László közben.I.ár: 10,9
MFt (20) 772-2428 

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

* Gödöllőn a belvárosban földszinti, jó állapotban
lévő 57 nm-es, 2 szobás lakás. Iá: 11,6 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

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

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

* Gödöllőn 2 lakásos ikerház 60 %-os készültségi
állapotban (1 szint lakható) 13 ill. 15 mFt-ért eladó.
T.06-20-9194-870

* Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm
alapterületű, jó állapotban lévő 3 szobás családi ház
600 nm-es telekkel. Iá: 18,5 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 1000 nm-es telken, 80 nm alapterületű,
jó állapotban lévő, 2 + fél szobás családi ház
terasszal, melléképületekkel, pincével. Iá: 24 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Királytelepen 100 nm alapterületű,
nappali + 3 szobás családi ház 533 nm-es telekkel.
Iá. 26 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a régi fenyvesi részen, 700 nm-es
telken, 1990-ben épült, 200 nm lakóterű, nappali +
4 szobás, 2 fürdőszobás, galériás családi ház, 2
beállásos garázzsal. Iá. 32 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 2005-ben teljesen felújított, 200 nm
lakóterű, nappali + 5 szobás színvonalas külső-belső
kialakítású családi ház, 720 nm-es telekkel. Iá: 38
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm alapterületű,
2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, mel-
léképülettel. Iá: 17,2 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn belvárosi polgári házban 76 nm-es, 3
szobás, konvektoros fűtésű, I. emeleti felújított lakás.
Iá. 16,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

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

* Mogyoródon, zárt lakóparkban, 2005-ben épült
170 nm-es, nappali + 4 szobás kifogástalan állapot-
ban lévő, kétszintes családi ház 650 nm-es telekkel.
Iá: 49 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Szadán 740 nm-es belterületi építési telek. Iá: 7,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ Szadán 2009.
tavaszi kezdéssel. 750 nm-es telken épülő, 100
nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás,
kétszintes családi ház nagy terasszal, fedett gk.
beállóval. Emelt szintű szerkezetkész állapotban
23,5 mFt-os áron. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Valkón 2 szoba, konyha, fürdőszobás, részben
felújított családi ház 1440 nm-es telekkel. Iá. 9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Valkón 65 nm alapterületű, 2 + 2x fél szobás, belül
részben felújított családi ház, 608 nm-es telekkel. Iá:
10,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT SÜRGŐSEN
ELADÓ árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül.
Főútvonal mellett, forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172

* GARÁZS ELADÓ GÖDÖLLŐ FÁCÁN SOR 77. 21
m2-es, 3,2 millió. Tel: (30) 9847-360

* GÖDÖLLŐN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 134.000
Ft/m2 áron a legmodernebb fűtéstechnikával, kulc-
srakészre megépítjük házát, otthonát. Tel: (20)
501-4701, (20) 242-7762. HITELÜGYINTÉZÉS!

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

* Gödöllőn tulajdonostól eladó 2 szoba összkomfor-
tos tégla családi ház iár: 17,5 M. Kb. 600 m2
panorámás építési telek iá: 15 M. 850 m2 zártkert
a Sony mellett iá: 4,8 M. (70) 948-2271

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

* Szadán 3db egymás melletti építési telek egyben
vagy külön-külön is eladó. Ipari áram, víz, csatorna,
fúrt kút a telken, gáz a telek előtt. Tel: 28/415-
664, 20/536-3368

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

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

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2
db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó.
Érd: (30) 946-7702
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-Építési telek engedéllyel az Újfenyvesben
10,2 MFt.
-Építési telek 750m2 Mogyoródon 5,5 MFt.
-Építési telek 1000m2 Vácszentlászlón 3 MFt.
-Épülő társasházban Gödöllőn 49-62m2
lakások leköthetők.
-Kazinczy krt-on 3. emeleti erkélyes 60
nm 2 szobás lakás 11MFt.
-Röges új 112 nm nappali+3 szobás
lakóház 309 nm telken 28,8MFt.
-Petőfi téren tetőtéri 57 nm nappali + másfél
szobás cirkó fűtéses lakás 19.7MFt.
-�agyfenyvesben 700 nm telken 140 nm
nappali + 3 szobás kitűnő állapotú családi
ház 36.8MFt.
-Kiadó lakást, házat keresünk Gödöllőn
és vonzáskörzetében.
-�agyfenyvesben 9800 nm telken 180 nm
nappali + 3 szobás családi ház 71MFt.
-Fenyvesben csendes helyen, gyönyörű
kilátással a környező dombokra 188 nm
nappali + 4 szobás családi ház 56MFt.
-Gödöllő határában 1439 nm építési
telek 8.5MFt.

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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu

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

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfo-

gadni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



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

* Gödöllő központjában, a Remsey körúton, 1+2
félszobás (58 m2) étkezős, tárolós tetőtéri lakás
eladó. Tel: (30) 965-9500

* Versegen 120 m2-es, 3 szobás, nappalis, világos,
jó elrendezésű családi ház eladó. Tel: (30) 638-9592

* ELADÓ JÁNOS UTCÁBAN 40 m2-es, földszinti,
másfélszobás, felújítandó lakás. Iár: 9,8 M Ft. Tel:
(20) 328-9666

* Eladó Palotakerten földszinti 37 m2-es lakás. Iár:
8,4 M Ft. (30) 545-1690

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

* Eladó Gödöllőn a Szilágyi E. utcában 380 m2
felújításra váró osztott tulajdonú 53 m2-es ház. Iár:
9,9 millió Ft. Tel: (30) 7184-384

* Egyetem mögött eladó CSALÁDI HÁZ 34 millióért,
ill. építési TELEK 10,2 M Ft-ért. Házat beszámítunk.
Tel: (30) 336-8414

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

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

* Eladó Gödöllőn a központban, a Tűztorony Házban
35 m2-es, 1 szobás új lakás. Klíma, felszerelt kony-
ha, riasztó, redőny. Azonnal költözhető. Ár: 12,98M
Ft. Érd: (30) 2222-686

* Eladó Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás 55
m2-es magasföldszinti jó fekvésű lakás szép
környezetben. Iár: 11,6 M Ft. Tel: (20) 351-5974,
(28) 423-294

* Vácszentlászlón 2 szobás családi ház 1.277 nm
gyümölcsössel, nagy melléképületekkel, ipari áram-
mal, kemencével eladó. Gödöllői 1,5 szobás lakásc-
sere is érdekel. Iár: 13,5M Ft. Érd: (20) 475-5045

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

* Gödöllőn Kör utcában 2 + félszobás, egyedi
fűtésű, 69 m2-es szépen felújított lakás sürgősen
eladó. Tel: (20) 369-3545

* Gödöllőn Szt. János utcában 64 m2-es 2 szobás
étkezős 2. em. lakás és a Szabadka utcában 2
szobás parkettás, új nyílászárókkal, redőnnyel,
klímával, pincehelyiséggel a KÉT LAKÁS egy 3
szobás, pincés, garázsos családi házra cserélhető
értékegyeztetéssel. T: (28) 816-016 üz.r.

* Gödöllőn a Kertvárosban a HÉV megállóhoz 5 per-
cre téglaépítésű 66 m2-es 2 szobás összkomfortos
kis rezsijű ikerház fele eladó. Tel: (28) 418-339

* Gödöllő központjában, Paál László közben eladó
egy 2 szobás, gázkonvektoros, erkélyes, 57 m2-es,
3. em. lakás, melyhez pincei tároló is tartozik. Iá:
12,8 M Ft. Érd: (30) 350-8784

* Eladó GÖDÖLLŐ CENTRUMBAN 35 m2-es lakás
egyedi mérőkkel, új nyílászárókkal. Iár: 8,9 millió.
Tel: (20) 498-2764

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

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 45m2-es, 2 szobás,
parkra néző, átlagos állapotú lakás, új
nyílászárókkal és radiátorokkal sürgősen eladó. Ár:
10.8M 30/822-1680

* LEGKEDVELTEBB UTCÁBAN Blahán eladó, egy
130m2+70 m2 garázs, tárolós, 5 szobás családi
ház, 960m2 parkosított telekkel. Fszt-i téglalakást
beszámítok. Ár: 33M 30/822-1680

* TERMÉSZET SZERELMESEINEK Isaszegen erdő
mellett eladó egy 250 m2-es, kitűnő állapotú, két-
szintes, 3 generáció együttélésére is alkalmas 6
szobás családi ház 685m2 telekkel. Ár: 22M
30/822-1680

* Gödöllőn, központhoz közeli helyen sürgősen
eladó egy 55m2, 3emeleti,2 szobás, átlagos
állapotú lakás. Új nyílászárók, konyha felújításra
szorul. Ár: 12.5m 30/822-1680

* ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK SÜRGŐSEN
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE.

HA SEGÍTHETÜNK INGATLANA GYORS, ÉS PRECÍZ
ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN KÉREM, HÍVJON! DUNA HOUSE
0630/822-1680

* Gödöllőn vagy Aszódon medvételre keresek 1 vagy
2 szobás tanácsi lakást. Tel: 06 (20) 529-4155

* SÜRGŐSEN ELADÓ két szobás összkomfortos
családi ház 841 m2-es telken a Kertvárosban
Gödöllőn. Érd: (20) 446-1941

* Gödöllői kertvárosi 4 szoba +nappalis családi
házunkat elcserélnénk, vagy eladnánk lakótelepi kis
lakásra első emeletig, vagy liftes házban érték-
egyeztetéssel. Két beállós garázs, amerikai konyha,
fürdő +zuhanyzó. csendes, kis forgalmi utca. Érd:
(20) 802-1287

* HARASZTBAN 120 m2 lakóterű + 60 m2 pince-
garázs + előkert sorházi lakás eladó. Ár: 26 M Ft.
Tel: (70) 376 3955

* Eladó Remsey körúton 1+2 félszobás, 61 m2-es
1. emeleti lakás jó állapotban. Érd: (20) 391-1891,
(20) 921-6640

* 1,5 szobás konvektoros 4. em. János utcai lakás
eladó. Iár: 10 millió Ft. Tel: (30) 301-9537

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

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

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és
külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztásban,
közművesítve. Tel: (30) 250-7981

* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az
Ambrus közben csendes, nyugodt környéken 55
m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.:
(30) 562-3475

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal,
200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475

* Áron alul sürgősen eladó Gödöllőn a Paál László
közben 1+félszobás téglaépítésű, parkettás, kon-
vektoros 3. em. lakás a centrumban csendes, nyu-
godt helyen. (20) 224-9118

* Gödöllőn, Szt. János utcában 4 emeletes ren-
dezett házban 2 szobás erkélyes felújított, átalakí-
tott szép lakás pincerésszel eladó tulajdonostól. Iár:
13m Ft. Érd: (30) 467-3320

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

* ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ Gödöllő, Rögesben: 127
m2-es, cirkófűtéses, Nappali + 3 Szobás, 2009-
es építésű szocpolképes téglaház, garázzsal,
520m2-es SAJÁT KERTTEL. Tervezett átadás:
2009.nyár. IRÁNYÁR: 33.000.000 Ft. Sorszám:
3352. HÍVJON MA: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.

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

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 55 m2-es,
cirkófűtéses, 2 Szobás magasföldszinten lévő
TÉGLALAKÁS leköthető! Szocpol felvehető rá! Az
első két vásárlónak a konyhabútorunkból 50% ked-
vezmény. IRÁNYÁR: 18.500.000 Ft. Konkrét aján-
latért érdeklődjön: 0630-919-5960. Sorszám:
3359. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEM-
BEN. www.ingatlanvadasz.hu 

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

* ELADÓ János utcában, parkra néző LAKÁS! 53
m2-es, 2 Szobás, cirkófűtéses, magasföldszinti
téglalakás! IRÁNYÁR: 12.500.000 Ft. HÍVJON:
0630-919-5960. Sorszám: 3397.
INGATLANVADÁSZ KFT – A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu

* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt.1,5MFt Major
Zoltán 06704562100 www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Liftes házban,
gázfűtésű garzonlakások eladók. Hitellel-szoc-pol-
kevés-önerő Átadás: 2009. május. Ár:11,6M Major
Zoltán  0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ! Harasztban 73m2-
es, egyedi fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás koc-
sibeállóval, kerttel, ajándék-konyhával, azonnal
beköltözhetően. Ár:22,8MFt Major Zoltán 0670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS ELADÓ Felújított, 3.emeleti, 2 szobás,
erkélyes, légkondicionált, hidromasszázs
zuhanyzós, alsó parkra néző, csendes lakás.
Ár:11,8M. Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* LAKÁS KIADÓ a Remsey körúton. Téglaépítésű,
1.emeleti, egyedi-fűtésű, újszerű, világos, teljesen
felszerelt, berendezett, nappali+2 szobás.
Ár:80.000Ft/Hó. Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* ÁRON ALUL a Szabadka u-ban! Téglaépítésű, vilá-
gos, 50m2-es, 2szobás, erkélyes, konvektoros,
részben felújításra szoruló, emeleti lakás.
Ár:11,95MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* Kazinczy Krt-on! Világos, nagyon jó állapotú
panorámás, 62m2-es, 2szobás, erkélyes, parkettás,
konvektoros, emeleti lakás. Ár:12,5MFt Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET

* Gödöllőn 3. emeleti, 44 nm-es, 1 szobás, egyedi
fűtésű, felújított, erkélyes lakás kiadó, 45
eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086

* Palotakerti 2 szobás 64 m2-es jó állapotú egyedi
fűtésmérős lakás 11 M Ft-ért ELADÓ vagy KIADÓ:
55.000 Ft/hó + rezsi + kaució. Érd: (70) 249-0777

* MAGASFÖLDSZINTI LAKÁS KIADÓ (egy szoba
összkomfort) felújítva, berendezve. Azonnal
költözhető. Tel: (30) 9446-816

* Gödöllőn az egyetem mellett konvektoros garzon-
lakás kiadó. Érd: (30) 266-8035
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* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba
összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi
vízórás lakás részben bútorozva kiadó. 2 havi kau-
ció. (20) 578-6848

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

* Gödöllőn a HÉV végállomásánál kiadó egy 64 m2-
es kétszobás lakás rezsi + 30 ezer Ft-ért. Két havi
kauciót kérek! Tel: (20) 953-3526

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

* Gödöllőn kertvárosban 1 szobás összkomfortos
házrész kiadó 38 ezer + rezsi, egy havi kaució. Érd:
(70) 426-1201

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

* Gödöllőn, a Szabadság úton 2 szobás, erkélyes,
egyedi fűtésű lakás hosszútávra kiadó. 55e. Ft +
rezsi. Tel: (30) 851-5623

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

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

* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó egyedülálló
személy részére 45 ezer Ft (rezsivel), + egy havi
kaució szükséges. Tel: 70/250-3276

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

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

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban
75 m2-es földszinti nappali + 2 szobás egyedi
fűtésű lakás 85.000 Ft + rezsi + kaucióért kiadó.
Tel: (30) 9617-621

* Gödöllő központjában, mégis csendes részen 1
szoba +veranda összkomfortos, újjáépített, búoro-
zott házrész külön bejárattal hosszútávra kiadó!
Érd: (30) 676-4163, (20) 574-4117

* 48 ezer Ft-ért rezsivel együtt kiadó Gödöllőn
külön bejáratú kis szoba zuhanyzóval és főzőfülkév-
el. 1 havi kaució szükséges. Érd: (20) 973 4738

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

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

* Gödöllő Szt. János u. 23/c. alatt földszinti 2
szobás, gázkonvektoros lakás hosszútávra kiadó.
Tel: (20) 333-7833

* Palotakerten 2 szobás 3. emeleti, erkélyes lakás
bútorozottan kiadó. Bérleti díj: 50 E Ft + rezsi.
Beköltözéskor 2 hónapnak megfelelő kaució fize-
tendő. Tel: (30) 515-3623

* Gödöllőn a Paál László közben, téglaépületben
másfél szobás 44 m2-es konvektoros külön víz-
gázórás, bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Érd:
(20) 454-4578

* Gödöllőn, központban lévő albérletbe lakótársat
keresek. Tel: (70) 429-1411

* Gödöllőn centrumban kiadó 3 szoba +nappalis
cirkós sorházi lakás saját kertrésszel, terasszal,
zárt belső parkolóval. (20) 772-2429

KIADÓ

* Kiadó! Városközpontban új 55 m2-es tetőtéri
bútorozott lakás egyedi fűtéssel, klímával. Ár:
70.000 Ft/hó. Érd: (20) 9424-237

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

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

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

* Kiadó üzlethelyiség Gödöllőn az Átrium
Üzletházban! 62 m2-es utcafrontra néző, felújí-
tott, légkondival és riasztóval ellátott. Tel: (30)
987-1670

* ELADÓ vagy KIADÓ 150 m2-es kétszintes
üzlethelyiség a Kossuth L. u. 31.-33. számú üzlet-
soron (volt Hajdu Autósbolt). Kiadás esetén három
részben is megosztható. Tel: (70) 770-9277

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

* Forgalmas helyen lévő társasház üzlethelyisége
kiadó. Tel: (20) 225-3066

ÁLLÁS

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

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal ren-
delkező szakácsot keresünk. Tel.: 30/913-8769.

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

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

* Titkárnőt keresünk angol nyelvtudással,
számítógép ismerettel, fényképes önéletrajzzal.
Érd.: 30/950-9396

* Gödöllőn, Missy Szépségszalonba profi műkör-
möst, pedikűr-manikűröst felveszek kedvező
feltételekkel. Tel: (30) 247-6718

* Gödöllőn az Ipari parkban újonnan épülő élelmiszer
adalékanyag gyártással és forgalmazással foglalkozó
üzemünkbe keresünk élelmiszeripari vagy vegyipari
végzettséggel rendelkező két fő alkalmazottat.
Feladataik: - MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI VEZETŐ: napi
gyártások, beérkező alapanyagok ellenőrzése ISO és
HACCP rendszerek felügyelése. TERMÉKFEJLESZTŐ:
új és meglévő aromák fejlesztése, beszállítókkal való
kapcsolattartás, GC és HPLC-s vizsgálatok. –
Marketing asszisztens Napi rendelések visszaigazolása,
vevőkkel való kapcsolattartás. Elvárás: tárgyalóképes
angol nyelvtudás. Előny: hasonló területen töltött
gyakorlat, angol nyelvtudás, Gödöllő vagy környéki
lakos. Érd: (30)686-1822

* Segédmunkát vállalok, hétköznap 4-5 órát,
hétvégeken egész nap. Szgk. és utánfutó van. Érd:
(20) 486-2747 (a mindenes.)

* Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon (R&R
Haj és Test) keres munkájára igényes
KOZMETIKUST és MASSZŐRT. Érd: (20) 3304-266
Brazda Réka

* Műszaki üzletbe ELADÓT KERESÜNK
(pályakezdőt is) víz – gáz, szerelvényáruk
értékesítésére! Szerelői gyakorlat, jogosítvány,
számítógép ismeret előny. Gödöllő, Petőfi tér.
(30) 987-1670

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

*MOGYORÓDON ÉS GÖDÖLLŐN IPARI
TERÜLETEK, SZÁNTÓK ELADÓK!
LAKÁSOK:
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. em., téglaépítésű,
egyedi fűtésű lakás, hozzátartozó te-
lekrésszel sürgősen eladó. Iár: 20,9 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó.  Iá: 16,5 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11 mFt.
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
(tágas helyiségekkel) 4. emeleti, lakás
eladó. Iá: 10,5 mFt.
*Az Erzsébet királyné körúton 56 nm-
es, frissen felújított, 2 szobás, 3
emeleti lakás teljes berendezéssel
eladó. Irányár: 15 mFt.

*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-es,
harmadik em., kitűnő elrendezésű, 2,5
szobás, erkélyes lakás eladó. Iár: 12,9mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült, 120
nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4 szo-
bás, amerikai konyhás ikerházi lakás nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iár: 29 mFt. 
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, kon-
vektoros lakás (tágas szobákkal, alac-
sony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt .
*A Szent János utcában 64,3 nm-es,
2,5 szobás, 3. emeleti, jó elrendezésű,
erkélyes, konvektoros lakás eladó.
Irányár: 14,5 mFt .
*A Fenyvesben 640 nm-es telken, 94
nm-es, most épülő, nappali + 3 szobás,
amerikai konyhás ikerházi lakások,
garázzsal eladók. Szoc. pol. felvehető.
Irányár: 27 mFt.
*A Kertvárosban 550 nm-es telken
most épülő, 102 nm-es, nappali+ 3
szobás, garázsos ikerházi lakások
garázzsal eladók. Szoc. pol. felvehető.
Irányár: 27,5 mFt.
*SZADÁN, kellemes utcában 29 nm-es tár-
sasházi lakás pici előkerttel eladó. Iá:6,5mFt
*SZADÁN, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás
ikerházi lakás (fedett kocsi beálló,
terasz) eladó. Irányár: 21,5 mFt.
*SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakó-
parkban 216-270-nm lakóterületű, új
építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók. 
*VERESEGYHÁZON új építésű lakások
eladók 3 lakásos sorházban, 24,4mFt-tól!

*VERESEGYHÁZON, a Ligetekben
kisméretű (2-3 szobás), új építésű ikerhá-
zi lakások 400 nm-es, önálló telken janu-
ári beköltözéssel eladók. Iár: 24 mFt-tól.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Csanakban 2007-ben épült, 190 nm-
es, nappali +4 szobás, amerikai kony-
hás igényes, garázsos ikerházfél eladó.
(Gondozott kert, öntöző rendszer,
víztisztító, vízlágyító rendszer, közpon-
ti porszívó, riasztó). Iár: 46,9 mFt.
*A Blahán, nappali +3 szobás, garáz-
sos, alápincézett, 100 nm-es, hangu-
latos családi ház 640 nm-es, parkosí-
tott telken eladó. Irányár: 29,5 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es,
nappali + 3 szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Beépített konyhabútor, dupla
garázs, mosókonyha, szauna. Iár: 29 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában 1989-ben épült,
908 nm-es, panorámás telken nappali +3
szobás családi ház eladó.  Iá: 27,8 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai
konyhás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es
melléképülettel, garázzsal, tárolókkal,
ólakkal eladó. Irányár: 25,9 mFt.
*Az Alvégben 993 nm-es telken, 60 nm-
es, kétszobás családi ház pincével, ga-
rázzsal, nagy műhellyel eladó.  Iá: 24 mFt.
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* Becsületes, megbízható sofőrt keresel?
Megtaláltad. Harmincéves gyakorlattal B-C-E
kategóriákkal, gépipari érettségivel, számítástech-
nikai alapismerettel Gödöllőn, vagy környékén
állást keresek. Tel: (30) 857-5605

* GYERMEKFELÜGYELETET vállalok hétköznap
délelőttönként, 3 éves kor feletti gyermek/eknek
igény esetén angol nyelvű foglalkozással is. Tel:
(20) 334-6101

* A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100
Gödöllő, Petőfi S. u. 1.) PÁLYÁZATOT HIRDET 1 fő
határozatlan idejű röntgen asszisztensi, 1 fő
határozatlan idejű, részmunkaidős fizikoterápiás
asszisztensi, valamint 1 fő határozott idejű
sebészeti asszisztensi álláshely betöltésére. -
RÖNTGEN ASSZISZTENSI álláshely: Feladata: - a
Tüdőbeteggondozó Intézetben az ellátási területhez
tartozó lakosság szűrő- és röntgen vizsgálata.
Pályázati feltételek: - röntgen asszisztensi
végzettség, - érvényes működési nyilvántartási
kártya - büntetlen előélet, - legalább 1 éves szakmai
gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: -
végzettséget igazoló okiratok másolata, - működési
nyilvántartási kártya másolata, - 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők
megismerhetik, - orvosi alkalmasságot igazoló
okmány. Juttatások: - Kjt. alapján. A kinevezés
határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő
kikötésével. A pályázat benyújtási helye: Tormay
Károly Egészségügyi Központ Intézeti vezető
asszisztens – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A
pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstől
számított 15 nap. A pályázat elbírálásának határide-
je: a megjelenéstől számított 30 nap. Az állás az
elbírálás után azonnal betölthető. - FIZIKOTERÁPIÁS
ASSZISZTENSI álláshely: Feladata: - az ellátási
területhez tartozó lakosság fizikoterápiás ellátása.
Pályázati feltételek: - fizikoterápiás asszisztensi
végzettség, - érvényes működési nyilvántartási
kártya - büntetlen előélet, - legalább 1 éves szakmai
gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: -
végzettséget igazoló okiratok másolata, - működési
nyilvántartási kártya másolata, - 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők
megismerhetik, - orvosi alkalmasságot igazoló
okmány. Juttatások: - Kjt. alapján. A kinevezés
határozatlan időre, 20 órás munkahétre szól, 3
hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat benyújtási
helye: Tormay Károly Egészségügyi Központ Intézeti
vezető asszisztens – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A
pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstől
számított 15 nap. A pályázat elbírálásának határide-
je: a megjelenéstől számított 30 nap. Az állás az
elbírálás után azonnal betölthető. - SEBÉSZETI
ASSZISZTENSI álláshely: Feladata: - az ellátási
területhez tartozó lakosság sebészeti asszisztensi
feladatainak ellátása. Pályázati feltételek: - mini-
mum általános ápolói- asszisztensi végzettség, -
érvényes működési nyilvántartási kártya - büntetlen
előélet, - legalább 1 éves szakmai gyakorlat. A
pályázathoz csatolni kell: - végzettséget igazoló oki-
ratok másolata, - működési nyilvántartási kártya
másolata,- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, - nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
-orvosi alkalmasságot igazoló okmány. Juttatások:
Kjt. alapján. A kinevezés határozott időre szól, 3
hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat benyújtási
helye: Tormay Károly Egészségügyi Központ Intézeti
vezető asszisztens – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A
pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstől
számított 15 nap. A pályázat elbírálásának határide-
je: a megjelenéstől számított 30 nap. Az állás az
elbírálás után azonnal betölthető.

* Nemzetközi háttérrel rendelkező, pénzügyi
területen működő társaságunk értékesítő kol-
légákat keres gödöllői irodájába, kezdő támogatás-
sal. Jelentkezés szakmai önéletrajzzal az
emese.nagy@groupama.hu e-mail címen.

* Gyermekszerető, megbízható óvodapedagógus
szakot végző főiskolás lány gyermekfelügyeletet
vállal Gödöllőn részmunkaidőben! Betanított
munkát, takarítást, vasalást is vállalok! Hívjon biza-
lommal: (70) 327-3772

* 42 éves, Gödöllő környéki, leszázalékolt hölgy
gyermekfelügyeletet, gondozást, főzést vállalna. A
művészetek érdeklik. Érd: (20) 595-4021

* GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA FODRÁSZT
KERESEK. Érd: 06 (30) 9893 652

* Gödöllő frekventált helyén, igényes szépségsza-
lon keres vállalkozóival rendelkező fodrászt. Érd:
(20) 3304-266

* Újonnan nyíló gödöllői üzletbe női eladót
keresünk. Tel: 06 (70) 279-8986

SZOLGÁLTATÁS

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

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

* Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól.
KÖLTÖZTETÉS, csomagolás. Költöztetéshez dobo-
zok olcsón eladók! Tel: (30) 645-3448 *
Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler,
villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-
6200. www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomá-
val, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-,
gáz-, fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-
555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 

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

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

Hirdetési információs szám:Hirdetési információs szám:

20/525-536620/525-5366



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

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

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel: (28) 407-122.

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szál-
lítás. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel: (30)
9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is. 

* Gyógyuljon a biorezonancia segítségével! Hívjon,
hogy segíthessek! (20) 436-6951. www.biolabor.hu 

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

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alkalmanként is.
Tel: (30) 528-7777

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

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

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

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Új egyedi kárpitos bútorok készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: (28) 486-029, (70) 384-8711

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

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

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparket-
ta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajó-
padló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése.
Tel: (70) 505-1177.

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

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

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

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

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

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

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

* Számítógép javítás, összeállítás, adatmentés,
archiválás, telepítés, konfigurálás a gép elszállítása
nélkül Gödöllőn és környékén ingyenes kiszállással.
Garanciával! Tel: (70) 382-9177

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

* HITELEK, BEFEKTETÉSEK, PÉNZÜGYI
TANÁCSADÁS KORREKT FELTÉTELEKKEL. (70)
387-9603

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

OKTATÁS

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

* TOP-TAN: Haladó tanfolyam középiskolásoknak
(9-10.oszt): kedd-csütörtök: 15.00-16.30. További
tanfolyamok és információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-
744, mobil: 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára,
érettségire felkészítés matematika, fizika, kémia
tantárgyakból. További információk: 28-423-744,
30-908-4130.

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

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

* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon február
18.-tól júniusi nyelvvizsgával. Részletfizetési
lehetőség van. Tel: 30/273-9479, 30/504-1222
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A pörkölt életrajza
A konyhakultúra első jelentkezése, a
pörkölt. Különböző húsok, majd zöld-
ségek együtt főzve. Ehhez már edény
kellett, s alatta tűz. 
A magyar írásos emlékekből kiderül,
hogy 220 éve a gulyáshús még csak
hagymával és borssal készült, de 1810-
ben már úgy tartják: a gulyáshús fűszerei
a hagyma, a bors, az ánizs és kapor.
Ekkor kezdik a gulyást pörköltnek is
nevezni. A paprikát Kolumbusz hozta be
Amerikából, amit nálunk török borsnak
neveztek el. Nagy mennyiségű alka-
lmazása csak az 1831-es kolerajárvány
kapcsán lett divat - úgy vélték, az erős,
csípős fűszer alkalmazása megvéd a
járványtól. 
Ennek az ételnek a lényege, hogy a hagy-
ma, a húsnedv és a pörzsanyag enyhén
karamellizált, húsízű szafttá áll össze. A
paprika ebben csak legújabb kori
„jövevény”, kevés is elég belőle. Az
őrölt paprika sertészsírban oldódva adja
a legszebb színt, olajban fakóbb.
Lassan kaszárnyakoszttá vált az egysz-
erűen elkészíthető, tápláló étel, így
szerte a Monarchiában kialakulhattak a
cseh, osztrák, s más nemzeti változatok.
A németek köményt tettek bele, a szer-
bek paradicsomot.
Erdélyben, ahol a paprika nem terjedt el,
a hagyományos fűszereket használják, a
sáfrányt, gyömbért, bazsalikomot,
tárkonyt, a tokány elkészítéséhez.
Petőfi barátja, Székely József kérte
először, hogy ha már hazament a sza-
kács, a vendéglős keverje neki össze a
maradék káposztát, pörköltet. Másnap
már Petőfi kérte a vendéglőst, hogy állít-
sa össze számára is a „székelygulyást”.

Más népek – pl. franciák – ragu néven
főznek hasonló módon. Magyarországon
kb. 90 éve a gulyásból leves lett, ám
külföldön e név alatt még mindig pörkölt
szerű ételt értenek.
Összességében, pörköltnek főként a
vörös húsból: marhából, birkából, sertés-
ből és vadból készült ételeket hívjuk. A
fiatal, fehér húsú állatból és halból
hasonló módon készített étel a paprikás,
amit tejföllel lágyíthatunk. (Kivétel a
kakas-pörkölt, amit senkinek nem jutna
eszébe paprikásnak nevezni.)
Amit nem tudnak külföldön, hogy a
pörkölt legjobb partnere a galuska. Ha
rámetszünk zöld erőspaprikából, a mag-
yar trikolór színeit tükrözi ebédünk. Az
élményt egy pohár metszően hideg rozé
vagy tüzes kadarka teszi teljessé.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

Tel.: 06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)



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

* Középiskolai tanárnő magyarból középszintű
érettségire nagy hatékonysággal felkészítést vállal.
Érdeklődni: 06-70-216-5856-os telefonszámon 17-
20 óra között.

* ANGOL kiscsoportos (4 fő) oktatáshoz KERESEK
7. osztályos szorgalmas tanulót. Takárné Bacsó
Márta (28) 430-229, (30) 4973 066

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

* JÓGA tanfolyam indul: hétfői napokon 10-
11:30-ig (febr. 23.-tól). Gödöllő, Kandó K. u. 26.
(Kandó-Toldi sarok). A 6 alkalom megfelelő
alapot nyújt a gyakorló órákon való részvételhez
és az otthoni gyakorlathoz. Jelentkezés: Varga
Ildikó (30) 44 55-641

ADÁS~VÉTEL

* TÖLGY tüzifa eladó! Kiváló minőségben, mázsál-
va, kuglizva és kiszállítással. Érd: (20) 9367-314

* Oldalperemes gyermek-kiságy eladó. Világoszöld,
vidám, maci mintás. 160x78 cm. Használt. Érd:
20/541-2148

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

* Eladó drapp bársony borítású 2 személyes ággyá
nyitható kanapé, 2 fotellal. Ár: 20.000 Ft. Érd: (70)
213-8499

* KORG PA szintetizátor eladó. Érd: 06 (30)
2977-040

* Egyedileg tervezett, nem széria KUTYA, valamint
CICA HÁZAK kaphatóak. Igény szerinti kivitelezés is
lehetséges. Ugyanitt KUTYA KENNEL is megrendel-
hető. Pál Pedigrés NO1. (30) 9528-228

* Kisbálás lucerna, szalma, tritikálé és termény-
daráló eladó. Tel: 06 (28) 411-197

* Eladók: 67 cm-es „ITT” tip. színes TV (20e),
hibás Philips videó (5e), 2 db új zöld hokedlitető
(1e), padló 4,5×9,5×450cm-es (1e), „S”-méretű
világos kosztüm (20e), és 42-es hosszú fekete női
bőralj (10e Ft). Tel: (20) 358-5309

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

* Eladó VW Jetta CL 1983-as évjáratú személygép-
kocsi jó állapotban, 2010. szeptemberéig érvényes
műszaki vizsgával. Tel: 06 (20) 371-0119

EGYÉB

* ÜZLETI LEHETŐSÉG! Gödöllőn, forgalmas helyen
bevezetett ruházati bolt (Pólóbolt) bérleti joga eladó.
Berendezéssel, árukészlettel együtt. Tel: (70) 517-1370

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

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

* Szeretne az idén új kerítést, tavalyi áron? Ahhoz,
hogy ez teljesüljön, február végéig rendelje meg.
Referenciák megtekinthetők Gödöllőn, Mogyoródon.
(30) 743-9263

* Üdülési utalványt vásárolok. 30/434-1101

* Istállótrágya 300Ft/q + szállítás 1000Ft/km,
rakodással. Tehéntej 140 Ft/l 9 és 19h. Üszőbornyú
áprilisban 100 E Ft. Szeles Imre, Gödöllő, Radnóti
M. u. 17. T: (20) 456-0481

Utazni jó!
Síélmények - Napsütés és

hóbiztos sípályák

Gödöllőtől kb. 600 km-re, az osztrák-olasz

határ mentén, Villach közelében található

Karintia legnagyobb és legmodernebb

síparadicsoma, Nassfeld.

A déli napsütés és a hóbiztosság, ez a recept-

je egy csodálatos síelésnek.  

Ezen a síterületen kiemeltem odafigyelnek a

gyermekekre. BOBO, a vidám pingvin tár-

saságában gyerekjáték síelni tanulni.

Síterület jellemzői:
• 100% hóbiztos sípályák november végétől

április közepéig

• rengeteg napsütés

• 110 km naponta gondozott sípálya minden

nehézségi fokozatban

• 30 modern sífelvonó és sílift

• Millennium-Express, Ausztria leghosszabb

kabinos felvonója

• Gyermekfelügyelet a BOBO-klubban

• 300 km sífutópálya

• 150 km téli túraútvonal

• Korcsolyázás a Pressegger tavon

• Három ország kulináris élvezete

Elmondhatjuk, hogy aki Nassfeldet jelöli

meg úticélul, egy igazi síparadicsomban

fogja találni magát! (GT)

Játék! Játék! Játék!
Hogy nevezik Karintia legnagyobb tavát,

melynek vize nyáron fürdésre is alkalmas? 

A megfejtéseket az info@sissytravel.hu

címre várjuk, névvel és telefonszámmal! A

helyes választ beküldők között TUI

ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beérkezési

határidő: 2009. február 24. Nyilvános sor-

solás időpontja, helyszíne: 2009. február 25.

12 óra, Sissy Utazási Iroda – Gödöllő,

Petőfi tér 16. Előző játékunk nyertese:

Kerekesné Gombos Kinga. Gratulálunk!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. FEBRUÁR 25.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte:

Hunyás Andrásné (Szent
János u. 25.)
Koppány Edit (Palotakert 6.)

A Trafo Club belépőjét nyerte:

Magyary Krisztina (Kör u. 12.)
Szabó Andrea (Mohács u. 41.)

A besnyői Gazdaáruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte:

Nagy Anikó (Faiskola tér 12.)
Tolnai Istvánné (Dalmady u.
13.)

Recept
Májjal töltött karaj, 
kapros-túrós galuskával

HOZZÁVALÓK (4 személyre):
4 szelet karaj, 2 csirkemáj, 2 fej vöröshagyma,
só, bors, paprika, olaj, 1 ek. tejföl. A galuskához:
30 dkg liszt, 1 tojás, pici só, 10-15 dkg túró, szó-
davíz, kapor.

ELKÉSZÍTÉS:
A hússzeleteket kiklopfoljuk, mindkét oldalukat
megsózzuk és megborsozzuk. A hagymát apróra
vágjuk, és az olajon megfuttatjuk. Ebbe beletesz-
szük a megtisztított és elfelezett májdarabokat,
majd elősütjük. Minden hússzeletre ráteszünk egy-egy májdarabot, feltekerjük, és fogvájóval áttűzzük. A megmaradt hagymához hozzá-
adjuk a paprikát és kevés vízzel felengedjük, hogy pörköltalapot kapjunk. Ebbe tesszük a húst és puhára pároljuk. Amikor elké-
szült,tejföllel dúsítjuk. A lisztet a tojást és a sót összekeverjük, hozzáadjuk a túrót és a kaprot, majd szódavízzel felengedve galuska-
tésztát készítünk. Sós vízben kifőzzük.


