
Az ünnepségen Mészáros László ve-
zérigazgató ismertette a beruházást,
aminek az előkészületei már másfél
évvel ezelőtt megkezdődtek. A 3200
négyzetméteres szolgáltatási köz-
pontban 20 négyzetméteres irodákat,
80 négyzetméteres műhelyeket, vala-
mint közel 1200 négyzetméternyi te-
rületen raktárakat alakítanak ki, ame-
lyekkel elsősorban a kis- és közepes
vállalkozásokat célozzák meg. Cél,
hogy olyan vállalkozásépítő szolgál-
tatási csomagot nyújtsanak a bérlőik-
nek, ami segíti a vállalkozásokat,
hogy jobban koncentrálhassanak
alapfeladatukra. Ezt tartották szem
előtt a bérleti díjak megállapításánál
is. Szintén e célból szeretnének postai
és banki szolgáltatásnak is helyet biz-

tosítani az épületben. A terü-
leten hulladékudvart is kialakí-
tanak. Az ide szerződő cégek
számára biztosított a felügyele-
ti rendszer is a portaszolgálaton
keresztül. A vagyonvédelemre
az ipari parknak egy gödöllői
céggel van szerződése.

A szolgáltatások körét igye-
keznek úgy kialakítani, hogy azok
igazodjanak az igényekhez. Ezért  ter-
vezik, hogy többek között fejleszté-
si, jogi és oktatási szolgáltatásokat is
nyújtanak majd, amihez fel kívánják
használni azt a hátteret, amit a város-
ban működő oktatással és kutatással
foglalkozó intézmények nyújthatnak. 

A komplexum megépítésére kiírt
tender lezárulása a beruházás gene-

rálkivitelezője a VIDRA Építőipari
Zrt., a magasépítési munkák alvállal-
kozója a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
lett. A kivitelezők 2009. január 19-én
hivatalosan is átvették az építési terü-
letet, a munkálatokat megindították.
A szolgáltató központ épületeit a ter-
vek szerint ez év júliusában adják át.
Mint azt Mészáros László elmondta,
a Gödöllői Innovációs és Logisztikai

Park rendkívül kedvező adottságok-
kal bír. Ez nem csak a főváros közel-
ségét jelenti, hanem a rendkívül jó
közlekedési feltételeket is, illetve azt,
hogy az ideköltöző vállalkozásokat
teljeskörűen kiépített infrastruktúra
fogadja, és hogy itt nagy teherforga-
lom is korlátozás nélkül lebonyolít-
ható.

(folytatás a 3. oldalon)
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Alapkőletétel a Gödöllői Ipari és Logisztikai Parkban

Több mint 1,5 milliárdos fejlesztés
A gödöllői ipari parkban február 19-én lerakták az alapkö-
vét annak a szolgáltató központnak, aminek a megvalósí-
tásához a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP)
keretén belül, az ipari parkok, iparterületek telephely- és
szolgáltatásfejlesztésről szóló pályázaton 478 milliós uni-
ós és állami támogatást nyert el a Gödöllői Innovációs és
Logisztikai Park. Ennek segítségével valósulhat meg az
összértékében 1,6 milliárd forintos fejlesztés, aminek kere-
tében 2009 nyarára felépülhet egy szolgáltató központ,
amely komfortosabbá teszi az ipari parkban működő cégek
életét, bérelhető raktárral, irodahelyiségekkel és műhe-
lyekkel. 

A rendőrség bejelentés alapján
megtalálta a 2007. augusztus
3-ára virradó éjjel ellopott Tele-
ki-szobor maradványai. Ezt a
Gödöllői Rendőrkapitányság
sajtóközleményben tudatta.

Mintegy másfél esztendővel azután,
hogy a bronz mellszobrot, ami az
egykori miniszterelnök nevét viselő
téren állt, ellopták, február 19-én egy
Gödöllő környéki településen lévő
legális fémfelvásárló telepen találtak
rá a szobor maradványaira. 

A telepen az előző évben felhalmo-
zott vas és egyéb fémhulladékot válo-
gatták át, amikor a munkát végzők
megtalálták az arclenyomat egy ré-
szét. A felfedezésről azonnal értesítet-
ték a rendőrséget, akik már a helyszí-
nen gyanították, hogy Teleki Pál
szobrának maradványai kerültek elő.

(folytatás a 2. oldalon)

Megvannak a darabok

Teleki-szobor
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Több mint egy hete valóságos
téli időjárási körülmények kö-
zött kell közlekednünk, amitől
– mi tagadás – elszoktunk az
elmúlt években. A múlt héten
hétfőn kezdődött meg a hava-
zás, s azóta kisebb-nagyobb
szünetekkel esik.

Február 17-ről 18-ra virradóra néhány
óra alatt közel huszonöt centiméter hó
hullott Gödöllőn, jelentős munkát ad-
va a VÜSZI-nek, akik addig is nagy
erőkkel dolgoztak az utak járhatóvá
tételén. Ezen az éjszakán a teljes gép-
park, és 30 fő kézi munkás vett részt a
hó eltakarításában és a csúszásmente-
sítésben. Erre nem csak ekkor, hanem
a hét további részében is folyamato-
san szükség volt. A tömegközlekedés
biztosítása érdekében minden hajnal-
ban dolgoztak az utak járhatóságán,
napközben pedig a lakossági bejelen-
tések alapján vonultak ki, főleg az
üdülőterületekről kaptak több jelzést,
és folyamatosan végezték a hókupa-
cok elszállítását a városközpontból. 

A hét elején újabb havazás kezdő-
dött, így hétfőn hajnalban ismét teljes

létszámmal dolgoztak, mind a gép-
park, 6 szóró-toló, egy kis szóró-toló
és két toló gépjármű, mind a kézi
munkások. Már a korai órákban meg-

kezdték az aszfaltutak, a járdák, köz-
területek, lakótelepek, lépcsők, alul-
és felüljárók, buszmegállók csúszás-
mentesítését. Erre az elmúlt héten kö-

zel negyven tonna szóróanyagot hasz-
náltak el.

A VÜSZI-nél folyamatos hóügye-
letet tartanak, hogy ha bármikor szük-
séges, azonnal megkezdhessék a
munkát, hogy minden út járható le-
gyen. Nem tudnak azonban egyszerre
eljutni mindenhová. A hó eltakarítás-
nak is megvan a menete: az első

ütemben a tömegközlekedési útvon-
alakat teszik rendbe, a második ütem-
ben kerül sor a  lakó és gyűjtő utak
letakarítására, majd ezt követően jut-
nak el a gépek a  stabilizált, illetve a
földutakra. 

*
A hóesés nem kímélte a vasutat

sem, jelentős fennakadást okozott. A
gödöllői vonalon Hatvan és Budapest
között több napon át kellett többórás
késéssel számolni a vonattal közleke-
dőknek, mivel több esetben is – feb-
ruár 16-án és 17-én – felsővezeték
szakadás bénította meg a forgalmat.
Egy nappal később, február 18-án,
szerdán pedig a Keleti-pályaudvaron
történt műszaki meghibásodás miatt
késtek a vonatok.

(k.j.)

Az elmúlt napokban kézhez kapták a
Gödöllői Távhő Kft. számláját azok,
akik távfűtéses lakásban laknak.

A számlákon igen magas összegek
szerepelnek. Tekintettel arra, hogy
százával érkeznek a reklamáló tele-
fonok, szükségesnek látom, hogy a
magas számlák okairól tájékoztassam
Önöket.

A számlán három
részből álló tételek
szerepelnek. 

Az első tétel az
alapdíj, amely második
éve változatlanul ha-
vonta és légköbméte-
renként 36 Ft.

A második tétel a
melegvíz hődíja. Ami-
kor nincs fűtés a tár-
sasházakban (nyári hó-
napok), akkor a társas-
házak hőközpontjában
lévő hőmennyiségmé-
rő szolgál a használati
melegvíz (HMV) előállítására elhasz-
nált hőmennyiség mérésére. Ez a több
hónapos mérés átlagolva adja meg az
adott a társasházban az 1 m3 meleg-
vízhez szükséges hőmennyiséget. Té-
li hónapokban, amikor a hőmennyi-
ségmérő a fűtéshez szükséges hő-
mennyiséget méri, a nyári adatokkal
vesszük számításba a melegvízhez
szükséges energiát.

A harmadik tétel a fűtési hőmeny-
nyiség. Amikor fűteni kell, akkor ál-
talában ez a legnagyobb tétel. A táv-
hőtörvény konkrétan előírja, hogy a
hődíj egységára az energiahordozó

beszerzési árát tar-
talmazhatja (ha a
távhőszolgáltatás dí-
jait szabályozó ön-
kormányzati rende-

letben ezt a képviselő-testület jóvá-
hagyja).

Ennyi bevezetés után most tényleg
számoljunk együtt. Az önkormányza-
ti rendelet tavalyi kiadásakor 79,5
Ft/m3 gázárhoz tartozó 2750 Ft/GJ
hőmennyiség egységár volt érvény-
ben. Az év végére a gázár hihetetlen

magasra emelkedett (az olajár és a
dollár árfolyam miatt) és elérte a 129
Ft/m3 értéket, amelyhez 4464 Ft/GJ
hődíj egységár tartozna. Azért, hogy a
Gödöllői Távhő Kft. ne halmozzon
fel veszteséget, jeleztük a képviselő-
testület felé, hogy csak akkor nem
lesz veszteség, ha ennyiért adjuk az
értékesített hőmennyiséget. A képvi-
selő-testület viszont csak 3806 Ft/GJ
egységáremelést engedélyezett. Ez
van érvényben 2009. januártól. Alap-
vetően ma is veszteségesen adjuk el a
megtermelt energiát. Természetesen
mi is tudjuk, hogy iszonyúan maga-

sak a számlaértékek. Ezt részben az
átlagosnál hidegebb időjárás is növel-
te. Sok éves tapasztalatunk és számí-
tásaink szerint, minden 1°C-os hő-
mérséklet csökkenés kb. 6 százalék-
kal növeli az azonos komfortérzethez
tartozó otthoni hőmérséklet biztosítá-
sának költségeit. A jövőben rontja a
fogyasztók pozícióját, hogy a kor-
mánytervek szerint az eddig 20 száza-
alékos áfa júliustól 23 százalékra
emelkedik. Ez havonta további jelen-
tős pluszkiadást fog eredményezni.

Most érkeztünk el ahhoz a
kérdéshez, hogy miként le-
het(ne) csökkenteni a költ-
ségeket. A lakás szigetelé-
se, a nyílászárók szigetelé-
se, a falak és üvegfelületek
hőátbocsátási tényezője
nagyban javítja, illetve
rontja a gazdaságos fűtést.

Sokadszorra mondom,
hogy a legjobb megoldás a
társasházak energiatudatos
felújítása. Ez bizonyos ese-
tekben, most 50 százalékos
állami támogatással is meg-
tehető. A tudatosan és raci-
onálisan felújított társashá-

zak fogyasztása 50-60 százalékal
mérsékelhető. Ha megfelelő pályáza-
ton sikerül ezt a korszerűsítést elvé-
gezni, akkor 4-5 év alatt megtérül a
beruházás.

Ez az írás nem segít enyhíteni a
fűtési számla okozta elkeseredést, de
legalább megpróbálja a számok mö-
gött lévő valóságot ismertetni Önök-
kel. 

Ismételten kérem, hogy saját érde-
kükben tegyenek lépéseket, korszerű-
sítsenek, hogy a fűtési költségek ala-
csonyabbak lehessenek. 

Tóth István, ügyvezető igazgató

Február 23-án tartotta soron következő tanácskozását a Gödöl-
lői Többcélú Kistérségi Társulás. A megbeszélésen sor került a
2008. évi szakmai beszámoló, a 2009. évi munkaterv és az ezévi
költségvetés elfogadására. A társulás tagjai e mellett tájékozta-
tást kaptak a Közép-Magyarországi Operatív Program végleges
akciótervéről és az aktuális pályázatokról is.

Gödöllőre látogatott múlt héten pén-
teken dr. Bende Péter vezérőrnagy, a
Fővárosi Tűzoltóság parancsnoka, a
Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke.
Gémesi György polgármesterrel
folytatott megbeszélése során felke-
reste a Gödöllői Tűz-
oltóságot is, ahol Medla
Zoltán parancsnok fo-
gadta.

A megbeszélésen
Bende Péter elismerő-
en szólt a gödöllői tűz-
oltóság munkájáról,
amit folyamatosan fi-
gyelemmel kísér. Mint
mondta, a lehető leg-
jobb megoldás, hogy a
tűzoltóság nem állami,
hanem önkormányzati
szervezetként működik. Így ugyanis,
a város részéről  jobban oda tudnak fi-
gyelni a működésre és jobban segít-
hetik az esetleges nehézségek áthida-
lását.

A találkozón Medla Zoltán ismer-
tette a gödöllői parancsnokság mun-
káját, és beszámolt az elmúlt évek fej-

lesztéseiről is. Mint mondta, a sikeres
pályázatoknak köszönhetően sikerül
folyamatosan végrehajtani a szüksé-
ges fejlesztéseket. Jelenleg is több pá-
lyázatnak várják az eredményeit,
ezekből, többek között a tűzoltók vé-

dőruházatát szeretnék kiegészíteni,
valamint légzőkészülékeket szeretné-
nek vásárolni. Elmondta, jelenleg
Pest megyében tizenkét tűzoltóság
működik, s ebből Érd után a gödöl-
lőiek vonulnak ki a legtöbbször, alig
van olyan szolgálat, hogy ne lenne
szükség a munkájukra.

Folyamatos a hó eltakarítása

Teljes üzem az utakon

Miért kerül ennyibe a távhő?

Számoljuk együtt!
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Sokat vonulnak ki a gödöllői tűzoltók

Parancsnoki látogatás

(folytatás az 1. oldalról)
A szobordarabokat a rendőrség a

helyszínen lefoglalta. Gödöllő város
polgármesteri hivatalának egyik ve-
zetője megtekintette a szobordarabo-
kat és teljes biztonsággal kijelentette,
hogy azok az eltulajdonított gróf Te-
leki Pál mellszobrának részei. A lo-
pással okozott kár: 350.000 Ft, a szo-
bor eszmei értéke: 2.000.000 Ft, a
rongálással okozott kár: 50.000 Ft.

A Gödöllői Rendőrkapitányság
rendszeresen ellenőrzi az illetékessé-
gi területén található fémfelvásárló
telepeket, ennek során az együttmű-
ködő teleptulajdonosok, vezetők fo-
lyamatos tájékoztatással segítik a
rendőrség megelőző és felderítő mun-
káját. Ennek a sikeres együttműkö-
désnek eredményeként kerültek elő
most a szobor maradványai. 

*
A Teleki Pált ábrázoló, mintegy 40

kilogrammos szobrot még 2007. au-
gusztus 3-ra virradóra a talapzatával
együtt ledöntötték, majd az alakot
lefeszítették. A szobor az egykori
magyar miniszterelnökről elnevezett
téren állt. A műalkotást, mely Varga
Zoltán Zsolt alkotása, 2001-ben köz-
adakozásból állították fel a volt mi-

niszterelnök halálának 60. évforduló-
ján. A szobrászművész néhány nappal
később ideiglenesen helyreállította a
Teleki-szobrot: a talapzatot visszatet-
ték a helyére, és a szobor gipszből ké-
szült másolatát helyezték a tetejére.
Ezt követően készítették el a jelenleg
is látható akrilgyanta reprodukciót.

A szobor ellopását követően reflek-
torfénybe került a színesfém-keres-
kedelem. Gémesi György polgár-
mester felháborodott hangú közle-
ményben kérte a kormányt a színesfé-
mekkel való visszaélések elleni fellé-
pésre, majd a Magyar Önkormányza-
tok Szövetségén keresztül kezdemé-
nyezett egyeztetéseket a lehetséges
törvénymódosításokról. A szigorítás-
sal kapcsolatos terveket 2008 őszén
jelentették be. Bevezetésükhöz azon-
ban szükséges az Európai Bizottság
egyetértése is, mert az uniós kereske-
delmet is érintené a változás. Most
ezek az egyeztetések tartanak.

Megvannak a maradványok

Teleki-szobor
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(folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepségen Gémesi György

polgármester elismerően szólt a beru-
házásról. Kiemelte, ez a fejlesztés kü-
lönös jelentőséggel bír most, amikor
az egész országban gazdasági hanyat-
lás van. Amikor minden területen
visszaesésről beszélünk, itt Gödöllőn
újabb fejlesztés indul meg, itt a jövő-
ről gondolkodnak, s erősítik a már
meglévő gazdasági erőteret. Mint
mondta ez a beruházás jól illeszkedik
Gödöllőnek ahhoz a programjához,
amit az értékvédelem, a városfejlesz-
tés és gazdaságfejlesztés jellemez. 

A 40 hektáron két évvel ezelőtt lé-
tesített ipari park területének 30 szá-
zaléka már gazdára talált. Az eddig
értékesített 27 telek közül tizenhaton
már folyik a munka, s most újabb 29
telket alakítanak ki. Ennek során 7,3
hektáros területet osztanak fel 1000-
3000 négyzetméteres parcellákra. Az

ilyen méretű telkek iránt már koráb-
ban is megmutatkozott a vállalkozói
igény. A parkot eddig is szívesen vet-
ték igénybe a gödöllői és a térségben

megtelepült vállalkozások, a most
megkezdett beruházás tovább növeli
vonzerejét.

(b.j.)

Alapkőletétel a Gödöllői Ipari és Logisztikai Parkban

Több mint 1,5 milliárdos fejlesztés
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Az elmúlt években egymást kö-
vették a különböző oktatási
programok, melyek rendre
kemény kritikát kaptak, s a vé-
lemények nagy többsége sze-
rint csak rontották a hazai ok-
tatás színvonalát. Most újabb
az önkormányzati oktatási in-
tézményeket érintő elképze-
lésről beszélt Hiller István ok-
tatási miniszter. 

Mint az a Népszava február 23-ai
számában megjelent, egységes tan-
tervvel dolgozó állami iskolákat
szervezne 2010-től az oktatási kor-
mányzat; az állami iskolák egységes
tanterv alapján tanítanának, azonos
oktatási minőséget garantálnának,
amit az alapnormatíván fölül „ki-
egészítő normatíva“ segítségével
biztosítana az állam – nyilatkozta a
miniszter. 

Mint kifejtette, az önkormányzati
és a közoktatási törvény bevezetése
óta eltelt bő két évtized tapasztalatai
alapján javasolnák ezt. A miniszter
szerint, erre azért van szükség, hogy a
közoktatásban csökkenjenek az
esélykülönbségek. Az állami iskolák
nem rendeletileg, hanem tárgyalások
útján, fenntartócsere révén jönnének
létre, és nem befolyásolnák a jelenle-
gi iskolafenntartók belső működését.

Az elképzelés sokkolta a pedagó-
gusokat, a Pedagógusok Demokrati-
kus Szakszervezete azonnali egyez-
tetést kért a minisztertől. Ezt Kerpen
Gábor elnök jelentette be. Az
oktatási miniszterhez intézett le-
velében nehezményezte, hogy
ilyen méretű változtatásról a saj-
tóból értesülnek a pedagógusok,
szülők, iskolák és önkormányza-
tok, s arról előzetesen semmiféle
egyeztetés nem történt. A PDSZ
ezért a miniszternek írt levélben
kéri két héten belül a Közoktatás-
politikai Tanács és a Közoktatási
Érdekegyeztető Tanács összehí-
vását is.

Arról, hogy a kormány az ön-
kormányzatokkal egyeztetve va-
lósítaná meg az állami iskolák
megszervezését, azt mondta, az
elmúlt években több 10 milliárd
forint kivonásával épp a kabinet
hozta nehéz helyzetbe az önkor-
mányzatokat. A központosítás re-
cesszió idején általában forrás-
kivonást jelent – jegyezte meg a
szakszervezeti vezető, hozzátéve: er-
re utalnak a miniszter azon szavai is,
hogy az állami iskolák megszerve-
zése két évig jelent többletköltséget,
utána nem.

A szakszervezeti vezető szerint
nagy kérdés az is, hogy a közvetlen
fenntartású intézményeknek juttatan-
dó pluszforrást milyen alapból és mi-
lyen elosztási metódus szerint utal-

nák. Nem a többi intézmény rovására
történne mindez?

Kerpen Gábor kitért arra is, hogy
az egységes tanterv és tananyag sérti
a nevelőtestületek jogait, „átnyúl a fe-
jük fölött“. Ma ugyanis a nevelőtes-
tületek döntenek arról, hogy milyen
pedagógiai program mentén taníta-
nak.

Gémesi György polgármester az
elképzelésről szólva kijelentette:

Nem a visszaállamosítás jelenti a
közoktatás gondjainak megoldását,
hanem a megfelelő finanszírozás. Je-
lenleg ugyanis az alapfokú oktatási
feladatok ellátásának mindössze 45

százalékát finanszírozza az állam, a
többit a fenntartó önkormányzatok-
nak maguknak kell előteremteni. A
hiányzó pénzt – amit egyébként az el-
múlt években folyamatosan vontak el

– vissza kellene adni
az önkormányzatok-
nak. Hogy erre az
összegre mennyire
szükség lenne, ez ab-
ból is látszik, hogy a
miniszter is kiegé-
szítő normatíva segít-
ségével kívánná meg-
oldani az oktatást az
állami iskolákban. 

Ez az intézkedés
tovább rontaná az ok-
tatás színvonalát, és
rontaná a kistelepü-
léseken élők helyze-
tét, ráadásul sok
újabb problémát vet
fel. Kiemelte, hogy
például abban az
esetben, ha a szülők-
nek bármilyen az is-

kolát érintő problémájuk van, azt je-
lenleg az önkormányzaton keresztül
orvosolhatják, közösen megkereshe-
tik a megoldást. Ez az államosított is-
kolában nem lesz lehetséges – jelen-
tette ki a polgármester.

Az elképzeléssel kapcsolatosan
megkerestük Szűcs Józsefnét, a
Damjanich János Általános Iskola
igazgatóját is, aki kérdésünkre el-
mondta, ezzel az intézkedéssel totáli-

san megsemmisítenék
az iskolák elmúlt húsz
év alatt kivívott önál-
lóságát, amit már
egyébként is jelentő-
sen bekorlátoztak a
kerettantervvel. Mint
mondta, több kérdést
felvet az egységes tan-
terv bevezetése is, ez
ugyanis korlátozná a
szülők jogát a választ-
ható tantárgyak tekin-
tetében, ami a jelenle-
gi óraszám 10 százalé-
ka (pl. idegen nyelv,
kézműves foglalko-
zás). Az igazgató asz-
szony úgy fogalma-
zott, ez a rendszer
visszahozná az átlag-
iskolákat, ami ellen
negyven éven át küz-

döttek. Ráadásul, az állami iskolák
esetében nehezebb lenne a kapcsolat-
tartás a fenntartóval és nehézkesebbé
válna a működés is.

(ny.f.)

A pedagógusok nem értenek egyet az elképeléssel 

Iskolákról az oktatási miniszter

A kormány legújabb válságkezelő
csomagtervének bejelentése után a
miniszterelnök tanácskozásra hívta a
hét önkormányzati érdekszövetség
vezetőit. A megbeszélés azonban nem
jött létre, mivel azt néhány óra múlva
lemondta. a Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége (MÖSZ) ezzel kap-
csolatban úgy nyilatkozott:

„Sajnálattal vették tudomásul az
országos önkormányzati szövetségek
vezetői, hogy Gyurcsány Ferenc le-
mondta az általa kezdeményezett

szerdai tanácskozást. A szövetség ve-
zetői szerint a gazdasági válság köze-
pette különösen fontos, hogy a kor-
mány és az önkormányzatok közötti
párbeszéd legmagasabb szinten tör-

ténjen. Ez lehetővé tenné, hogy az ön-
kormányzatok képviselői közvetlenül
megvitathassák a kormányfővel állás-
pontjaikat, javaslataikat és elvárása-
ikat. Az önkormányzati szövetségek a
lemondással egyidejűleg felajánlott
önkormányzati miniszteri tárgyalás
lehetőségét elfogadják, de szerintük
ez nem pótolja a miniszterelnöki

megbeszélést.
A szövetség ké-

szen áll egyeztetni
Gyenesei István
miniszterrel akár a
Kormány–Önkor-
mányzatok Egyez-
tető Fórumának
(KÖEF) keretein
belül, akár azon
túl is, de hangsú-
lyozza, hogy e fó-
rumok nem he-
lyettesíthetik a mi-
n i s z t e r e l n ö k i

egyeztetést.”
A hét önkormányzati érdekszövet-

ség lapzártánk után tartja közös el-
nökségi ülését, melyen a kormány el-
képzeléseit vitatják meg.

Az önkormányzatok igényt tartanak a találkozóra

Elmaradt egyeztetés

Múlt hét hétfőn jelentette be a legújabb
válságkezelő csomagját Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök. A legnagyobb
érdeklődés természetesen az adó-, a
nyugdíj- és a szociális csomagot kísér-
te. A parlamenti beszédet követően
ezekről a területekről  azóta több újabb
részlet is napvilágra került. Ezekről Ve-
res János pénzügy- és Szűcs Erika
szociális és munkaügyi miniszter tájé-
koztatta a közvéleményt.

Az adójóváírás összege némiképp
emelkedik már idén júliustól, mivel 18-
ról 19 százalékra emelkedik az alsó
szja-kulcs, ezért úgy igazítják az adó-
jóváírást, hogy az továbbra is a 63 ezer
forintnyi havi bruttó bér adómentessé-
gét biztosítsa. Vagyis a mai havi 11.340
forint helyett 11.970-re nő az adójóvá-
írás összege. Ma évi 2,762 millióig le-
het részben élni az adójóváírással, a jö-
vőben pedig már 3,552 milliónál fog
teljesen megszűnni, ami azt is jelenti
egyben, hogy az eddigi 9 százalékos
elfogyási ütem 7 százalékra apad.

Szeptembertől lesz adóterhet nem vi-
selő járandóság a családi pótlék és az
anyasági segély. Ezzel a változással bár
közvetlenül nem adóztatják ezt a két
szociális juttatást, mégis, akinek idén a
családi pótlékkal, anyasági segéllyel
összeszámítva a bérjövedelme átlépi a
2,2 milliót, jövőre pedig a 3 milliót, az
lényegében a családi pótlék, anyasági
segély egy része vagy egésze után 19
százalékos elvonással szembesül majd.
A családi pótléknál nemcsak az lesz a
változás, hogy érintkezik az adórend-
szerrel, hanem az is, hogy korhoz és
feltételhez kötik a jogosultságot. A gye-
rek 0-14 éves kora között lehetőség lesz
arra, hogy ha a szociális intézmények,
iskola, egyéb hivatalok úgy látják, és
másképp nem biztosítható a gyermek
iskoláztatása, étkeztetése, lakhatása, ak-
kor a családi pótlék 50 százalékát ter-
mészetben adhatja az állam, vagyis pél-
dául fizetik a gyermek étkeztetését, a 14
és 18 éves kor közötti gyermek eseté-
ben pedig csak akkor jár majd a családi
pótlék, ha iskolába jár.

2010-től a személyi jövedelemadót
érintő további változás, hogy az adó-
kedvezmények a családi adókedvez-
mény kivételével megszűnnek. Az adó-
mentes juttatásokat pedig el kívánja tö-

rölni a kormány, ami azt
is jelenti, hogy az üdü-
lési csekk, étkezési jegy,
iskolakezdési utalvány, a
munkahely által átvállalt

internetdíj és más juttatások adómentes
része megszűnik. Ugyanúgy szja-val és
eho-val sújtanák ezeket, mint az összes
többi természetbeni juttatást, vagyis 54
százalékos személyi jövedelemadót és
11 százalékos eho-t kell megfizetnie
ezek után a cégnek, ha munkavállalójá-
nak nyújtja a fent említetteket.

A szocialista vezetésű kormány is-
mét megpróbálkozik az ingatlanadó be-
vezetésével. Ez másfél éves felkészü-
lési idő után 2011-13-ban fokozatosan
történne. A tervek szerint a személyi jö-
vedelemadóból le lehetne vonni az in-
gatlanadó felét, illetve azok a 62 év fö-
lötti személyek, akiknek csak nyugdíj-
ból van jövedelmük, kedvezményt kap-
nának, bár még nincs pontosan eldönt-
ve a kedvezmény mértéke.

A szociális juttatások és az adórend-
szer összepárosítása a családi pótlékon
és anyasági támogatáson kívül a szoc-
polként ismert, a gyerekek után járó ál-
lami lakásépítési támogatás esetében is
bekövetkezik. 2010-től indul az a rend-
szer, hogy a családi pótlék mintájára a
felvett szocpol is adóterhet nem viselő
járandóságnak minősül majd. Mivel ez
jóval nagyobb összeg, mint a családi
pótlék, sokkal könnyebben átkerül a
szocpolban részesülők jövedelmének
egy része a felső szja-kulcsba, így pedig
lényegében a szocpol egy részét vagy
egészét 19 százalékos adó fogja sújtani.
Szigorítják a rendszert azzal is, hogy
vélhetően a lakásvásárlásnál előírnak
egy minimális önerőt, valahol 30 száza-
lék környékén.

Veres János részletezte azokat a ki-
adáscsökkentő intézkedéseket is, ame-
lyek összességében 210 milliárdos spó-
rolást eredményeznek idén azért, hogy
a 2,6 százalékos költségvetési hiánycél
3 százalék alatt maradjon. 60 milliárdot
minisztériumok keretéből zárolnak, 7
milliárdot takarítanak meg a lakástámo-
gatásoknál „a szigorúbb, a visszaélése-
ket kiszűrő ellenőrzések“ révén, a
gyógyszertámogatásoknál és az egész-
ségügy más területein összesen 30 mil-
liárdot takarítanak meg. A rokkant-
nyugdíjasoknál a szigorúbb felülvizs-
gálattal 10 milliárdot lehet találni, a ka-
matkiadásoknál 24 milliárdot lehet spó-
rolni, az agrártámogatásoknál is lehet
33 milliárdot fogni – állítja Veres.

Bővebben a válságcsomagról

Pénzügyi kilátások

Gyenesei István és Gémesi György

Hiller István

Szűcs Józsefné
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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.  

Házassági vagyonjogi szerződés

Gyakran halljuk a mai világban leg-
inkább a fiatal házasok körében, de
előfordul, hogy az egymás mellett
már évtizedeket megélt „öreg moto-
rosok” is, a házassági vagyonjogi
kérdéseiket egymás között szerződés-
sel rendezik. A Családjogi Törvé-
nyünk elismeri ezt a jogintézményt,
és módot ad rá, hogy a házastársak a
szerződésben a törvény rendelkezé-
seitől eltérően határozzák meg a há-
zassági életközösségük tartalmára,
hogy mely vagyon kerül a közös ille-
tőleg a különvagyonba. A házassági
vagyonjogi szerződés lényege tehát,
hogy a szerződést megkötő felek va-
lamilyen irányban, vagy valamilyen
módon eltérnek azoktól a törvényben
rögzített szabályoktól, amelyek kü-
lönben a szerződés hiányában rendez-
nék az egymás közötti gazdasági, va-
gyoni kapcsolataikat. 
A házastársak között vagyonjogi szer-
ződéssel akár a teljes vagyon elkülö-
nítés is megvalósítható akár a házas-
ságkötés előtt, akár a házasság-
kötés után kötött szerződésükben. A
szűkebb értelemben vett vagyonjogi
szerződésnek azt tekintjük, melyet a
felek szerződéses akarata hoz létre,
tehát mind megkötésére, mind pél-
dául a megtámadására a Polgári Tör-

vénykönyvünk rendelkezéseit kell al-
kalmazni. A szűk értelemben tárgyalt
vagyonjogi szerződés időbeli hatálya
a házassági életközösség idejére ter-
jed ki, tartalmát tekintve pedig szinte
bármiről rendelkezhetnek a szerződő
felek, amiről csak akarnak. 
Csak példálódzó jelleggel soroljuk
fel, hogy a közös és külön vagyon
meghatározásán túl a szerződés kiter-
jedhet a közös lakás használatára, az
egyik alvagyonból a másik alvagyon-
ba történt beruházásokra, a fenntar-
tási és kezelési költségekre, a közös
életvitel körében elhasznált vagy fel-
élt különvagyon pótlására, a megté-
rítési igényekről történő lemondásra,
a tulajdonszerzés arányainak a meg-
határozására stb.
A házassági vagyonjogi szerződés tá-
gabb értelemben vett fogalma ma-
gában foglalja a házastársak egymás
közötti, egyszeri szolgáltatásra irá-
nyuló adásvételi, csere, ajándékozási
és kölcsönszerződését, valamint olyan
megállapodásokat is, amelyek a házas-
társak vagyoni viszonyait a Csjt. va-
gyonjogi rendszerével összhangban
szabályozzák. 

Hogy milyen alakszerűségek szüksé-
gesek a szerződés érvényességéhez,
hova menjünk, ha ilyen szerződést 
szeretnénk társunkkal kötni? 
A hatályos szabályozás a házastársak
egymással szembeni és a harmadik
személy hitelezőknek a házastársak-
kal szembeni védelme érdekében a
szerződésnek jogi képviselő által el-
lenjegyzett magánokiratba, vagy 
közokiratba – olyan irat, amelyet a
bíróság, közjegyző, közigazgatási 
szerv a saját eljárása során állított ki
meghatározott formában – foglalá-
sához köti mind a szűk, mind a tágabb
értelemben vett szerződések tekinte-
tében.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Kedves Olvasóink!
AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN NAGYON SOK PANASZ ÉRKEZETT 
SZERKESZTŐSÉGÜNKBE, HOGY LAPUNK NEM JUTOTT EL AZ

OLVASÓKHOZ. MIVEL A PROBLÉMÁKAT MÁSHOGY NEM TUDTUK 
ORVOSOLNI, EZÉRT JANUÁRTÓL MÁS TERJESZTŐVEL DOLGOZUNK, 

LAPUNK A MAGYAR POSTA SEGÍTSÉGÉVEL JUT EL ÖNÖKHÖZ. 

A Gödöllői Szolgálatot szerda reggeltől péntek délig juttatják el 
valamennyi, Gödöllő belterületén lévő ingatlanba.

A szerdai megjelenés miatt a hirdetések és hirdetmények leadásának
határideje a megjelenést megelőző hét péntek 12 óra.

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy amennyiben legkésőbb pénteken
nem kapják meg a lapot, azt a lehető legrövidebb időn belül jelezzék

szerkesztőségünknek a 06-20/525-5366–os telefonon (kedd
kivételével), vagy e-mailben: a godolloiszolgalat@gmail.com címen. 

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

„…Azt hiszem azzal, hogy felemelik
az áfát, végleg padlóra küldik a csa-
ládokat. Mindennek felmegy az ára, s
nekem teljesen mindegy, hogy az
élelmiszer áraként vagy adójaként fi-
zetem ki a több pénzt. A pénztárcám-
ban kevesebb marad. Megemelik a
jövedéki adót, amit nem sajnálok, ha
a cigaretta vagy az alkoholos italok
árát megnyomja, de a benzin is drá-
gább lesz tőle, ami megint csak to-
vább fogja emelni az élelmiszerek
árát…” 

Kováts Lajosné

„A miniszterelnök most azzal kam-

pányol, hogy magyar áruk kellenek a
hazai üzletekbe. Az ellenzék erről be-
szél évek óta! Erről akkor, amikor
tönkreteszik a könnyűipart, mert le-
hetővé tették, hogy a bóvli, rossz mi-
nőségű kínai áruval árasztják el Ma-
gyarországot, erről akkor, amikor a
magyar termelők az áruházláncok
üzletei elé öntik az almát, a dinnyét,
stb., mert olyan minimális pénzt
akarnak fizetni érte. Eddig miért nem
tett ezért semmit a kormány?”

V. M.

„A nyugdíjrendszer hosszabb távú
fenntarthatóságának egyik legfonto-
sabb eszköze, hogy az életkor emel-
kedésével arányosan emelkedjen a
nyugdíjkorhatár is. – ez a mondat így
van leírva a programban, elolvas-
tam. És a napokban olvastam azt is
egy elemzésben, hogy ma Magyar-

országon a férfiak születéskor vár-
ható élettartama 68 év. Szóval kor-
rekt dolog 40 éven keresztül fizetni a
nyugdíj járulékot …” 

Tóth Károly

„…Vannak jó elemei, mint például
az,  hogy képviselőknek csak számlá-
val igazolt költséget lehessen elszá-
molni, vagy a tervezett energetikai
fejlesztések, de azért jól el van rejtve
benne néhány újabb csapda, mint
például a Közérdekvédelmi Hivatal
létrehozása. Ez megint egy jó kis víz-
fej lesz, ahol jó pénzeket vesznek
majd fel azért, hogy nem csinálnak
semmit…” 

Bene Zsolt
A hét kérdése: – Ön jó ötletnek
tartja, hogy az  önkormányzati
iskolák újra állami kézbe ke-
rülnek?

A hét kérdése

TERET A BOLDOGSÁGNAK!
Az ember életében több olyan esemény van, amit szívesen közzé tenne, abban a
reményben, hogy mások is osztozzanak boldogságában. Ezeknek az örömhírek-
nek kíván teret adni a Gödöllői Szolgálat új hirdetési rovatában, ahol fény-
képes, vagy szöveges hirdetésben számolhatnak be az érintettek, eljegyzésük-
ről, házasságkötésükről, vagy gyermekük születéséről, illetve küldhetnek szüle-
tés-, vagy névnapi üdvözletet szeretteiknek, ismerőseiknek.
A részletekről bővebb felvilágosítást a 06/20-5255-366-os telefonon, vagy sze-
mélyesen ügyfélszolgálati irodánkban, a Kossuth Lajos u. 1. sz. alatt kaphatnak.

Augusztus 11. és 26. között a Magyar Televízió és a Centrál Film-
stúdió kooprodukciójában tévéfilmet forgattak a Nagy Sándor-
házban. Mint megtudtuk, az alkotók választása azért esett a Gö-
döllői Művésztelep alapítójának egykori lakhelyére, mert a Kaff-
ka Margit regényéből készült tévéfilmadaptáció a szecesszió ko-
rában játszódik, így a helyszín ideális megoldásnak bizonyult. 

A rendező, Esztergályos Károly korábban már többször is járt Gödöllőn, így
számára nem volt ismeretlen a terep; így felkérték a Városi Múzeumot, hogy
bocsássa a rendelkezésükre a házat a forgatás idejére. Emellett készültek fel-
vételek az Erzsébet-parkban is. A Májusi zápor című mű azonban nemcsak a
múlt századelő tekintetében áll közel a  Nagy Sándor házhoz, hanem többé-ke-
vésbé szakmailag is, ugyanis a sztori egy fiatal szobrászművész életét eleveníti
fel. A tévéfilmet – aminek főbb szerepeiben Ónodi Esztert, László Zsoltot és
Nagy Ilonát láthatjuk – az M2 fogja műsorra tűzni, feltehetőleg áprilisban
vagy májusban.

Főszerepben a Nagy Sándor-ház

Filmforgatás Gödöllőn
A Gödöllői Rendőrkapitányság veze-
tője, dr. Mihály István r. ezredes
2009. február 18-án együttműködési
megállapodást írt alá a Szent István

Egyetem rektorával, dr. Solti László-
val. Az együttműködés célja a város
felsőfokú intézményébe járó fiatalok
áldozattá válásának megelőzése, a
rendezvényeken fokozott rendőri je-
lenlétet biztosítása. 

Február 19-én a Gödöllői Királyi
Kastély ügyvezető igazgatójával, dr.
Révész T. Mihállyal írt alá együtt-
működési megállapodást a Gödöllői
Rendőrkapitányság vezetője. Az ösz-
szejövetelen megfogalmazták, hogy
javítani kell a Gödöllőre látogató tur-
isták biztonságérzetét úgy, hogy a
kastély környékén fokozott rendőri
jelenlétet terveznek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
pályázatot hirdet olyan cigány szár-

mazású fiatalok kö-
zépiskolai tanulmá-
nyainak támogatására,
akik vonzódást érez-
nek a rendőri pálya
iránt. A pályázaton
részt vehetnek azok a
cigány származású fia-
talok, akik – évismétlés
nélkül – a középiskola
második vagy harma-
dik évfolyamának va-
lamelyikén tanulnak,
tanulmányi átlagered-
ményük legalább 3,00

és a hivatásos szolgálati jogviszony
létesítésének feltételei közül az alább-i-
ak már a pályázat benyújtásakor telje-
sülnek: magyar állampolgárság, ál-
landó Pest megyei lakóhely, büntetlen
előélet, a hivatásos szolgálat vállalá-
sa, kifogástalan életvitel és jó hírnév a
pályázó vonatkozásában; a pályázó
hozzátartozóinak és a vele egy háztar-
tásban élőknek az életvitele pedig a
szolgálat törvényes és befolyástól
mentes ellátását nem veszélyezteti,
egészségügyi alkalmasság, írásbeli
hozzájárulás a személyes adatok ke-
zeléséhez, valamint ahhoz, hogy e kö-
vetelményeknek való megfelelés meg-
állapítása érdekében a pályázó lakó- és

családi körülményeit, továbbá a koráb-
bi büntetéseire vonatkozó adatokat elő-
zetesen, és a tanulmányi szerződés ha-
tályának tartama alatt a rendőrség bár-
mikor megvizsgálja.

A pályázatot a 2009/2010-es tanév-
ben 3 fő nyerheti el. A pályázatot elnyert
tanulókkal a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság tanulmányi szerződést
köt. A pályázatot írásban kell beadni.
Ennek tartalmaznia kell a pályázó sze-
mélyi adatait (név, születési hely, idő,
anyja leánykori neve, lakcím) és egy
részletes önéletrajzot, amelyből megis-
merhetők családi körülményei, iskolai
tanulmányi eredménye, valamint a jö-
vőjéről szóló elképzelése.

A pályázat megküldésének határide-
je: 2009. március 20. Postacím: Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Humán-
igazgatási Szolgálat 1557. Budapest,
Teve u. 4-6.

A pályázat elbírálását a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság állományából
kijelölt személyekből álló bizottság
végzi.

A pályázatok elbírálása során a je-
lentkezők előzetes alkalmassági vizsgá-
laton vesznek részt és egyénileg szemé-
lyes elbeszélgetésre kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje
2009. április 30. Ezt követően az elbí-
rálás eredményéről a pályázókat levél-
ben értesítik. A pályázatról a Gödöllői
Rendőrkapitányságon bővebb informá-
ciót kaphatnak az érdeklődők.

Rendőrségi hírek – együttműködés a SZIE-vel és a királyi kastéllyal

Javítani kell a közbiztonság helyzetén

Solti László és Mihály István

A cigány kultúra néprajzi és
történeti kutatása a Kárpát-
medencében címmel konfe-
renciát rendezett Bódi Zsu-
zsanna jogász, néprajzos, mű-
velődésszervező emlékére a
Magyar Néprajzi Társaság és a
Szent István Egyetem Gazda-
ság- és Társadalomtudományi
Kara február 18-20-ig Gödöl-
lőn. Az elhangzott előadások-
ból tanulmánykötet készül. 

A konferenciát köszöntő Villányi
László dékán elmondta, hogy a Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Kar
érzékenyen figyeli a társadalmi válto-
zásokat, mert csak így tud eleget tenni
küldetésének: elősegíteni a hallgatók
értelmiségivé válását. Ezt a célt szol-
gálta a Romológiai és módszertani
tanszék közelmúltbeli létrehozása, s
még korábban a romológiai gyűjte-
mény befogadása. Mindkét műhely
lehetőséget kínál más egyetemeken
tanulóknak is a gödöllői ismeretszer-
zésre. 

Bódi Zsuzsanna 1949-ben szüle-
tett Hajdúböszörményben és 2007 vé-
gén hunyt el. Pályáját a Gödöllői Vá-

rosi Tanácsnál kezdte, majd 1977-ben
őt nevezték ki a Pest megyei cigány-
ügyi titkárnak. Később a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságán dolgozott.
1992-ben a Magyar Művelődési Inté-
zet Nemzetiségi Osztályának munka-
társa lett. 

Sokoldalú nemzetközi kapcsola-
tokat ápolt, s kutatómunkájának ered-
ményeit széles körben publikálta, em-
lékezett rá Eperjessy Ernő, a Magyar
Néprajzi Társaság nemzetiségi szak-

osztályának képviselője. A tanács-
kozás alkalmából mutatta be
Deáky Zita, a SZIE egyetemi do-
cense a SZIE GTK, a Györffy Ist-
ván Néprajzi Egyesület és a Ma-

gyar Művelődési Intézet közös kiadá-
sában megjelent könyvet, Augustini
ab Hortis A magyarországi cigányok
mai állapotáról, különös szokásairól
és életmódjáról, valamint egyéb  tu-
lajdonságairól és körülményeiről cí-
mű XVIII. századi munka magyar
fordítását és az eredeti szöveg kó-
piáját. Ez az első tudományos törté-
neti-néprajzi munka a magyarorszá-
gi cigányokról.

Kép és szöveg: it

Kárpát-medencei kutatások

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

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

Nőnapi műsor 2009
Tavaszi Ajándékkosár 

nem csak hölgyeknek!!!

Helyszín: Művészetek Háza 

Az előadások időpontja: 

március  7. szombat:  14,16 és 18 óra

március 8. vasárnap:  14,16 és 18 óra

Belépőjegy: 100 Ft.

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

A MŰSORBAN KÖZREMŰKÖDNEK: 
Bárdy Péter, Bokor Árpád, Ella Attila, Fábián Bertalan, Falk László, Farkas
Balázs, Gambárné Szántai Ildikó, dr. Gémesi György, Gombosné Suba Ju-
lianna, Hatolkai Szaniszló, Heltai Miklós, Ipacs Piroska,  Kolozs Istvánné,
Kovács Balázs, Köles Krisztián,  Laczkóné Varga Judit, Láncziné Kovács
Ibolya, Lőrincz József, dr. Nánási Éva, Putz Norbert, Rehorovszky Gábor,
Soós Lászlóné, dr. Szabadfalvi András, Szerdi Ildikó, Szűcs Józsefné, dr.
Tamás Márta, Tengelits István, Tóth István, Tóth Tibor, Vilhelm Ferenc,
Varga András, dr. Váginé Farkas Idikó, Zmák Júlia

Rendezők: Pánker László és Prém Katalin

2008 decemberében, mindenki
lázasan készülődött a karácsonyi
ünnepekre, él azonban Gödöllőn
egy fiatalember, akit egészen
más foglalkoztatott. Wirnhardt
Bálint, a Premontrei Szent Nor-
bert Gimnázium kilencedik osz-
tályos tanulója a Dél-Koreában
megrendezett természettudo-
mányi diákolimpián vett részt, és
ért el második helyezést. Vele be-
szélgetett Gazdag Balázs, a Pe-
likán Rádió Szikla című magazin-
jában.

– Hogyan jutott ki erre a versenyre?
– Tulajdonképpen sok tanulmányi

versenyre járok, elsősorban reál tantár-
gyakból, és az egyik ilyen megméret-
tetésen említették, hogy lesz ez a ver-
seny. El is mentem a válogató alkal-
makra, és bekerültem a hat fős magyar
csapatba.

– Volt-e valamilyen különleges fel-
készülés, illetve tanárai mennyire se-
gítettek benne?

– Igen, sok hétvégémet fel kellett ál-
doznom, hiszen ilyenkor külön tanárok
foglalkoztak velünk, olyan feladatokat
oldottunk meg, amiket az iskolában
nem tanulunk. Persze az iskolai taná-
raim is sokat segítettek, az egész felké-
szülés alatt mellettem álltak.

– Ön egy fiatal, átlagos srác, aki
azonban egy kicsit mégiscsak kilóg a
sorból. Az osztálytársai, barátai ho-
gyan reagáltak, amikor megtudták,

hogy egy ilyen versenyen vehet részt?
– Hát először meglepődtek, de aztán

lassanként hozzászoktak a gondolathoz.
Senki nem „stréberezett” le miatta, de
igencsak megszaporodtak a segítséget
kérők száma. Sok osztálytársamnak se-
gítettem a tananyag megértésében.

– Elérkezett a verseny, hogyan kell
ezt elképzelnünk?

– Megérkeztünk Dél-Koreába, és
az első dolog ami feltűnt, az az átható
ételszag volt. Mindenhol ezt lehetett
érezni. Volt egy kis időnk akklimati-
zálódni, aztán elkezdődtek a fordu-
lók. Nagy csarnokokban írtuk a tesz-
teket, általában 3 órán keresztül. A 
szervezés tökéletes volt, mert a ver-
seny mellett valamelyest megismer-
hettük az országot, buszos kirándulá-
sok formájában. A csapat nagyon
nemzetközi volt, szerencsére, mi ma-
gyarok jól beszéltünk angolul, így
könnyen megértettük magunkat más
nemzetek versenyzőivel. Nem úgy

kell ezt a versenyt elképzelni, hogy
napi 10 órában nehezebbnél nehezebb
teszteket írunk. Rengeteg lehetősé-
günk volt egymással ismerkedni.

– Hogyan érintette ami-
kor kiderült, hogy ezüst-
érmes lett?
– A díjazási rendszer sem
úgy működik, mint egy átla-
gos versenyen. Itt százalé-
kok alapján kapjuk a helye-
zéseket, több első és több
második helyezett van. Én
magamat a bronzérmesek
közé vártam, és kicsit csaló-
dott is voltam, amikor nem
hallottam a nevemet. Az fu-

tott át rajtam, hogy nem értem el he-
lyezést. Aztán elkezdték sorolni azok
neveit, akik ezüstérmesek lettek, és
meghallottam: „Bálint Wirnhardt”
először el sem akartam hinni. Sokkal
jobb ez az eredmény mint amire szá-
mítottam.

– Tervezi, hogy részt vesz még
hasonló versenyen? 

– Ezt a diákolimpiát egy korosz-
tálynak rendezik, amiből jövőre én ki-
öregszem, így ilyesmin már sajnos
nem tudok részt venni, de persze, ter-
veim között szerepel, hogy még jó pár
versenyen elinduljak!

Farkas Iván belgyógyász főorvos
rendszeresen tart zenei témájú
előadásokat városunkban. Hogy
hogyan van erre ideje, energiája,
akár rejtélynek is tekintheti, aki
még soha nem beszélgetett el
vele zenéről. 

A zene számára szenvedély, s a szen-
vedély minden akadályt legyőz. Most
„Hallgass a zenére” című – Shakespeare
A velencei kalmárjából való a címet adó
idézet – , Az operaéneklés enciklopédiá-
ja alcímű könyve jelent meg, tekintélyes
méretben, a Tudomány Kiadó gondozá-
sában. 
– Kétezeregyszáz operaénekes pályájá-
nak ismertetése található a könyvemben
– mondja. – A XVII. században élt éne-
kesekkel indul a sor, s ahogy közele-
dünk napjainkhoz, egyre többen lesznek
a magyarok, végül is a könyvben sze-
replőknek körülbelül a tíz százalékát te-
szik ki. Sok jó sztori színesíti az életraj-
zokat, pályarajzokat. 
– Mikor, hogyan kezdett érdeklődni
az opera iránt? 
– Az 1950-es évek elején, ha jól emlék-
szem, tizenhárom éves koromban lát-
tam először operát, a margitszigeti sza-

badtéri színpadon néztük meg a Faustot
és a Trubadúrt. Nincs zenei képzettsé-
gem, nem akartam operaénekes lenni.
Nem szükséges zenésztehetség ahhoz,
hogy az ember szeresse a zenét, egysze-
rűen figyelnie kell rá. Mindig a komoly-
zenei műsorokat kerestem a rádióban,
aztán 1966-tól elkezdtem gyűjteni a le-
mezeket. Naponta átlagosan három órát
hallgatom őket. 
– Mennyit jár operába? 
– Keveset. De hétszázhuszonegy komp-
lett operám van otthon lemezen, egy-
egy műnek több előadása is természete-
sen. Verdi, Wagner, Mozart, Puccini –
talán ők a kedvenceim az operaszerzők
közül. De mégis inkább azt mondha-
tom, hogy mindig az a kedvenc, ami ép-
pen szól körülöttem. 
– Tulajdonképpen mi az opera? 
– Az opera firenzei találmány, a régi gö-
rög színházat akarták újrateremteni,
ahol, mint tudjuk, kórus énekelt. A leg-
jobb tudomásunk szerint az 1590-es
években született meg az első opera, de
nem volt sikere. Claudio Monteverdit
tekinthetjük a műfaj legkorábbi zsenijé-
nek, ő határozta meg, milyen is legyen
az opera formája. Ha belegondolunk,
természetellenes dolog, hogy mindent

énekelve mondanak, de a színpadon
igen nagy hatás érhető el vele.
– Milyen a könyve felépítése? 
– Tizenegy fejezetből áll összesen.
Hogy milyen forrásokból dolgoztam, el-
olvasható a felhasznált irodalom jegyzé-
kében. Az alapforrásom Kutsch 1997-
ben megjelent hatkötetes énekeslexiko-
na volt. A magyar énekeseknek Németh
Amadé karmester könyvére támaszkod-
va néztem utána. A kezdetektől össze-
gyűjtötte, megjelentette a magyar opera-
előadások szereposztásait. A képek
azokról, akik a New York-i Metropoli-
tanben énekeltek, úgy kerültek hozzám,
hogy mint orvos megismertem Würtz
Ádám grafikusművész családját. A
nagypapa öltöztető szabóként dolgozott
a Metropolitan fellépői mellett, képeket,
autogramokat kapott tőlük. Most én 
közlöm ezt a páratlan gyűjteményt.
– Nem mindennapi egyéniségek lehet-
nek az operaszínpadok csillagai.
– Kezdetben a zeneszerzők még szemé-
lyekre írták a szerepeket. Ezáltal egy 
hajdani énekes máig él egy szólamban,
egy áriában. Különösen érdekes jelensé-
gek voltak a kasztráltak, a könyvemnek
„Éneklő gépek az operaszínpadon” feje-
zete szól róluk. Nem lexikont készítet-
tem, tehát nem sorolok fel mindenkit.
Olyanokkal foglalkoztam, azokat vet-
tem be a könyvbe, akiket valamilyen
módon ismerek, akikről tudtam véle-
ményt mondani.   N. A. 

A Sisi Baráti Kör nemrégiben
emlékezett alapításának 15 év-
fordulójára. A civil szervezet
másfél évtized alatt végzett te-
vékenységének bemutatásként
tavaly kultuszkiállítást rendeze-
tett a gödöllői Erzsébet Királyné
Szállodában. Akkor elsősorban
a névadójuk halálának 110. év-
fordulójára emlékeztek: a baráti
kör városunkban élő tagjainak
gyűjteményéből láthattak válo-
gatást az érdeklődők. 

Most újabb helyszínen, ezúttal Szolno-
kon láthatók a gödöllői Sisi-barátok re-
likviái. A Tóth Andrásné által rendezett
az „Erzsébet a mi királynénk” című ki-
állítás egyik szenzációja is Gödöllőhöz
kötődik. A királyné koronázási díszru-
háját „újraélesztő” Czédly Mónika,
ezúttal Erzsébet egy másik híres, feke-
te alkalmi öltözékének másolatát ké-
szítette el. A gödöllői ruhatervezőnek
Koppay József festménye szolgált
mintául. A Sisi Baráti Kör tavaly az
Önöktől tavaly kapott 1 %-os felaján-

lásból Rudolf születésé-
nek 150 évfordulója al-
kalmából,  nálunk eddig
ismeretlen, a trónörökös-
ről szóló zeneműveket

mutatott be a királyi kastély barokk
színházában.

Köszönjük a támogatást és az idén is
számítunk arra, hogy tovább tudjuk
ápolni Erzsébet királyné emlékét.
Adószámunk: 18665790-1-13
sisibaratok@rubicom.hu

A kistérségi együttműködés egyik új ol-
daláról, a civil szféra lehetőségeiről ta-
nácskoztak február 20-án a Művészetek
Házában a gödöllői kistérség civil szer-
vezetei, azon a rendezvényen, amelyet
Nonprofit Információs és Oktató Köz-
pont Alapítvány (NIOK), a Művészetek
Háza  és a Gödöllői Civil Kerekasztal
szervezett.
A résztvevőket Gémesi György, a Gö-
döllői Kistérség Önkormányzatai Több-
célú Kistérségi Társulása elnöke kö-
szöntötte, aki elmondta, ez az együtt-
működés rendkívül sok lehetőséget te-
remt a civil szféra számára, s több terü-
leten erősíthetik az önkormányzatokat.

A kistérségei együttműködés
keretében lehetőség nyílik a
különböző szervezetek mun-
kájának összehangolására, s
így eredményesebb lehet az

adott területen végzett munka. Ehhez az
összehangoláshoz elsősorban párbe-
szédre, kapcsolatépítésre van szükség.
Ennek az elősegítését született meg  a
társadalmi egyeztetések támogatása
program, amelyet a NIOK munkatársa
Oprics Judit ismertetett. Ennek célja,
hogy a civileket bevonja a közigazgatá-
si, és a közfeladatok ellátásával kapcso-
latos döntések előkészítésébe mind he-
lyi, mind kistérségi és regionális szinten.
Így közvetlenül segíthetik a döntésho-
zók munkáját, s egyben erősebb érdek-
érvényesítési lehetőségük is lesz.  Fel-
hívta a figyelmet arra, fontos, hogy ne
várjanak a felkérésre, a párbeszédet a

civil szervezetek is kezdeményezhetik. 
Kovács Gergő Péter kistérségi referens
már konkrétan az együttműködési lehe-
tőségeket is felvázolta előadásában,
melyben a gödöllői kistérséget mutatta
be a résztvevőknek. Nem csak bemutat-
ta a tizenkét települést magába foglaló
társulást, hanem ismertette azokat a te-
rületeket, ahol már most megvan az
együttműködés.  Szólt az új kezdemé-
nyezésekről is, kiemelte azt a nagysza-
bású egészségügyi szűrővizsgálat soro-
zatot, amit ingyenesen vehetnek majd
igénybe a gödöllői kistérség települé-
sein élők.  
A találkozó az előadások mellett a kap-
csolatépítésre is lehetőséget biztosított,
a résztvevők kerekasztal beszélgetésen
cserélhették ki tapasztalataikat és ke-
reshették a konkrét együttműködési le-
hetőségeket. 

Beszélgetés Wirnhardt Bálinttal

Dél-koreai siker

Kapcsolatok kistérségi szinten

Civil kerekasztal

Farkas Iván operaenciklopédiája

Halhatatlan énekesek

Gödöllői siker Szolnokon

Sisi Baráti Kör

A MŰSOR HÁZIASSZONYA: PÉCSI ILDIKÓ
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Ki sem deríthető már, a Ka-
rinthy család melyik tagjának
„találmánya” a meteorológiai
madzag. Idősebb és ifjabb Ka-
rinthy írásában is olvashatunk
róla: ha a madzag száraz, süt a
nap. Ha a madzag nedves, esik
az eső. Ha a madzag himbá-
lódzik, fúj a szél. 

Hasonló egyszerű, de nagy dolgok bi-
zonyítására alkalmas eszközöket,
módszereket ismertet Sinkó Andrea
Szórakoztató kísérletek című, gyere-
keknek szánt könyve. 

A négy őselem, a föld, a víz, a leve-
gő, a tűz köré csoportosítja az ifjú
kísérletezők számára akár csodásnak
is tűnő jelenségeket. A felsorolt négy
elem határozza meg, s akár veszé-
lyeztetheti az életet, ha földrengés,
árvíz, légörvény, tűzvész formájában
találkozunk velük. 

Szerencsére azonban többnyire
nem a félelmetes, pusztító voltukban
nyilvánulnak meg, hanem ellenkező-

leg. A régi magyarok hívták őket a
„négy éltetőnek” is. S akár játszótár-
sak is lehetnek. Még az én gyerekko-
romban úgy játszottunk a földdel, a
levegővel, hogy „putyókáztunk”. Kis
félgömböt készítettünk sárból, belé
lyukat vájtunk, aztán ezzel a lyukkal,
üreggel lefelé a szintén sáros földhöz
vágtuk. Az üregből hirtelen kiszökő
levegő miatt nagyot pukkant. Nemrég
olvastam egy vízzel végezhető játék-
ról: ha az előzőleg a hajunkhoz dör-
zsölt műanyag vonalzót a csapból fo-
lyó vízsugár mellé tartjuk, a vízsugár
elgörbül. Húzódik elfelé a vonalzó-
ban keletkezett elektromosságtól. 

A fentiek éppen nincsenek benne a
Szórakoztató kísérletek című könyv-
ben, de minden más igen. Vagy leg-
alább sok minden más igen. Hogyan
kelthetünk homokvihart egy lezárt
befőttesüvegben? Egy nyitottban pe-
dig vulkánkitörést? Hogyan építsünk
mini gőzhajót? Mini vízimalmot?
Szélzsák, szélkakas, mérjük meg a le-
vegő nedvességtartalmát… Számos

játék játszható például a tojást vízzel,
a jeget pedig tűzzel összehozva. 

Egyszóval, megismerhetik gyer-
mekeink a körülöttük levő való vilá-
got, felkészülhetnek annak meglepe-
téseire. Mert, noha már barangolunk
a virtuális világban, azért valójában
még mindig „a víz az úr”. 
(Sinkó Andrea: Szórakoztató kísér-
letek)

- nád -  

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ha madzag...

2009. február 20-án pénteken
délelőtt a Gödöllői Városi Mú-
zeumba látogatott Yves Ba-
detz, a párizsi Musée d’Orsay
iparművészeti gyűjteményé-
nek igazgatója, Marie-Cécile
Forest, a párizsi Gustave More-
au Mú-zeum igazgatója, Benoit
Gousseau, a Politique Maga-
zine főszerkesztője. 

A rangos francia vendégek az előző
napon, február 19-én Gustave More-
au festőművész kiállítását nyitották
meg Budapesten a Szépművészeti
Múzeumban, és magyarországi prog-
ramként a Gödöllői Városi Múzeu-

mot és főként a szecessziós gödöllői
művésztelep állandó kiállítását láto-
gatták meg. Nagyon elnyerte tetszé-
süket a gödöllői anyag, keresik a le-

hetőséget, hogyan lehet-
ne mindezt Franciaor-
szágban is bemutatni. A
Musée d’Orsay a világ
egyik legnagyobb mú-
zeuma, hatalmas gyűjte-
ménnyel. Megtisztelő,
hogy az ott dolgozó szak-
emberek tudnak a gödöl-
lői művésztelepről, és
hogy rövid magyarorszá-
gi tartózkodásuk alatt a
Gödöllői Városi Múzeu-

mot tüntették ki érdeklődésükkel. Ez
újabb bizonyítéka annak, hogy a gö-
döllői művésztelep az európai kultu-
rális örökség része.   

Párizsba invitálnák a művésztelepi gyűjteményt

Francia vendégek a gödöllői múzeumban

Óriási érdeklődés mellett lé-
pett színpadra szombaton es-
te Gödöllőn a világhírű indiai
Dhwani táncegyüttes. A királyi
kastély barokk színházában
több mint egyórás műsor kere-
tében mutatkozott be a tízfős
csoport.

A gödöllői fellépés az indiai művé-
szeti iskola csoportjának első európai
állomása volt, a Dhwani táncegyüt-
tes ugyanis itt kezdte meg egyhóna-
pos turnéját. Művészetüket a követ-
kező hetekben Szlovákiában, Szlo-
véniában, Horvátországban, Bosz-
niában, Olaszországban és Francia-
országban csodálhatják meg az ér-

deklődők. Hazánkban egyedül ná-
lunk léptek színpadra, Gödöllőt  In-
dai nagykövete, Randzsit Rae vá-
lasztotta ki a fellépés helyszínéül. 
Az est folyamán a közönség olyan

produkciókat láthatott,
amelyek elsősorban a
hindu vallásból merí-
tett történeteket mesél-
tek el. Az indiai tánc az
európaitól jelentősen
eltér; abban különös
jelentőséget kap az arc
és a szem játéka, vala-
mint a kéz és az ujjak
mozdulatai. 
A nagysikerű fellépés

a gödöllői önkormányzat és az indiai
nagykövetség közös szervezésében
valósult meg. A költségeket az Indiai
Köztársaság kormánya finanszírozta. 
A tánccsoport a fellépést követően
továbbutazott Szarajevóba. A mos-

tani turnét a nyáron újabb európai
fellépéssorozat követi, majd az Ame-
rikai Egyesült Államokba indul az
együttes. -bj-
Fotók: Tatár Attila

Nagy sikerrel mutatta
be a Talamba Ütő-
együttes Gödöllő „Bá-
bel” című műsorát a
Művészetek Házában.
A február 19-ei és 20-ai
előadásra már hetekkel
korábban elkapkodták
a jegyeket. Az előadás,
mely igazi zenei kaval-
kád volt, a mai világ-
ban egyfajta üzenet-
ként is felfogható, ami
a zenén keresztül bizo-
nyítja, a különböző né-
pek jól megférnek
egymás mellett. Vala-

hol így működne jól a világ a színpadon túl is. Az előadást Benedek Krisztina és
a Back II Black énekese, Bebe közreműködése tette a korábban megszokottnál is
különlegesebbé. 

Mint elmondta, a rendezvény célja,
hogy bemutassa a különféle történel-
mi keresztény felekezetek hagyomá-
nyos egyházzenei énekgyakorlatát a
zsidó éneklési gyakorlattal kiegészít-
ve, ezúttal nem istentiszteleti, hanem

koncertszerű előadásban. Ennek lét-
jogosultsága az, hogy az egyes fele-
kezetek minőségi, sok évszázados-
évezredes liturgikus énekkultúrája
(zsidó kantilláció, gregorián ének, bi-
zánci ének, korai többszólamúság,
egyházi vokálpolifónia, korálok, gen-
fi zsoltárok, egyházi népénekek) nem
csupán istentiszteleti, vallási érték,
hanem egyben abszolút módon auto-
nóm zenei érték is. Ha nem így lenne,

akkor mindezek nem lennének mind-
máig az európai klasszikus zenekul-
túra gyökerei és alapjai, valamint nem
lennének meg mindezeknek a népze-
nei éneklési gyakorlaton belüli lenyo-
matai.

A rendezvény további célja volt, hogy
felmutassa azokat az énekes műfajo-
kat, melyek végigvonulnak a külön-
böző századok szakrális énekgyakor-
latán, kifejezve mindazt, ami azonos
gondolkodásmód (zsoltárszövegek,
szólisztikus ill. közösen énekelt mű-
fajok, valamint a többszólamúság), és
bemutatva mindazt, ami az egyes fe-
lekezetek sajátos énekkultúrájának a
belső világa.

India világa a Barokk Színházban

Megelevenedett történetek
A zenében nincs széthúzás

Bábel

Vastaps a kastély dísztermében

Ökumenikus kántorkoncert 
Többszöri vastaps jutalmazta a páratlan kezdeményezést: febru-
ár 19-én Szigeti Péter ötlete alapján és szervezésében ökumeni-
kus kántorkoncertet látott-hallott a Gödöllői Királyi Kastély Dísz-
termét zsúfolásig megtöltő közönség. A kezdeményezést és a
résztvevőket Krassay László alpolgármester üdvözölte, majd
Balogh P. Piusz O.Praem., a Premontrei Plébániatemplom kánto-
ra tartott bevezetőt a műsorhoz. 
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GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

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

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

zására, a művészteleppel kapcsolatos tu-
dományos és közművelődési tevékenység 

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

Gödöllői Művésztelep Alapítvány
Adószáma: 19179148-2-13

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

2009. MÁRCIUSÁTÓL

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

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

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

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

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

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

35 éves a Frédéric Chopin
Zeneiskola – 1974-2009

Tisztelettel és szeretettel hívunk és
várunk minden kedves érdeklődőt a
Frédéric Chopin Zeneiskola 35 éves
jubileumi rendezvénysorozatára.
„A zeneiskolám és én”című rajz- és
irodalmi pályázat alkotásai 2009.
március 3-tól megtekinthetők a ze-
neiskola aulájában.
2009. március 3., kedd, 15 óra:
Chopin vetélkedő a zeneiskola
nagytermében.
2009. március 5., csütörtök, 18 óra
kamarazenei hangverseny a zeneis-
kola nagytermében.
Fellépnek a Chopin Zeneiskola ka-
maracsoportjai, valamint egykori ki-
helyezett tagozatainak kamara-
együttesei.
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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!

Hetzel Henrik (1875–1949)

Éppen 100 éve annak, hogy Gödöllő
polgársága egy nagyszerű emberrel
gazdagodott. Ekkor (1909) helyezi
ugyanis ide Darányi Ignác földműve-
lésügyi miniszter (sok más mellett az
Erzsébet-kultusz elindítója) járási fő-
állatorvosnak a Bácskában született,
és ez idáig ott dolgozott Hetzel Henri-
ket.
A Hetzel-család 3 gyermekükkel (Er-
zsébet, Sándor, Frigyes) tehát letelep-
szenek. Az apát – Henrik – egyidejű-
leg megbízzák, a koronauradalmat te-
gye alkalmassá arra, hogy az állator-
vosképzés tangazdaságává válhasson.
A földművelésügyi miniszter ide he-
lyezteti az állatorvosképzés gyakorlati
oktatását a 6465/1899. sz rendeletével, az alábbi meg-
okolással:
„…az Állatorvosi Főiskola III. és IV. éves hallgató szep-
tember 8 és május 31 között 4-5 főből álló soros csoport –
1-1 IV éves [ez az egyetemen belül még e sorok írójának
idején is kiválóan működött un. „primárius/secundárius”
rendszerként] vezetésével minden hétfőn a reggeli vonat-
tal Gödöllőre utazik és onnan a következő vasárnap az es-
ti személyvonattal tér vissza. Szükség esetén egy-két
hallgatót hétfő reggelig az uradalom állatorvosa vissza-
tarthat. A hallgatók útiköltségét a főiskola viseli, szállást
és teljes ellátást a koronauradalom ad. Korcsmázás és ál-
talában lármás szórakozás tilos, a hallgatóknak illedel-

mes magatartást kell a
községben tanúsí-

taniuk. Felügye-
letüket az ura-

dalom állat-
orvosa biz-
t o s í t j a ,
s z ü k s é g -
s z e r ű e n
oktatásuk-

ban az ura-
dalom gazda-

tisztjei is részt
vesznek, elsősor-

ban az állatte-nyész-

tés és az ezzel kapcsolatos
gazdasági üzem működésének
területéről…”
Hatalmas energiával fog a
munkához. Átalakítja az állat-
tenyésztés szerkezetét, felja-
vítja a tehenészet állományát,
sikeresen küzd a mai napig is
kulcsfontosságú meddőség
problémájával.
Egyidejűleg tanári kinevezést
kap az Állatorvosi Főiskolára,
megalapítja és felépíti az első
szülészeti klinikát. Sorra je-
lennek meg a településen írt
szakkönyvei, és elsőként is-
meri fel a „média” szerepét,
mert gazdáknak tart rádióelő-
adásokat.

Nemcsak kiváló oktató, hanem mélyen hívő lélek is. Az ő
kezdeményezésére válik le az evangélikus hitközösség
Aszódról, s lesz önállóvá Gödöllőn. Frigyes fiával meg-
tervezteti és közadakozásból megépítteti az evangélikus
templomot. A templom mindmáig városunk büszkesége.
A család azonban még másról is nevezetes. Életükkel bi-
zonyítják Szentgyörgyi Albert szavait („Tudomány és
művészet ikertestvérek, mert mindkettő a megérzésen, az
intuición alapul”), hiszen Sándor fia, aki angoltanári kép-
zést szerez, meg-
ismerkedik Nagy
Sándor és Körös-
fői-Kriesch Laura
lányával, Laura-
Eszterrel. A fiata-
lok összeházasod-
nak, boldogságu-
kat csak a háborús
évek zavarják
meg (Sándor ka-
rakánságára jel-
lemző, hogy ép-
pen a német meg-
szállás ellen mint-
egy tiltakozva
változtatja meg
nevét Herveyre).

Lencsés György

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
A nagyböjt (latin neve: Quadra-
gesima) a húsvét előtti negy-
ven napos előkészületi idő-
szak, ami hamvazószerdával
kezdődik és húsvétvasárnapig
tart a keresztény egyházi nap-
tárban. Jézus Krisztus negyven
napi böjtölésére, szenvedésére
és kereszthalálára emlékeztet.
Az erre az időszakra eső hat
vasárnap nem számít bele a
negyven napba, nem része a
böjtnek, mert minden vasár-
nap Krisztus feltámadásának
emlékünnepe. Az időszak litur-
gikus színe: a lila. Utolsó hete a
virágvasárnappal kezdődő
nagyhét.

A nagyböjt, vagy más néven negy-
venlőböjt, a lelki megtisztulás, felké-
szülés a keresztények legnagyobb ün-
nepére, a húsvétra. Különböző szer-
tartásokkal találkozhatunk ilyenkor
az egyházban. Régen a hittanulók
(katekumenek) ekkor készültek fel a
keresztség felvételére, ekkor ismer-
kedtek a hittételekkel, Jézus életével.
Húsvét vigíliája (Nagyszombat éjjel)
keresztelték meg a katekumeneket, de
az ókorban minden évben csak ezen a
napon kereszteltek. Sok keresztény
közösségben egész időszakban nem
hangzik fel az istentiszteleteken az al-
leluja.

A böjt, népnyelvi alakjában bűt szó
megbecsülendő régiségünk, hiszen
még a magyar nyelv szakrális pogány
rétegéből került át a keresztény szó-
használatba. A régi idők böjti fegyel-
me igen szigorú volt. A böjti napokon
csak kenyeret, sót és száraz növényi
eledeleket volt szabad enni, és csak
egyszer ehettek napjában. Ennek az
önmegtartóztató életnek számos pél-
dája és nyoma maradt fenn népünk
körében, mutatván azt, hogy a jóked-
vű áldozatban öröme telik. Mutatja
azonban azt is, hogy a nép vallásos
életében is döntő a hagyományok kul-
tusza. Voltak faluk, illetőleg paraszti
közösségek, amelyek a halat nem szá-
mítva, csak növényi eredetű táplálé-
kot vettek magukhoz ebben az idő-
ben, még tejet és tejből készült étele-
ket sem fogyasztottak. Nem zsírral,
hanem olajjal főztek, a böjtös elede-
lek számára több helyen külön edé-
nyeket használtak. 

A nagyböjt kialakulása a későókor-
ra és a koraközépkorra tehető. Az ős-
keresztények húsvét előtt egy-két na-
pos vagy 40 órás böjtöt tartottak, a
források a III. századtól számolnak be
a nagyhétre kiterjedő böjtről: hétfőtől
csütörtökig csak kenyeret, sót és vizet
fogyasztottak, pénteken és szombaton
pedig tartózkodtak az étkezéstől. A
negyven napos böjtről elsőként a ni-
ceai zsinat (Kr. u. 325) tesz említést,
amely arról tanúskodik, hogy a keleti
és a nyugati egyházak eltérő felfogást
vallottak a böjtről. Ez a különbség –
noha az évszázadok alatt formálódott
– a mai napig megmaradt, s tovább

színesítette a reformáció. A római ka-
tolikus egyházban hat héten keresztül
összesen 36 napon át tartott a nagy-
böjt. Később a napok számát felkere-
kítették 40-re. A szigorú nagyböjt ál-
talában már nem szokás, napjainkban
a római katolikusoknál általánosan el-
fogadott, hogy hamvazószerdán és
nagypénteken napi háromszor étkez-
nek, de csak egyszer laknak jól, pén-
teki napokon nem fogyasztanak húst.
Mindezek mellett előtérbe került a
lelki felkészülés jelentősége. 

Görög katolikus egyházban a hét-
főn kezdődő nagyböjtbe nem számít
bele a nagyhét, a vasárnap mellett pe-
dig a szombatot sem tekintik böjtelő
napnak (nagyszombat kivételével).
Ennek megfelelően hét héten keresz-
tül összesen 36 napon át tartott a
nagyböjt. A napok számát szintén fel-
kerekítették, azonban a nyugati rítus-
tól eltérő módon: egy teljes hetet ve-
zettek be előböjtnek, s mindezt meg-
toldották két előkészületi héttel, ami-
kor fokozatosan elhagyták a hús és a
vaj fogyasztását. Ma már a húshagyó
és vajhagyó vasárnappal kezdődő elő-
készületi időszak megtartása nem jel-
lemző. Nagyböjt első napján és nagy-
pénteken az állati eredetű termékek
fogyasztása, szerdán és pénteken pe-
dig a húsé nem megengedett.

Nagyböjt hétköznapjai bűnbánati
napok, amikor a hívők személyesen
döntenek a böjt jellegéről (pl. lemon-
danak általuk kedvelt szokásról vagy
jótékony cselekedetet végeznek).
Mindezek mellett ez a csend idősza-
ka, amikor Istenhez, a családhoz és
önmagukhoz kerülnek közelebb. 

A reformátusoknál a külső szabá-
lyok háttérbe húzódnak, így nincs
előírt nagyböjt. A felekezetalapító
Kálvin szerint szükség szerint lehet
böjtölni, de a húsvétot megelőző idő-
szak elsősorban a lelki felkészülésről
szól.

Az evangélikusok hasonlóképpen
sem böjtölnek, a lelki megújulást tart-
ják szem előtt.

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 szentképeken
15.45: szünet
16.00: dr. Stella Leontin: A búcsújárás spiritualitása

Március 8., vasárnap:

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

Ebéd után lehetőség van a bazilika, kolostor és a Mária-múzeum megtekinté-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 elérhetőségein. Telefon: 28/420-176,
28/510-740, fax: 28/510-742, e-mail: matersal@invitel.hu. http://www.matersalvatoris.hu

A felkészülés ideje

Nagyböjt



A dingó Ausztrália legendás
vadkutyája, holott eredetileg
Dél-kelet Ázsiából származik.
Ezen a földrészen nem tartozik
az őshonos állatok közé, ezt fő-
leg onnan is tudhatjuk, hogy
nem erszényes emlős, hanem
méhlepényes.

Ma az a feltételezés tartja
magát, hogy a fajta közvet-
len őse az indiai farkas (Can-
is lupus pallipes), amit mint-
egy hatezer éve háziasítot-
tak. Ekkor kezdett elterjedni
Ázsia déli részén, majd ez a
háziasított fajta került el In-
donéziába, Borneóra, a Fü-
löp-szigetekre, Új-Guineába,
és mintegy 3500-4000 esz-
tendeje pedig Ausztráliába.
Ott aztán elvadult, és alakult
ki a ma jól ismert dingó. Szí-
ne sárgásbarnától a sötét vö-
rösesbarnáig terjed és sza-
bálytalan fehér foltok lehet-
nek a mellén, a lábán és a
farka végén. Mancsai hosz-
szúak, füle mindig felálló. Érdekessé-
ge, hogy a kutyával ellentétben nem
tudnak ugatni, csak egy magas vonyí-
tó hangot adnak ki. A dingó elnevezés
az Eora őslakosoktól ered, akik Syd-
ney környékén éltek egykor. 

Az  elmúlt évezredek alatt kitűnően
alkalmazkodott környezetéhez, és
vált a kontinens legnagyobb termetű
ragadozójává. Szinte mindenhol meg-
található volt, a sivatagoktól kezdve
az eukaliptuszerdőkön át, a szavannás
területekig. A dingók tehát meghono-

sodtak és elfoglalták helyüket az ős-
honos állatok között. Étrendjük igen
változatos, mintegy 170 élőlényt je-
gyeztek fel, amivel a dingók táplál-
koznak. A rovaroktól és az apróbb
gyíkoktól kezdve a vörös óriás ken-
guruig, a lóig és a vízibivalyig min-
dent elfogyasztanak. Sőt, étlapjukon a
bogyók és gyümölcsök is szerepel-
nek. A háziállatok közül különösen a
juhok között visznek véghez óriási
pusztítást, viszont szerencsére megti-
zedelik az elvadult házikecskéket,
vadkanokat és egyéb fa-
unaidegen patásokat is.
Szintén megfigyelték,
hogy megöli a rókákat
és a macskákat is, sőt a
dingók lakta területeken
ezek a behurcolt raga-
dozók sokkal kisebb
számban fordulnak elő,
mint máshol. A fehér
ember megérkezéséig
szinte egyedüli ragado-
zó volt és nem volt el-
lensége. Azonban az új
telepesek birka és marhanyájaikat
féltve erősen írtották. A dingó üldöző-
ből üldözötté vált. Az egykor oly gya-
kori dingó sok területről mára teljesen
eltűnt. A veszélyeztetett ausztrál ősfa-
jok sorsára jutott. Szintén probléma,
hogy az elvadult házikutyákkal párza-
nak, és így a ma élő állatok több mint
fele hibrid. Szinte utolsó menedék-
ként a Fraser-szigeten találhatóak
még genetikailag tiszta vadkutyák, de
létük itt is veszélybe került. A Fraser-

sziget ma már turisták által igen ked-
velt területté vált, akik sokszor pont
azért jönnek ide, hogy láthassák a
dingókat. Sajnos úgy gondolják, hogy
ezek az állatok épp ugyan olyan ked-
vesek és szelídek mint otthoni ked-
venceik, és nem veszik figyelembe,
hogy a dingó egy vadállat. Sokszor
kézből próbálják etetni az állatokat,
sőt egész közel csalogatják a kempin-
gekhez. Az állatok egy része így telje-
sen hozzá szokott az emberhez, de et-

től még megőrizte vad ösztöneit. Így
fordulhatott elő, hogy az emberektől
már nem tartó állatok a kempingek-
ben emberekre támadtak. 1996-tól 5
év alatt 224 támadást jegyeztek fel.
2001-ben pedig két gyereket támad-
tak meg dingók, ahol az egyiket ha-
lálosan a másikat súlyosan megsebe-
sítették. Ezután az ausztrál kormány
betiltatta a dingók etetését, és ha ma
valakit rajtakapnak 1500 ausztrál dol-
lárra, mintegy 200 ezer forintra bün-
tetik. A 90-es évek végén a szigeteken

egykor gyakori vadlo-
vakat tájidegennek
minősítették és az élő-
hely védelme miatt
befogták, majd elszál-
lították. A dingók ez-
zel egyik legjelentő-
sebb élelmiszerforrá-
sukat veszítették el.
Így bár ezek a geneti-
kailag tiszta állatok a
szigeten védettek,
mégis az élelem hi-
ánya miatt csak kis
részük marad életben.

A kölyköknek kevesebb mint fele éli
meg az egyéves kort. Ma egyes ter-
mészetvédők úgy gondolják, hogy
ezek a genetikailag tiszta dingók a
következő 50 évben teljesen kipusz-
tulnak. Sokan úgy vélik, hogy ezek az
állatok csak úgy maradhatnak fenn,
ha házikedvencként is tarthatóvá vál-
nak. Egyre többen vannak, akik din-
gót kívánnak tartani otthonukban.
Néhány egyed könnyen szocializáló-
dik és ezeket továbbtenyésztik. Ez
nem új keletű dolog, hiszen valami-

kor az őslakosok is fogtak be dingó-
kölyköket, és felnevelve vadászatai-
kon használták őket. A gyengébb
egyedeket pedig elfogyasztották, bő-
rükből takarót készítettek. Ha valaki
azon gondolkodna, hogy szeretne egy
ilyen kutyát, az mondjon le róla,
ugyanis a dingó kivitelét az ausztrál
hatóságok nem engedélyezik. Remél-
jük, ennek a csodálatos egyednek a
sorsa jobbra fordul és még legalább
4000 évig vadászik Ausztrália tájain!

Az ember már alig várja, így tél
végén, mikor jön el az a pilla-
nat, amikor a kertbe kimenve
végre megcsap minket a föld il-
lata. Akkor már biztosak lehe-
tünk benne, igen ez már a ta-
vasz kezdete. És neki is állha-
tunk az első tavaszi munkála-
toknak.

Különös, hogy a „földszagot“ egy ta-
lajban élő sugárgomba faj (Actino-
myces) elbomló micéliumai hozzák
létre, még pedig igen speciális kör-
nyezeti viszonyok (magas páratarta-
lom, közepes hőmérséklet, nagy talaj-
nedvesség) mellett. Ha azután kisüt a
Nap és megszikkad a talaj felszíne,
akkor a földszag oly gyorsan és visz-
szavonhatatlanul illan el, akárcsak
egy szép emlék.

Az első feladat: a nagytakarítás a
kertben. Mert a tél folyamán akarva-
akaratlanul összegyűlik a kertben a
szemét, a hulladék, az élet hordaléka,
amelytől ilyenkor illik megszabadul-

ni; a letört ágakat, a félig elkorhadt
lombot szedjük össze és a szerves
anyagokat rakjuk a komposztládába!
A szervetlen, el nem bomló anyagok a
kukába, a kommunális szemétbe ke-
rüljenek.

A gondos kertész a kötött (vályog,
agyag) talajú kert talaját már ősszel
felásta, a rögök a fagy hatására szét-
omlottak, tehát most minél előbb si-
mára kell gereblyézni a földet, hogy
jó ágyat készítsünk a magvetés és a
palánták számára. A laza homoktala-
jokat célszerű tavasszal felásni vagy
ásóvillával fellazítani. A kötött tala-
jok elmaradt ásását is mielőbb el kell
végezni, mert később az ásás nyomán
nehezen felaprózható rögök marad-
nak vissza és az ilyen talajban a mag-
vak nehezen kelnek ki, a palánták pe-
dig nem gyökeresednek meg bizton-
ságosan.

A zord február elejei napokban a
hőmérséklet a kritikus szintre csök-
kent és kárt okozott a fagyokra érzé-

keny szőlőtőkék, az őszibarack és a
kajszibarack fák termőrügyeiben, ez-
ért most, a metszés megkezdése előtt
rügyvizsgálatot kell végeznünk. A
legegyszerűbb és a legmegbízhatóbb
eredményt a rügyek metszlapjának a
vizsgálata adja: a tömzsi, duzzadó ter-

mőrügyet éles késsel hosszában vág-
juk fel! Ha a rügy szövetei élénk zöld
színűek, akkor nincs ok az aggoda-
lomra, mert károsodás nélkül átvé-
szelték a tél viszontagságait. Ha a
rügy csúcsán a szövet elbarnult, akkor
csekély károsodás érte, de ez még
nem jelenti azt, hogy a rügyből – ked-

vező tavaszi időjárás esetén – ne fej-
lődhetne erőteljes hajtás vagy egész-
séges virág. Ha azonban a rügy alapja
vagy a metszlap egész felülete elbar-
nult, akkor ebből termésre nem lehet
számítani.

Itt az ideje, hogy a fűtetlen fóliasá-
torban elkezdjük a magvetést. Most
kell vetni a hónapos retket és a karot-
tát, amelynek a magjait érdemes 4-5
cm távolságra egymástól, papírsza-
lagra ragasztani. Erre a célra rozs-
lisztből vízzel kevert „csirízt“ és ne
szintetikus ragasztót használjunk!
Még ültethetünk nagyobb méretű
dughagymát és vethetünk gyöngy-
hagyma magot is. Az őszi ültetésű fe-
jes saláta palánták pedig hálásak lesz-
nek, ha most juttatunk nekik egy kis
nitrogén műtrágyát.

A fóliával letakart, őszi spenót- és
sóskavetésről eltávolíthatjuk a taka-
rót; a sorközökbe szórjunk érett trá-
gyát és azt sekélyen kapáljuk be!
Lazítsuk fel a földet a rebarbara bok-
rok körül is, hogy a levelek minél
előbb kihajtsanak és a nyelükből pi-
káns mártást vagy kompótot tálalhas-
sunk a család asztalára.

Ahogy hosszabbodnak a nappalok
és emelkedik a hőmérséklet, úgy a
kertben is egyre több lesz a feladat,
megérkezik a várva várt tavasz – min-
dannyiunk örömére!

Február 28-március 1.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 20-9455-495

Gödöllő, Úrréti u. 14.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok

Dingó sors

Gödöllői Szolgálat 92009. február 25. Élő–Világ

Nem csak kertészeknek

Közeleg a tél vége a kertekben

HEROSZ

Vigyél haza!

Tel.: 20/468-7516, 28/421-358

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

a Puskás Tivadar
utcából, február

17-én, kedden hajnalban.

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

TTaalláá ll tt   kkuutt yyaa!!

EE ll ttűűnntt !!
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Február 16-23.: Gyógyszertér Gyógyszertár, Köztársaság út 85. Tel.: 545-720
Február 23-március 2.: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.:418-002

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.

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 Városüzemeltető 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

HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata értékesíti Gödöllőn 

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

LAKÓTELKEK:
1.) A 4003/4 helyrajzi számú, 1272 m2 területű, családi ház építésére alkalmas ingatlan Gödöllőn,

a Damjanich János utca 21/a. szám alatt található.
2.) A 4003/5 helyrajzi számú, szintén 1272 m2 területű, családi ház építésére alkalmas ingatlan Gödöllőn,

a Damjanich János utca 21/b. szám alatt található.
Az ingatlanok közművel ellátatlanok. A Damjanich János utcában víz, elektromos energia, gáz, szennyvíz

és telefon közművek találhatóak.
A telkek eladási ára bruttó 13.737.600 Ft,

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

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

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

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

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

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

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

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

Menetrendi 

változások a 

Gödöllői 

Kistérségben

Tisztelt Lakosság, 
Kedves Utasok!

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

- Kérése, módosítási javaslata, kielégítetlen utazási igénye van?

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

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

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

Ez idő alatt személyesen is megtehetik észrevételeiket.
Számítunk megjelenésükre.

1 százalék

Végh Bencéért Alapítvány

18709003-1-13

Bence 2002 augusztusában elszenvedett autóbaleset miatt nyaktól
lefelé teljesen lebénult, folyamatos gépi lélegeztetésre és 24 órás
felügyeletre szorul. 2003 novemberétől sikerült az  otthoni ápolás 

és oktatás feltételeit megteremteni számára.

Az alapítvány azért jött létre, hogy hozzájáruljon Bence testi és 
szellemi fejlődéséhez szükséges gyógy- és egyéb kezelések, 

gyógyászati segédeszközök, oktatási felszerelések és eszközök, más
berendezések, utazások stb. költségeinek fedezéséhez. (például
csak az életéhez nélkülözhetetlen lélegeztető gépek időszakos 

karbantartása több  mint fél millió forintba kerül).

Kérjük adója 1%-val ön is támogassa az alapítványt!

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy 

2009. február 2-től március 2-ig kifüggesztésre került a
Polgármesteri Hivatal Okmány- és Lakosságszolgálati
Irodáján, Gödöllő város, Településszerkezeti Terv felül-
vizsgálata c. tervdokumentáció. 

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

EHHEZ KAPCSOLÓDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM
2009. FEBRUÁR 26-ÁN 17 ÓRAKOR lesz a 
Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében.
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Napi 3 fogásos menüajánlat: 990 Ft/fő

Elfogadjuk üdülési csekkjét,

Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

HÁZIAS ÉTELEKKEL, KULTURÁLT

KÖRNYEZETBEN

VÁR JUK KEDVES VENDÉGEINKET!

Nyitva tartás:

Étterem: 12–22            Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819

Szobafoglalás és információ: 06 28/ 816-817

info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Könnyed mérkőzésen, maga-
biztosan szerezte meg a há-
rom pontot a Gödöllői SK te-
remlabdarúgó csapata az el-
múlt játéknapon a Szentes
ellen. A mérkőzés embere
Nagy Roland volt, aki 5 gólt lőtt
a 6-2-re megnyert találkozón.

A meccs előtt mindenki azt számol-
gatta, hogy az előző heti Dupont el-
leni sikernek köszönhetően akár az 5.
hely megszerzése sem lehetetlen vál-
lalkozás. Nos, a találkozó után to-
vább nőtt a remény, ugyanis a mieink
nyertek, míg a Dupont-Fortuna ismét
kikapott (ezúttal Kecskeméten), így
már csak egy pont a hátrány két for-
dulóval az alapszakasz vége előtt.
Jól kezdtek Kis János játékosai a
Szentes elleni mérkőzésen, ugyanis
már a 2. percben megszerezték a ve-
zetést Nagy Roland jóvoltából. Ez

megadta az alaphangot és kisvártatva
újabb gólokat ért el csapatunk. Az
U21-es válogatott oszlopos tagjának
számító Nagy további kettő, míg a
szintén korosztályos válogatott
Vidák Balázs egyszer volt eredmé-
nyes. Egy szerencsés góllal ugyan a
vendégek szépíteni tudtak, de a jól
védekező Gödöllő kézben tartotta a
mérkőzést. A második 20 percben

egy kicsit visszavett a tempóból fia-
tal csapatunk. Meg is lett az eredmé-
nye, ugyanis a szentesi alakulat egy
védelmi hibát követően ismét beta-

lált, míg a mieink csak hely-
zetekig jutottak a második
félidő első 10 percében. Is-
mét Nagy Roland törte meg a
jeget, és két gyors góljával
megnyugtató előnyre tettünk
szert.
A hátralévő időben a maga-
biztos előny tudatában, Kis
János edző több olyan játé-
kosnak is lehetőséget adott,
akik eddig keveset, vagy még
egyáltalán nem játszottak a
csapatban. Az eredmény már

nem változott, ennek ellenére mond-
hatni, hogy magabiztosan szereztük
meg a 3 pontot, ezzel egy pontra
megközelítettük a már említett Du-
pontot a tabellán. -tt-

Futsal NB I. – Sima győzelem a Szentes ellen

Nagy Roland ötöt vágott
Február 22-én 8 csapatos te-
remtornán vett részt a Gödöllői
Sport Klub 45 év feletti, Old
Boys csapata Budapesten. 

A tornán a közelmúlt NB I-es és egy-
kori válogatott játékosok egész sora
szerepelt, így duplán elismerő, hogy a
gödöllői öreg halak remek teljesít-
ményt nyújtva, minden meccsüket
megnyerve, kapott gól nélkül arattak
tornagyőzelmet. A gólkirály a gödöl-
lői Vojna Gábor lett 12 találattal, va-
lamint a legjobb kapusnak is csapa-
tunk hálóőrét, Pálinkás Zoltánt vá-
lasztották a szervezők.
A tornagyőztes csapat névsora: Pá-
linkás Zoltán, Gedei Sándor, Rab
Péter, Bánhegyi Béla, Gohér János,
Vojna Gábor, Pataki József, Delea
István, Juhász József, Csongorádi
József.

Utánpótlás foci – Két érem a
hétvégén

Az elmúlt hétvégén több teremtornán
vettek részt a Gödöllői Sport Klub
utánpótlás labdarúgó csapatai. Ko-
vács Szabolcs 1998-as együttese Vá-
cott szerepelt egy 8 csapatos tornán és
végzett a 6. helyen. Az 1997-es
együttes szintén egy 8 gárda részvé-
telével megrendezett tornán vett részt
Gödön. Morvai László tanítványai a
4. helyen zártak. A GSK 1995-ös és
1996-os együttesei Bagon szerepeltek
egy 6 csapatos teremtornán. A 95-ös
korcsoportnak megrendezett tornát
Tóth László tanítványai, az egy év-
vel fiatalabbként szereplő 96-os gö-
döllői gárda nyerte, míg Hegedűs
Csaba U14-es alakulata rosszabb
gólkülönbsége miatt végül a bronz-
érmet szerezte meg. -li-

Labdarúgás – Jól muzsikáltak az öreg halak

Old Boys tornagyőzelem

A sok éves hagyományoknak
megfelelően az elmúlt héten
rendezték, immáron 17. alka-
lommal a városi Sportdíj átadó
ünnepséget. A minden év feb-
ruárjában megtartott díjátadón
az előző év kiemelkedő sport-
eredményeit jutalmazta a vá-
rosi Sport Közalapítvány. 

A hagyományoknak megfelelően
előbb a GEAC aranykoszorús jelvé-
nyeinek kiosztására került sor. A dí-
jakat Solti László, a SZIE rektora ad-
ta át. Ezt követően Gémesi György
polgármester adta át az Év Edzőjének
megválasztott Hollósy László röp-
labdaedzőnek a díjat. Az Év sportoló-
ja felnőtt, egyéni kategóriában har-
madik díjazottja Erdélyi Zsófia atlé-
ta, 2. díjazottja Bontovics Babett
(taekwon-do) és Gémesi Bence vívó
lettek, míg 2008 legjobbja Benkó Ré-
ka vívónő lett. Különdíjat kapott Ba-
lázs Attila teniszező. Utánpótlás ka-
tegóriában 3. lett Végvári Dóra atlé-
ta, második díjat Nagy Petra vívó,
míg az első díjat Deák Nagy Marcell
atléta kapta. A felnőtt csapatjátékos
kategóriában Csernyánszki Kitti

(ritmikus gimnasztika) harmadik díjat
kapott, a 2. díjat ebben a kategóriában
Kötél Dóra röplabdázó érdemelte ki,

míg Gáll Csaba vívó eredményei
alapján első díjat kapott. A juniorok-
nál Nagy Roland labdarúgó-futsal já-
tékos lett a harmadik. A 2. díjat Piffkó
Eszter kosárlabdázó vehette át, míg
Csengeri Petra röplabdázót válasz-
tották 2008 legjobb junior korú spor-
tolójának. A Sport Kuratórium és Gö-
döllő város polgármestere különdíjat
adományozott Csató Sándor részére,
aki több mint tíz éven keresztül ve-

zette egy személyben a
Gödöllői Sport Klubba
2008 nyarán beolvadt
egykori Gödöllői Góliát
egyesületét. A Gödöllő

Sportjáért Díjat ezúttal Batizi Sán-
dor vívóedzőnek ítélték oda. A díját-
adó ünnepségen elismerésben része-

sültek a Jövő Reménységei (a 14 év
alatti, az egyesületek álltal jelölt ki-
magaslóan teljesítő fiatalok vehettek
át ebben a kategóriában díjat), vala-
mint a szövetségi országos bajnoksá-
gokon egyéniben, valamint csapatban
bajnokságot nyerő, illetve dobogós
helyen végzett sportolók. 
Az összes díjazott nevét megtalálják a
www.godollo.hu honlapon.

-tt-

Sportdíj átadó – Remek sporteredményeket díjaztak

Hollósy László az év edzője

Február 20-án tartották a Magyar Vívószövetség tisztújító közgyűlését. A Vívószövetség új elnöke dr. Erős
János lett, míg társelnöknek Szalay-Berzeviczy Attilát választotta a 83 szavazásra jogosult (99 szavazásra jo-
gosult közül ennyien vettek részt a tisztújítón). A szövetség szakmai alelnöke Bernát Zoltán lett, míg a vidéki
sportszervezetek képviseletét az elnökségben dr. Galli Zsolt látja majd el a jövőben. Gödöllői érdekeltsége is
lett a közgyűlésnek, ugyanis az MVSZ 10 elnökségi tagja közé választották Gémesi Csabát, a GEAC vívó szak-
osztályának vezetőjét. -ll-

A vártnál kisebb érdeklődés mellett
rendezte a Szövetség az országos há-
rompróba, nyílt seregszemlét a fővá-
rosban. Ennek ellenére néhány kor-
osztályban az élmezőny színvonalas
küzdelemben döntötte el a helyezé-
seket. Ilyen volt a 14 és 15 éves fiúk,
valamint a 14 éves lányok versen-
gése. A 15 éves Rendik Zsófia és az
egy évvel fiatalabb Varga Fanny sza-
badtéri bajnokhoz méltóan verseny-
zett és győzött.

Eredmények :
13 éves fiúk: 3. hely: Vanó Tamás; 13
éves lányok: 2. hely: Jászai Vanda; 14
éves lányok: 1 hely: Varga Fanny, 2
hely: Csonkics Kinga; 15 éves lá-

nyok: 1 hely: Rendik Zsófi; 3 hely:
Szeghalmi Lili; 15 éves fiúk: 4 hely:
Ambrus Lóránd

MASZ felnőtt nemzetközi ver-
seny – „Szegény az eklézsia”

A külföldiek létszáma és tudása is el-
maradt a régi időkben megszokottól a
Magyar Atlétikai Szövetség által Bu-
dapesten szervezett nemzetközi ver-
senyen. Röviden összefoglalva, sze-
rény verseny volt. Csak néhány szám
érte el a nemzetközi szinvonalat, ez-
zel együtt fiataljainknak jó versenyle-
hetőség volt. Néhányan ezt ki is
használták és jó eredményeket értek
el.

Eredmények:
60 m, nők: 5. hely: Komiszár Kriszta
(7.62 mp.); 60 m gát: 6. hely: Mun-
kácsi Petra (8.91 mp.); Rúd, férfiak:
5. hely: Jaeger Ákos (470 cm), 6.
hely: Várszegi Tamás (470 cm)

Díjátadás – Fülöp Péter elis-
merése

Az Új Európa Alapítvány kuratóriu-
ma 2007-ben hozta létre a MOL Te-
hetséggondozásért díjat, amelyet
évente ítélnek oda. A nyolc díjazott
között volt Sport kategóriában a ki-
váló atlétikai utánpótlásedző, Fülöp
Péter, a Gödöllői EAC trénere.

-ll-

Atlétika – Országos hárompróba, nyílt seregszemle

Két első hely hárompróbában

Az elmúlt héten játszotta a
TEVA-GRC csapata a Magyar
Kupa negyeddöntőjét az UTE
Volley együttese ellen. Hollósy
László tanítványai a könnyed
hazai odavágó sikere után
(3–0) a visszavágón ugyan ve-
reséget szenvedtek (2–3), en-
nek ellenére megérdemelten
jutottak a legjobb négy közé
5–3-as szettaránnyal.

A hazai első meccsen mindvégig ma-
gabiztosan tették a dolgukat a mieink
és helyenként látványos pontokat sze-
rezve könnyedén nyerték a találkozót.
A mérkőzésen nagy visszatérőként is-
mét pályára léphetett a Németország-
ból hazatérő Kránitz Lívia. A buda-
pesti visszavágón úgy lépett pályára
csapatunk, hogy 42 pont elegendő
volt a négy közé jutáshoz. A legjobb
összetételt kereső és az új kubai szer-
zeményt, a feladó Lisandra Pelicie
Kertont is csatasorba állító szakmai
stáb némileg bosszús lehetett, ugyan-
is az első két játszmát elveszítették a
mieink. A hátrány ellenére már ekkor
továbbjutott a Gödöllő, köszönhetően
a már említett 42 pont megszerzésé-
nek. Azért összekapták magukat a ki-
csit dekoncentráltan játszó lányok és
sikerült az egyenlítés, de a döntő 
játszmában ismét a motiváltabban ját-
szó Újpest dominált így végül elma-
radt a TEVA győzelem.

A négyes döntő résztvevői: Vasas,
BSE, Nyíregyháza, TEVA-GRC.

Gödöllőn a négyes döntő –
Nyíregyháza ellen az elődön-
tőben

Eldőlt, hogy a négyes döntőt a Gödöl-
lő rendezheti. A március 6-7-én az
egyetemi sportcsarnokban megrende-
zésre kerülő Magyar Kupa fináléban
az elődöntőket pénteken rendezik,
míg a bronzmeccsre és a döntőre
szombaton kerül majd sor. Az elődön-
tő párosítása: Vasas – BSE-FCSM 16
óra és TEVA-GRC – Nyíregyháza 18
óra. A másnapi helyosztók időpontja:
a bronzmeccs 10 órakor, míg a finálé
a tévéközvetítés miatt (Sport1) 12.30.

Diákolimpia – Hatodik lett a
TIG csapat

Az elmúlt hétvégén rendezték Ikrény-
ben a 2008/2009-es tanévi Diákolimpia
röplabda sportágban a VI. korcsoportos
lányok részére az országos nyolcas dön-
tőt. Pest megyét két csapat képviselte, a
gödöllői Török Ignác Gimnázium, va-
lamint a szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnázium. Péli Sándor és Dóczi Ist-
ván (akit betegsége miatt Krámer Pé-
ter helyettesített) TIG-es tanítványai a
6. helyet szerezték meg a döntőben, az
idei országos bajnok a nyíregyházi Vas-
vári Pál Gimnázium csapata lett. -tl-

Nem zárta jól az elmúlt forduló-
kat a Gödöllői Sakkbarátok
Egyesülete. A GSBE két vereség
mellett, egy döntetlent ért el a
különböző bajnokságokban. 

A négy éljátékosát nélkülöző Gödöllöi
Sakkbarátok vereséget szenvedtek a ri-
vális Jászberénytől az NB II-ben, így a
tizedik helyre estek vissza a tabellán. A
Pest megye I. osztályban a Szigetszent-
márton elleni mérkőzésen a Gödöllő
második csapata döntetlent ért el, ezzel
a második helyre csúsztak vissza, de
egy mérkőzéssel kevesebbet játszott,
mint az élre kerülő Szob. A gödöllőiek

harmadik együttese nagyarányú vere-
séget szenvedett a mesterjelöltekkel le-
ülő Veresegyház csapatától a megyei
I/A. osztályban. A csapat a tizedik
helyen áll.
NB II., Erkel csoport
GSBE – Jászberény: 3,5 – 8,5
Pest megye I. osztály Hoschek László
csoport
GSBE II – Szigetszentmárton 5–5
Pest megye I/a osztály Herczeg Oszkár
csoport
GSBE III. – Veresegyház 0–5
Következő mérkőzés:
Március 1.: Pest megye I. osztály:
Törökbálint II. – GSBE II. -vb-

Futsal NB I., 16. forduló
Gödöllői Sport Klub – Legrand

MCom Szentes 6-2 (4-1)
Gólszerzők: Nagy Roland (5), 

Vidák Balázs.

Deák Nagy Marcell, Nagy Petra, Végvári Dóra, Balázs Attila, Benkó Réka,
Gémesi Bence, Bontovics Babett

Vívás – Sportdiplomácia

Gémesi Csaba az elnökségben

Röplabda – Magyar Kupa döntő Gödöllőn

Négy között a lányok

Magyar Kupa negyeddöntő
1. mérkőzés

TEVA-GRC – UTE Volley 3–0 (11, 15,
15)

Magyar Kupa negyeddöntő 
2. mérkőzés

UTE Volley – TEVA-GRC 3–2 (24, 23, -
23, -27, 12)

Sakk – Kettős vereség és döntetlen

Nem várt eredmények

Nagy Roland válogatott mezben



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Hálás szívvel köszönjük mindenk-
inek, aki Drága Jó Férjem, Éde-
sapánk, Szeretett Nagypapánk Dr.
Vámos János, temetésén részt vett,
sírjára virágot helyezett el, valamint
táviratban, levélben kifejezte
részvétét. Külön köszönjük az Önkor-
mányzatnak, a Premontrei Rendnek
és kezelőorvosainak, hogy minden-
ben támogattak ebben a nehéz
időszakban. Vámos család

INGATLAN

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

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

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

* Sürgősen eladó Gödöllőn 1 és fél-
szobás tégla , konvektoros lakás a
Paál László közben Iár 10,9 MFt  20
772-2428 

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

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

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

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

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

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

* Palotakerten 2 szobás, erkélyes,
parkra néző lakás eladó Iár 10,5 MFt
20-804-2102

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

* Sürgősen eladó kertvárosban 2
szoba+ konyha+étkezős tégla, kon-
vektoros 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 fűtés-
es 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, tégla konvektoros,
jó állapotú 2 szobás, 57nm-es lakás
Iár 11,5 MFt 20-804-2102

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

* Palotakerten  I emeleti erkélyes
2 szobás egyedi fűtésmérős lakás
alkalmi áron eladó Iár 10,8 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 leg-
nagyobb telekválasztéka!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

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

* Eladó Újépítésű, 3 szoba+nappalis
70%-os készültségű ikerház
Gödöllőn. Iár 16 M FT 20 804-2102

* Alvégben 2+2 félszobás teljesen
felújított családi ház 800 nm-es gon-
dozott telken eladó. Iár 29,8 MFt 20
772-2428

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

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

* Gödöllőn a 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 állapot-
ban lévő (5 éve felújított), erkélyes
lakás 13,3 mFt-ért eladó. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

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

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

* Gödöllőn csendes belvárosi utcában
100 nm alapterületű, 3 szobás családi
ház 600 nm-es telekkel. Iá: 18,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, 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, mel-
léképületekkel, 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 felújí-
tott, 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, melléképülettel.
Iá: 17,2 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 laká-
sos, téglaépítésű háztömbben eladó
95 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon
jó állapotú egyedi fűtésű, erkélyes
lakás 270 nm-es telekrésszel. Iá: 20,9
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 állapotban
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

* Valkón 2 szoba, konyha, fürdős-
zobás, 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
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-Új építésű erkélyes lakások tárolóval tégla,
cirkófűtés 3176m2 bekerített parkosított
telken 2009 évvégi átadással 17,8 MFt-tól.

-Új építésű lakás 71m2 nappali+2 szoba
terasz 213m2 kert  20,4MFt.

-Lakás Palotakert 1. em. 62m2
egyediesített fűtésű parkettás 12,8MFt.

-Lakás Palotakert 3. em. 61 m2 2 szobás
egyediesített fűtésű  12,6MFt.

-Lakás Kazinczy krt 3. em. házkp fűtésű
60 nm 2 szobás  11MFt.

-Lakás Ambrus köz 2.em. 64m2 2,5 szobás
erkélyes  13,8 MFt.

-Új lakóház Újfenyves nappali+4 szoba
543m2 telek kulcsrakész költözhető 33,5 MFt.

-Új lakóház Röges 100 nm nappali+3
szobás 341 nm telek garázs terasz,
választható burkolat, költözhető 1,5
hónapon belül 28,5MFt.

-Épülő lakóház Röges 112m2 309m2 telken
garázs, terasz átadás 2009 évvége 28,8 MFt.

-Panorámás önálló családi ház
Fenyvesben csendes helyen, gyönyörű
kilátással a környező dombokra 188 nm
nappali + 4 szobás 56MFt.

-Kiadó ingatlanokat keresünk Gödöllőn
és környékén hosszútávú bérlők számára.

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.



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

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

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

* FENYVESBEN, középen 1000 m2-
es telek eladó. MALOMDŰLŐBEN 3
hektár jó minőségű szántó eladó,
csere is érdekel. Árak megegyezés
szerint. Tel: (28) 430-853

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

* Eladó Tokod-E. bányán 600 nöl telek
gyep, legelő besorolással. Horgászok-
nak ideális! Tel: (20) 370-8856

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

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

* Gödöllő központi részén új építésű
4 lakásos társasházban bruttó 74
nettó 64 m2-es tetőteres, egyedi
fűtésű lakás garázzsal együtt eladó.
Ár: 21,9 M Ft. Érd: (20) 549-6337

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

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

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

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

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

* Dányban horgásztó mellett
téliesített, luxuskivitelű faház,
gyönyörűen rendben tartott 793 m2-
es telken eladó. Beépített konyhabú-
tor, fürdőszoba 5,5 M Ft 28/545-065

* Gödöllő-Szada határán új parcel-
lázásban összközműves, 1500 m2
összközműves építési telek 20%
beépíthetőséggel. Bevásárlás,
buszmegálló közelben. 8,500,000 Ft
30/667-4812 28/545-065
kód:117/3740

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

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

* Blahai részen, összközműves, sík
1439 m2 építési telek, 32 m2-es
téglaházzal, csodaszép fenyvessel
13.800.000 Ft. Tervezze meg festői
házát!30/629-0266, 28/545-065
114/5583 

* TURÁN 2 generációs tégla és vályo-
gból, szerkezetileg nagyon jó állapotú
ház eladó. Víz és gáz bevezetve, asz-
faltút mellett fekszik, vonat, busz
közelben. Irányár: 10 millió Ft
30/977-6665

* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es
sorházi stúdiólakás kis kerttel Eladó.
A szoba tágas, galériázott, alacsony
rezsi. Irányár: 7.900.000 Ft.
79/3042 06-30-667-3889 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 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, rendezett, 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
konyha, riasztó, redőny. Azonnal
költözhető. Ár: 12,98M Ft. Érd: (30)
2222-686

* HARASZTBAN, sorházban 120 m2-
es nagyon jó állapotú ház eladó tulaj-
donostól, sürgősen. Nappali +3 háló
+2 fürdő. Kertkapcsolatos terasz
mindkét oldalon. Ár: 27,8M. Tel: (30)
241-9391

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

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

* Gödöllőn Kör utcában 2 + fél-
szobás, 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 par-
kettás, új nyílászárókkal, redőnnyel,
klímával, pincehelyiséggel a KÉT
LAKÁS egy 3 szobás, pincés, garáz-
sos családi házra cserélhető érték-
egyeztetéssel. T: (28) 816-016 üz.r.

* 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

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

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

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

* Eladó Remsey körúton 1+2 fél-
szobás, 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 rezsi-
jű 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

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

* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen
kétszobás földszinti öröklakás eladó.
Iár: 10,6 M Ft. Tel: (20) 223-9302

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

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

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

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

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

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

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70
m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kút-
tal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csator-
na + ipari árammal. Csendes, nyu-
godt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30)
562-3475

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

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

* Gödöllőn, Palotakerten 61 m2-es,
kétszobás, harmadik emeleti,
beépített erkélyes, szabályozható
fűtésű lakás eladó. Tel: (30) 211-
0009

* MOST VEGYEN LAKÁST! 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 

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

* MOST VEGYEN LAKÁST! 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 

* 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    

* MOST VEGYEN HÁZAT! GÖDÖLLŐ
KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 55 m2-es,
cirkófűtéses, 2 Szobás magasföldsz-
inten lévő TÉGLALAKÁS leköthető!
Szocpol felvehető rá! Az első két
vásárlónak a konyhabútorunkból 50%
kedvezmény. IRÁNYÁR: 18.500.000
Ft. Konkrét ajánlatért érdeklődjön:
0630-919-5960. Sorszám: 3359.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu  

* Gödöllőn 20 m2-es üzlet főút mel-
lett ELADÓ vagy KIADÓ! Érd: (20)
532-7275

ALBÉRLET

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

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

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

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

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

* ALBÉRLET KIADÓ. Tel: (20) 226-
3007, (28) 416-449

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

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a
belvárosban 75 m2-es földszinti nap-
pali + 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, búorozott
házrész külön bejárattal hosszútávra
kiadó! Érd: (30) 676-4163, (20) 574-
4117

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

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

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

* Gödöllő központjában albérlet
kiadó március 1.-től hosszú távra.
60.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel:
(30) 3017-165

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KIEMELT AJÁNLATUNK:
* GALGAGYÖRKÖN 134 nm-es, nap-
pali +3 szobás, garázsos, felújított, két
generációnak is alkalmas családi ház
2009 nm-es telken (gyümölcsfák, fúrt
kút, patak, erdő) eladó. Iá: 25 m Ft.
* GÖDÖLLŐN, a központtól néhány
percre 96 nm-es, nappali + 2 szobás, 1.
emeleti, téglaépítésű, egyedi fűtésű
lakás, hozzátartozó telekrésszel
sürgősen eladó. Irányár: 20,9 mFt.
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
* Domonyvölgyben, tóparton, lovas-
park mellett csendes környezetben
nappali + 2 szobás, 3 szintes, garáz-
sos, hangulatos lakóház 792 nm-es
parkosított telken eladó. Iá: 29 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 Máriabesnyő Lakóparkban, új
építésű, 68-105 nm-es, társasházi laká-
sok akciós áron eladók.
* Az Isaszegi úton 1500 nm-es, közmű-
vesített ipari terület eladó. Iá: 22,5 mFt.
* A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal, riasztó-
val) bérlővel együtt is eladó. Iár: 17,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Nagyfenyvesben 174 nm-es, nap-
pali +4 szobás, garázsos, 3 szintes
családi ház 900 nm-es, panorámás
telken eladó. Irányár: 40 mFt.
* A Kertvárosban nappali+ 4 szobás, 2
szintes családi ház, 70 nm-es üzlethe-
lyiséggel eladó. Sokféle vállalkozásra
alkalmas!  Iá: 39,5 mFt.
* Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (vállalkozásra al-
kalmas) eladó. Irányár: 52 mFt. 
* A Rögesben 900 nm-es telken 1998- ban
épült, kétszintes, 160 nm-es, nappali+ 3
szobás klimatizált családi ház (parkosított
telek, medence, dupla garázs, pince,
öntöző rendszer) eladó. Iár: 38 mFt.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:
* GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos
ikerházfél eladó. (Gondozott kert, öntöző
rendszer, víztisztító, vízlágyító rendszer,
központi porszívó, riasztó). Iár: 46,9 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 670 nm-es
telken új építésű, 140 nm-es, nappali +3
szobás, családi ház eladó. Iár: 36 mFt.

* VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-
dombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó.  Irányár: 62 mFt.
* VERESEGYHÁZON, a Termálfaluban,
1550 nm-es telken, 260 nm –es, kétsz-
intes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó.  Irányár: 60 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 342 nm-
es telken most épülő 70 nm-es, nappali
+2 szobás, földszintes családi ház
emeltszintű szerkezetkész állapotban
23 m Ft-ért eladó. 
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
* Az Antalhegyen 72 nm-es, 3 szobás,
ikerházi lakás, garázzsal, 80%-os
készültségben, panorámás telek-
résszel eladó. Irányár: 16 mFt.
* Az Ambrus közben 55 nm-es, két
szobás, kiváló állapotú, földszinti
lakás eladó. Iá.: 11,6 mFt.
TELKEK:
* GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában 840
nm-es közművesített telek 45 nm-es
szuterénnal, építési engedéllyel eladó.
15% -os beépíthetőség. Iá: 9 mFt.
* SZADÁN, a Présház utcában 2666
nm-es, panorámás építési telek
(közmű a telek előtt), eladó. Iá:15,5 mFt



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

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

* Kiadó Szadán 2 generációs házrész
iá: 75E /hó. Tel: (30) 948-4013

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

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

* Szőlő utcában 1. emeleten 61 m2-
es lakás kiadó bútorozatlanul. Érd:
(30) 659-2144

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

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

* Gödöllőn Ápr. 1-től kertes házban,
különbejáratú 35 m2-es összkomfor-
tos albérlet kiadó. 35.000 +rezsi. 1
havi kaució szükséges. Érd: (30) 974-
6356

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

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

* Kertvárosban, családi házban 2 szo-
ba, konyha, fürdőszobás tetőtéri lakás
külön bejárattal kiadó. 55.000 + rezsi
+ 1 havi kaució! Érd: (70) 331-6395

* Gödöllő Palotakerten 1 szobás, 44
m2-es bútorozatlan lakás kiadó.
45.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució.
Érd: 06 (70) 339-7943

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

* Gödöllő központjában 1,5 szobás
lakás (45e Ft + rezsi 3 fő részére
ideális) bútorozottan kiadó. Érd: (30)
313-3198

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

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

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

KIADÓ

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

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

* 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

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

* Gödöllőn, Palotakerten üzlethely-
iség kiadó március 1-től. Érdeklődni
a helyszínen vagy a 06 (20) 293
8819-es telefonszámon

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

ÁLLÁS

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

* K-Autócentrum Kft. - Gödöllő új
gépkocsi értékesítőt keres.
Fényképes önéletrajzokat várjuk az
info@chevroletkatona.hu email címre.

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

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

* Language school in Gödöllő is look-
ing for qualified teachers of English
interested and / or experienced in
teaching adults and company class-
es; and an English teacher (or kinder-
garten teacher) interested in teach-
ing English for kids. We offer in-serv-
ice training and development.  Call
06-20/ 250-8732 or send your CV to
info@oktatars.hu.

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

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

* 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

* Gyermekszerető, megbízható óvo-
dapedagógus szakot végző főiskolás
lány gyermekfelügyeletet vállal
Gödöllőn részmunkaidőben!
Betanított munkát, takarítást,
vasalást is vállalok! Hívjon bizalom-
mal: (70) 327-3772

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

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

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

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

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

* Diszpécsert felveszünk gépész
üzemmérnök végzettséggel, sza-
kirányú gyakorlattal. Jelentkezés sza-
kmai önéletrajz, és a végzettséget
igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A
Telefon: (30) 659-7869.

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

* GYEK osztályvezetőt felveszünk
okleveles gépészmérnök
végzettséggel, tervezői jogosultság-
gal és gyakorlattal, vezetői gyakorlat-
tal, valamint angol nyelvtudással.
Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok
másolatainak benyújtásával. Cím: HM
ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 63/A Telefon: (30) 659-7869.”
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Száraz sóterápiás
asztma és allergia
kezelés Gödöllőn!

Évről évre nő hazánkban a légúti
betegségekben szenvedők száma, mint
például az asztma, allergia, szé-
nanátha, légcsőhurut... stb. Most már
Gödöllőn is elérhető az AREC – Száraz
Sóterápia, ami a fulladásos betegségek
kezelésének leghatásosabb eljárása! A
módszerről és annak hatékonyságáról
beszélgettünk a Sóterápia Központ
vezetőjével és Dr. Páll Gabriella aller-
gológus, csecsemő- és gyermekorvos-
sal.

- Miben más ez az eljárás, mint az eddig
ismertek?
- A legfontosabb különbség, hogy az
eddig elterjedt módszereknél a só vizhez
kötött, vizben oldott és azt elpárologtatva
inhalálnak a betegek. Így a hatóanyag
páratartalma 95 %-nál is magasabb és
ezért a hatóanyag nem jut le a tüdő
mélyére, hanem kitapad a légutak falán.
Az AREC-Sóterápia egy modellezett
sóbánya, ahol a bányasót finomabbra
aprítjuk, mint a cigarettafüst és így jut-
tatjuk a légtérbe. Így garantáltan lejut a
tüdő valamennyi hörgöcskéjébe és
feloldja az ott letapadt, pangó
váladékokat. Az ionizáció pedig tovább
növeli a terápia hatékonyságát, mivel a
sószemcsék rátapadnak a hörgőkre, azon-
nal kifejtik gyógyító hatásukat. 
- Hány alkalmat jelent és mennyi ideig
tart a kezelés?
- Prevenció, immunerősítés, megfázásos
betegségek kezelése, dohányzóknak
tüdőtisztítás céljából 10; terápiás kezelés-
nél (hurutos, krónikus betegségeknél,
asztma, allergia esetén)  20 alkalmas
kezelést ajánlunk. Egy bevezető idősza-
kot követően a gyermekek 20-40 percet,
a felnőttek 40-60 percet tartózkodhatnak
a klímahelyiségben. A kezeléseket a ked-
vező hatás eléréséhez ajánlatos egymást
követő napokon igénybe venni.
- Milyen az eljárás hatékonysága?
- Gyermekeknél 80-90%-os javulást, fel-
nőtteknél 10-12 hónapig tartó jelentős
javulást érünk el úgy, hogy 65-75%-kal
csökken a gyógyszer és injekcióigény, a
nehézlégzések gyakorisága és hossza. A
legfontosabb azonban, hogy egy gyó-
gyszermentes eljárásról van szó, aminek
nincsenek mellékhatásai.
- Doktornő, mi a véleménye az AREC-
Sóterápiás kezelésről?
- A légúti fertőzésekben a termelődő
váladék feloldásának, kiürítésének, a
duzzadt nyálkahártya megnyugtatásának
komoly szerepe van. Sokszor éppen az
akadályozza a gyógyulást, hogy a ter-
melődő sűrű váladékot a gyermek nem
tudja jól felköhögni, kiüríteni. A száraz
sóterápiának ezekben a makacs, elhúzó-
dó esetekben igen jó eredménye lehet. A
szakorvosok által rendelt gyógyszeres
kezelés kiegészítésére kiválóan alkalmas.

Elérhetőségünk: Gödöllő, Gábor Á. u. 1.
Info és bejelntkezés: 20/494-2950
Egészségpénztárakkal együttműködünk!
www.arecterapia.hu                             (x)
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* Nyugdíjas hölgy gyermekfelü-
gyeletet, és takarítást vállal. Érd: (30)
874-7565

* 42 éves megbízható asszony heti
2-3 alkalommal takarítói munkát
keres nagy gyakorlattal. Tel: (30)
833-6753

* A Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.
szám alatti intézménye villanyszerelő
végzettséggel rendelkező szak-
munkást keres karbantartási feladatok
elvégzésére. Belépés: 2009. április 01.
Bérezés a KJT szerint. Egyéb informá-
ció személyesen vagy telefonon
Bárdos György műszaki vezetőnél a
28-430-683 telefonszámon

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

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

* Gyakorló angol és német nyelv-
tanárokat keresünk otthonról is
végezhető munkára Hello Teens
Sculfreund szerkesztőség: (30) 248-
0661

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

* Gödöllői AGIP Töltőállomás
munkatársakat keres eladó és
kútkezelő munkakörben. Feltétel:
érettségi. Jelentkezés a helyszínen
(Dózsa Gy. út 61.) önéletrajzzal,
erkölcsi bizonyítvánnyal..

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* ÁTVÁLTOZTATUNK (frizura,
műköröm és smink) és elkészítjük
életed legjobb fotóit. Sminkszalon:
Gödöllő, Kossuth L. u. 2. Tel: (28)
423-174, (30) 280-4149

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

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

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

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

* PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló ler-
akást. Javítás, recsegés megszün-
tetése. Tel: (70) 505-1177.

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



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

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

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

* 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 árnyékolástech-
nikai termékek (reluxa, harmonikaa-
jtó, roletta) megrendelhetők! 06 (20)
3685 888 Péter

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

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

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

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

* Mit tartogat önnek a jövő? Pénzt,
szerelmet, egészséget? Jóslás Tarot
kártyából. 06 70 634 1306

* Feeling ill and don’t know why?
FIND OUT NOW! New UK Allergy Test!
We test 90+ elements with over 95%
accuracy. Special Offer:  8.000 HUF
Contact:   proactivbt@t-online.hu  /
+3670 3301332

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

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

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

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

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

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

* Takarítást, gyermekfelügyeletet vál-
lal leinformálható 40-es nő 10 éves
gyakorlattal. Tel: (20) 428-7840

* FÖLDMUNKÁK kis és nagygépekkel.
Épületbontás, tereprendezés, pince-
tömb, sávalap, víz és gázárok
kiszedése, termő és töltőföld
értékesítés, betonvésés, föld tömörítése
és hengerlése. Tel: (30) 211-0009

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

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

OKTATÁS

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

* Nyelviskolában? Magántanárnál?
Online? Hol és hogyan tanulj
nyelveket? Ne dönts, mielőtt nem
olvastad INGYENES NYELVTANULÁSI
SEGÉDANYAGUNKAT a Sikeres Nyelv-
tanulók Kisokosát. Itt tudod letölteni:
www.oktatars.hu/kisokos

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

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

* TOP-TAN: Bekapcsolódási
lehetőség már működő angol és
német csoportjainkba. Az első alka-
lom felmérésnek számít, tehát
ingyenes. Tanfolyamok és informá-
ciók: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel:
28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

* MATEMATIKA korrepetálás
hétvégén, 7.-8. osztályosoknak. Tel:
(20) 3955-664
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Csicsóné drága,

… a három lánya, csak egy szoknyában
jár! Ez a régi kuplé arra utal, hogy
Csicsóék bizony, szegények. A csicsóka -
ez a földalatti gumós gyökérzetű növény -
amikor ez a dal sláger volt, valóban a
szegények étele volt, mert sovány talajban
is könnyen megterem, s a polgári konyhák-
ban nem is ismerték. De fordult az idő
kereke. Régen a fehér kenyér került az
urak asztalára, ahol manapság a barna, s a
durván őrölt, rozsból, hajdinából stb. sütött
kenyér a keresett. (Mária Antoinette-ről
maradt fenn az anekdota: A Bastillet
ostromló párizsi tömeg zajongását hallva
kérdezte a császárnő: - Miért zajong a nép?
- Mert nincs kenyerük – felelte a
szobalány. – Akkor miért nem esznek
kalácsot?) A kenyér színéhez hasonlóan, a
barna bőr is lenézett volt, rizsporral
fehérítették magukat a nők – manapság
viszont szoláriumban barnítja magát, aki
nem akar lemaradni. 

A csicsóka őshazája Észak-Amerika ahol
vadon ma is előfordul. Hazánkban a bur-
gonya megjelenése előtt, 1664-ben földi alma
néven ismerték. Alkalmas a homoktalajok

megkötésére, ezen kívül nagyon jó gyomfo-
jtó. Esős időjárás esetén 300 q csicsóka is
terem egyetlen hektáron. Hazánkban 20-30
hektáron termesztik csupán, ám
Franciaországban több, mint 200 ezer hektár
a vetőterülete.
A csicsóka tehát divatossá vált. Nehéz fel-
szívódása miatt nem hizlal, ezért kalóri-
aszegénynek kell tekinteni. Cukorbetegek
diétájában kifejezetten ajánlott! Íze kicsit
édeskés, egyedi fruktóztartalma, az inulin
miatt. Lehet erjeszteni, s aztán pálinkát főzni
belőle, ennek íze azonban nem sokkal jobb,
mint a krumpliból készült italnak.
Hűvös, hideg helyen – mint a krumpli - télen
sokáig megmarad. A földből kiemelt gumót
dörzsöléssel le kell tisztítani. Kiváló krém-
levest lehet belőle főzni. Vékony szeleteket
olajban sütve remek, mint a rosejbni, azaz
chips. Legnépszerűbb nyersen reszelve,
salátákhoz keverve. Sütőbe téve egészben, 40
perc sütés után a sült héját megvágva kiömlik
forró belseje – ínyenceknek való! 

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



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

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

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

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

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

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten, minden korosztálynak.
Egyéni és kiscsoportos. Egész nap.
Érd: (30) 611-0036 Kollarics Katalin

* ENGLISH Interview Training & C.V.
preparation! Contact:   proactivbt@t-
online.hu  /  +3670 3301332

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

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

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

ADÁS~VÉTEL

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

* 10% AKCIÓ!  Szoptató és terhességi
párnák:  www.thewhiteroom.hu/bodybean
Contact:   proactivbt@t-online.hu  /
+3670 3301332

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

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

* Eladók új fekete női bőrdzseki „L”
méret (15e), zöldes női mappakabát
„40”-es (5e), új fekete férfi bőrkabát
„M”-es (15e), és egy „S”-méretű vilá-
gos bőrkosztüm (20e Ft). Tel: (20)
358-5309 

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Műszakilag kifogástalan állapot-
ban lévő darus IFA eladó. Érd: (20)
9888-629

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

EGYÉB

* Szeretne új életet kezdeni? Együtt
könnyebb megoldani a problémákat
egy megbízható társ oldalán.
Bizalmas, személyre szabott
közvetítés. Legyen önbizalma, hívjon,
hogy segíthessek: (30) 228-4096,
(20) 967-4009

* 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

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

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

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

* Istállótrágya 300Ft/q + szállítás
1000Ft/km, rakodással. Tehéntej
140 Ft/l 9 és 19h. Üszőbornyú ápril-
isban 100 E Ft. Szeles Imre, Gödöllő,
Radnóti M. u. 17. T: (20) 456-0481
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Eladó Gödöllőn egy 1990-es

évjáratú Trabant Combi szgk.

Műszaki és zöldkártya február

végéig érvényes. Irányár: 60eFt

Tel.: 06-20/590-7373
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. MÁRCIUS 4.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Dolányi Sándorné (Lomb u. 36.)
Ruck Márton (Dózsa Gy. út 47.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:

Dömsödy Lászlóné (Paál L. köz 1.)
Bernáczné Kovács Edit (Sík S. u. 4.)

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:

Tóth Jánosné (Esze T. u. 11.)
Nagy Aranka (Vörösmarty u. 2.)

Recept
Kávékocka

HOZZÁVALÓK:
A tésztához: 1/2 zacskó sütőpor, 3 ek rétesliszt, 20dkg darált dió, 12
dkg kristálycukor, 6 db tojásfehérje. A töltelékhez: 12 dkg sütőmarga-
rin, 1,5 dl feketekávé, 12 dkg csokidara, 1 csomag vaníliás cukor, 20
dkg kristálycukor, 6 db tojássárgája.

ELKÉSZÍTÉS:
A felvert tojásfehérjékhez apránként hozzáadjuk a cukrot, a diót, a
lisztet és sütőport. Könnyedén összekeverjük, a masszát egy kikent
sütőformába öntjük, és előmelegített sütőben 25 percig sütjük 170°C
fokon. Kihűtjük. A tojássárgákat kikeverjük a cukorral és a vaníliás cu-
korral, hozzáadjuk a csokoládéport és a feketekávét. Folyamatos ke-
vergetés mellett kis lángon főzzük, amíg besűrűsödik. Amikor lehűlt, a kihabosított margarinnal összekeverjük, aztán a krémet rákenjük
a tésztára.A kihűlt süteményt kockákra vágjuk, és a szeleteket egy-egy szem kávéval díszítjük.

ESKÜVŐI NYÍLT NAP
a Lázár Lovasparkban

2009. február 28-án,
szombaton, 10 órától

A tervezett program részletes leírását
megtekinthetik a www.lazarlovaspark.hu
weboldalon a Friss hírek menüpont alatt.

A rendezvény ideje alatt megtekinthető:
az esküvői vacsorahelyszínek, a terített
asztalok, a ceremóniahelyszín a hintó

érkezésével, ízelítőt adunk lovasbemuta-
tónkból, vezetéssel megtekinthetik
lovasparkunkat, erdei kocsikázás.

Részvételi szándékukat e-mailben
(lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu), vagy
telefonon a 30-683-5341 (Braun Viktória

rendezvényszervező) számon jelezzék!


