
A nagy érdeklődést kiváltó munkák
egyik jelentős eseménye volt, amikor
még karácsony előtt felavatták a mű-
emlék épület és a rekonstrukció alatt
álló park díszkivilágítását. A Kastély-
parkba újratelepített gesztenyesor
mellett több tucat korhű kandelábert
helyezetek el.

Az 1 milliárd 660 millió forintból
megvalósuló fejlesztés eredménye-
ként az elmúlt hetekben a folyamato-
san megújuló épület a nagy érdeklő-
dést kiváltott Horthy-bunker után
újabb különlegességgel bővült. Csak-
nem teljesen elkészült ugyanis az Er-
zsébet-terasz, illetve az itt helyreállí-
tott veranda. A 80 négyzetméteres, fá-
ból készült építménynek réz tetőbo-
rítása lesz, jelenleg ennek a kialakí-
tása van folyamatban. A teraszrész
három földszinti teremből lesz meg-

közelíthető, s ezen át
juthatnak majd be a
látogatók az Erzsé-
bet előkertbe.

Nem csak a kas-
tély külső részén, ha-
nem a belső termek-
ben is folyamatos a
megújulás. Miután a
műszaki feladatok-
kal végeztek, a fűtés
és az elektromos há-
lózat kialakítása be-
fejeződött, a restau-
rátoroké lett a főszerep. Míg ők a fa-
lakon dolgoznak, megtörténik a bur-
kolatok és járófelületek helyreállítása
is.

Várhatóan a belső felújítások május-
ra véget érnek, a romantikus stílusban
újjávarázsolt kert munkálatai pedig a

tervek szerint áprilisában fejeződnek
be. 174 facsemete, 10 ezer cserje, 5000
hagymás növény, 50 ezer évelő került a
földbe az elmúlt hónapokban, tavasszal
pedig 1500 egynyári virágot ültetnek el
a kertészek. A megfelelő vízellátás ér-
dekében 7,5 kilométernyi csőhálózatot

fektettek le, 5 kilométernyi csepegtetőt
építettek ki és 400 öntöző szórófejet
szereltek fel.

A koronázási hétvégére már a láto-
gatók számára a teljes felújított terület
látogatható lesz.

(folytatás a 8. oldalon)
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Tovább szépül és bővül a királyi kastély

Egyre több a látnivaló
A mozgalmas évvégét és újévet követően egy hó-
napra bezárta kapuit a királyi kastély. A patinás fa-
lak között ilyenkor a szakembereké a főszerep, mi-
vel rendszerint januárban végzik el azokat a kar-
bantartási munkákat, amikre a nyitvatartási idő-
szakban nincs lehetőség. A január végi nyitást kö-
vetően pedig ismét izgalmas és érdekes progra-
mok várják majd a látogatókat, s mindeközben fo-
lyamatosan szépül a felújítás alatt lévő Gizella- és
Rudolf szárny. 
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A választások éve lesz 2010
Magyarországon: tavasszal or-
szággyűlési képviselőket vá-
lasztunk, a nyár elején a parla-
ment arról dönt, hogy ki legyen
a köztársasági elnök a követ-
kező öt esztendőben, október-
ben pedig a polgármesterek és
önkormányzati képviselők sze-
mélyéről kell voksolnunk.

Az alkotmány szerint a parlamenti
képviselők általános választását – az
Országgyűlés feloszlása vagy felosz-
latása miatti választás kivételével – az
előző testület megválasztását követő
negyedik év április vagy május hó-
napjában kell megtartani. Az ország-
gyűlési választás kétfordulós, a máso-
dik fordulót az első után két héttel
kell megtartani.

A választásokat hagyományosan
vasárnap tartják – eddig az egyetlen
kivétel az európai uniós csatlakozás-
ról szóló népszavazás volt, amely
szombaton volt –, így várhatóan a
2010-es országgyűlési választást is
vasárnapra tűzi ki az államfő. Sólyom
László köztársasági elnök jelezte,
hogy a lehető legkorábbi időpontra
kívánja kiírni a választást, így való-
színűsíthető, hogy április 11-én lesz
az első és április 25-én a második for-
duló. (folytatás a 3. oldalon)
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A képviselő-testület december
16-ára hirdette meg a 2009. évi
közmeghallgatást a Városhá-
zára. Az eseményt levezető Gé-
mesi György polgármester kö-
szöntőjében felidézte, hogy az
elmúlt évben számos fórumot
hívott össze az önkormányzat -
különösen az útépítéseket
megelőzően – az állampolgá-
rok tájékoztatására, vélemé-
nyük megismerésére. 

Az utóbbi évek közmeghallgatásain
mindig szerepelt egy-egy kiemelt té-
ma. Mikor a kastély felújítása, mikor
a közbiztonság helyzete, mikor pedig
a városi infrastruktúra fejlesztése volt
az időszerű téma, Ezúttal a képviselő-
testület által már elfogadott 2010. évi
költségvetési koncepció fő elemeit is-
mertette a polgármester. 

– Az Országgyűlés megszavazta a
2010. évi költségvetést, amely nagy-
mértékben meghatározza az önkor-
mányzatok mozgásterét – mondta
elöljáróban Gémesi György. – Az eb-
ben szereplő, az önkormányzatokat
közvetlenül sújtó elvonások mellett a
közvetett hatások mintegy 250-300
milliárd forinttal csökkentik a tele-
pülések várható bevételeit. A gazda-
sági visszaesés miatt például 80-100
milliárd forintos iparűzési adóbevétel
kiesés várható. Az 5 százalék pontos
ÁFA emelést és az inflációt sem el-
lentételezi az állami költségvetés az
önkormányzatok számára. Több nor-
matíva névleges értékében is csök-
ken.  

A polgármester többletköltségeket
okozó intézkedésekre is felhívta a fi-
gyelmet. Egyre több hatósági engedé-
lyért kell fizetni. Mindemellett az ön-
kormányzatok újabb és újabb állami
feladatokat kapnak – az ellátásukhoz
szükséges források nélkül. Gémesi
György elmondta: javasolták a kor-
mánynak, hogy a gyermekétkeztetés
támogatásában érvényesítse a szociá-
lis rászorultság elvét, mert ezzel meg-
takarítást érhetnének el az állam és az
önkormányzatok is, de ezt az ajánla-

tot – mint több másikat – lesöpörték
az asztalról.  

Gödöllő 2009-re 200, 2010-re 100
millió forinttal kevesebb iparűzési
adóbevételt tervez, mégis többet von
el ebből a bevételből az állam a város
magas adóerő-képessége miatt. Ked-
vezően hatott a város múlt évi gaz-
dálkodására, hogy amit lehetett, az
megtakarítottak. Ennek eredménye-
ként mintegy 210 millió forint műkö-
dési pénzmaradvány keletkezett, ami-
ből az idei elvonások egy része pótol-
ható lesz. A 2010-es költségvetés is
remélhetően egyensúlyban tartható
lesz, ha nem következik be az ország-
ban az eddigit meghaladó gazdasági
visszaesés. Gödöllőn a meghatározó
vállalkozások várhatóan nem kény-
szerülnek nagyobb arányú elbocsájtá-
sokra. De ez nem elég. A helyi tarta-
lékok további feltárására van szük-
ség. Az új óvodában beinduló két cso-
port bérköltségét például a jelenlegi
keretekből kell kigazdálkodni. 

A polgármester azt is elmondta,
hogy a jövő évi terveket egyeztette a
kulturális és oktatási intézmények, a
szakszervezetek és a sportszervezetek
képviselőivel. Az oktatás abszolút el-
sőbbséget élvez a mai helyzetben is.
Nagyobb leépítéseket az idén nem
tervez az önkormányzat, de ha továb-
bi forráscsökkenés éri a várost, akkor
az elkerülhetetlen lesz. 

Az önerőből és pályázati támogatá-
sok révén megvalósuló fejlesztések
egy része a város idegenforgalmi
vonzerejét javítja majd – s éppen a tu-
rizmus lehet a jövőben a város egyik
kenyere. 

Megújul a Főtér, a MÁV állomás,
az Alsópark, a Művészetek Háza. Az
utóbbi átalakítása takarékosabb ener-
giafelhasználást is eredményez majd.
Mindemellett – a gazdasági vissza-
esés ellenére! – benépesül a Gödöllői
Ipari Park. 

Az M31-es út megépülésével pedig
felértékelődik a város, értékesebbé
válnak az ingatlanok és az új út mér-
sékelheti a városon átmenő forgal-
mat. Az elkerülő út közeli meg-

építésére ugyanis egyelőre nincs 
esély. 

A városi utak építésének üteme
csökkeni fog az idén – de szerencsére
a belterületi utak 92-93 százaléka már
szilárd burkolatú. A járdaépítésre for-
dítható keret megmarad. Várhatóan
áprilisban elkészült a korszerű hulla-
déklerakó telep. A hulladékkezelési
szolgáltatás díja csak az infláció mér-
tékében változik.    

Bár igen eredményesen pályázik a
város, sokat küzd az európai uniós pá-
lyázatok nehézségeivel. A szennyvíz-
tisztító telep korszerűsítését gátolja
például az, hogy az unió az ipari 
szennyvíz tisztításának korszerűsíté-
sét nem támogatja. A Gödöllőn kelet-
kező szennyvíz 40 százaléka pedig
ebbe a kategóriába tartozik – beleért-
ve az óvodákban és más közintézmé-
nyekben, de a kevésbé szennyező
ipari üzemekben keletkező szennyvi-
zet is. 

A közmeghallgatáson hozzászóló
állampolgárok foglalkoztak a Dózsa
György úti temetőben történő temet-
kezés, a városi parkolás valamint a
közterületek helyzetével. Felhívták a
figyelmet az utcákon és tereken elő-
forduló sittlerakásra, a megállást itt-
ott lehetetlenné tévő mesterséges aka-
dályok kialakítására, a csapadékvíz-
elvezető csatornák gondatlan eltömé-
sére, s tanácsolták, hogy előrelátób-
ban fásítsák a házuk előtti közterüle-
tet a lakók.  

Gémesi György felhívta a figyel-
met arra, hogy a Dózsa György úti te-
mető nem a város, hanem a katolikus
és a református egyház tulajdona. A
sírhelyért a tulajdonosok kérik a
pénzt, akiknek a temetővel kapcsolat-
ban költségeik is felmerülnek. A vá-
ros az egyházakkal megállapodva a
temető üzemeltetésében vállal részt.
Az önkormányzat többek között belső
utak építésével, a ravatalozó felújítá-
sával járult hozzá a temető szépíté-
séhez. A következő önkormányzati
ciklusban el kell kezdeni az új temető
létesítését. Ehhez a terület rendelke-

zésre áll, hiszen a város azt meg-
vásárolta a máriabesnyői temető mel-
lett és akár 30 évre is elegendő mé-
retű. A gödöllői parkolási rendelet je-
lentősebb módosítására a városköz-
pont megújulása után kerülhet sor. A
központban új mélyparkolók nyílnak
majd meg a jövőben. A MÁV állomás
mellett pedig P+R parkolók létesül-
nek azok számára, akik akár HÉV-vel
akár vasúton igyekeznek az autót le-
téve Budapestre utazni. 

– Az elmúlt években több alkalom-
mal fordultam a képviselőkhöz, a vá-
ros vezetőjéhez útépítéssel kapcsolat-
ban. Minden esetben meghallgatásra
talált a kérésem, sőt, azt lehet monda-
ni, most már meg is valósultak. Egy-
két dolog döcög most a Táncsics
úton, de az is befejezés előtt áll. Ha a
tél nem jött volna, talán meg is lenne
– szólt hozzá Hudák Lajos. –Mindig
idegesít, ha valamit nem jól csinálnak
meg. Talán a legtöbbször Bokor Ár-
pádot, a VÜSZI vezetőjét nyaggat-
tam, de tisztelem, becsülöm őt. Min-
dent megoldottak, csak lassan ment
egy kicsit. Én voltam talán a  türel-
metlen. Jó érzés látni, hogy a város
gazdagodott az útépítéssel, s ezzel azt
hiszem, a mi kényelmünk javul. A
Táncsics út egész évben nagyon le
volt terhelve, óriási forgalmat bonyo-
lítottak le a nehéz teherjárművek.
Előzetesen felmérték a házak álla-
potát. Most, amikor a munkák már
véget értek, vesszük észre az újonnan
keletkezett repedéseket. Kérem az
önkormányzatot, segítsen nekünk ab-
ban, hogy a lakásainkban keletkezett
károkat mielőbb megtérítsék.  

Gémesi György a segítséget meg-
ígérte. Hozzátette: az út helyreállítása
sem fejeződött még be. Mielőtt az el-
számolásra kerül a sor, minden prob-
lémát tisztázni kíván az önkormány-
zat. 

A közmeghallgatás végén a polgár-
mester azt kívánta, hogy bármilyen
csetepatét, huzavonát hoz is 2010,
őrizzük meg a méltóságunkat és a jó
kedélyünket, hiszen, ha jól érezzük

magunkat Gödöllőn, ha szeretünk itt
lakni, akkor nagy baj nem lehet. 

Főtér program: induló közbe-
szerzési eljárások 

A gödöllői önkormányzat a máso-
dik fordulóban is sikeresen szerepelt
a Pest megyei településközpontok fej-
lesztésének támogatására kiírt pályá-
zaton. Az 1 milliárd 217 millió forint
költségvetésű pályázat 936 millió fo-
rint támogatást nyert. Városunk há-
rom projektelemmel pályázott a má-
sodik fordulóra. Ezek a Művészetek
Háza épületének energiahatékony és
funkcióbővítő átalakítása, a Szabad-
ság téren kialakítandó Főtér rehabili-
tációja (közművek+felszín) továbbá a
Gödöllői Városi Piac galéria belső át-
építésének kivitelezése.    

A képviselő-testület az első két
projektelem megvalósítása érdekében
a december 22-i rendkívüli ülésen el-
indította a közbeszerzési eljárást. 

A testület támogatta, hogy a főtér
programmal egy időben szökőkút
épüljön a református templom előtt.
Ehhez az önkormányzat maximum
22,5 millió forint önerőt biztosít.
Ugyancsak támogatta a képviselő-
testület, hogy a Művészetek Háza 
energiahatékony és funkcióbővítő
átalakításával egy időben készüljön el
a színházterem hűtése és szellőztetése
is. Ehhez az önkormányzat maximum
67,5 millió forint önerőt biztosít.  

Geiger Tibor a Gödöllői Táv-
hő Kft új vezetője

Geiger Tibort bízza meg a kép-
viselő-testület január 1-jétől hatá-
rozatlan időre a Gödöllői Távhő Kft.
ügyvezető igazgatói feladatának ellá-
tásával. Erről a december 22-i, rend-
kívüli ülésen döntöttek. 

A képviselő-testület Tóth István
jelenlegi ügyvezető igazgató nyugál-
lományba vonulása miatt írt ki pályá-
zatot a vezetői feladat ellátására. 

A benyújtási határidőig 11 pályázat
érkezett, ebből 5 felelt meg a kiírás
feltételeinek. A pályázatokat elbíráló
bizottság egyhangúlag Geiger Tibort
javasolta ügyvezető igazgatónak, aki
a kft. dolgozója.  

-it-

Nyugodtan nevezhetjük rend-
kívülinek az elmúlt hetek idő-
járását, hiszen amellett, hogy
az ilyenkor elvárt havazás so-
rán egyszerre rendívül nagy
mennyiségben hullott le a hó
és köszöntött be a mínusz húsz
fok alatti hideg, néhány nappal
később már a plusz 20 fok kö-
rüli hőmérséklet tette próbára
szervezetünket, s ezzel együtt
útjainkat is. 

A csaknem negyven fokos hőmérsék-
let-különbség nem kímélte a városi
utakat sem. Többségében a régebbi
aszfaltozású utakon kezdődött meg a
kátyúsodás, de a Kossuth Lajos utca
frissen aszfaltozott része és a régebbi
burkolat találkozásánál is jelentős sé-
rülések keletkeztek. Itt a kivitelező
azonnal elvégezte az ideiglenes javí-
tást, s amint az időjárás engedi, ga-
ranciálisan rendbe teszi a területet.
A városi utakon lévő hibákat a
VÜSZI hidegaszfalttal folyamatosan
javítja. 

Bár a jelentős hőingadozásra nem, a
havazásra fel tudott készülni a VÜSZI,
így amint szükségessé vált, azonnal
munkába tudott állni a hó ügyeletet
ellátó 22 fős  csoport, s a teljes erre a
célra kialakított géppark, a hat szóró-

toló, és a két toló gépjármű is teljes
kapacitással dolgozott. Az idénre ter-
vezett 400 tonna szóróanyagból eddig
140 tonna fogyott el. Mint megtud-
tuk, egy ilyen kiemelkedően nagy ha-
vazás esetében egy műszak alatt kö-

zel 30 tonnát használnak fel, s egy
ilyen napi hó eltakarítás és csúszás-
mentesítés teljes költsége megköze-
líti az egymillió forintot. Fontos
azonban, hogy bármennyire is igye-
keznek a VÜSZI munkatársai, nem
jutnak el egyszerre minden utcába. Az
eltakarítást az ide vonatkozó minisz-
teri rendelet szerint végzik. Eszerint
az I. ütemben mindig az autóbuszjára-
tok útvonalát teszik használhatóvá. A

II. ütemben a
városi gyűj-
tőutak csú-
szásmentesí-
tése és a la-
kótelepi utak
t a k a r í t á s a
történik meg,
majd a III.
ütemben ke-
rül sor a föld-
utak tisztítá-
sára. Váro-
sunkon azon-
ban több

olyan út is áthalad, aminek a karban-
tartása, s ezen belül a hó- és csúszás-
mentesítése nem a VÜSZI, hanem a
Magyar Közút Nonprofit Kft. felada-
ta: a Rét utca, a Blaháné út egy része,
a Hegy utca, a Dózsa György út, az

Állomás utca, az Isaszegi út, a Köz-
társaság út és a Szabadság út járha-
tóságáról ők kötelesek gondoskodni. 

Bár az önkormányzati tulajdonú
épületek előtti járdákat a VÜSZI ta-
karítja, a gyalogos közlekedési utakat

azoknak az ingatlantulajdonosoknak
kell rendben tartani, akiknek az ingat-
lana előtt található. Ez egyaránt vo-
natkozik a különböző cégekre és a
magánházakra; a lakótelepeken pedig
a közös képviselők feladata a járdasza-
kaszok tisztántartásáról gondoskodni.

Az elmúlt hetek havazása váro-
sunkban elsősorban a dombos terüle-
teken – ezen belül is az Antal hegyen
– és a belterülethez csatlakozó üdülő-

területeken okozott problémákat.
Ezeket minden esetben igyekeznek
megoldani, de az ilyen időben nagy
szükség lenne a lakosság és a gépko-
csivezetők együttműködésére is.
Fontos tudni például, hogy mínusz 8

fok alatt az útszóró só nem fejti ki ha-
tását, így nem lehet mindenütt az úgy-
nevezett „fekete” útviszonyokat el-
érni. Ilyenkor elsősorban hó tolással
oldják meg az utak járhatóvá tételét. 

Érdekes azonban, hogy az utóbbi
időben nem egy esetben előfordult,
hogy a lakók nehezményezték, hogy
az eltakarításban résztvevők éjjel is
dolgoznak, és így megzavarják éjsza-
kai nyugalmukat. 

Közmeghallgatás a Városházán

Ha szeretünk itt lakni, akkor nagy baj nem lehet

Tönkreteszi az utakat a rendkívüli időjárás

Erre a télre készültünk fel?

Jelen kiadvÆny a Nemzeti Civil Alapprogram tÆmogatÆsÆval val sult meg.
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(folytatás az 1. oldalról)
Mivel a választást a szavazás előtt 72

nappal kell kiírnia az elnöknek, így Só-
lyom László legkésőbb január 28-án
hirdeti ki az országgyűlési választás ide-
jét. Az országgyűlési választás kétfordu-
lós, a választópolgárok egyéni választó-
kerületi jelöltekre és pártlistákra szavaz-
hatnak. Az új Országgyűlésbe 176 kép-
viselőt egyéni választókerületben vá-
lasztanak meg, a pártlistákra leadott sza-
vazatok alapján pedig 152 területi listás
mandátumot osztanak szét a pártok kö-
zött, és további 58 mandátumot az or-
szágos (úgynevezett kompenzációs) lis-
táról adnak ki.

Az önkormányzati képviselők és a
polgármesterek (valamint Budapesten a
főpolgármester) választását az alkot-
mány szerint az előző általános válasz-
tást követő negyedik év október hónap-
jában kell megtartani. Az önkormányza-
ti képviselők választása egyfordulós, a
választáson a külföldön tartózkodó vá-
lasztópolgárok nem szavazhatnak. A vá-
lasztópolgárok döntenek a helyi képvi-
selő-testület összetételéről, a polgár-
mester személyéről, illetve a megyei
közgyűlés tagjairól.

Az idei harmadik választás a köztár-
sasági elnök személyéről szól majd. Só-
lyom László hivatali ideje 2010 augusz-
tusában jár le, utódjáról július 5-ig, a tá-
vozás előtt 30 nappal kell döntenie a
parlamentnek.

Bár Sólyom László köztársasági el-
nök még nem írta ki az országgyűlési
választás időpontját, a szakapparátus
már megkezdte a felkészülést a válasz-
tás lebonyolítására. A Választási eljárás-

ról szóló törvény előírja a helyi válasz-
tási irodák vezetőinek, hogy minden év
januárjában vizsgálják felül a szavazó-
körök számát, sorszámát és területi el-
osztását. A szavazóköröket a választási
irodák vezetőinek úgy kell kialakítani-
uk, hogy azokba lehetőleg 600-nál több,
ám 1200 választópolgárnál kevesebb
jusson, és minden településen legyen
legalább egy szavazókör. A körzetesítés
a választást érdemben nem befolyásolja;
a választópolgárokat mindössze az
érintheti, hogy egy másik szavazókör-

ben – iskolában, közintézményben –
kell leadniuk szavazatukat. A szavazó-
körök kialakításánál figyelemmel kell
lenni arra, hogy azok nem léphetik át az
egyes választókerületeket. A januári
körzetesítést az indokolja, hogy a vá-

lasztás kitűzésétől a szavazás napjáig
nem lehet település, választókerület és
szavazókör határát, sorszámát megvál-
toztatni, ezt tehát még a választás kitű-
zése előtt el kell végezni a legfrissebb
lakcímnyilvántartás alapján. A körzete-
sítés során az összes címet, ahol válasz-
tópolgár lakik a körzetesítést segítő
szoftverrel besorolják egy szavazókör-
be. Az informatikai rendszer azonban
nemcsak a szavazóköröket tartja nyil-
ván, hanem egyéb választókerületi be-
sorolási adatokat is. A parlamenti vá-

lasztásnál kétféle választási besorolás
létezik: az egyik a területi választókerü-
let, azaz, hogy melyik megyében vagy
Budapesten szavaz a választópolgár, a
másik az országos egyéni választókerü-
leti besorolás, ez utóbbiból 176 van.

Nincsenek könnyű helyzetben
sem az adószakértők sem a
könyvelők, mivel sok és jelen-
tős változást kell nyomon követ-
niük az elmúlt évi adózáshoz
képest. Az elfogadott szabályo-
kat ráadásul máris módosította
az Alkotmánybíróság, ami visz-
szamenőleges hatállyal meg-
szüntette a családi pótlék adó-
alapba vonását, s bizonytalan-
ság övezi az ingatlanok meg-
adóztatását is, az erről szóló
törvényről még nem döntött a
taláros testület. A teljesség igé-
nye nélkül, összegyűjtöttük
azokat a változásokat, ami a
leginkább érinti a pénztárcán-
kat.

Az idei évben 71.500 forintról 73.500
forintra emelkedett a minimálbér és
89.500 forintra duzzadt a garantált bér-
minimum összege. A több néha keve-
sebb, már ami az adózást és a járulék-
fizetést illeti: az olyan társadalombiz-
tosítási kötelezettségeknél ugyanis,
mint a minimumjárulék-fizetés, illetve
a biztosítási kötelezettség elbírálása
csak februártól kell a 73.500 forintot
alapul venni. Január hónapra még a de-
cember 1-jén hatályos minimálbérrel,
tehát a 71.500 forinttal számolunk.

Lényeges változás, hogy az szja
számításánál 2010-től figyelembe kell
vennünk az adóalap-kiegészítést, ami
jelentősen átírja a jövedelem utáni
adózási szabályokat. Az idei minimál-
bérrel számolva ugyanis éves szinten
882 ezer forintos éves jövedelem után
tavaly még 18 százalékot (158.760 Ft)
adóztunk volna, 2010-ben pedig már
az adóalap-kiegészítéssel együtt 1120
140 forint adóalap után 17 százalékos
adót (190.424 forint) fizetünk, vagyis
31.664 forinttal többet, mint 2009-ben
kellett volna ugyanekkora jövedelem
mellett. Jól járnak viszont, akik mun-
kaviszonyban keresnek a minimálbér-
nek megfelelő összeget: ők – az adójó-
váírás következtében – ugyanis idén
13.456 forinttal kevesebb adót fizet-
nek, mint 2009-ben ugyanekkora ösz-
szeg után.

A cégek számára öt százalékponttal
kevesebb lesz a munkavállalók után fi-
zetendő járulék, vagyis a gyakorlatban
ennyivel csökken a foglalkoztatás
költsége. Nem adómentesek viszont az
alkalmazottak moti-
válására szolgáló ca-
fetériaelemek. Január-
tól már csak a számí-
tógép- és internet-
használat marad adó-
mentes, a béren kívüli
juttatási formák egy
része pedig kedvez-
ményes, 25 százalé-
kos adómértékkel
adózik majd – összeg-
határhoz kötötten. Eb-
be a csoportba tarto-
zik az önkéntes nyug-
díjpénztári, az önkén-
tes egészségpénztári,
az önkéntes önsegé-
lyező pénztárba be-
fizetés, az üdülési
csekk, a munkáltató
üdülőjében történő
üdültetés, a meleg ét-
keztetés és a meleg-
étkeztetési utalvány,
az iskolarendszerű
képzés átvállalt költsége, az iskolakez-
dési utalvány és a helyi bérlet meg-
térítése. E kifizetéseket egyéb közte-
her – társadalombiztosítási járulék
vagy egészségügyi hozzájárulás – nem
terheli.

Nem adózik viszont a családi pót-
lék. Bár a kormánynak sikerült meg-
szavaztatnia a parlamenttel, hogy ez a
támogatás adóalap növelő tényező le-

gyen, az Alkotmánybíróság december
15-ei határozatával alkotmányellenes-
nek nyilvánította a családi pótlék adó-
zásnál való figyelembe vételét előíró
rendelkezéseket, és azokat visszame-
nőleges hatállyal megsemmisítette. Az
ehhez kapcsolódóan szeptember óta
már levont és megfizetett adóelőlegek
visszajárnak az adózóknak.

Az elvett családi pótlékot március-
tól, adóbevallásuk beadása után kezdik
majd visszafizetni az érintetteknek,
kamatot azonban nem kapnak utána,
erről ugyanis nem rendelkezett a talá-
ros testület. A Pénzügyminisztérium
álláspontja szerint azért kell ilyen so-
káig várni, a visszafizetésre, mert csak
az adóbevallás alapján tudják megha-
tározni, hogy kinek mekkora összeg
jár vissza. A kormány rendelkezései
csaknem 1,3 millió családra róttak ki
adófizetési kötelezettséget, mintegy
1,9 millió gyerek után jár ez a juttatás a
családoknak. A tárca számításai szerint
mintegy 3 milliárd forintot kell vissza-
fizetniük összesen.

Az elmúlt esztendő másik nagy vi-
hart kavart törvénye a vagyonadó,
pontosabban az ingatlanadó körül még
ma is rendkívül nagy a bizonytalanság.
Ezzel  kapcsolatban is számos bead-
vány született, állítván, hogy a szabá-
lyozás nem teszi lehetővé az arányos
adófizetést. Példaként említik: ha egy
magánszemélynek van egy 29 millió
forintos lakása, az után nem kell fizet-
ni, de ha egy házaspárnak van egy 31
millió forintos lakása, akkor egyen-
ként 15,5 millió forint érték után kelet-
kezik fizetési kötelezettség. Még je-
lentősebb különbség van a tulajdonost
és a vagyoni jogot terhelő adófizetés
között: míg a tulajdoni hányad arányá-
ban osztódik az adó is, ugyanez a va-
gyoni jogok esetében nem áll fenn.
Problémás az indítványozók szerint az
is, hogy az adó alapját, vagyis az ingat-
lanok forgalmi értékét miként kell, le-
het meghatározni.

Sereg András, az Alkotmánybíró-
ság szóvivője ezzel kapcsolatban beje-
lentette: még az első adóbevallás (eva)
dátumáig, tehát február 25-ig ítélet
születhet a vagyonadóról. Addig az
APEH is „várakozó álláspontra” he-
lyezkedett. Az adókalkulátort azonban
már beüzemelték, így aki akarja, az
APEH honlapján kiszámolhatja, men-
nyit is kell(ene) fizetnie. Ám ennek

használatától sokan óvják az érdeklő-
dőket, az adatokat ugyanis hat évig
megőrzi a hivatal.

Az AB döntésétől függetlenül azon-
ban, lehet, hogy csak a választások
után dől el véglegesen a törvény sorsa.
A Fidesz ugyanis többször is kijelen-
tette, amennyiben ők alakíthatják meg
az új kormányt, eltörlik az ingatlan-
adót.

A hírközlési hálózatok azonosí-
tóiról, azaz a telefonszámokról
is szóló kormányrendelet vál-
tozása szerint 2010. január 16-
tól a mobilszámokat csak a tel-
jes formátum, azaz mind a 11
számjegy (belföldi és hálózatki-
jelölő szám, előfizetői szám) tár-
csázásával lehet hívni, és csak
ez a formátum lesz használható
sms- és mms-küldésnél is.

A rendeletet azért kellett meghozni,
mert szükségessé vált a kiosztható hí-
vószámok körének bővítése. A hazai
mobiltelefon-szolgáltatók ügyfélszáma
november végén 11 millió 687 ezer
volt, és ez a szám a következő években
várhatóan tovább növekszik. A rendel-
kezésre álló, kiosztható hívószámok
azonban csak korlátozott számban áll-
nak rendelkezésre, ezért a hívószámok
körének bővítése érdekében meg kel-
lett hozni-e döntést. 

Január közepétől a négy magyaror-
szági mobilszolgáltató 0-val és 1-sel
kezdődő mobilszámot is kiadhat, így
hat millióval bővül a három cég által
kiadható számok összessége. A jelenle-
gi mobilszámok ugyanis csak a
200-0000 – 999-9999 tartományból
használhatóak.

A szolgáltatók és a Nemzeti Hírköz-
lési Hatósággal (NHH) azt javasolja a
mobiltelefon-felhasználóknak, hogy

már a január 16-dikai változás előtt
nézzék át a telefonmemóriában tárolt
számokat, és amennyiben vannak csak
hét számjeggyel beírtak, azokat írják át
a 11 számjegyes formátumra, méghoz-
zá úgy, hogy ne a 0620-as, 0630-as
vagy a 0670-es számot üssék be a tárolt
7 számjegy elé, hanem a +3620-ast, a
+3630-ast vagy a +3670-est, mert így
külföldről is hívhatók a számok.

Az NHH azt javasolja, hogy a cé-
gek és vállalkozások is ellenőrizzék a
SIM kártyával működő riasztók – le-
gyen az akár autóba szerelt, vagy la-
kásban, irodában lévő –, liftek és egyéb
berendezések (pl.: távvezérelhető ka-
zánok) tárcsázási beállítását, hogy azok
2010. január 16-tól is zavartalanul üze-
meljenek.

Fontos tudni, hogy 2010. január 16-
án éjféltől hét számjegy használata ese-
tén a hívás sikertelen lesz, illetve az így
küldött üzenetek nem érkez-nekmeg a
címzettekhez.

A sikertelen hívási kísérletről hang-
bemondás tájékoztatja az előfizetőket,
míg a csak hét számjeggyel küldött
sms-ek és mms-ek nem fognak megér-
kezni a címzetthez.

Mi után és mennyit fizetünk?

Adózás 2010-ben
A választások éve

2010

Mobilhívás csak 11 számjeggyel

Ön átírta már?

Átlagosan 3 százalékkal csök-
kent január elsejétől 338 orvos-
ság ára, ugyanakkor 417 készít-
mény térítési díja átlagosan 1,9
százalékkal lett több. A csök-
kentett árúak között fájdalom-
csillapítók, antihisztaminok,
gombaellenes és bőrgyógyásza-
ti készítmények, antibiotiku-
mok, csontbetegségekre való
orvosságok vannak. 

Az OEP gyógyszerlistája elsejétől 23
új termékkel bővült. Az újonnan tb-lis-
tára kerültek között vannak a Parkin-
son-kór, a cukorbetegség, a glaukóma,
illetve a hangulatzavarok kezelésére al-
kalmas szerek. A generikusok az origi-
nális (eredeti) készítmények hatóanya-

ga új fejlesztés eredménye, sokáig sza-
badalom védi. Ha a szabadalom lejár, a
cég köteles nyilvánosságra hozni a mo-
lekulára vonatkozó főbb ismereteit és
az utángyártható lesz, ezek lesznek az
úgynevezett generikus gyógyszerek.
Az árverseny 2007-es bevezetése je-
lentős megtakarítással járt a biztosítók
kasszájában. Kezdetben átlagosan 23-
25 százalékkal esett több száz gyógy-
szer ára, ám tavaly már csak 737 orvos-
ságé mérséklődött, átlagosan 7,5 száza-
lékkal. Úgy tűnik, a gyógyszercégek-
nek már nem éri meg tovább csökken-
teni az áraikat, inkább kérik a készít-
mények tb-listáról való törlését.

Ezzel együtt az idén számos új ge-
nerikum kerül piacra, hiszen originális
változatuk szabadalmi védettsége lejár.

Emiatt döntött úgy a kormány – illetve
erősítette meg a döntést december kö-
zepén a parlament –, hogy új lehetősé-
get keres. Az úgynevezett salátatör-
vény részeként nemzetközi referencia-
árat vezettek be. Eszerint egy-egy ge-
nerikus gyógyszerhatóanyag-csoport-
ban az öt legolcsóbb európai uniós ár-
hoz viszonyítják a hazai árakat. Ha ez
utóbbiak 40 százalékkal meghaladják a
nemzetközi átlagárat, úgy a biztosító
megvonja tőlük a támogatást. Ettől ár-
csökkentést remél a tb, ám a hazai
gyártók attól tartanak, veszélybe kerül-
nek az exportárak. Mivel nem készül-
tek el a részletes szabályok, ez az intéz-
kedés az év közepén léphet hatályba.

Arról is döntött a parlament, hogy
egyszerűsítik az egyedi méltányosság
alapján igényelhető gyógyszerhez ju-
tást. A gyártók kérhetik a készítményük
rendes támogatási rendszerbe történő
bekerülését.

(j.k.)

Drágulnak a gyógyszerek

Új árképzési szabályok

Sólyom László újévi köszöntője, háttérben a kastéllyal

Bár még hivatalosan nem indult el a kampány, nagyjából már most is tudhatjuk, hogy a pártok Gödöllőn és a
4. számú választókerültben kiket indítanak. Az MSZP feltehetően ismét Fogarasiné Deák Valériát jelöli az
országgyűlési képviselői posztra, míg a Fidesz, a szadai polgármestert, Vécsey Lászlót indítja. Ismét ringbe
száll az újra MDF-es Roszík Gábor, a Jobbik pedig az isaszegi Bartha Krisztina személyében állít képviselő-
jelöltet. Azt egyenlőre még nem tudjuk, hogy az SZDSZ és az LMP színeiben ki méretteti meg magát ebben a
körzetben. Gémesi György, mint azt korábban már említette, nem indul a parlamenti képviselői helyért, az
őszi önkormányzati választásokra készül. Lapunk december 16-ai számában a vele készült interjúban úgy fo-
galmazott: „2010-ben kifejezetten Gödöllőre fogok koncentrálni.”
A miniszterelnök jelöltek személyét is egyre több párt bejelentette már: az MSZP Mesterházy Attilát, a
Fidesz Orbán Viktort, az MDF a csomagjáról elhíresült, balliberális Bokros Lajost, míg a Jobbik Vona Gá-
bort jelöli erre a posztra.
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Az új esztendő kezdete jó al-
kalom arra, hogy különböző
fogadalmakat tegyünk. Kicsik,
nagyok egyaránt ilyenkor ha-
tározzák el, hogy a jövőben
majd mindent másként, job-
ban csinálnak. Kíváncsiak vol-
tunk: Ön tesz-e újévi fogadal-
mat?  

„Az ilyen alkalmak, mint az újév, a szü-
letésnap, vagy egyéb évfordulók, jó al-
kalmak arra, hogy ez ember megfogad-
jon bizonyos dolgokat, ha változtatni
akar. Persze, nem mindig tartom be
őket, de az elmúlt két évben több sikeres
fogadalmat is tettem. Erre nagyon
büszke vagyok, mert  nem volt mindig
könnyű. Az ismerőseimet mindenesetre
nagyon megleptem a kitartásommal.”

Kovácsné

„Nem vagyok ennek a híve, mert
ezeket az emberek döntő többsége
nem tartja be, és nem is veszi komo-
lyan. Szerintem ez olyan, mint ami-
kor a gyerek megígéri, hogy ezután
mindig szót fogad és megcsinálja a
leckéjét. Én is sokszor hallom példá-
ul hogy: „Január elsejétől nem do-
hányzom!” De a tapasztalataim sze-
rint ezeket csak néhány hétig tartják
be az emberek.”

V. Lajos

„A feleségem így szokott le a dohány-
zásról, és így vezettük be, hogy hetente
legalább egyszer a mozgásra is áldo-
zunk időt. Mivel mindketten ülő munkát
végzünk, nagy szükségünk van rá. Mind
a kettőnknek jót tett, sőt a gyerekeink-
nek is, mert például a közös kirándulá-
sokat – ami nálunk korábban nem volt
szokás – nagyon élvezik.  Ennek kö-
szönhetően velük is több időt töltünk.” 

Tóth László

„ Az újévi fogadalomtétel nekem hoz-
zátartozik az ünnephez. Igyekszem
kis dolgokat megfogadni, amit be is
tudok tartani. Ez meghozza az újév
első sikerélményét, s mindenképpen
jót tesz a hangulatomnak. 
Kellemes meglepetés volt azonban
számomra, amikor az egyik ismerő-
sömről kiderült, hogy az újévi foga-
dalmak eredményeként néhány év
alatt leszokott a dohányzásról, egész-
ségesebben étkezik  és míg korábban
csak a „bulizás” érdekelte, hetente
egyszer kulturális programot szer-
vez.” 

J. Anna

A hét kérdése:

– Ön Ön szerint, hogyan dönt
majd az Alkotmánybíróság az
ingatlanadó kérdésében? 

A hét kérdése

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.  

E heti cikkünkben a 2010. január 1-
jétől hatályos igazgatási szolgálta-
tási díjakban bekövetkezett válto-
zásokat ismertetjük a kedves olva-
sókkal.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárá-
sért igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény módosítá-
sáról, valamint a hiteles tulajdoni lap
másolat igazgatási szolgáltatási díjá-
ról szóló 1996. évi LXXXV. törvény
(Díjtörvény) értelmében. E törvény
legutóbbi módosított rendelkezései
2010. január 1-jén léptek hatályba,
ami azt jelenti, hogy a módosított ren-
delkezéseket a földhivatalnál
2010. január 1-je után induló eljárá-
sokban kell alkalmazni. A díjat az il-
letékes földhivatalnál a kérelem
előterjesztésével egyidejűleg a pénz-
tárba történő készpénzbefizetéssel,
vagy amennyiben a földhivatal hiva-
tali helyiségében erre lehetőség van,
az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával, vagy a megyei földhi-
vatal előirányzat-felhasználási keret
számlája javára történő készpénz-átu-
talási megbízással (csekken), illetve
átutalási megbízással lehet megfizet-
ni. Utóbbi két esetben a befizetést
igazolni kell! Az ingatlan-nyilvántar-

tási eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakat az alábbi táblázat
a 2010. január 1-jétől hatályos ren-
delkezéseknek megfelelően tartal-
mazza: Vagyis, az igazgatási szolgál-
tatási díjak mértéke ingatlanonként:
– az első fokú eljárásért 6 600.- Ft,
(általános tételű eljárási díj)
– jelzálogjog bejegyzése, valamint a
bejegyzés módosítása iránti eljárá-
sért 12 600.- Ft,
– a hiteles tulajdoni lap másolat díjá-
nak összege 6 250 .-Ft
Az ingatlan-nyilvántartási döntés el-
len benyújtott fellebbezésért válto-
zatlanul – támadott határozatonként –
10 000.- Ft díjat kell fizetni. Törvény-
ben meghatározott soron kívüli ügy-
intézés kivételével a soron kívüli el-
járás díja – az alapeljárás díján felül –
ingatlanonként 10 000.- Ft, ami 
szintén nem változott, hogy a díjat a
soron kívüli eljárás lefolytatása iránti
kérelem előterjesztésével egyidejűleg
kell megfizetni. A 2010. január 1-
je után induló ingatlan-nyilvántartási
eljárásokban a díjat az eljárás meg-
indításakor annak kell megfizetnie,
illetve a díj megfizetését annak kell
igazolnia, aki az ingatlan-nyilván-
tartási eljárás lefolytatását kéri,
vagy annak, aki a bejegyzés által
jogot szerez. 
Ha az ingatlanon több személy szerez
jogot, illetve válik jogosulttá, a fele-
ket egyetemleges díjfizetési kötele-
zettség terheli. Ha egy földhivatalnál
egyazon ingatlanra vonatkozóan a ké-
relmező többféle jog vagy tény ke-
letkezésének, módosulásának, vagy
megszüntetésének a bejegyzését, vagy
a bejegyzett ilyen jog vagy tény törlé-
sét egy eljárásban kéri, azt az értéket
kell a díjfizetés alapján alapul venni,
amely után a legmagasabb díj jár. 

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

A budapesti székhelyű Európai
Innovációs és Technológiai In-
tézet (EIT) az első Kelet-Euró-
pába települő uniós intéz-
mények egyike. Igazgatótaná-
csa Budapesten döntött arról,
hogy a több mint 20 beérkezett
pályázat közül mely három „tu-
dományos és innovációs társu-
lás” (KIC) kerüljön az unió vé-
dőszárnyai alá. 

Az EIT célja, hogy fokozza Euró-
pában az innovációs tevékenységet.
Ezt azonban nem a klasszikus K+F
(kutatás és fejlesztés) területen ke-
resztül szeretné elérni, hanem össze-
kapcsolva a tudomány és az oktatás
világát az üzleti szférával. A KIC-ek a
társadalom e három szegmenséből ki-
alakított tudásháromszögeket kell,
hogy alkossanak saját területükön. 

Az egyes tudományos és innová-
ciós társulások tehát egyetemeket,
kutatóintézeteket és üzleti alapú vál-
lalkozásokat kapcsolnak össze, hogy
a kutatásokban valóban olyan meg-
oldások szülessenek, melyekre az üz-

leti életben is igény van, és az így
megszerzett tudás beépüljön a jövő
generációk oktatásába. 

Az EIT igazgatótanácsa már koráb-
ban megállapodott arról, hogy az első
három Tudás-innovációs Közösséget
2010-re létrehozzák. Az április 2-án
kiírta első pályázaton a KIC-ek há-
rom téma közül választhatnak, ezek
az info-kommunikáció, a klímavál-
tozás hatásainak mérséklése és a 
fenntartható energia. Az EU a KIC-ek
kiadásainak 25 százalékát fedezi, a
fennmaradó részt a közösségeknek
kell más forrásokból előteremteniük.

A nyertes pályázatokról december-
ben született döntés. A benyújtott pá-
lyázatok között komoly magyar rész-
vétel a Clima-KIC elnevezésű kon-
zorciumban volt, ahol a gödöllői
székhelyű Országos Bioenergetikai
Kompetencia Központ (OBEKK Zrt.)
irányításával, a közép-magyarországi
régió klímatudatos innoválása a cél.
Az OBEKK Zrt. és a Szent István
Egyetem Klímatanácsának közös
programjai révén tehát a Közép-Ma-
gyarországi Régió oktatási és vállal-

kozói környezete lehet a jövőben en-
nek az újabb klímatudatos gazdaság-
fejlesztésnek a célterülete. 

A Clima-KIC a klímaváltozás hatá-
sainak enyhítése és az ahhoz való al-
kalmazkodás érdekében végez majd
kutatásokat négy fő területen. A víz-
gazdálkodásban a túl sok és a túl ke-
vés víz problémájának megoldása, a
termőföldek használatában a környe-
zetkímélő technológia kidolgozása a
feladat megfelelő termelési hozam
mellett. A környezettudatos városok
kutatási terület az alacsony energia-
igényű otthonoktól az autókig terje-
dően keres új megoldásokat. A kocká-
zatok felmérése keretében új techno-
lógiákat kell kidolgozni a környezet
vizsgálatára és az egyes klimatikus
változások előrejelzésére.

A hazai programok képviseletét az
európai Clima-KIC-ben Gémesi
Zsolt, az OBEKK Zrt. nemzetközi
kapcsolatok igazgatója látja el, a
Szent István Egyetem kapcsolódó
programjait pedig dr. Fogarassy
Csaba, a SZIE Egyetemi Klímataná-
csának főtitkára vezeti.

A Magyar Postagalamb Sport-
szövetség 54. Országos Posta-
galamb Kiállítása Gödöllő szá-
mára jubileumi volt, hiszen vá-
rosunk 10. alkalommal adott
otthont a nemzetközi érdeklő-
déssel kísért eseménynek az
egyetem sportcsarnokában. 

Az első nap a galambok érkezésével
telt, a közönség számára pénteken 13-
19 óráig, szombaton 9-18 óráig volt
megtekinthető a kiállítás. 

A postagalamb egyesületeknek
Magyarországon csaknem 5500 tag-
juk van. Ezek az emberek szeretettel,
napi rendszerességgel gondoskodnak
galambjaikról. Madaraikat tréningez-

tetik, hogy azok április és szeptember
között részt tudjanak venni a postaga-
lamb versenyeken. Az eseményen az
ország 30 tagszövetsége egyenként
25 galambbal indulhatott.
A kiállítást Gémesi György polgár-
mester nyitotta meg, elismeréssel kö-
szöntve a postagalambászok közössé-

gét. Ezt követően
Bárdos István el-
nök átnyújtotta szá-
mára a sportszövet-
ség elnöksége által
odaítélt a Magyar
P o s t a g a l a m b
Sportért Arany Fo-
kozat kitüntetést.
Az eseményhez kap-
csolódóan első alka-
lommal tartottak
emlékülést Anker
Alfonz (1925-1979)

tiszteletére. A genetikus lótenyésztés-
sel kapcsolatos kutatásai mellett ki-
emelkedő jelentőségűek a sertéste-
nyésztés területén elért eredményei, a
KA-HYB hibridsertés kitenyésztése
elsősorban az ő érdeme. A postaga-
lamb-tenyésztés területén elért ered-
ményeit napjainkig az egész világon
számon tartják.

Tisztelt Olvasóink!

A Gödöllői Szolgálat terjesztését 2010. januárjától a Lapterjesztő Kft. vég-
zi.  A lapot minden megjelenést követően szerdán, csütörtökön  és pénteken
juttatják el önökhöz. 

Amennyiben a lap időben nem jut el önökhöz, kérjük, hogy jelezzék
azt a szerkesztőségünknek az alábbi elérhetőségeken:  
e-mailen:godolloiszolgalat@gmail.com, telefonon: +36-20-525-366,
vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon a Kossuth Lajos u. 1. szám
alatt.

A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége

Nagy érdeklődés kísérte a GAK
Nonprofit Közhasznú Kft. leg-
újabb programját, amelyet de-
cemberben ismerhettek meg a
városunkban és a térségben lé-
vő, a munkaerő piaci foglalkoz-
tatásban érintett szereplők. A
Foglalkoztatási partnerség:
„Kistérségi együttműködés a
helyi gazdasági és foglalkozta-
tási potenciál erősítésére!” ne-
vet viselő program célja egy új-
szerű összefogás létrehozása
a Gödöllői Kistérségben. 

A hivatalosan 2010 februárjában in-
duló projekt első lépése a Gödöl-
lői kistérség foglalkoztatási helyze-
tének feltárása lesz, amelyet a Szent
István Egyetem Gazdasági és Társa-
dalomtudományi Karával együtt va-
lósít meg a főpályázó szervezet.

A partnerség kialakításának célja a
térségben jelentkező munkaerő-piaci
problémák enyhítése lesz. Az innova-
tív kezdeményezés keretében helyi
szintű, minden érintett szereplőt be-
vonó, ún. foglalkoztatási paktumot
alakítanak ki.  Ennek  lényege, hogy a
foglalkoztatás különböző szereplői
együttműködés keretében találjanak
megoldásokat a helyi foglalkoztatási
és gazdasági problémákra. Ezt az ún.
foglalkoztatási paktumot, mint „leg-
jobb gyakorlatot” tartják számon az

Európai Unióban a foglalkoztatási
problémák kezelésére. A partnerség-
ben együttműködő szervezetek a he-
lyi önkormányzatok, kistérségi társu-

lások, munkaadók, képzőintézmé-
nyek, szociális és munkaügyi intéz-
mények, civil szervezetek, munkavál-
lalók.

A projekt előkészítésére összehí-
vott megbeszélésem 12 helyi nagy-
vállalat és vállalkozás képviselője,
köztük például a Magyar Posta Zrt.,
Caterpillar Magyarország Zrt., Lear
Corporation Hungary Kft., COOP
Vagyonhasznosító és Kereskedelmi
Zrt., Vüszi Gödöllői Városüzemeltető
és Szolgáltató Kft., Észak-Kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális Hulla-

dékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Önkormányzati Társulás, valamint
– többek között – a Közép-Magyar-
országi Regionális Munkaügyi Köz-
pont főigazgatója is részt vett. 

A találkozón többek között  fog-
lalkoztatási paktumszakértőket hall-
gathattak meg a résztvevők a pak-

tumokban rejlő
lehetőségekről,
de megtudhatták
többek között azt
is, milyen ered-
ményeket értek
el azokon a terü-
leteken, ahol már
létrejöttek ha-
sonló együttmű-
ködések. 
Áttekintették az
idei esztendőben
életbe lépő a fog-
lalkoztatást érin-
tő jogszabályvál-
tozásokat is, va-

lamint a résztvevők megtudhatták,
hogyan is változott a foglalkoztatot-
tak aránya 2009-ben. A legfrisebb
adatok szerint a Közép-Magyarorszá-
gi Régióban  a regisztrált munkanél-
küliek aránya 5-6 százalék volt, míg
az elmúlt hónapokban a válság hatá-
sára ez 8 százalékra nőtt.  
A találkozó valamennyi résztvevője
nagy érdeklődéssel fordult a helyi 
szintű foglalkoztatási összefogás felé
és jelezték, a jövőben részt kívánnak
venni a paktum munkájában.

Kép és szöveg: kj

Az egyetem is részt vesz az EU innovációs programjában

A klímaváltozás hatásainak mérséklése a cél

A munkaadóknak és a munkavállalóknak is jó

Foglalkoztatási partnerség 

Tizedszer Gödöllőn 

Postagalamb kiállítás
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Szomorúan  kezdődött az idei eszten-
dő. Január 4-én egy legendától vettünk
végső búcsút, amikor a Dózsa György
úti temetőben örök nyugalomra he-
lyezték  a 91 éves korában elhunyt
Kirchhofer Józsefet. 
A 80 éves koráig aktívan dolgozó ki-
váló szakember nemcsak a verseny-
sportban, hanem a tanítványok ember-
ré formálásában is kiemelkedőt nyúj-
tott. Több mint 1700 sportolót edzett,
versenyzői több mint 100 magyar baj-
noki címet szereztek. Pályafutása so-
rán országos bajnokok és válogatott
versenyzők sorát nevelte fel. Munkája
elismeréseként megkapta a Magyar
Atlétikáért kitüntetés arany fokozatát,
1998-ban Gödöllő város díszpolgára
lett. 
A gyásszertartáson Gémesi György
polgármester így búcsúzott tőle:
„Szomorú szívvel jöttünk végső bú-
csút venni Kirchhofer Józseftől, Jóska
bácsitól, a tanártól, az edzőtől, sport-
társunktól, Gödöllő díszpolgárától. A
tanártól, aki több évtizeden át tanította
és nevelte a gödöllői gyerekeket. Az
edzőtől, akinek áldozatos munkája so-
rán generációk nőttek fel és szerették
meg az atlétikát, értek el országos és
nemzetközi eredményeket. Attól az
edzőtől, aki hosszú évtizedeken át so-
hasem hiányzott a pálya mellől szinte
ott élte az életét. És búcsúzunk a sport-
embertől, akit soha nem szédítettek
meg a technika vívmányai és aki hitt a
kitartó, kemény munkában, mert tudta,
hogy csak az vezet eredményre. Attól a
sportembertől, akit soha nem kamerák
kereszttüze és fotóriporterek hada vett
körül, nem reklámszakemberek tették
ismertté és elismertté, hanem az őt kö-
rülvevők tisztelete és szeretete emelték
örökre naggyá. És búcsúzunk Gödöllő
város díszpolgárától, hiszen Gödöllő-
ért végzett munkája során joggal kapta
meg a legmagasabb városi kitüntetést,
amivel nemcsak szolgálatát ismerte el
a város képviselő-testülete, hanem éle-
tét örökre példaként állította minden
idők gödöllői fiatalsága elé is. De leg-
főképp búcsúzunk az Embertől, aki

megjárta a
hadifogsá-
got és haza-
j ö v e t e l e
után erőt tu-
dott meríteni
a megpró-
báltatások-
ból. Az Em-
bertől, aki
egy nagy gö-
döllői pedagógus generáció talán utol-
só mohikánjaként megmutatta ne-
künk, hogy a sporttal bármely korszak
fiataljait lehet nevelni, hogy a tisztes-
ség, a becsület, a szorgalom, a kitartás
és a korrekt küzdelem az eredménye-
kért időtálló értékek. Búcsúzunk attól
az embertől, aki tudta, hogy a szemé-
lyes példamutatás elengedhetetlen ah-
hoz, hogy mindig hiteles tudjon ma-
radni, példakép lehessen mindannyi-
unk számára ebben a zavaros ellent-
mondásokkal teli világban. Példakép,
akit örökre szívünkbe zárunk és akinek
életéből mindig erőt meríthetünk.
Kedves Jóska bácsi, drága Csosza!
Nagyon nehéz tudomásul venni a
megváltoztathatatlan tényt, hogy töb-
bé nem találkozhatunk. Nincs több be-
szélgetés, nincs több emlékezés és
nincs több együttes gondolkodás a jö-
vőről. Bár a 91 év fantasztikus ajándé-
ka a sorsnak, mégis most kevésnek
tűnik. Kevésnek, mert sokan szeret-
tünk volna még egy kicsit többet, fi-
gyelmet és szeretetet visszaadni an-
nak, aki egész éltében csak adott so-
kunknak. Csendes távozása pótol-
hatatlan űrt hagyott maga után. A le-
genda utolsó fejezete megíródott és mi
mély fájdalommal tudomásul vesszük,
Fő Hőse nagyon hiányozni fog.
Emlékét kiváló eredmények, képek és
történetek, de leginkább szívünk őrzi
meg örökké.”

Kirchhofer Józsefné és leánya kö-
szönetet mondanak mindazoknak,
akik megtisztelték jelenlétükkel
Kirchhofer József búcsúztatását és
ravatalánál elhelyezték virágaikat. 

December 21-én vettek búcsút barátai
és tisztelői dr. Szathmári Elektől. A
köztiszteletben álló gyermekorvost,
akinek munkáját a város Gödöllő
Egészségügyéért Díjjal ismerte el,  az
önkormányzat részéről Krassay Lász-
ló alpolgármester búcsúzatta.
„A XX. század egyik legnagyobb gon-
dolkodója, Teilhardt de Chardin írta,
hogy mi emberek: „Olyan nagy fának
levelei és virágai vagyunk, amelyen
minden a kellő időben s a maga meg-
felelő helyén jelenik meg, az Egészhez
szabva s az Egész rendeltetése sze-
rint.” Minden megszületett ember a
kellő időben és a megfelelő helyen va-
lóság lesz ezen az örökké megújuló
életfán. Jelen van egy történelmi pilla-
natig. Egy emberöltő át, amely tele van
bánattal és örömmel; fájdalommal és
szépséggel. 
Szathmári Elek doktor úr, vagy ahogy
Gödöllőn szeretettel emlegettük: a
„Szatyi”, Erdélyben látta meg a nap-
világot és közel 74 éven át dísze, ékes-
sége volt e nagy életfának. 
Kolozsváron született 1936-ban, az-
után élete derekán gödöllői lakos lett.
Bár jól ismerték őt a környező telepü-
léseken, ahol nagyon sokat dolgozott,
nekünk mégis gödöllői ember maradt,
aki rajongásig szerette a gyermekeket,
és néhol már a második generációnak
is ő volt az orvosa. Nagyszerű diag-
nosztikai érzékkel ismerte fel a beteg-
ségeket. Gyógyított a családi ottho-
nokban, az iskolákban és a rendelőben.
Ha kellett nappal, ha kellett éjjel ment
betegeihez. Mi láttuk az embert, aki
gyakran volt úton. Orvosi táskával a

kezében. Találkoztunk a fehér köpe-
nyes orvossal, aki vizsgálta a gyerme-
keket. Együtt örültünk vele, amikor
megkapta a „Gödöllő Egészségügyé-
ért” díjat. Az utcán köszöntöttük egy-
mást. Néha meg is álltunk, pár szót
váltani. Ezekben a találkozásokban a
mindennapi ember jelent meg előt-
tünk. A szavakon és a találkozásokon
azonban átizzott „Szatyi” hivatástuda-
ta és gyermekszeretete.
Átizzott a belső ember, rejtett kincsek-
kel. A hozzá közel állók jól tudták,
hogy nagyon szerette a zenét; az utazá-
sainak élményeit albumokba rendezte
és ’bányavirágokat’, ásványokat gyűj-
tött. A hozzá közel állók tapasztalták
azt is, hogy érzékeny volt…Azt mond-
ják, az érzékeny emberek sokkal töb-
bet szűrnek át magukon az élet ezernyi
apró rezdüléséből, mint mások. Talán
ezért történt, hogy a gyógyításon túl
mindig nagy figyelemmel fordult a
szükséget szenvedőkhöz. Csendben, a
mély érzésű ember szeretetével segí-
tett a szegényeken.  

Kedves „Szatyi”. Doktor úr. Most,
Gödöllő Város nevében is, itt köszö-
nöm meg az életszertartásokon átizzó
belső ember gazdag örökségét. Kö-
szönöm a jótetteket. Köszönöm, hogy
éke és dísze voltál a nagy életfának.
Szeretettel, de szomorú szívvel mon-
dom: Nyugodj békében! 
A karácsonyi gyermek megérkezésé-
nek reményével azonban arra gondo-
lok, és hiszem, hogy Te most  – Dienes
Valéria  szavaival: „Elindultál Mind-
örökké lenni…” 

2010. január 2-án utolsó állo-
mására, az argentínai Punta de
Vacasba érkezett a Világbéke
Menet küldöttsége. A szimboli-
kus menet, mely hat kontinen-
sen haladt át, tavaly október 2-
án, az Erőszakmentesség Vi-
lágnapján indult el az Új zélan-
di Wellingtonból. 

A Világ Körüli Menet a Békéért és
Erőszakmentességért 2010. január 2-
án érte el végállomását Argentínában,
Punta de Vacasban. A Menet három
hónappal ezelőtt indult útnak Új-Zé-
landról, és közel száz országon haladt
keresztül, és az Antarktisz kivételével
érintette valamennyi kontinenst. A
Világbéke Menet közel 160 ezer kilo-
méteres utat tett meg a három hónap
alatt.

Ez idő alatt a világ számos városá-
ban rendeztek programokat a béke je-
gyében, köztük Gödöllőn is, ahol mű-
sorral egybekötött rendezvény kereté-
ben emlékeztek meg az Erőszakmen-
tesség Világnapjáról a múlt év októ-
berében (idén, október 2-án ismét
megrendezik  városunkban e progra-
mot).
A gödöllői városháza előtti téren a

fáklyákból kirakott élő békejel, mél-
tón vitte hírét városunknak, a nemzet-
közi békeharcosok között. 
A külföldi és a magyar honlapon
(www.theworldmarch.org,   illetve
www.vilagbekemenet.hu) képek, vi-
deók örökítették meg a nagy jelentő-

ségű megmozdulást. A Világbéke
Menet nemzetközi delegációból álló
csapata tavaly november 4-én járt Bu-
dapesten, ahol fáklyás békefelvonu-
lással ünnepelték a Béke és az Erő-
szakmentesség hírvivőit. A békeme-
net alapcsapatát, egy új-zélandi, egy
indiai és egy német hölgyet, illetve
egy amerikai és egy Costa Rica-i urat
Gödöllőn Gémesi György fogadta,
ahol közösen megszólaltatták a Vá-
rosháza előtti téren elhelyezett Világ-

béke-gongot. A résztvevők magukkal
vitték azt a zászlót, amit minden, a
békementhez kapcsolódó város pol-
gármestere, így Gémesi György is
aláírt. 
Ez év január 2-án, a Világbéke Menet
utolsó állomásán Argentínában, Silo
(teljes nevén Mario Rodriguez Cobos),
a Világ Körüli Menet ihletője, az Egye-
temes Humanizmus alapítója, 18 nyel-
ven köszöntötte a Világbéke Menet tag-
jait és az ünneplőket. Silo üdvözlő be-

szédében kiemelte, hogy min-
den kultúrában szükség van
ünnepségekre, és ez a mostani
ünnepély a világban zajló ka-
tasztrofális háborúk és erő-
szak ellenére egy új időszá-
mítás kezdete lehet, mely egy-
ben magában hordozza egy
jövőbeni Egyetemes Emberi
Nemzet alapjait is.
A záróünnepségen a Világbé-
ke Menet képviselői újra han-

got adtak követelésüknek, miszerint
minden országban élvezzenek prioritást
a védelmi és külpolitikában a követke-
zők: teljes nukleáris leszerelés, a meg-
szálló csapatok azonnali visszahívása a
megszállt területekről, a hagyományos
fegyverek fokozatos, arányos és egyide-
jű leszerelése, kölcsönös megnemtáma-
dási szerződések aláírása az országok
között, a kormányok utasítsák el a há-
borút, mint a konfliktusok megoldásá-
nak eszközét. Tóth M. Erika

A gödöllői civil szervezet között
kiemelt helyet foglal el a  Gödöl-
lői Nyugdíjas Egyesület, aminek
tagsága a városban működő klu-
bokon keresztül megközelíti az
ezer főt.  Az egyesület jelentős
múltat tudhat maga mögött, hi-
szen tavaly ünnepelte fennállásá-
nak 20. évfordulóját. Örökifjú tag-
sága számtalan közös progra-
mon vett részt, s az idei eszten-
dőben is lesz miből válogatniuk. 

Vass Károlyné, Babi néni neve szinte
már összefonódott az egyesülettel, hi-
szen évek óta ő koordinálja az ott folyó
munkát. Most is szervezéssel telnek a
napjai, hiszen a Művészetek Háza fel-
újítása miatt  rendezvényeiknek új hely-
színeket kellett keresni.  

Már a szilveszteri összejövetelünk is
új helyen, a Török Ignác Gimnázium-
ban volt, de elmondhatom, hogy nagyon
jó hangulatúra sikerült – meséli.

– Az önök számára mindig sok fe-
ladattal jár az év vége…

– Így igaz, s most különösen sok
munkánk volt, ugyanis minden eddigi-
nél több ajándékcsomaggal tudtunk
kedveskedni azoknak a tagjainknak,
akikről úgy gondoltuk, jól esik számuk-
ra egy kis odafigyelés. Közel 150 aján-
dékcsomagot készítettünk, amit tag-

jaink, valamint a klubok
javaslatai alapján osztot-
tunk szét.  Ez öröm annak
akit megajándékozunk, de
öröm nekünk is, hiszen

ezeket azoknak a támogatóinknak kö-
szönhetően tudjuk átadni, akik évek óta
odafigyelnek ránk, és segítenek bennün-
ket. 

– Manapság sokszor halljuk azt,
hogy a válság miatt egyre kevesebb a
jótékony adományozás. Ezek szerint
önök ezzel nem szembesülnek?

– Szerencsénk van, hogy ilyen támo-
gatóink vannak. Egyrészt rendszeresen
kapunk támogatást az önkormányzattól,
amit létszámarányosan osztunk el a klu-
bok között, s ezekből álljuk a rendezvé-
nyek költségeit. Emellett azonban – s ez
a mai gazdasági helyzetben óriási dolog
– a Napsugár étterem minden rendez-
vényünkhöz hozzájárul,vagy mondhat-
nám  a Tulipa Kft-t, ami mindig biztosít-
ja a virágokat számunkra, így tudunk
például mindig kedveskedni 90 éves
tagjainknak. De ki kell emelnem a  Hun-
garostyát is, ahonnan rendszeresen 15-
20 kg. süteményt kapunk, ha bármilyen
rendezvényünk van. Az ilyen támogató
cégek nélkül nem tudtuk volna az év vé-
gi ajándékozást sem megvalósítani. So-
kat segített például, hogy karácsony
előtt sok Béres-cseppet kaptunk a gyár-
tótól, valamint, hogy a TEVA is rendsze-
resen ad nekünk vitaminkészítmé-
nyeket. 

– Aki már járt a nyugdíjas egyesü-
let rendezvényein, az tudja, hogy

nagyon jó hangulatú programokat
szerveznek. Az idei évre milyen ter-
veik vannak?

– A Művészetek Háza felújítása miatt
nekünk is át kellett szervezni egyes dol-
gokat. Így például a Palotakerten kap-
tunk helyiséget, de a minden hónap első
szerdáján megtartott egyeztetést inkább
az Erzsébet királyné szállodában tartjuk,
mert ott kényelmesebben elférünk. A
nagy múltra visszatekintő akadémiai
programok az idén is folytatódnak, eze-
ket a Városi Könyvtár és Információs
Központban tartjuk. Nagy öröm szá-
munkra, hogy ez a program az elmúlt
évek alatt sem vesztett a népszerűsé-
géből. Továbbra is szervezünk színház-
látogatásokat, ahová külön busz segít el-
jutni, s a múzeumi programok sem szü-
netelnek. Az idei első kiállítási utunk a
Szépművészeti Múzeumba vezet. Min-
den évben nagy sikert aratnak a kirándu-
lásaink. Tavaly Szentpéterváron jártak
tagjaink, az idén pedig erdélyi utat ter-
vezünk. 

– Úgy tudjuk, az idén szeretnének
több újdonságot is bevezetni.

– Sajnos előre nem tudunk tervezni,
de szeretnénk a korábbi javaslatok
alapján bővíteni a programjainkat. Rég-
óta szeretnénk például egy kártyaklubot
beindítani. Erre nagy lenne az igény, sőt,
olyan tagunk is van, aki vállalná, hogy
tanítaná az érdeklődőket. Emellett sakk
kört is szívesen indítanánk, mert ez is
több tagunkat érdekelné. Reméljük,
hogy sikerült ezeket a terveket megva-
lósítanunk!

In memoriam Kirchhofer József (1919-2010)
Októberben ismét meggyúlnak a béke lángjai

Véget ért a Világbéke Menet

Búcsú dr. Szathmári Elektől

Az elmúlt években hagyománnyá vált,
hogy a 9. és a 10. választókerület lakói
baráti hangulatú rendezvénnyel ün-
neplik meg a karácsonyt. 

Pelyhe József és Varga András önkormány-
zati képviselők december 18-án a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola ebédlőjébe invitál-
ták a lakókat, ahol ünnepi műsorral ajándé-
kozták meg őket. A rendezvényen részt vett
Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész és
Pintér Zoltán alpolgármester is. Az ünnep
közeledtével a két önkormányzati képviselő
egyéb úton is lehetőséget teremtett a lakók
számára a találkozásra. A két választókerület-
ben közös karácsonyfa-díszítésre is sor került,
mindkét helyen olyan fenyőfát választottak er-
re a célra, amit ők maguk, közösen ültettek.
Pelyhe Józsefnél egy tavasszal kiültetett fát dí-
szítettek fel, Varga András körzetében az a fe-
nyő kapott ünnepi díszeket, ami az őszi város-
takarításkor került az Ambrus közi játszótérre. 

Az idei esztendő tervei

Aktív nyugdíjasok

Születésének 102. évfordulóján Wass Albert erdélyi születésű költő-íróra
emlékeztek a Művészetek Házánál január 8-án, pénteken délután. A meg-
emlékezésen felelevenítették a költő személyének, életének legfontosabb
helyszíneit. Wass Albert
az erdélyi magyar iroda-
lom Magyarországon
csak halála után felfede-
zett alakja volt. Egyik
leghíresebb könyve az
Adjátok viszsza a he-
gyeimet! mellett a Kard
és kasza, amely több ge-
nerációs családi életrajz
formájában áttekinti tör-
ténelmünket 1050-től egészen a mai korig. 1944-től Németországban,
majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae
Ceausescu elnökségének éveiben Romániában könyveit betiltották.
Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban
itt szinte ismeretlen volt. A Református Líceum és a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium diákjainak műsora után a résztvevők megkoszo-
rúzták Wass Albert szobrát. Gödöllő városának nevében Krassay László
és Pintér Zoltán alpolgármesterek helyezték el a tisztelet virágait.

Családias karácsony a lakótelepen Wass Albertre emlékeztek
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Kenyát, ahol Mark Seal Vadvi-
rág című dokumentumregé-
nye játszódik, éppen a derekán
szeli ketté az Egyenlítő. Szá-
mos Kenyában játszódó köny-
vet olvashattunk, filmet láthat-
tunk már. Itt még mindig van-
nak, noha az ország 1963-ban
megszűnt gyarmat lenni, fehér
farmerek. Kenya az Afrika-ra-
jongó utazók legfőbb célpont-
ja, hogy csak a magyar Teleki
Sámuelt említsem, felfedezé-
seit, a Rudolf-, illetve Stefánia
tavat, melyeknek az elnevezé-
seit megváltoztatták mostan-
ra, de ha jól tudom, a hegy, amit
szintén feltérképezett, ma is a
Teleki-vulkán nevet viseli. 

Fekete-Afrikába – főleg – Kenyába
tartottak szervezett turistautakat még
nemrég, aztán ott is törzsi zavargások
kezdődtek a kikujuk, a maszájok, a
szamburuk és mások között, a turista-
utaknak befellegzett, de úgy tűnik,
nem örökre: egy-két hete kenyai ki-
ruccanásra való felhívást láttam az
egyik gödöllői utazási iroda kiraka-
tában. Talán eljutok még Kenyába.
Talán én is megláthatom azt a tájat,
azt az élővilágot, melyet ha egyszer
megpillant valaki, soha többé nem 
szabadul a bűvköréből.  Marad ott,
vissza-visszatér oda, akár az élete
árán is. 

Joan Root, a „Vadvirág” Kenyában
született és ott is halt meg. A Nai-
vasha tó partján. Természetfilmes,
természetvédő volt. 

Filmeket a férjével, Alan Roottal
együtt készítettek, a földön, vagy
akár a levegőből, hőlégballonból. 

Sorozataikat bemutatta a BBC,
leghíresebb mozifilmjüket Angliában
Ketten a vadonban, Amerikában
Fény! Tessék! Afrika! címmel ját-
szották. De ők forgatták a gorillatá-
madásos jeleneteket a Gorillák a köd-
ben című filmben, s Joan közremű-
ködött a Távol Afrikától egyes felvé-
telei során is. 

Aztán elváltak, Alan újra nősült, de
Joan hűséges maradt együtt töltött
éveik emlékéhez ugyanúgy, mint a
Naivasha tóhoz.

Pedig ott már valóságos erődítmé-
nyekké kellett átépíteni a házakat.
Rablások, gyilkosságok követték
egymást. Joant valószínűleg olyan
orvhalászok ölték meg 2006. január
12-én, akiknek keresztbe tett. Kü-
lönítményt szervezett ellenük, hiszen
látta, ha folytatódik a tó élővilágának
eszeveszett pusztítása, nemsokára
semmi sem marad belőle. 

Megvolt-e, megvan-e a maguk
igaza az orvhalászoknak, orvvadá-
szoknak is? Hiszen a fehérek elfog-
lalták a területeiket, termőföldekként
zsákmányolják ki a füves pusztaságo-
kat, ahol ők az állataikat legeltették

hajdan. Jólétben élnek, míg nekik
csak nyomorúságos filléreket juttat-
nak munkabérként. S még örülhet,
aki valami rosszul fizetett munkát
kap. 

Mindenesetre: kegyetlen indulatok
szabadulnak el. „Tizennyolc fegyve-
res betörés volt Naivashán egy hó-
napban, és az emberek úgy érezték,
hogy ostrom alatt vannak.”

Joan is felszerelte a rácsokat és az
acélfalakat a háza védelmére. Hiába.
A haláláról szóló egy újságcikk címe
szerint: „Kenya szépségének szen-
vedélyes védelme nagy árat kö-
vetelt”.
(Mark Seal: Vadvirág)

- nád -    

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szépség és szenvedés Kenyában
A Gödöllői Városi Múzeum a
korábbiakhoz hasonlóan az
idén is  rendkívül gazdag prog-
rammal készül a 2010-es esz-
tendőre. A karácsonyi kortárs
képző-és iparművészeti kiállí-
tás és vásár zárását követően
már a Remsey Jenő György em-
lékév  előkészítésén dolgoz-
nak.

Mint azt Gaálné dr. Merva Mária
igazgatótól megtudtuk, a múzeum ka-
rácsonyi vására, ahol a helyi alkotók
munkáiból válogathattak a látogatók,
szép eredményeket hozott. Az érdek-
lődést jól példázza, hogy még decem-
ber 23-án, a zárónapon is többen in-
nen választottak ajándékot. 

A GÖMB alkotócsoport tagjainak
munkái nagy sikert arattak, innen ke-
rült ki a legdrágábban elkelt alkotás
is, Kovács Gabriella halat ábrázoló
faliszőnyege. 

Elismerést vívtak ki a  Gödöllői
Iparművészeti Műhely tagjainak al-
kotásai is, melyek a városunkba láto-
gató párizsi Musee d’Orsay baráti kö-
re tagjainak  tetszését is elnyerték. 

Az idei tervekről az igazgató asz-
szony elmondta, a 2010-es esztendőt,
az egykori gödöllői művésztelep al-
kotói közé tartozó Remsey Jenő
Györgynek szentelik, így emlékeznek
születésének 125. évfordulójára.  

Az emlékévhez kiállítássorozat
kapcsolódik, ami a városi intézmé-
nyek összefogásával valósul meg, s

aminek már zajlanak az előkészítő
munkálatai. Ennek keretében március
20-án egyszerre három helyszínen
nyílik kiállítás Remsey Jenő György
munkáiból.  

A központi helyszín a múzeum
lesz, ahol festményei segítségével is-
merhetik meg életútját, majd a városi
könyvtárban folytatódik a megnyitó
sorozat, ahol párizsi képeit és irodal-
mi munkásságát mutatják be. A har-
madik helyszín, ahol szintén ezen a
napon nyílik meg az emlékkiállítás, a
Kiskastély lesz, ahol a magántulaj-
donban lévő alkotásokból láthatnak
válogatást az érdeklődők. 

A programsorozatba természetesen a
GIM-Ház is bekapcsolódik, itt néhány
héttel később grafikáit mutatják majd
be. A kiállítássorozatot előadásokkal
egészítik ki, amelyek segítenek még
jobban megismerni Remsey Jenő
György rendkívül sokszínű életművét.

Összefogással emlékezünk a gödöllői művészre 

Remsey emlékév a múzeumban

A Remsey-kiállítás felvezetésének is tekinthető az a  rendezvény, amire de-
cember 10-én került sor a Kiskastélyban. Itt történt meg ugyanis Remsey Je-
nő: Mátyás király vadászaton című művének ünnepélyes átadása. A festmény
a Várkonyi család tulajdona, melyet a jövőben az idelátogatók a Kiskastély
Rendezvényszintjén tekinthetnek meg, s ami részét képezi majd a március
20-án megnyíló kiállításnak is. 

Szép ajándékot kaptak városunk
lakói a Magyar Televíziótól. Leg-
alábbis azok, akik szentestén a
késő esti órákban az m1 csator-
nára kapcsoltak. Ők ugyanis ab-
ban a szerencsében részesültek,
hogy Varnus Xavér és a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő koncertjét
tekinthették meg a királyi kastély
kápolnájából.

Csupán néhány nappal karácsony előtt
derült ki, ahogy ilyen kellemes feladat
vár ránk – mondta el lapunknak Zom-
bor Levente, a Talamba együttes veze-
tője. – Varnus Xavér, akivel már évek
óta együtt dolgozunk,  minden szenteste
kap műsoridőt a Magyar Televízióban.
Az ő ötlete volt, hogy a mostani koncer-
tet itt, Gödöllőn vegyük fel, s az ő javas-
lata volt a helyszín is. Korábban már járt
a kastélykápolnában, s nagyon megtet-
szett neki. Így a zenei élmény mellett
egy képileg is csodaszép koncertet lát-

hattak a nézők, akik a kastélynak ezzel a
részével is megismerkedhettek.  
– Milyen művekből állították össze az
est programját?
– Ebben az ötven percben klasszikus 
szerzők műveit dolgoztuk fel. Egy kel-
lemes cross over koncertet hallhattak az

érdeklődők többek között Bach, Bee-
thoven, Mozart műveiből. A karácsonyi
művek mellett más, de hangulatában az
ünnephez illő zenék csendültek fel. 

– Az új esztendő milyen új feladatot
hoz a Talambának?
– Most elsősorban arra a nagyszabású
cross over világversenyre koncentrá-
lunk, amit március 22-28 között rendez-
nek meg Szentpéterváron. Itt huszon-
három országból hetvenhárom együttes
méri össze tudását, s rendkívül meg-
tisztelő feladat, hogy mi képviselhetjük
Magyarországot. Azt hiszem, a műfaj-
ban kevésbé otthonosan mozgóknak is
sokat elmond, hogy a zsűritagok között

olyan kiemelkedő személyi-
ségek foglalnak helyet, mint
Vladimir Ashkenazy és  Pe-
ter Gabriel. 
– Milyen összeállítással mu-
tatkoznak be ebben a nem-
zetközi mezőnyben?
– A program két részből áll,
aminek a kötelező részében
Csajkovszkij Diótörő című
művéből szólaltatunk meg
részleteket, a szabadon vá-
lasztott részben pedig többek

között Bach és Bizet művei csendülnek
majd fel, de természetesen saját szerze-
ményeink is szerepelnek a műsorszá-
mok között. 

Ötven perc a kastélykápolnából 

Talamba karácsony

Hiánypótló, egyedülálló mesesorozat
jelent meg decemberben a hazai könyv-
piacon. Igaz Dóra „Réka meséi” című
könyvsorozat kötetei a klasszikus gyer-
mekbetegségeket kívánják bemutatni a
gyermekek számára is megfelelő kön-
tösbe bújtatva. Mind a szülőknek, mind
a gyermekeknek segítséget kívánnak
adni a betegségek ellen való védekezés-
ben és a gyógyulás során. A könyvsoro-
zat illusztrációit Halmai László, a
Damjanich János Általános Iskola rajz-
tanára készítette. Egy ilyen komoly
munka természetesen nagy kihívás, de
ezek a mesék közel állnak hozzám –
mondta lapunknak Halmai László. 
– Hogyan került kapcsolatba a szer-
zőkkel?
– Ez a könyvsorozat egy csapatmunka
eredményeként valósult meg, aminek az
egyik tagját, Igaz Iván orvost már rég-
óta ismertem. Honlapot készítettem a
számára, s a közös munka során látott

néhány meseillusztrációt, amit kedvte-
lésből készítettem. Ezek megtetszettek
neki, s amikor a könyv munkái elkez-
dődtek, megkeresett, hogy lenne-e ked-

vem elké-
szíteni a raj-
zokat. 
– M i k o r
kezdte el a
meséket il-
lusztrálni? 
– Az én gyer-
mekeim is
óvodások .
Miután meg-

születtek, egyre erősebben kezdtek fog-
lalkoztatni a gyerekeknek szóló képek
és a mesék. Az esti mesélések alkalmá-
val sok mesekönyv megfordult a ke-
zünkben, és egyszer csak, egy-két évvel
ezelőtt elkészült az első saját meseil-
lusztráció. 
– Decemberben két könyvet vehettek

kézbe a gyerekek, de úgy tudjuk, Ré-
kának még sok meséje vár arra, hogy
a kis olvasókhoz kerüljön.
– A tervek szerint a sorozat 10 kötetből
áll majd, amiből a „Réka oltásra megy”
és a „Réka és az influenza” jelent meg.
Mindkettő rendkívül aktuális.  A további
könyvek történetei is készen vannak
már, s néhány napon belül eldől, melyik
jelenik meg legközelebb. 
– Réka történetei az óvodában ját-
szódnak... 
– Elsősorban az óvodásokat és kisisko-
lásokat szeretnénk megszólítani. Gye-
rekkoromban nem szívesen jártam or-
voshoz. Talán, ha már akkor létezett vol-
na ez a sorozat, könnyebben megértet-
tem volna, hogy milyen hasznos is meg-
látogatni néha Spatula Doktor Nénit, és
az orvosi rendelő nem is olyan félel-
metes dolog. Mindenesetre az én kislá-
nyom és kisfiam már bátran léphet be a
rendelőbe.

Tíz kötetet illusztrál a gödöllői tanár

Réka meséi gyermekeknek és szülőknek
Az elmúlt években is nagy sikert ara-
tott koncertet zsúfolásig megtelt né-
zőtér előtt tartották meg. A Gödöllői
Szimfonikus Zenekar – amit ezen az
estén Horváth Gábor vezényelt –
olyan kiváló mű-
vészeket kísért,
mint  Kertesi Ing-
rid és Fekete Atti-
la, a Magyar Álla-
mi Operaház ma-
gánénekesei. A mű-
sort Radványi Do-
rottya és Mohai
Gábor vezette.  

A program első
részében az opera
irodalom népszerű
dalai csendültek
fel, többek között Puccini és Verdi
műveiből hangzottak el részletek,
majd a szünetet követően – amikor is
hagyományosan pezsgővel kínálták a
közönséget – az operett slágerekből

következett összeállítás. A magyar 
szerzők közül Kálmán Imre és Lehár
Ferenc dalait szólaltatták meg, többek
között a Csárdáskirálynő és a Mosoly
országa népszerű részletei hangzottak

el. A nemzetközi operett palettáról pe-
dig ifj. Johann Strauss remekmű-
veiből hallhatott néhány áriát a kö-
zönség. Az estet Verdi műve, a Traviata
Pezsgő duettje zárta. 

Operett és opera slágerek

Gödöllői Újévi koncert
Harmadik alkalommal rendezte meg az újévi koncertet a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar és – neves művészek részvételével – a
Művészetek Háza. Az idei évköszöntő gálát azonban az intéz-
mény felújítása miatt ezúttal a Szent István Egyetem aulájában
tartották meg január 9-én.  

Fotó: Váraljai János
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CSERKÉSZETES
MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK  A 
VÁROSI MÚZEUM ÚJ 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁBAN

Óvodásoknak és alsósoknak: Hátizsákot
fel, irány a természet! címmel játékos
tanulás a cserkészetes  és természeti

kiállításban

Felső tagozatos iskolai csoportoknak:
„Merre menjünk?” címmel tájékozódási,

ügyességi, praktikus közösségi játék

Középiskolásoknak: „Emberebb ember,
magyarabb magyar” címmel 

kiscsoportos, élményekben gazdag
tapasztalatszerzés, ismeretek gyűjtése 

Időpont egyeztetés és jelentkezés:
Oravec Évánál, (28) 419-068, 

folyamatosan

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 

Január 13., szerda 18 óra
Csányi István (szaxofon) növen-
dékeinek hangversenye

Január 14., csütörtök 17 óra
A népzene tanszak hangversenye

Január 15., péntek 17 óra
Gémesi Gabriella (hegedű) növen-
dékeinek hangversenye

Január 19., kedd 17.30
Buka Enikő (oboa, furulya) és Il-
lésy Orsolya (fuvola, furulya) nö-
vendékeinek hangversenye

Január 20., szerda 18 óra
A vonós tanszak hangversenye

Január 23., szombat 10.30
Ráczné Horváth Judit (zongora)
növendékeinek hangversenye

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola 
programjai

2010. JANUÁR 4-ÉTŐL JANUÁR 31-ÉIG 
ÚJRA MEGTEKINTHETŐ A KORTÁRS JAPÁN KERÁMIÁK - KORTÁRS MAGYAR TEXTILEK 

CÍMŰ KIÁLLÍTÁS, SZOMBATON ÉS VASÁRNAP 14-17 ÓRÁIG, 
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN MÁS NAPOKON IS!

GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Tel.: 06/28-419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu"

2010. január 25-étől ismét 
látogatható a 

Gödöllői Királyi Kastély!

A hagyományos év elejei zárva tar-
tás alatt a muzeológusok gondosan
megtisztogatják a Grassalkovich-
kiállítás és a királyi lakosztályok
minden helyiségét és műtárgyát, s
elvégzik a szükséges állagmegóvó
munkálatokat.
Premierrel indul az évad az ódon
barokk falak között. Február 6-án,
szombaton – Magyarországon elő-
ször – ingyenes családi program-
sorozat keretei között ismerked-
hetnek meg az érdeklődők a téli
szarvasgombával.

További információ:
www.kiralyikastely.hu 

Tel.: 28-420-588
www.dsze.hu 

Tel.: +36 70-367-19-64
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Dr. Mészáros Istvánra, Gödöllő díszpolgárára emlékeztek
hétfőn, születésének 100. évfordulóján tisztelői a Dózsa
György úti temetőben. Sírjánál dr. Krassay László alpol-
gármester és dr. Solti László, a Szent István Egyetem
rektora mondott beszédet.

Dr. Mészáros István 1910. január 11-én született Új-
pesten. Budapesten , a Lónyai Református Főgimnázium-
banban érettségizett, majd, állatorvosi oklevelet szerzett
1933-ban. A doktori fokozatot 1934-ben szerezte meg,
Summa cum laude minősítéssel. 1933-1936 között  gya-
kornok, majd tanársegéd az Állatorvosi Főiskola Szülé-
szeti Tanszékén, majd egy évet az Országos Állategész-
ségügyi Intézetben dolgozott. 1937-ben Sopronba került
gyakornokként, majd Nagylétán lett járási állatorvos. In-
nen került Gödöllőre 1939-ben mint járási állatorvos, de
a Koronauradalom, – az Egyetemi Tangazdaság elődje-
megbízta – 12.000 holdas gazdasága állategészségügyi
feladatainak ellátásával is. Itt végezte az Állatorvosi Fő-
iskola hallgatóinak gyakorlati képzését is. Ezt a tisztséget
1946-ig töltötte be. 

Mivel már egyetemi tanulmányai idején az állatorvosi
szülészet és a meddőség problémáival foglalkozott, 1946-
ban a Földművelésügyi Minisztériumba került, ahol fő fe-
ladatként a háborúban megtizedelt állatállomány gazda-
ságos szaporítása és a genetikai állomány javítása képez-

te. Először az Állat-egészségügyi, majd az Állattenyész-
tési Főosztályra került, ahol az állattenyésztő gazdaságok
állategészségügyi felügyeletét látta el és irányította a
meddőség elleni védekezést. Bevezette és irányította a
mesterséges termékenyítést a ló-, a szarvasmarha- és a
juhtenyésztésben.

Külföldi útjai során megismerkedett az ott már alkal-
mazott inszeminációs gyakorlattal, s tapasztalatai meg-
győzték arról, hogy a háború következtében megfogyat-
kozott, minőségileg leromlott állatállomány szaporításá-
nak, minőségi javításának itthon is ez lehet a járható útja.
Egy új eljárás, a mesterséges megtermékenyítés kidolgo-
zásával, majd ilyen állomások szervezésével, irányításá-
val bízták meg. E feladatkörében létrehozta ezeknek az
intézményeknek az országos hálózatát. Lehetőséget ka-
pott arra, hogy kutatásaival is segítse ezt a munkát. Ki-
emelkedő szakmai tevékenysége révén hamarosan egész
Európában elismerték a magyar szaporodásbiológiát. A
kutató állatorvos újításairól, találmányairól sokat írt az
akkori szakmai sajtó, előadásai iránt óriási volt az érdek-
lődés.

1950-től 1965-ig az Állattenyésztési Kutatóintézet
Szaporodásbiológiai osztályát vezette, majd 1965-ben ő
szervezte meg a Központi Mesterséges Termékenyítő Fő-
állomást, aminek 1977-ben történt nyugdíjazásáig igaz-
gatója volt.

Évekig tanított az akkori Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen, levelező tagja volt az Olasz Állattenyésztési
Tudományos Egyesület Mezőgazdasági Akadémiájának.
Elnöke volt a Magyar Állattenyésztők Egyesülete szapo-
rodásbiológiai szakosztályának, egyetemi szakkönyveket
és jegyzeteket írt, állatorvos-történeti tanulmányt jelente-
tett meg. Oktatott az Állatorvostudományi Főiskolán,

majd Egyetemen, ahol tevékenységéért (honoris causa)
tiszteletbeli doktori címmel tüntették ki. Tagja volt a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Állategészségügyi Bizott-
ságának, s vezetője a Szaporodásbiológiai Albizottság-
nak.

A kiváló főállatorvos kiemelkedő szakmai tevékeny-
sége elismeréseként magas állami kitüntetésekben része-
sült. 1949-ben Kiváló Munkás, 1953-ban az állatorvos-
tudományok kandidátusa címet szerezte meg, 1955-ben a
Munka Érdemrend kitüntetésben részesült, 1963-ban
Kossuth-díjat kapott. 1964-től egyetemi tanári címet szer-
zett. 67 éves korában ment nyugdíjba, amikor a Munka
Érdemrend arany fokozatával tüntették ki. 

Sosem titkolta, hogy vallását gyakorló, hívő keresztény
ember. Ezért is jelentett számára fokozott kihívást mun-
kája. Kizárólag tudásával, szakmai érvekkel tudta védeni
igazát, elképzeléseit, mert politikai hovatartozásával
azoknak más súlyt nem adhatott. Sokszor kellett külföldi
példákra hivatkozva megküzdenie a munkafeltételek biz-
tosításáért az eredmények elérése érdekében.

Dr. Mészáros István 1942 óta (57 éven át) a Gödöllői
Református Egyházközség presbitere, 1944-től főgond-
noki tisztségét töltötte be. Egy ideig zsinati rendes tag,
egyházkerületi főjegyző, majd 1952-1990 között az
Észak-Pesti Egyházmegye, majd a Dunamelléki Egyház-

kerület gondnoka, főjegyzője volt. Nagy érdemei voltak a
Gödöllői Református Líceum megalapításában és az
1992-es elindításában. Mint régi cserkész segítette a gö-
döllői cserkészmozgalom újjáélesztését. Érdemeket szer-
zett Teleki Pál szellemi hagyományának ápolásában, em-
lékének megőrzésében, mint a Teleki Pál Egyesület ala-
pító tagja, majd elnöke. Az egyesület tisztségviselőjeként

segítette a gödöllői Jamboree emléktábor megszer-
vezését. Része volt abban, hogy Teleki Pál sírja ren-
dezésre került, a város vezetése szobrot állított a volt
államférfi és cserkész emlékének.

Dr. Mészáros Istvánt szakmai, egyházi és a város
közéletében betöltött szerepe alapján 1999-ben a vá-
ros képviselő-testülete Gödöllő Város Díszpolgára
díjjal tüntette ki. Mindezek mellett számtalan rangos
elismerésben részesült, 2000-ben pedig megkapta a
Magyar Köztársaság Elnökének Aranyérmét. Mé-
száros István kimagasló szakmai, tudományos és
egyháztársadalmi tevékenysége mellett példás csalá-
di életet élt és négy gyermeket nevelt annak a közös-
ségnek – a magyar nemzetnek –, amelyben élnie és
szolgálnia adatott.

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 örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Dr. Mészáros István (1910. január 11. – 2006. május 11.) 

(folytatás az 1. oldalról)
Nem feltétlenül kell azonban nyá-

rig várni, ha valaki szeretne a patinás
falak között kalandozni. Január 30-án
ugyanis az amatőr fotósok paradicso-
mává válik a kastély, amikor is olyan
tereket megnyitnak néhány órára a fo-
tósok előtt, amelyeket jelenleg zárva
vannak a látogatók előtt.

A fotósok a felújítás alatt álló Ru-
dolf- és Gizella-szárnyak-
ban, a még romos muzsikus
gangon, a lovardában, vala-
mint a rehabilitáció alatt ál-
ló kastélyparkban egyaránt
készíthetnek felvételeket és
a tervek szerint megnyitják
előttük a Horthy-bunkert is. 

A fotózáshoz egy fotópá-
lyázat is kapcsolódik majd a
műemlékem.hu oldalon: ide
január 30-a délutántól egy
héten át lehet feltölteni a
képeket. A fotókról a portál
regisztrált tagjai szavaznak
majd.

A 10 órakor kezdődő kö-
zös fotózás díjtalan, azon-
ban a szervezés miatt (mi-
vel a képek egy része mun-
katerületeken készülhet,
ami külön felügyeletet igé-
nyel) előzetes bejelentkezés
szükséges. Jelentkezni a
w w w. m u e m l e k e m . h u

oldalon vagy a társszervező
Fotózz.hu Klub oldalán január 27-én
éjfélig lehet. Jelentkezésre más mó-
don nincs lehetőség, a kastélyban sem
tudnak lehetőséget biztosítani a prog-
ramba való bekapcsolódásra. 

Az előzetes bejelentkezés nélkül
érkező amatőr fotósok tehát nem ve-
hetnek részt a kastélytúrán.

(ny.f.)

A vízkereszttől hamvazószer-
dáig tartó időszak a vigadozás,
mulatozás, evés-ivás, bálozás,
karneválozás ideje, amit vi-
szont majd böjt követ. Alig lép-
tünk át az új esztendőbe, janu-
ár 6-án (azaz vízkereszt vagy
háromkirályok napján) máris
kezdetét veszi a lakomázás,
szórakozás másfél-két hóna-
pos időszaka: egymást érik a
különféle bálok, mulatságok; a
farsangi mulatságoknak majd
csak a húsvét előtti negyvene-
dik napot, vagyis a húshagyó-
keddet követő hamvazószerda
vet véget.

A farsangi mulatságokat gazdagon te-
rített asztalok jellemzik: sok a külön-
féle húsukból készített leves és sült,
sok az édesség. A farsangi ételek álta-
lában húshagyó keddhez kapcsolód-
nak, mert utána következett a nagy-
böjt. Az ételekhez hiedelmek kapcso-
lódtak: disznófejet, kolbászt ettek va-
rázsló szándékkal. Fekete tyúkot
vágtak, hogy a következő idő-
szakban sok baromfi legyen az
udvarukban. A húslevesbe hosz-
szú tésztát főztek, hogy a termés
is hosszúra nőjön majd az aratá-
sig. A XIX-XX. században pedig
majdnem mindenhol elterjedt a
fánk mint igazi farsangi étel. Az
első sütetből sokan eltettek né-
hány darabot, megszárították,
porrá törték, és az év során meg-
betegedett állatok takarmányába
tették. Miután akkoriban még disznó-
zsírban sütötték, jól mutatta a zsíros
és a következő böjtös időszak zsírta-
lan étkezésének határát.

Állítólag már II. Ramszesz, egyip-
tomi fáraó (Kr.e.: 1290-1224) sírjá-
nak domborművén látható, hogy két
rabszolga csiga alakú süteményeket
készít. A fánk európai elterjedésének
történetéről két híres legenda él a
köztudatban.

Az egyik történet a fánkot egy vé-
letlennek köszönhetjük: „Az eset úgy
kezdődött, hogy egy bizonyos Krap-
fen nevű pék elhalálozván, műhelyét

özvegye vezette tovább. Nem volt
könnyű az élete özvegy Krapfenénak,
mindazonáltal továbbra is az ő péksé-
géből került ki a legfehérebb, legfino-
mabb kenyér, a város legtávolabbi ré-
széből is elzarándokoltak érte az em-
berek. Ám egy napon valami okból a
kenyér nem készült el idejében. A vá-
sárlók közül ki üres kézzel, bosszúsan
ment el, ki türelmetlenül várt, s cifrá-
kat mondott ... mígnem a pékné vég-
képp kijött a sodrából, és egy darab
kenyértésztát, amit éppen a kezében
tartott, valakinek a fejéhez akarta
vágni. Szerencsére rosszul célzott és a
tészta nem az illető képén csattant,
hanem a kályhán lévő lábasba poty-
tyant, amelyben zsír forrdogált. A vá-
ratlan következmény az lett, hogy a
célját tévesztett tészta néhány perc
alatt szép aranysárgára sült, s a vélet-
len jóvoltából megszületett az első
fánk, amit a bécsiek azóta is Krapfen-
nak neveznek.“

(Részlet Halász Zoltán
Mesélő szakácskönyvéből)

A másik történet szerint az édesség
népszerűsége Marie Antoinette ki-
rálynénak köszönhető, aki egy farsan-
gi álarcosbálról megszökött, és álöl-
tözetében elvegyült a tömegben. A sé-
tálás közben megéhezett, s egy mé-
zeskalácsos mestertől vásárolt egy
fánkot. Mivel rendkívül ízlett neki,
ettől kezdve a királyi lakomák ked-
velt finomsága lett.

Magyarországon a XIX. században
terjedt el széles körben a fánksütés
szokása. A Dunántúlról indult és vált
egyre több helyen szokássá.

(k.j.)

Tovább szépül és bővül a királyi kastély

Egyre több a látnivaló
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A mulatozások és nagy evések ideje

Hipp-hopp farsang!



Gödöllői Szolgálat 92010. január 13. Élő–Világ

Téli italok

Védekezzünk a hideg ellen!

2010. január 2-án du. elveszett a ké-
pen látható „Mázli” nevű fiú ku-
tyám. Vöröses zsemleszínű, sely-
mes szőrű, kb. 50 cm magas, nya-
kán 3-as fojtó fém nyakörv találha-
tó. Aki látta, vagy visszajuttatja, ér-
tesítsen jutalom ellenében.
Tel: +36-20-432-1110, vagy
+36-28-430-431

Szanyi Józsefné ny. tanítónő

Január 16-17.:

dr. Horváth Márk

Tel.: 06-20-3855726

Gödöllő, Szabadság út 97.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

A sarkköri olvadást tanulmányo-
zó tudósok számára is meglepe-
tés volt, milyen gyorsan fogy a
grönlandi jégtakaró. A sokkoló-
an gyors olvadás miatt úgy tű-
nik, a tengerszint az eddig várt-
nál kétszer többet fog emelked-
ni az évszázad végére.

Riasztó adatok jelentek meg az ENSZ
2007-ben kiadott jelentésében a világ
tengerszintjének jövőbeni emelkedésé-
ről. A vízszint drasztikus emelkedése
rengeteg partmenti nagyvárost, de
egész szigeteket is a víz alá kerülés ve-
szélyével fenyeget. Nemrég kiderült,
hogy e jóslatok túl optimisták voltak!

Az Arctic Monitoring and Assess-
ment Program (AMAP) az 1991-ben
létrejött nemzetközi Sarkköri Tanács öt
munkacsoportjának egyike. A tudomá-
nyos testület a nyolc sarkköri ország,
Dánia/Grönland, az Egyesült Államok,
Finnország, Izland, Kanada, Norvégia,
Oroszország, és Svédország kormá-
nyait látja el tanulmányokkal és kuta-
tási eredményekkel.

Az általuk készített legfrissebb jelen-
tés szerint a tengerszint nem kevesebb,
mint fél–másfél méterrel fog megemel-
kedni 2100-ra, ez pedig a duplája an-
nak, amit 2007-ben az IPCC jósolt. Az

ENSZ jelentésében még nem számol-
tak Grönland és az Antarktisz jégtaka-
rójának ilyen mértékű olvadásával.

A sarkköri övezet a Föld teljes felü-

letének mintegy hatodát foglalja el,
több mint 30 millió négyzetkilométeren
és huszonnégy időzónán keresztül hú-
zódik. A terület lakossága nagyjából 4
millió főt tesz ki, és a világ összes többi
részéhez képest messze itt a legtisztább
a természetes környezet.

A világ vezető tudósai által készített
AMAP-tanulmány arra az eredményre
jutott, hogy az elmúlt évtizedben mint-
egy 30 százalékkal nőtt meg a grönlan-
di jégolvadás: az 1995-ben mért 330
milliárd gigatonnáról 430 gigatonnára
emelkedett 2005-ben.

„Tisztában voltunk vele, hogy a sark-
kör átlaghőmérséklete rengeteget nőtt
az elmúlt 50 évben, a grönlandi hőmér-
séklet pedig egyenesen kétszer annyit,

mint a világátlag. Mégis megrázó látni
a grönlandi jég változásának gyorsasá-
gát“ – mondta Dorthe Dahl-Jensen, a
Koppenhágai Egyetem professzora a
koppenhágai klímakonferencián de-
cember 14-én, miután az AMAP tanul-
mányának eredményeit ismertette.

A tanulmány szerint két évtizeddel
ezelőtt a grönlandi jég még nagyjából
egyensúlyban volt, a jelenlegi mérések
szerint ez az állapot felborult, és mára
mind a felszíni jégtakaró, mint a jéghe-
gyek olvadása jelentősen felgyorsult. A
számítások azt mutatják, hogy 1995 és
2000 között a jégtakaró körülbelül 50
millárd tonnával lett minden évben ke-
vesebb, de 2003 és 2006 között az elol-
vadt jégmennyiség drámai módon, átla-
gosan 160 milliárd tonnára emelkedett.

A grönlandi jégtakaró az északi fél-
teke legnagyobb, tiszta vízből álló jé-
graktára. A jég kiterjedése nagyjából 3
millió kilométer, és ha teljes egészében
felolvad, az a tengerek nem kevesebb,
mint 7 méteres emelkedéséhez vezet.

„Már most láthatjuk, hogy azok a te-
rületek, ahol a felszíni jég elolvadt, ho-
gyan terjednek egyre észak felé, és
Grönland déli részén az olvadási idő-
szak miként lesz egyre hosszabb. Az
elmúlt évtized fejleményei a tudósokat
is meglepetésként érték. Mind a mai na-
pig bizonytalan, a jég hogyan fog re-
agálni az elkövetkezendő klímaválto-
zásra. Ezért is fontos, hogy még intenzí-
vebben tanulmányozzuk a jégtakarók
olvadását“ – mondta Dahl-Jensen.

Globális felmelegedés

Sokkoló grönlandi olvadás

Ha már megváltoztatni nem
tudjuk az örök körforgást, leg-
alább igyekezzünk a pozitív ol-
dalát nézni és alkalmazkod-
junk minél jobban a hidegebb,
szelesebb, csípősebb időhöz.

A kontinentális éghajlat lakóiként
szervezetünk számára is kihívást
nyújthat a hőmérsékletváltozás. A hi-
degebb idő, rövidebb nappalok
hatására szervezetünk igyekszik – a
túlélés érdekében – átvészelni az időt
december és február között.

Megváltozik az anyagcserénk rit-
musa és gyorsasága, sérülékenyebbé
válunk a különböző fertőzésekkel
szemben, jobban esik a meleg szobá-
ban lustálkodni, mint kinn fagyos-
kodni.

Nemrég még kilószámra ettük a
friss gyümölcsöket, zöldségeket, li-

terszámra ittuk a hűsítő és szomjoltó
vizet, ha csak tehettük, a szabadban
töltöttük minden időnket.
Most, hogy már kevesebb a
friss, szezonális gyümölcs,
zöldség, gondosabban kell
megválogatnunk a napi vita-
min-, ásványianyagforrása-
inkat. Fokozottan kell odafi-
gyelnünk a megfelelő folya-
dékfogyasztásra, különben
érezhetjük a szeles idő, a
fűtési szezon kellemetlen
hatásait. 

Szerencsére a számtalan
megfelelő kozmetikum mellett akár a
konyhában is találhatunk olyan fi-
nomságokat, amelyek még a bőrünk-
nek is jót tesznek. Ha egy hosszú és
fárasztó nap végén a fotelban lazítani
támadna kedvünk, megannyi teafaj-

tából választhatunk. A megfelelő kon-
centrációhoz, éberséghez a teán kívül
a kávé koffeintartalma is hozzáse-
gíthet.

A túlzásokat kerülve és néhány ap-
róbb tanácsot betartva, ez a sokat vi-

tatott élénkítő italunk is része le-
het mindennapjainknak. Nyáron
talán eszünkbe sem jutna, de az
évnek ebben a szakában kifeje-
zetten vágyunk egy forró szauna
után. Persze nem mindegy, ho-
gyan is tesszük, itt sem árt odafi-
gyelni a helyes sorrendre. A nyári
karcsúság után ősszel és télen le-
hetünk kicsit megengedőbbek a
hasunkat illetően, ha ugyanilyen

nagyvonalúan és lelkesen látogatjuk
az edzőtermet és/vagy hódolunk a téli

sportok örömeinek. Kezdjük úgy az
újévet, hogy nem visel meg bennün-
ket az időjárás, jókedvvel vágunk ne-
ki a napnak és nem a náthára, pocso-
lyákra, latyakra emlékszünk majd
vissza tavasszal.

Szinte nincs olyan ember, aki
március, április környékén már
ne várná a fecskéket, a tavasz
igazi hírnökeit. És bár tudjuk, egy
fecske nem csinál nyarat, mégis
nélkülük nem elképzelhető a
nyár. Sajnos azonban évről évre
egyre kevesebb fecskével talál-
kozhatunk és ennek egyik oka az
elmúlt idők klímaváltozásai. An-
nak érdekében, hogy felhívjuk a
figyelmet a madárfajok fogyat-
kozásának veszélyére, az MME
az eltűnő madarak nagykövetei-
ként a 2010. év madarának a
fecskéket választotta.

Kutatási eredmények alapján a vonuló,
közülük is a hosszútávú, tehát a Szaha-
rától délre vonuló énekesmadarak kö-
zött kiemelkedően sok veszélyeztetett
faj van, ezek európai állományai az el-
múlt 15-20 évben folyamatosan csök-
kennek. Ennek hátterében több kiváltó
ok szerepel: az élőhelyek átalakítása mi-
att bekövetkező élőhelyvesztés, a mező-
gazdasági termelés intenzívebbé válása,
a klímaváltozás és a közvetlen emberi
zavarás. Ezeknek a hatásoknak a kikü-
szöböléséhez összehangolt környezet-
és természetvédelmi akciókra, a gazdál-
kodási struktúra átalakítására, majd a
környezeti rendszerek több évtizedes re-
generálódására van szükség.

A Magyarországon fészkelő három
valódi fecskefaj: a füsti fecske, a mol-
nárfecske és a partifecske hosszú távú
vonuló, vándorlási útvonalaik átszelik a
Szaharát, ismert telelő területeik Közép-
és Dél-Afrikában vannak. Hazánkban a
legveszélyeztetettebb partifecskék állo-
mánycsökkenése éves viszonylatban
akár 20% (!) is lehet, de a füsti és a mol-
nárfecskéé is 5-7% között mozog. Az
őszi és tavaszi vonulás, illetve a telelő
területen töltött hónapok alatt a mada-
rakat érő negatív hatások jelentős része
közvetlenül vagy áttételesen időjárási
anomáliákkal: viharokkal, napokig-he-
tekig tartó hűvös, csapadékos idősza-
kokkal vagy éppen ellenkezőleg, szá-
razsággal, és az ebből következő táplá-
lékhiánnyal függ össze.

A gyülekező vagy úton lévő madártö-
megeket érő szélsőségek akár több mil-
liónyi egyed pusztulását okozhatják, és
mivel úgy tűnik, hogy a klímaváltozás

hatására a megszo-
kottól eltérő időjárási
jelenségek gyakorib-
bá válnak, az érintett
fajok állományai egy-

re kevéssé tudják kiheverni ezeket a ne-
gatív hatásokat. Talán még sokan emlé-
keznek amikor két évvel ezelőtt szep-
temberben a hirtelen hideg esős idő be-
köszöntével több ezer fecske pusztult el
hazánkban. Bár természetvédők hiába
próbálkoztak megmentésükkel. A csök-
kenő tendenciát erősíti, hogy az európai
(és magyar) költőterületeik jelentősen
átalakultak, kedvezőtlenebbé váltak
számukra az elmúlt évtizedekben.

Mivel a fecskeállományok csökkené-
sét okozó élőhely átalakítások és a klí-
maváltozás negatív hatásait az egyes
ember közvetlen beavatkozással nem
tudja befolyásolni, a legfontosabb cél a
költési siker, a kirepülő fiókák számá-
nak növelése. Ebben egyéni akciókkal
és társadalmi összefogással már valódi
előrelépést érhetünk el, ezért az MME a
hosszútávú fecskevédelmi program
2010-es elindításakor a honlap fecske-
védelmi eszközök oldalain részletesen
kidolgozott eszközökkel és módszerek-
kel segíti és hívja a madarak védelméért
tenni akaró embereket.

Előfordulnak olyan helyek és helyze-
tek, ahol és amikor a fecskefészkek je-
lenléte olyan egészségügyi, köztisztasá-
gi kockázatot jelent, hogy a madarakat
távol kell tartani. Fontos, hogy ilyenkor
csak a madarak kíméletét és a termé-
szetvédelmi szabályozást szem előtt tar-
tó „puha“ megoldásokat alkalmazzunk,
és mesterséges telepek kihelyezésével
ellensúlyozzuk az élőhelyvesztést.

Füsti fecske 
- jellegzetes, felül nyitott sárfészkeit
istállók, jószágállások, mezőgazdasági
épületek esőtől védett részeire építi;
- a faj erősen kötődik az állattatáshoz;
- csökkenő állattartás miatt (kevesebb a
táplálék a fiókaetetési időszakban) el-
néptelenedő kolóniák;
- közvetlen emberi pusztítás és zavarás a
fészkeknél;
- rendkívüli időjárási körülmények a

fészkelő területen; 
- vonulási, telelési, táplálék problémák.

Molnárfecske 
- jellegzetes, zárt, csak egyetlen bebúvó
nyílással ellátott sárfészkeit kevéssé vi-
dékies környezetben, akár nagyvárosok
panelházainak esőtől védett részeire építi;
- sokkal kevésbé kötődik közvetlenül az
állattartáshoz, a leginkább városiasodott
fecske fajunk;
- táplálkozási problémák;
- sár fészeképítő anyag gyűjtési problé-
mák a városok túlnyomórészt beton, asz-
falt és térburkolat fedte környezetében;
- fészkelőhely problémák a modern fe-
lületkezelésű épületeken;
- fészkek leverése vagy a fészkelés meg-
akadályozása a városi épületeken;
- közvetlen emberi pusztítás és zavarás a
fészkeknél;
- rendkívüli időjárási körülmények a
fészkelő területen; 
- vonulási, telelési, táplálék problémák;
- nincs pontos adat a telelési területéről.

Partifecske 
- maga vájta 30-80 cm hosszú fészek-
üregeit folyópartok, homokbányák füg-
gőleges oldalába készíti;
- telepesen fészkel, egy-egy alkalmas
helyen akár több ezer pár is;
- csökkenő fészkelőhelyek és -telepek;
- táplálkozási problémák;
- jelentős illegális emberi pusztítás és
zavarás;
- egyre jelentősebb róka, nyest, vándor-
patkány ragadozás;
- rendkívüli időjárási körülmények a
fészkelő területen;
- vonulási, telelési, táplálék problémák;
- a három fecskefaj közül a partifecske a
legfenyegetettebb;
- nincs pontos adat a telelési területéről.

Állati dolgok

2010 a fecskék éve
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Január 11-17-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Január 18-24-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Anyagi fedezett hiánya miatt a már-
már hagyománnyá vált cigánybá-
lunkat ebben az évben nem tudtuk
megtartani. 
2009. április 3. 
A Művészetek Házában sikeres Ma-
gyar-nóta estet tartottunk a Gödöllő
Város Népi Zenekarral és 5 fő közis-
mert énekessel. Rendezvényünkre
400 fő látogatott el. A jegyek árához
az Önkormányzat 150.000,-Ft támo-
gatást adott. 
2009. június 13. 
Gyermeknap, amit egész naposra
terveztünk és meg is tartottunk hát-
rányos helyzetű gyermekek részére,
a Forrás Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat és a Magyar Élelmi-
szerbank támogatásával. 
A gyermeknapon 500 gyermeket lát-
tunk vendégül. Ingyenesen használ-
ható ugráló-várat, mászó-falat, ke-
rékpáros akadálypályát használhat-
tak. A 2 órás zenés-táncos műsorban
közel 100 gyermek fellépő vett
részt. Ezen az eseményen az önkor-
mányzat 50 ezer forinttal támogatta
az egyesületünket. Kulturális pályá-
zaton 45.000,-Ft-ot nyertünk. 
2009. június 30-tól: 
A Magyar Élelmiszerbank jóvoltá-
ból 3 héten át élelmiszersegélyt
(asztali dara:  2400 kg,  cérnametélt:
3072 kg, gabonagolyó: 1296 kg, cu-
kor: 3840 kg, tej: 4320 liter, liszt:
5200 kg) osztottunk 861 család ré-
szére. 
2009. augusztus 29. 
Magyar-nóta esetet tartottunk a Gö-
döllő Város Népi Zenekarral,  5 köz-
ismert énekessel, táncosokkal, a mű-
sorra 375 néző volt kíváncsi. Az ön-
kormányzat 100.000,-Ft-tal támo-
gatta a rendezvényt. 
2009. szeptember 11. 
A háromnapos sörfesztivál kereté-
ben egyórás műsoridőt kaptunk,
ahol a Gödöllő Város Népi Zenekar-

ral, 2 énekessel, valamint táncosok-
kal cigány-nóta estet adtunk.
November 21. és 28. 
A Magyar Élelmiszerbank jóvoltá-
ból újabb segélyosztást tartottunk
917 családnak. A segély tételei:
5600 kg liszt, 1200 kg zsemlemor-
zsa, 1344 kg tészta, 734 kg tészta-
étel,  648 kg gabonagolyó, 3150 kg
cukor, 2592 liter tej. 
A gyermeknapi, júniusi, novemberi,
valamint a várható decemberi ado-
mány együttes értéke:  12.000.000,-
Ft volt. Folyamatos programjainkon
Egyesületünk 17 fős cigányzene-
kart, 5 fős tánczenekart, 5 fős jazz-
zenekart tart fenn. 
2009. december 21.
Élelmiszersegély osztás 60 nagy-
családos család részére.
A Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthonában valamint az Egyesített
Szociális Intézményben karácsonyi
koncertet adtunk az otthonok lakói-
nak, dolgozóinak. 
A tárgyévi 1 százalék adó felajánlás
27.000,- Ft volt, bízunk benne, hogy
továbbra is lesznek támogatóink.
Bankszámlaszámunk: 
65600168 - 11054670
Köszönetünket fejezzük ki Gödöllő
Város önkormányzatának, dr. Gé-
mesi György polgármesternek,  dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző asz-
szonynak a pénzbeli támogatásért,
valamint az élelmiszerosztáshoz biz-
tosított raktárhelyiségért. 
2009. évben mindösszesen
15.000.000,- Ft értékben kaptunk tá-
mogatást, amit a gödöllői rászoruló
családok részére, az életkörülmé-
nyeik javítására, valamint a kultu-
rális programokra fordítottuk. 
Boldog új évet kívánunk minden
gödöllői lakosnak!

Balogh Gyula, 
a Gödöllői Kulturális és Szociális 

Egyesület elnöke

Tormay Károly Egészségügyi Központ – rendelési időpontok

A rendelési időkről az alábbi telefonszámokon lehet tájékoztatást kérni:
06-28/430-655; 410-415; 410-681; 410-682; 410-815; 419-796; 430-241; 430-452.

Beszámoló a Gödöllői Kulturális és Szociális 
Közhasznú Egyesület 2009. évi munkájáról

Közlemény – közvélemény-kutatás

Tájékoztatom a város polgárait és a vállalkozásokat,
hogy a Polgármesteri Hivatal megbízásából telefonos
közvélemény-kutatás folyik Gödöllőn. 

Az európai uniós pályázaton elnyert szervezetfejlesztési program 
része a közvélemény-kutatás, melynek célja a partnerségi kapcsolatok 
erősítése, bővítése.

Kérem szíves együttműködésüket!

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

HETI MENÜ (JANUÁR 18-22.)

HÉTFŐ: fokhagyma-krémleves kenyérkockával; hentestokány rizzsel; pudingos rumos kocka
KEDD: vegyes zöldségleves; pulykamell parasztosan petrezselymes burgonyával; gesztenyés fatörzs
SZERDA: lebbencsleves; paradicsomos káposzta főzelék, sertés sült; gyümölcstorta
CSÜTÖRTÖK: joghurtos körteleves; rántotthalfilé kevert salátával; Rákóczi túrós
PÉNTEK: tejfölös-kapros malacraguleves; Pozsonyi kocka

A menü ára 990 Ft, 11.30-15.00 óráig kínáljuk, akár elvitelre is.

~ ~ ~
Januártól megújult kínálattal várja Önöket a Szálloda kávéháza!

Faller Katalin mestercukrász 15 féle süteményéből válogathat kedve szerint. 
Esküvőkre, születésnapra, névnapra torták rendelhetők!

~ ~ ~
NYITVA TARTÁS:

Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)

Asztalfoglalás: 28/816-819,  szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

JÓGA OKTATÁS
valamint

GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEK TANFOLYAM !
(NAPFONAT ÉLETMÓDKLUB)

KEZDJ MOST ÚJ ÉLETET!
Csütörtökön 17.00–18.30-ig a Megyeri Kerékpár tánctermében

Pénteken  délután a Shanti Jógastúdióban

Tel:. +06-30-3383996
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December 19-én tartotta meg
Pest Megye Önkormányzata a
hagyományos Sportkarácsony
ünnepségét, ahol ünnepélyes ke-
retek között adták át a legjobb
Pest megyei egyesületek sporto-
lóinak, sport- és szabadidős szer-
vezeteinek, speciális sportágak
képviselőinek az elismeréseket,
melyeket a 2009-ben nyújtott tel-
jesítményükkel érdemeltek ki.

Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt
dr. Kamuti Jenő, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnökségi tagja, a Nemzetközi
Fair Play Bizottság elnöke, a kajakozás-
ban olimpiai bajnok Gyulay Zsolt, aki a
Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, a
kézilabda sportágban olimpiai és világ-
bajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok
Farkas Ágnes, a 2009-ben vb-bronzér-
mes U20-as magyar labdarúgó-váloga-
tott szövetségi edzője, Egervári Sán-
dor, aki a napokban vehette át az év szö-
vetségi kapitánya elismerést, a tőrvívás-
ban olimpiai és világbajnoki bronz-
érmes, többszörös paralimpiai, világ és
Európa-bajnok Szekeres Pál, valamint

Martinek János olimpiai 
bajnok öttusázó, a Magyar
Diáksport Szövetség alelnö-
ke. A felsorolásból látható,
hogy a Pest megyei egyesü-

letek sportolói világnagyságoktól vették
át az elismerő okleveleket és az ezzel
járó díszes kupákat.

A hagyományoknak megfelelően a
gödöllői iskolák, sportolók is több elis-
merésben részesültek, valamint az idén
is az Év edzőjét, Benkő Ákos személyé-
ben gödöllői egyesület adta, ami azt jel-
zi, hogy városunk sportolói a 2009-es
évben is remekül teljesítettek. A jelölés
érdekessége volt egyébként, hogy olyan
csapat, mint például a Gödöllői SK
1996-os korosztálya – akik bajnokok
lettek az előző évben az országos NB II-
ben – még a jelöltek között sem voltak,
ellenben a Vác ’93-as labdarúgó csapata
ugyanezen bajnokság ezüstérmeseként
a második legjobb utánpótlás csapat lett
a megyében. De lássuk inkább városunk
díjazottjait.

Pest megye önkormányzata speciális
sportágak kategóriában az Év legered-
ményesebb Pest megyei sportszervezete
3. díj elismerésben részesítette a gödöl-
lői Montágh Imre Általános Iskola ké-
pességfejlesztő speciális szakiskolát.
Általános iskolás korosztályban a Év
legeredményesebb Pest megyei iskolája

3. díj elismerésben részesült a Hajós 
Alfréd Általános Iskola. Középiskolás
korosztályban az Év legeredményesebb
Pest megyei diáksportolója 2. díj elis-
merésben részesült Valkai Ferenc vívó,
a Gödöllői Egyetemi és Atlétikai Club –
Szent István Egyetem versenyzője. Női
utánpótlás korosztályban Év legjobb
Pest megyei sportolója 1. díj elismerés-
ben részesült Komiszár Kriszta, a
GEAC-SZIE atlétája. Női felnőtt kor-
osztályban Év legjobb Pest megyei
sportolója 3. díj elismerésben részesült
Benkó Réka vívó, a GEAC-SZIE ver-
senyzője, míg 1. díj elismerésben ré-
szesült Erdélyi Zsófia atléta, aki szintén
a GEAC-SZIE versenyzője.

Végül, de nem utolsósorban az Év
edzője elismerésben részesült Benkő
Ákos, a GEAC atléta mesteredzője.
Benkő Ákos tanítványai ebben az évben
tizennégy országos bajnokságot nyertek
különböző korosztályokban, két első 
osztályú és tíz aranyjelvényes minősí-
tésű atléta dolgozik kezei között. Az If-
júsági világbajnokságon és az Ifjúsági
Európai olimpián tanítványa ezüstérmet
nyert, a felnőtt Európa Kupán negyedik
lett. Ebben az évben versenyzői össze-
sen tizenötször javították meg és állítot-
ták be az országos rekordokat külön-
böző korosztályokban és versenyszá-
mokban. -li-

Január 5-én a Sportok Házában tartottak
egyeztetést, majd sajtótájékoztatót a
magyar sport jelenlegi helyzetéről, ahol
szóba került az is, hogy miként lehetne a
jövőben kedvezőbb feltételeket biztosí-

tani a magyar sport számára. A megbe-
szélést Orbán Viktor, a FIDESZ elnö-
ke és Schmidt Pál, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke vezette le, de az össze-
jövetelen jelen volt több sportszövetség
első embere is. Gémesi György, a
Nemzeti Sportszövetség, valamint a
Magyar Önkormányzatok Szövetségé-
nek elnökeként vett részt az egyezteté-
sen, ahol a sportági szakszövetségek je-
lenlegi helyzetéről, valamint az önkor-
mányzatok és a sport támogatásáról

beszélt. Orbán Viktor a sajtótájékozta-
tón kifejtette: A következő magyar kor-
mánynak a sportot stratégiai ágazattá
kell nyilvánítania. A Fidesz elnöke ki-
emelte, továbbra is nemzeti ügynek kell

tekinteni, hogy Magyarország az
olimpiai éremtáblázat első tíz he-
lyezettje között szerepeljen.
Hangsúlyozta, hogy ehhez meg
kell teremteni az előfeltételeket,
azaz ha más országok képesek a
költségvetésük egy százalékát a
sportra fordítani, akkor ezt Ma-
gyarországnak is meg kell ten-
nie. Az egyeztetésen szó esett
többek között arról, hogy meny-
nyien sportolnak, milyenek a lé-

tesítmények, az utánpótlás képzés fej-
lesztése, valamint milyen a sportegész-
ségügy jelenleg hazánkban és ezen ho-
gyan lehetne változtatni.
A MOB elnöke, Schmidt Pál kiemelte:
Magyarország lakosságának mindössze
14 százaléka sportol, ami nagyon le-
hangoló adat a többi országhoz képest,
és az egyeztetésen felmerülő kérdések
mellett, ennek javulásán kell nagymér-
tékű változásokat eszközölni.

Kép és szöveg: tl

Benkó Réka történelmet írt, mi-
után a december végi országos
bajnokságon egyéniben meg-
nyerte a bajnoki címet a kardo-
zóknál. A gödöllői vívó, mint vidé-
ki egyesület versenyzője, először
nyert felnőtt országos bajnoksá-
got kard fegyvernemben. Nagy
Petra 5., a GEAC-SZIE csapata
női kardban (amelynek szintén a
tagja volt Benkó) a második he-
lyezést érte el.

December 14-én Budapesten rendezték
meg a felnőtt kard Ob egyéni számait. A
férfiaknál senkinek nem sikerült a leg-
jobb nyolc közé kerülnie, ami minden-
képpen elváráson aluli teljesítménynek
mondható, a hölgyeknél azonban jobb
eredményekről számolhatunk be, 
ugyanis Benkó Réka megnyerte a baj-

nokságot, Nagy Petra pedig az ötödik
helyen végzett. Réka többek között a vb
bronzérmes Nagy Orsolyát, a nagy ri-
válisnak számító Pető Rékát, valamint
Várhelyi Annát győzte le a döntőig ve-
zető úton, míg ott Luczáti Zsófiát 15:9
arányban múlta felül. Edzője Subert
László és Bokor Gergely. Nagy Petra is
jó vívással verekedte el magát a nyolcas
döntőig, ahol Luczátitól kapott ki, így az
5. lett. Edzője: Kurucz Balázs.

Másnap a női kardcsapat az ezüst-
érmet szerezte meg. A döntőig simán ju-
tottak a gödöllőiek, a döntőben viszont
már nem bírtak a lányok a válogatot-
takkal felállt BSE ellen. A csapatban
vívtak: Benkó Réka, Nagy Petra, Kere-
csényi Fodor Georgina és Varga Esz-
ter.

A GEAC férfi csapata a szintén válo-
gatott kerettagokat a soraiban tudó Va-

sas kardcsapatát szorongatta meg, de
nem tudott nyerni, így a bronzért vívhat-
tak a fiúk. A harmadik helyért az UTE
volt az ellenfél. Hullámzó volt a párvia-
dal és végül az újpestiek kerültek ki
győztesen a meccsből, így a mieinknek
a 4. hely jutott.

Lendületben az Ob bajnok –
Müncheni arany

A hazai verseny utáni héten
Münchenbe utazott a magyar kardme-
zőny, hogy megmérettessenek a né-
metek és más nemzetek vívói ellen.
Örömhír, hogy Benkó Réka a comb-
húzódása ellenére is tartotta Ob for-
máját és klasszis versenyzőket is ver-
ve, újra a dobogó legmagasabb fokára
állhatott fel. Nagy Petra ugyancsak
jól vívott, így végül a 8. helyen vég-
zett. A férfi mezőnyben Gémesi Csa-
nád második legjobb magyarként
zárta a versenyt a 110 fős mezőnyben,
a 8. helyet szerezte meg. Edzője: Bo-
kor Gergely. 

A 2009-es év utolsó napján
megrendezett Lumniczer em-
lékfutás ezúttal is nagy sikert
hozott és ismét több mint szá-
zan vettek részt a 2010 méteres
távon. Pintér Zoltán alpolgár-
mester megnyitója után starto-
ló emlékfutást követően meleg
tea, forralt bor és hagymás zsí-
ros kenyér várta a célba érkező
fiatalokat és idősebbeket egy-
aránt. A futáson több sportegyesület, a teljesség igénye nélkül atléták, röplab-
dázók, focisták és a sportot kedvelő fiatalok és szülők is teljesítették a 2010
méteres távot, ezzel jelképesen is átfutva az idei esztendőbe.

A Gödöllői Sport Klub után-
pótlás labdarúgó szakosztályá-
nak korosztályos csapatai kö-
zül az elmúlt év végén kettő,
míg az idei év első hétvégéjén
szintén két korosztály vett
részt hazai rendezésű tornán a
a Táncsics Mihály úti fedett mű-
füves pályán. 

December 19-én az 1998-as és ’97-es
csapatok léptek pályára a 10 csapatot
felvonultató téli karácsony kupán. Az
U12-es gödöllői gárda az 5. helyen
végzett, többek között a Fradi csapa-
tát megverve, míg a GSK U13-as
együttese az ezüstérmet szerezte meg
a Vasas Pasarét mögött.

Január 10-én az 1996-os és az
1994-es korosztály csapatainak ren-
dezett Újév kupát a Gödöllői SK. Itt
is 10-10 csapat mérte össze erejét. Az
U14-es korcsoportban igen erős me-
zőny jött össze, ugyanis részt vett a
tornán a Fradi, a Vasas Pasarét, az
Airnergy és a REAC korosztályos
együttese is. A gödöllői fiatalok eb-
ben az erős mezőnyben végül a 2. he-
lyet szerezték meg. A 16 évesek küz-
delmében is az ezüstérem jutott a mi-
einknek, akik a Vasas mögött végez-
tek a 2. helyen, míg a Gödöllő máso-
dik csapata a 4. lett. 
Teljes eredménysor: www.gbulls.hu

-ll-

December elején Dabason rendezték
meg a VI. korcsoportos Pest megyei fiú
kézilabda diákolimpia döntőjét. Váro-
sunkat a Premontrei Gimnázium csapa-

ta képviselte ezen a rangos eseményen.
A döntőig vezető út során a csoportmér-
kőzéseken legyőzve Szentendrét, majd
a helyi rivális Török Ignác Gimnázium
csapatát, ezzel biztosan jutottak a megye
legjobb 4 közé. A döntőre sérülések és
betegségek miatt gyengébb felállással
utaztak a premis fiúk, akik végül a Da-
bas, a Dunaharaszti és a Cegléd mögött
a negyedik helyen végeztek. Az ered-
mény rendkívül dicséretes, hiszen a gö-
döllői csapatban kettő igazolt  és 12 
amatőr játékos szerepelt, míg az ellenfe-
lek már a csoportmérkőzések során is 14
igazolt játékosokkal álltak fel. Felké-

szítő tanárok: Sárdi Er-
zsébet, Szörényi István,
Mácsár Gyula. A csapat
tagjai voltak: Ficsor Má-
té, Kurunczi Dániel, Dé-

ri Máté, Nyári Bálint, Szabó Dániel, Mi-
le Márió, Kinde Mátyás, Petrovics Pé-
ter, Herdovics Mihály, Héthársi Áron. A
képről betegség miatt hiányzoznak: Dó-
zsa Balázs, Kálmán Róbert.

TIG hóditás a megyében – 95-ös siker

A Pest Megyei Kézilabda Szövetség de-
cember 19-én az érdi Treff sportcent-
rumban megyei serdülő  bajnokságot 
szervezett. Az 1995 után született
fiú kategóriában a TIG DSE csapata az
első helyen végzett és a torna legjobb
kapusának a gödöllői Kármán Pétert vá-
lasztották. A csapat tagjai: Harányi Ta-
más, Schmidt Hans, Kármán Péter, Tré-
zsi Norbert, Hornyák Balázs, Takács At-
tila, Tóth Attila Bence, Papp Kristóf,
Molnár Balázs, Laczkó Szilárd, Gom-
bás Máté, Tácej Zoltán, Szabó Gergő,
Gombás Bence, Bátori Bence, Kriszt
Botond, Kovács Márk, Czene Dávid,
Mácsár Gyula edző, Tóth Tibor techni-
kai vezető
Eredmények: TIG DSE Gödöllő –  Treff
SE Érd 29:10, – Albertirsa 17: 9, – Pilis-
vörösvár 19:7, – Budakalász 20:14

-ll-

Remekül zárta a 2009-es évet a TEVA-
Gödöllői RC csapata. Deme Gábor ta-
nítványai utolsó bajnoki meccsükön,
december 20-án a Miskolc vendégeként
léptek pályára. A hölgyek hozták a kö-
telező győzelmet és 3:0-ás sikerük, vala-
mint a Nyíregyháza Békéscsaba elleni
győzelme azt jelentette, hogy a mieink a
legjobb négyben zárták az alapszakaszt,
így a felsőházban folytatják majd a baj-
noki küzdelmeket.
Nem volt sok pihenőjük Bajáriné Pesti
Anikóéknak, ugyanis már január első
hetében pályára léptek. Az ellenfél a ta-
valyi bajnok és kupagyőztes, az alapsza-
kaszban ellenünk mindkétszer simán
nyerő BSE-FCSM volt január 10-én
idegenben. Ezúttal sem sikerült a bra-
vúr, és ugyan az utolsó két szettben
megszorongatták a mieink a címvédőt,
ennek ellenére sima vereséget szenve-
dett a TEVA.
Női extraliga, alapszakasz
Albrecht-MVSC-MISI – TEVA-Gödöl-
lői RC 0:3 (-11,-22,-13)

Női extraliga rájátszás, 1. mérkőzés
BSE-FCSM–TEVA-GRC 3:0 (13,21,19)

A rájátszás további programja (a haz-
ai meccsek az egyetemi csarnokban
kerülnek megrendezésre)
Január 16., 18 óra: TEVA-GRC – Vasas
Január 21.: Nyíregyháza – TEVA-GRC
Január 24., 17 óra: TEVA-GRC – BSE-
FCSM
Február 5.: Vasas – TEVA-GRC
Február 11., 18 óra: TEVA-GRC – Nyír-
egyháza

Magyar Kupa – Vasas ellen a
döntőért

Elkészült a Magyar Kupa négyes döntő-
jének sorsolása, ami szerint a TEVA-
GRC csapata a Vasas ellen vívja majd az
elődöntőt az egyik ágon, míg a másik
párosítás értelmében BSE – Nyíregy-
háza elődöntőt rendeznek. A helyszín és
az időpont később kerül kihírdetésre.

-tt-

Pest megyei sportkarácsony

Gödöllői díjeső

Vívás – Felnőtt Ob, nemzetközi verseny

Benkó Réka történelmet írt 

Sportpolitika – A sportról tárgyaltak

Startégiai ágazat lehet a sport

Nagy sikerű Lumniczer emlékfutás

Kézilabda – Diákolimpia

Premontreis siker

FUTSAL – SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK GÖDÖLLŐN – KIS JÁNOS ISMÉT TÁVOZOTT
A téli szünetben annak ellenére, hogy klubszinten nem volt semmi esemény, a háttérben zajlanak
a gödöllői NB I-es futsal csapatnál az átalakulások. Kis János újból távozott a csapat kispadjáról,
ezúttal a Fradi kedvéért hagyta ott a Bikákat. Hazai viszonylatban az egyik legjobb szakembernek
tartott edző helyét Tóth Keve veszi át a Gödöllői-Fortunánál, akinek nem lehet újdonság ezen sze-
repkör betöltése, ugyanis a zöld-fehérekhez távozó futsal gurut többször is helyettesítette már,
mint vezetőedző. A játékoskeretben is történtek változások. Száraz Szabolcs és Balogh János a
másodosztályú Kartal csapatában folytatja a tavaszi szezonban.

-tt-

A GSBE újabb, ezúttal bravúros győzelmet ara-
tott az NB II-ben az Újszász ellen és ezzel feljött
a tabella 10. helyére. A vendégcsapat négy Fide
mesterrrel ült a sakktábla elé és 10 táblán ma-
gasabb élő ponttal rendelkeznek az újszásziak,
így joggal tehetjük a 7:5-ös gödöllői győzelmet
a meglepetések kategóriájába. 
NB II Erkel csoport 
GSBE – Újszász 7:5

Győzött: Nagyajtai G.; Reznák A.; Sillye K.;
Tóth M.
Döntetlen: Bándy A.; Veréb G.; Kószegi L.,
Bajnóczi P.; Botka J.;; Nagy A. 
Vesztett: Ruttkay P.; Kozma G.

Tímár Zsoltra emlékeznek – Immáron ötöd-
ször
Idén január 16-án rendezik az V. Tímár Zsolt
Emlékversenyt Szadán. A verseny reggel 10
órakor kezdődik. Minden sakkbarátot sze-
retettel várnak a szervezők.

-ll-

Röplabda – Négy között a lányok

Év végi rohanás
Labdarúgás 

Négyből három

Sakk – V. Tímár Zsolt Emlékverseny

Győzelem az Újszász ellen



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik dr. Szathmári
Elekné (sz.: Középesy Kinga) és
dr. Szathmári Elek halála miatt
részvétüket nyilvánították, őket
utolsó útjukra elkísérték.
Gyászoló család

* Köszönjük mindenkinek, aki
Koza Imrét elkísérte utolsó
útján. A gyászoló család

INGATLAN

* SZÁNTÓ eladó Gödöllő mel-
lett a városhatár közelében.
5325m2 és 7,40 aranykoronás.
Családi okokból sürgősen, áron
alul, 2,2 millió Forint irányáron.
Tel: (20) 9349013

* Garázs eladó Gödöllőn a
Kossuth L. utcában. Dupla beál-
lásos (2 autó számára) a 4
emeletes panellakások alatt,
víz villany fűtés van. Irányár:
3,99 m. Érdeklődni: +36/20-
3527445.

* Gödöllőn, a Kör utcában 69
nm-es, 1+ 2 félszobás, 3.
emeleti konvektoros lakás
eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.:
20/9811-027.

* 2008-ban ÉPÜLT IGÉNYES
KIVITELEZÉSŰ 4 szoba+nappali
dupla garázs klíma víztisztító
riasztó CSALÁDI HÁZ
Isaszegen csendes utcában
eladó Iár 26 MFt ÉRDEMES
MEGNÉZNI! 20-772-2428 

* Gödöllőn PANORÁMÁS 600
nm-es építési telek érvényes
építési engedéllyel eladó. Iár
5,9 MFt 20-7722428

* Gödöllő  központjában 2
szobás cirkós téglalakás
SÜRGŐSEN ELADÓ. Iár 11,5
MFt 20-539-1988 

* Sürgősen eladó Gödöllőn
Blahán szépen felújított 3
szoba + nappalis szuterénes
cirkós+ vegyes tüzeléses
garázsos családi ház 1600 nm-
es telken 19,9 MFt-ért 20-
7722429

* JÓ VÉTEL! 2 szobás lakás 1
szobás áráért! Gödöllő közpon-
tjában 45 nm-es 2 szobás
lakás, alacsony rezsivel, alac-
sony közös költséggel, szabá-
lyozható fűtéssel eladó. Jó
fekvésű, parkra néző Iár 8,5
MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Kiváló ajánlat! Szadán új
építésű 3 szoba + nappalis,
igényes kivitelezésű, dryvit
szigeteléses 1 szintes ház 1300
nm-es telekkel eladó.
Kulcsrakész ár 23,8 MFt  20-
7722429

* Jó vétel! Gödöllő kertvárosi
részén 2 szoba-nappalis kony-
ha-étkezős, 98 nm-es családi
ház eladó! Új tető új
nyílászárók, új bejárati ajtó, új
cirkós fűtés rendszer +új radiá-
torok. JÓ VÉTEL! Iár 20 Mft. 20
7722429

* ÁRON ALUL Veresegyházon
összközműves 40 méteres
utcafrontú 600 nm-es építési
saroktelek jó közlekedésnél
eladó Ár 6,5 MFt 20-772-2428

* Sürgősen eladó Gödöllőn
telekárban egy 100 m2-es 70-es
években épült családi ház,
lakható állapotban 500 m2-es
telken. 3 szoba nagy konyha-
étkező, fürdő, kamra Ár 12,9
MFt 20-804-2102 

* Jó vétel! János utcában
sürgősen eladó szépen felújított
1,5 szobás tégla erkélyes II em
konvektoros lakás sarokkádas
fürdő Iár 10,5 MFt 20-7722429

* Gödöllőn 550 nm-es
összközműves építési telek
eladó Iár 8,9 MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn újszerű 3 szoba
+nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház sürgősen eladó Iár
28 MFt  20-7722429

* Gödöllőn, Erzsébet körúton
eladó fiatalos 34 nm-es 1
szobás III. emeleti jó állapotú
lakás egyedi mérős/szabályzós
fűtéssel ár 8,3 MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn 3 szoba nappalis,
dryvit szigeteléses új építésű iker-
ház kocsi beállóval eladó ár kulc-
srakészen 23,5 MFt 20-7722429

* Sürgősen Eladó Gödöllőn,
Palotakerten szépen felújított 62
nm-es 2 szobás beépített erké-
lyes lakás beépített konyhabú-
torral ár 10,3MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Sürgősen eladó a Remsey Krt-
on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT 20-804-2102

* Egyedi vétel! Sürgősen eladó
Gödöllő legszebb könnyűsz-
erkezetes háza, parkosított,
gyönyörű, öntözőrendszeres
840 nm-es telken 3 szoba nap-
palival, hangulatos terasszal
Iár 27 MFt 20-772-2429

* Gödöllőn eladó 60 nm-es
2szobás magasföldszinti kon-
vektoros lakás Iár 10,9 MFt 20-
8042102

* Örökpanorámás 3 szoba
+nappalis szuterén hobbiszoba
3 fürdőszobás medencés nagy
teraszos ház Gödöllőn eladó
Iár 30 MFt 20-8042102

* Eladó 2 szobás családi ház
560 nm-es ősfás telken, új
ablakok Iár 14,5 MFt 20-
8042102

* Eladó Gödöllőn, tégla kon-
vektoros, jó állapotú 2 szobás,
60nm-es lakás a Kazinczy Krt
Iár 10,9 MFt 20-8042102

* János u-ban 1 szobás I
emeleti lakás eladó Iár 8,3 MFt
20-8042102

* Eladó Paál László közben 60
nm 2 szobás téglalakás. Iár
10,6 M FT 20-8042102

* Eladó Gödöllőn Egyetemhez
közel I. emeleti cirkós 45 nm-es
felújított lakás kocsi beállóval!
Iár 10.8 M Ft 20-8042102

* Eladó Gödöllőn egy 600 m2-
es építési saroktelek ikerház
építési engedéllyel Minden
közmű az utcában Buszmegálló
1 percre iskola óvoda közért 5
percen belül Ár 10,5 MFt 20-
4306474

* Keresek készpénzes
ügyfeleim részére 2 szobás,
(földszint, I-II.-III.emeleti) kon-
vektoros téglalakást 13 MFt- ig
! 20-8042102

* BELVÁROSI ÚJ ÉPÍTÉSŰ
LAKÁSOK 2010. ÁTADÁSSAL
Remsey körúton, liftes házban,
35-60 m2-es, 1,5 - 2 szobás,
egyedi fűtésű, modern lakások
épülnek. Kedvezményes hitel
lehetőség. Érdeklődni: Major
Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* Munkácsi utcában téglaépítésű
2 emeleti, 57 m2-es, kétszobás,
felújítandó, egyedi-mérőórás,
konvektoros fűtésű lakás. Ár:
9,2MFt Major Zoltán 0670/77-33-
222 www.perfektotthon.hu

* Szent János utcában, földsz-
inti, felújítandó, 38 m2-es, föld-
szinti, üres, téglaépítésű lakás.
Irányár: 6,9MFt Major Zoltán
0 6 7 0 / 7 7 - 3 3 - 2 2 2
www.perfektotthon.hu

* Kossuth Lajos utcában, 80
m2-es, 2 + 2 fél szobás, erké-
lyes, világos, minőségileg
felújított lakás. Új nyílászárók,
burkolatok és konyhabútor. Ár:
19,6MFt Major Zoltán 0670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu
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HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



* INGYEN CÍMKIADÁS LAKÁS-
KERESŐKNEK! PERFEKT
OTTHON INGATLANIRODA 2100
GÖDÖLLŐ, KOSSUTH L. U. 34.
CSAK SZEMÉLYESEN!

* 2010-BEN ÉPÍTKEZŐK: NE
VÁRJON AZ UTOLSÓ PILLANATIG!
Már ma kösse le építkezését,
legyen Ön az első! Családi házak
építése, évtizedes tapasztalattal,
helyi valódi referenciákkal vállaljuk
házának megépítését tervezéstől,
akár kulcsrakész állapotig. Érdek-
lődjön az INGATLANVADÁSZ
irodában. Telefon: +36 (30) 919-
5960 www.epitok.hu - A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!

* NEM ZSÁKBAMACSKA: mivel
már megépült. 2 héten belül
költözhető: újépítésű téglalakás,
Központban, 52 m2, Nappali + 1
Hálószobás, cirkófűtéses, saját
kerttel, kocsi beállóval. IRÁNYÁR:
16.800.000 Ft. Telefon: +3630-919-
5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN.
Sorszám: 3361.

* NEM KELL A MAGASSÁGTÓL
RETTEGNIE: János utcában
magasföldszinti, 59 m2-es, 2
Szobás, egyedi fűtésű, erké-
lyes lakás eladó 10.900.000 Ft-
os irányáron. Tel.: +3630-919-
5960. INGATLANVADÁSZ KFT. –
w w w . i n g a t l a n v a d a s z . h u .
Sorszám: 3757.

* NEM AGGÓDIK TÖBBÉ  A
MAGAS TÁVFŰTÉSSZÁMLA
MIATT.  Eladó Kazinczyn II.em.,
konvektoros, egyedi fűtésű, erké-
lyes lakás 10.500.000 Ft-ért akciós
irányáron eladó. Egyedi, csendes,
parkos helyen, kizárólag az
INGATLANVADÁSZNÁL: +3630-
919-5960. www.ingatlanvadasz.hu.
Sorszám: 3505.

* EGYEDI AJÁNLAT! 25%-OS
ÁRCSÖKKENTÉS! Gödöllőn,
József Attila utca környékén a
kertvárosban családi ház 125 m2-
es, 3 Szobás, duplakomfortos,
kétgenerációs téglaház, 1087
m2-es exkluzív, széles telken
eladó. IRÁNYÁR: 21.900.000 Ft.
Hívjon most: +3630-919-5960
w w w . i n g a t l a n v a d a s z . h u .
Sorszám: 3772.

* ÚJABB 25%-os árcsökkenés!
ELADÓ családi ház Gödöllőn:
Alvég, állomáshoz, HÉV-hez közel,
200 m2-es, 5 Szobás tágas
téglaház, beépített konyhabútorral,
1340 m2-es telken eladó.
IRÁNYÁR: 20.500.000 Ft. Hívjon:
+3630-919-5960 INGATLANVADÁSZ
KFT. - www.ingatlanvadasz.hu.
Sorszám: 0959.

* ELADÓ LAKÁSOKAT
KERESÜNK Gödöllő közpon-
tjában vásárlóink részére.
Gödöllő központi lakások
értékesítése 3,5 %-s jutalékkal
nyolc éves helyi értékesítési
tapasztalattal. Pontosabb
tájékoztatás: 0628-513-210 vagy
+3630-919-5960, vagy személye-
sen: INGATLANVADÁSZ KFT. – A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN

* Gödöllőn KERESEK ügyfelem
részére 40 millióig családi
házat, ill. egyedi fűtéses
lakást. Katonáné Enikő 06 (30)-
491-5020

* Egyedi ajánlat! Gödöllőn
Központhoz közel, 75 nm-es, 3
szobás, konvektoros, nyugati
fekvésű, nagy erkélyes, 3.
emeleti, igényesen felújított,
klímás lakás eladó (tárolóval).
Iár:15,5MFt: (30) 491-5020

* Fenyvesi részen 2001-ben
épült, tégla, cirkófűtéses, 74 nm-
es, 2szoba +galériás, 18nm-es
terasszal, 25nm-es tárolóval ren-
delkező igényesen felújított
lakás sürgősen eladó. A tár-
sasház zárt, parkosított udvarán
belül játszótér, kerti grill, gép-
kocsi beálló található. Csendes,
nyugodt zöldövezet, barátságos,
családias kis lakóközösség.
Iár:15,9MFt (30) 491-5020

* Eladó János u. közelében
egy felújítandó 3. em. 51 nm-es
kétszobás, konvektoros fűtésű
téglaépítésű erkélyes lakás.
Azonnal költözhető! Iár: 9,9m
Ft. (30) 491-5020

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

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

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

* Gödöllőn, Kampis A. téren,
16 lakásos társasházban új
építésű lakások eladók. Tel:
(30) 946-7702

* TURÁN kettő TELEK egymás
mellett eladó. Gazdálkodásra,
lótartásra kiváló. Víz, villany a
házban, amely felújításra szorul.
Érdeklődni: +36 (30) 8540637

* GÖDÖLLŐN és KÖRNYÉKÉN
KERESEK eladó családi házat,
öröklakást vagy egyéb ingat-
lant. Tel: 0036 (30) 7199988
munkaidőben, hétvégén: 0036
(20) 5092000 Varga

* Gödöllőn a Diófa utca végén
3.320 nm területű ZÁRT KERT
ELADÓ. Iár: 6M Ft. 100 nm-es
épület építhető rá. Tel: +36(20)
951 6685, +36(20) 911 4980 

* Eladó Gödöllő és Isaszeg
között egy ÉPÍTÉSI TELEK 1065
nm. Víz, villany a telek előtt.
Iár: 2,65m Ft. Tel: +36-70-271-
7378, +36-30-771-5794

* Szadán, Bp-től 30km-re össz-
közműves 1500nm-es építési telek
eladó. Csendes, nyugodt
környezet, gödöllői autópálya
kijárat 5percre. Buszmegálló,
bevásárló központ a közelben. Érd:
+36-30-634-1013, +36-70-261-2495

* Gödöllőn csendes
zsákutcában nappali +2,5 szobás
családi ház sürgősen, áron alul
eladó. Lakás beszámítása lehet-
séges. Tel: (30) 9981-496

* Sürgősen eladó Palotakerten
egy 57 nm-es kétszobás, erké-
lyes lakás. Iár: 11m Ft. Érd: +36-
20-9362-386

* Gödöllő központban földszinti,
1,5 szobás, parkra néző felújított
lakás egyedi fűtéssel, beépített
konyhával eladó. iár: 9,9 M Ft.
Tel: +36(20) 3-238-106

* Eladó Gödöllő Isaszegi úton
120nm alapterületű (amerikai
konyhás, tetőtér beépítéses)
családi ház 50nm-es pin-
cerésszel, 3500nm ősfás telken
végében tóval. Iár:32MFt +36(30)
680-8360

* SÜRGŐSEN ÁR ALATT ANYAGI
OKOK MIATT ELADÓ EGY ÚJ
ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ ISASZE-
GEN. Tel. +36-20-9-309-562

* Eladó 2 szobás, távfűtéses
lakás a Szabadság téren 4
emeletes házban a IV. emeleten.
Tel: +36(30) 266-3473

* Kazinczy körúton 2 szobás 50
nm-es, 3. emeleti lakás eladó. Ár:
11.000.000 Ft. Tel: +36 (28) 411-227

* Gödöllőn, Királytelepen 135
nm alapterületű 4 szobás,
üzletes családi ház 750 nm
telekkel eladó vagy lakásra,
esetleg kisebb családi házra
cserélhető. Ár megegyezés
szerint. Tel: +36 (70) 392-7694

* Gödöllő központjában (Paál
László köz) 44 nm-es 1,5 szobás
földszinti, alacsony rezsijű, kitűnő
állapotú lakás eladó, akár beren-
dezve is. (Konvektoros fűtés.) Iár:
10,3MFt. +3620-3-238-106

* Gödöllő legcsendesebb háza!
Babati út 28.sz.alatti 830nm
telken új építésű, 179nm földsz-
intes, legkorszerűbb tech-
nológiával épült, extra ener-
giatakarékos. Burkolatok nélkül.
+36(30) 9355-737

* Eladó vagy hasonló nagyob-
bra cserélendő belvárosi, dél-
nyugati, 37 nm-es, hitelmentes
lakás. Tel: +36-20-823-3409
csak esti órákban

* Újépítésű 90 nm-es családi
ház Aszód legújabb részén
eladó. 2 szoba amerikai kony-
hás, kandallós, tetőtér
beépítési lehetőséggel, pincév-
el, 30nm terasszal, garázzsal
664nm telken. Iár: 29mFt. +36-
20-5565-849

* ZSÁMBOKON csapjon a „lec-
sóba”! A lecsó hazájában, 2006-
ban földszintesre tervezett, 150
nm-es összkomfortos családi
ház, 30 nm nappali-amerikai
konyhás, 3+félszobás, 2WC,
1100nm telken 28,8MFt-ért eladó.
Gödöllői nagyobb társasházit
beszámítok. +3630/504-7536
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* Hévízgyörkön két építési
telek eladó, együtt és külön-
külön is. Csendes helyen, új
kiosztásban, közművesítve. Tel:
+36-30-250-7981

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű,
70 m2-es tornácos parasztház
melléképülettel, kis pincével,
ásott kúttal, 200 nöl-es
telekkel. Gáz, csatorna + ipari
árammal. Csendes, nyugodt
környéken, a központhoz
közel. I.ár: 20 M. Tel.: +36-20-
3135-816, +36-30-562-3475

* Eladó felújítás előtt álló
135nm családi ház garázzsal,
beépített gépesített konyhával,
ipari tevékenység végzésére
alkalmas 120nm melléképület-
tel csendes környezetben, kert-
ben ásott kúttal. Ár mege-
gyezéssel. +36-20-432-1572

* DEBRECENI GARZONLAKÁS
felújított állapotban eladó. Iár:
6,3m Ft Érd: +36-30-202-8559

ALBÉRLET KIADÓ

* János utcai lakásba keresek
lány társbérlőt. Érd: 30-393-
6052

* Kossuth Lajos utcában, 80
m2-es, 2 + 2 fél szobás, erké-
lyes, világos, minőségileg
felújított lakás. Új nyílászárók,
burkolatok és konyhabútor.
Bérleti díj: 95.000,-Ft/hó Major
Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn szoba fürdőszobá-
val kiadó. Tel.: 20/9455-583.

* Kazinczy krt. 11. 2.em. 2
szobás loggiás, berendezett
(konvektoros) lakás febr. 1-től
kiadó. 55.000 Ft + rezsi + 1 havi
kaució. Tel: 0036 (28) 414-136,
0036 (30) 9446-816

* Gödöllőn Fenyvesben
hosszútávra kiadó kétszintes
családi ház kerttel. 3 szoba, 2
fürdőszoba, 2 nappali félig
bútorozva vagy bútorozatlan.
170.000.-/hó +rezsi. +36 (30)
962-3768

* KIADÓ GÖDÖLLŐ
KÖZPONTJÁBAN 44 m2-es, 1.5
Szobás, bútorozatlan lakás
gyorsan költözőknek. Bérleti
díj: 40.000 Ft + rezsi / hó.
Telefon: +3630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. -
w w w . i n g a t l a n v a d a s z . h u
Sorszám: 3965.

* KIADÓ A GÖDÖLLŐI
PALOTAKERT területén 64 m2-
es, 2 Szobás, bútorozott,
kiváló állapotú, erkélyes lakás
gyorsan költözőknek. Bérleti
díj: 65.000 Ft + rezsi / hó.
Telefon: +3630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. -
w w w . i n g a t l a n v a d a s z . h u
Sorszám: 3998.

* Gödöllőn az egyetemtől 5
percre különálló kertes házban
frissen felújított 2 szobás lakás
kiadó. Kábeltévé, Internet
használattal 56.000,-/hó +2 havi
kaució. Tel: +36 (20) 3515-292

* ALBÉRLET KIADÓ A JÁNOS
UTCÁBAN. 40.000 Ft/hó. +36
(70) 33-64-387

* Központban 2. em. konvek-
toros 2 szobás, bútorozott
lakás kiadó. 50.ezer Ft + 1 havi
kaució. Tel: +36 (28) 418-005,
+36 (30) 277-8113

* Kossuth L. utcában 1+2 fél-
szobás 4. emeleti lakás kiadó.
50.000 Ft+ rezsi + 2 havi kaució.
Tel: +36 (30) 236-5989 16h után

* Gödöllő központjában -
Kossuth L. u.- 2 em. 64 nm
lakás kiadó hosszú távra
csendes nem dohányzó lakók-
nak. Ár nagyon kedvező.
Kaució szükséges. Érd: +36-30-
6643093 v. +36-20-9109413.

* Domonyvölgyben 90 nm-es
családi ház + 45 nm garázs 200
nöl kerttel kiadó. Bútorozatlan.
Tel: +36-20-327-6435

* Dózsa György utcában 3 szobás,
bútorozatlan, egyedi fűtésű,
vízórás, 1.em. lakás hosszútávra
kiadó. A ház mögött zárt parkoló-
val! Tel: +36 (70) 283-1187

* Kiadó lakás a Szabadság téren 4
emeletes házban: 4 em. 2 szoba,
távfűtés. Tel: +36 (30) 266-3473

* Városközpontban (Gödöllő)
tetőtéri 130 nm-es összkomfor-
tos lakás alacsony rezsivel
gépkocsi beállási lehetőséggel
hosszútávra kiadó! 70.000.-
+rezsi. Tel. +36 (30) 2090-517

* Kiadó lakások! János
utcában 2 szobás, erkélyes,
49eFt+rezsi. Fácán soron 1
szobás 39eFt/hó + rezsi.
Mindkettő konvektoros,
bútorozatlan. Kéthavi kaució
szükséges. +36 (70) 517-1370

* Kiadó a János utca elején
kétszobás, konvektoros,
bútorozatlan lakás 50ezer
Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució
szükséges. +36 (70) 517-1370

* Bethlen Gábor utcában 4
lakásos társasházban 1.emeleti
1,5 szobás egyedi fűtéses
lakás azonnal beköltözhetően
kiadó. Tel: 0036 (20) 341-9633

* Olcsó rezsijű albérlet fiúk,
fiatal pár részére kiadó. Tel:
0036 (20) 771-3387

* KIADÓ 2 SZOBÁS, GÁZ-KON-
VEKTOROS LAKÁS. 1 havi kau-
ció. Tel: +36 (30) 609-8707

* Gödöllő központjában 3
szobás földszinti, utcai
bejáratú lakás egyedi fűtéssel
80e Ft/hó, ill. ugyanitt 2 szobás
56 nm-es lakás irodának is
kiadók. +36 (30) 9617-621

* A Kazinczy körúton bútoro-
zott, külön gáz és vízórás lakás
igényesnek kiadó. Terasz,
pincehelyiség is van. (54nm)
Tel: +36 (30) 2-228-909

* Gödöllőn az Ambrus Zoltán
közben 2,5 szobás, 4. emeleti
bútorozatlan, erkélyes lakás
azonnal beköltözhetően kiadó.
Tel: +36 (20) 399-8873

* 1,5 szobás egyedi fűtésű
lakás kiadó (bútorozott kony-
hával) Gödöllőn a Paál László
közben. Érd: +36 30-9499-234

* Palotakerten 44 nm-es, egye-
di fűtésű 2. emeleti lakás
bútorozottan vagy anélkül
kiadó. Ár: 45.000 Ft/hó + rezsi.
Érd: +36(20) 9670-428

* Gödöllő központjában a
Petőfi téren új építésű
légkondicionált, egyedi fűtés-
es, 35 nm-es, összkomfortos 1
szobás lakás egyedülálló hölgy
részére kiadó. 42eFt/hó +
rezsi. +36-20-3433-930

* Kiadó Palotakerten egy 1
szobás bútorozatlan 44 nm-es
lakás 40e Ft+rezsi/hó. 2 havi kau-
ció szükséges. Tel:+3620-3539492

* Kertes háznál különálló, 1
szobás, konvektoros, 60 nm-es
lakás kis rezsivel kiadó. 1 havi
kaució szükséges. Tel: +36-70-
262-2274

* Gödöllőn, központi csendes
helyen 2 szobás, konvektoros,
vízórás, redőnyös, jó állapotú
lakás konyhabútorral és egyéb
bútorokkal hosszabb távra
kiadó. Tel: +36-28-421-619

* GÖDÖLLŐN KIADÓ TÉLIE-
SÍTETT FAHÁZ, ÖSSZKOMFOR-
TOS. Érd: +36-30-650-2194

* Gödöllőn a Munkácsy utcában
2 emeletes téglaházban 2 szoba
összkomfortos lakás teljesen
felújítva, berendezve
hosszútávra kiadó. 60e Ft/hó
+rezsi. Kéthavi kaució szük-
séges. Tel: (70) 409-1057

* Gödöllőn a Szőlő utcában 1
szobás lakás kiadó február 1-
től. Ár: 35.000 Ft + rezsi. Érd:
+36-30-504-2122

* Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy
körúton egy 60 nm-es lakás.
Kaució szükséges. Tel: +36-20-
807-1377

* Gödöllőn, Dózsa Gy úton,
társasházban 1.em. 3 szoba
+étkezős, egyedi cirkófűtésű,
bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó. Az épület
mögött zárt gépkocsibeálló.
+36-30-9344-525

* Gödöllő központjában két-
szobás lakás olcsón kiadó. Tel:
(20) 436-2001

* Gödöllőn, központhoz közel
1 szobás házrész kiadó. Tel:
+36-20-489-6697

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 400, 307, 196, 191 ÉS
142 NM-ES ÜZLETHELYISÉGEK
NOVEMBERBEN AKCIÓS ÁRON
BÉRBEADÓK!
*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN
ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK AKCIÓS
ÁRON ELADÓK!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 195 nm-es, nappali+4
szobás,(pince, garázs, terasz) jó állapotú
családi ház 696 nm-es gondozott telken,
sürgősen eladó. Irányár: 27 mFt
*A központtól néhány percre 3lakásos tár-
sasházzá alakítható, utcai bejáratú üzlet
nyitására alkalmas helyiséggel, 190 nm-
es, kétszintes családi ház, családi okok
miatt sürgősen eladó (2-3 szobás gödöllői
lakás beszámítható). Iá: 39 mFt.
*A Kertvárosban, nappali +7 szobás, 2
szintes, kétgenerációs, felújított, családi ház,
3 férőhelyes garázzsal 850 nm-es, parkosí-
tott telken sürgősen eladó. Iá: 39,8 mFt. 
*A Kertvárosban, nappali +4 szobás, 3
szintes családi ház, egyszobás különálló
lakrésszel, garázzsal 720 nm-es, parkosí-
tott telken sürgősen eladó. Iá: 39,5 mFt. 
*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es, szépen
parkosított telken, 220 nm-es, nappali+ 3
szobás, háromszintes, garázsos, igényes
családi ház, szaunával, kerti medencével,
locsolórendszerrel eladó. Iár:39,5 mFt.

*A Kertvárosban, pár percre a központ-
tól, 10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,

dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy

teraszokkal) eladó. Iá: 55 mFt.

LAKÁSOK:
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű
2. emeleti, régi építésű, napfényes lakás
osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 23 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél
szobás, 8. emeleti, felújított lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 9,7 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél szobás,
téglaépítésű, jó elrendezésű, panorámás
3. emeleti konvektoros, társasházi lakás
parkosított telken eladó.  Iá: 15,9 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telken, pincével, melléképülettel eladó.
Iá: 23,5mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38 nm-
es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 8,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nm-
es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36 nm-
es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 9,7 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában földszinti, 66
nm-es, 2+1 fél szobás jó állapotú lakás
eladó vagy másfél szobás lakásra
cserélhető Gödöllőn, értékegyeztetés-
sel. Iá: 13,9 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti, tégla-
építésű, egyedi fűtésű lakás, telekrésszel
sürgősen eladó. Irányár: 19,9 mFt.
*A Zombor utcában 39 nm-es, földszinti,
konvektoros, téglalakás eladó.Iá: 9,5 mFt.
*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43nm-es,
földszinti lakás sürgősen eladó. Iá.:9 mFt.



* Gödöllőn, a Fácán soron 65
nm lakás hosszútávra kiadó.
Tel: +36-30-378-4054

* Kiadó Palotakerten egy 1
szobás bútorozatlan 44 nm-es
lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi
kaució szükséges. Tel:+3620-
3539492

* Városközpontban külön
bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: +3670-
701-9510.

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2
+ félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is)
kiadó. Tel.: +36-20-479-4650

* Gödöllői tavak mellett két-
szobás családi ház hosszú
távra kiadó. Érd +36-30-213-
4882

* Bethlen Gábor utcai 70 nm-
es 2 szobás cirkófűtéses,
bútorozatlan lakás 60.000.- +
rezsiért kiadó. Tel: +36-20-341-
9633

* KERESEK Gödöllőn kiadó
bútorozatlan lakást vagy kis
házat max. 35.000 Ft + rezsiért.
Tel: +36-30-311-6220

* Olcsó, 2,5 szobás lakás
Gödöllő központjában kiadó.
Tel: +3620/939-0797,
+3620/543-1775

* Gödöllőn, az EGYETEM
TÉREN 2 szobás, felújított,
részben bútorozott, 64 nm-es
lakás hosszútávra kiadó. Ára:
45.000.-/hó + 1 havi kaució +
rezsi. Tel: +36(20) 422-2998

* Palotakerten 2 szobás,
parkra néző lakás kiadó. A
fűtés egyedileg szabályozható,
fizetés mérés alapján. Tel: +36-
30-934-6769

* Gödöllőn, Palotakerten 2
szobás, erkélyes, bútorozott
lakás pincével kiadó. 50.000
Ft/hó + 2 havi kaució. Tel: +36-
20-347-9257

* Gödöllőn kiadó 110 nm-es
összkomfortos, kertes családi
ház. Irodának is. Tel: +36(20)
573-3189

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllő központjában 90nm-
es üzlethelyiség kedvező áron
kiadó. Tel.: 20/9421-768

* Gödöllő belvárosában 15m2-
es irodahelység kiadó. Tel.:
70/635-45- 95

* Gödöllő belvárosában 40m2-
es üzlethelység kiadó. Tel.:
70/635-45- 95

* Új építésű IRODÁK KIADÓK
27-60-80-100 m2-es, legjobb
helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy.
u. sarkán, liftes házban, klímá-
val. Nettó ár: 1.200,-Ft - 2.500,-
Ft/m2 Major Zoltán 0670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu

* Gödöllő központjában, a
Remsey körúton 47 m2 –es
üzlethelység kiadó. Érd.:
30/588-5889

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

* Gödöllő belvárosában a
Petőfi téren, új építésű, 52 nm-
es riasztós, légkondícionált
üzlethelyiség kiadó. Kiváló
irodának is! Külön tár-
gyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-
718.

* Gödöllőn, a Kossuth Lajos
utca 52-ben, az Ambrus körútra
nyíló garázs eladó. Iá.: 1.8 mFt.
Tel.: 30/336-2683.

* Kiadó luxusiroda Gödöllő
központjában 130 nm,
autóbeálló 250 EFt/hó 20-772-
2428 

* Gödöllő központjában, a
Petőfi udvarban 54 nm üzlet
2010. januártól kiadó. Érd:
+36(70) 535-4474

* Gödöllő, Petőfi tér 11-ben 30
nm helyiség kiadó. Üzletnek és
irodának is megfelel. Tel:
+36(30) 346-5408

* Gödöllőn, jól működő üzlet-
soron, városközpontban
üzlethelyiség tulajdonostól
eladó. Nagy gyalogosforgalom,
ingyenes parkoló! Tel: +36(20)
9572-371

* Gödöllő belvárosában 30 nm-
es üzlet hosszútávra kiadó.
(Eddig ügyvédi iroda volt.)
Érdeklődni: +36(20) 3-303-396

* Gödöllő belvárosában,
legfrekventáltabb helyen,
főútvonalon bevezetett cipőü-
zlet igényes árukészlettel átadó.
Horváth Éva: +36-20-972-9247

* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
Gödöllő központjában. Nagyon
jó helyen lévő, régóta működő,
jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel:
(30) 9428-275

* IKERGARÁZS ELADÓ a
Kossuth Lajos utcában. 2 autó
parkolására alkalmas. Külön vil-
lany, vízóra. Tel: (30) 9428-275

* Felújított, tágas (42 m2)
garázs fele a Szőlő utcában
hosszútávra egy megbízható
autótulajdonosnak január 1-től
kiadó. Érd: +36-28/412-068,
+36-20/3682-240

* Pataktéren szerelőaknás
TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Tel:
+36(20) 466-0341

ÁLLÁS

* A turai Tamás Patika gyógysz-
erész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi
belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.

* Önállóan dolgozni tudó, jól
hegesztő, VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELŐKET keresek
azonnali kezdéssel. Tel: +36
70/537-2043, +36 20/919-6250

* Gödöllői Exkluzív
S z é p s é g s z a l o n b a n
fodrászszékek kiadók. Műköröm
manikűr-pedikűrnek helyiség
kiadó ill. várjuk fogyasztógéppel
rendelkező masszőr jelen-
tkezését is korrekt árak mellett!
Erika: +36 (30) 247-6718

* GÉPÉSZETI SZERELŐ.
Mezőgazdasági automatizálással
foglalkozó cég munkatársat keres
állattartó technológiák gépészeti
szerelésére, szervizelésére hazai
és külföldi projektekhez. A munka
esetenként tartós távollétet
igényelhet. Feltételek: jó vezetői
készség, kommunikációképesség
angol nyelven, jogosítvány, villam-
os ismeret. Előny: villamos
tapasztalat. Jelentkezését szak-
mai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb
információ: +36(28) 510-985

* CNC gépkezelőket keresünk
budapesti munkahelyre.
Kiemelt bérezés! Szállás,
utazás biztosított. Érd: 9-16h-ig
+36(70) 6209-901
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* Leinformálható középkorú nő
bejárónői állást vállal hétfői
napokra. (vasalás, takarítás,
főzés, akár gyermekfelügyelet
is.) Érd: +36 20-579-4346

* Középkorú, leinformálható,
megbízható hölgy takarítást,
vasalást vállal napi vagy heti
r e n d s z e r e s s é g g e l .
(Gépkocsival rendelkezik.) Tel:
+36(20) 3671-649 Hívjon biza-
lommal!

* Kutatóintézet gödöllői gond-
nokságára munkatársat keres,
fizikai munkára. Érdeklődni:
+36 28-511-301

* Gödöllői irodaházba azonnali
kezdéssel munkatársakat
keresünk összetett irodai
munkára. Tel: +36-70-250-6539

* TAPASZTALT KÖNYVELŐ
állást keres. Számviteli
ismeretekkel (mérlegképes
folyamatban), több éves gyako-
rlattal, SAP, COBRA program
ismeretével munkát keresek.
Azonnali munkakezdéssel. Tel:
+3620/539-8696

* Kizárólag szakképzett eladót
gödöllői cipőboltba felveszünk!
Érd: +36-20-500-7741 vagy az
üzletben. Európa Cipőbolt 2100.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3.

* Gyermekek felügyeletét,
nevelését (alkalmanként is) 50
év körüli hölgy vállalja pedagó-
giai végzettséggel, tapasztalat-
tal. +36-30-700-4342

* HÁZVEZETŐNŐT KERESEK
GÖDÖLLŐRE. Tel: +36-30-378-
4054

* GÖDÖLLŐI PIZZÉRIÁBA NŐI
FELSZOLGÁLÓT KERESEK.
(Gyakorlott felszolgáló előny.)
Tel: +36-70-418-5770

* Programszervezéshez jó
megjelenésű, agilis munkatár-
sat keresünk. Jelentkezés a
+36-20-353-3083-s telefonon

* A gödöllői Katlan Club
lehetőleg szakképzettséggel
rendelkező pultos hölgyet
keres. Tel: +36-30-9981-496

* Vidám, fiatal autóval ren-
delkező MASSZŐR elhe-
lyezkedne 4 órás állásban.
Idős, beteg emberek ellátását
is vállalja. Tel: +36 (28) 418-005
este 6-21-ig „…az emberekhez
jó akarat.”

* Játszósarkokat forgalmazó
cég érettségizett munkaerőt
keres. Feladatok: átfogó
számítástechnikai ismeretek –
rendszergazdai feladatok
ellátása; játékelemek fel- és
összeszerelése, javítása, karban-
tartása; honlap-szerkesztés,
adatbázis-kezelés, -bővítés, -kar-
bantartás; honlap reklám-
felületeinek értékesítése.
Elvárások: megbízhatóság,
precíz munkavégzés, B
kategóriás jogosítvány, saját
autó szükséges. A játékelemek
összeszerelése közepesen
nehéz fizikai munkát igényel.
Munkavégzés helye: Gödöllő,
szerelés helye az ország egész
területe. Fényképes önéletraj-
zokat az info@hlm.hu –ra várjuk. 

SZOLGÁLTATÁS

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

* Könyvelés, bérszámfejtés,
egyéni vállalkozók,kis- és
k ö z é p v á l l a l k o z á s o k
részére.Ezen kívül Könyvvizs-
gálat,cégalapítás, adótanác-
sadás. JW Controlling Kft. Tel.:
430-341,30/211-9388.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klí-
magép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gép-
parkkal. Csatornakamerázás. Víz-,
gáz-, fűtésszerelés. +36-70-
2479072, +36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-
24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán
belül. Tel: +36-30-302-4622.
www.csoszereles.hu 

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN
KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36 (20)
411-7473 Köszönjük bizalmát!

* Villanyszerelés, azonnali
hibaelhárítás, 2 órán belüli
kiszállás. Nyaralók, családi
házak teljes körű villanysz-
erelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199

* Vízvezeték szerelés, fagyásos
dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k,
tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.

* Kaputelefon, riasztó, belép-
tető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2
órán belül. +36-20-9-177-555

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRU-
SSZÁLLÍTÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobo-
zok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlif t bérlési
lehetősége. Bővebb felvilá-
gosítás: +36 20 423-4828,
www.interiortrans.hu 

* Gyermekeink a jövőnk!
Minden második gyerek túlsú-
lyos. Előzzük meg a prob-
lémákat! Célirányos gyerek fit-
tness játékosan étrend tanác-
sadás igény szerint németül is.
A foglalkozás hármas csoport-
ban, vagy szülővel együtt. +36
(70) 9787-778

* Számítógépes problémája
van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Tel: +36 (30) 333-9201

* Adótanácsadást, könyvelést,
bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel:
+36 (28) 407-122.

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: +36
28-511-366, +36 20/556-2653, E-
mail:info@ili.hu

* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650

* Víz-, gáz-, központi fűtéssz-
erelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek,
fürdőszobák felújítása. Teljes
körű épületgépészeti munkák.
Tel: +36 (20) 9527-289, +36 (28)
476-229



* Gyógy pedikűr: tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm
szakszerű kezelése, ápolása,
talp masszázs. 25 év szakmai
gyakorlat. Nyugdíjasoknak
1000 Ft. Bárándi József +36
(20) 532-7275 

* LAKÁSFELÚJÍTÁS, BUR-
KOLÁS. +36 (30) 294-2004

* ASZTALOS MUNKÁK, RES-
TAURÁLÁS, BÚTORJAVÍTÁS ÉS
KÉSZÍTÉS. Tel: +36 (70) 533-
5859

* Lakatos munkákat vállalok,
átalakításokat is. Tel. +36 (20)
562-5015

* REDŐNYÖS – készítés –
javítás + szúnyoghálók + har-
monika ajtók. +36-20-9-943-145

* KÁRPITOS! Kárpitozott
bútorok javítása, áthúzása. Új
egyedi kárpitos bútorok
készítése. www.lazarkarpit.hu
Tel: +36 (28) 486-029, +36 (70)
384-8711

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, hasz-
nált berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. Januárban
30%-s kedvezmény a munka-
díjból! www.kalyhasmester.hu
Tel: +36 (20) 5231-094

* Kineziológus, Fülakupunk-
túrás Addiktológus. Bejelent-
kezés: Sári Andrea +36-30-2310-
443. www.tubamirum.eu 

* Költöztetés, szemétszállítás,
ingyenes lomtalanítás!
(Bútorszállítás, épületek bon-
tása, sitt, törmelék, veszélyes
hulladékok elszállítása.)
Szemetét felpakoljuk, és azon-
nal elszállítjuk! Kovács Róbert
+36-30-642-1221

* BOJLER TISZTÍTÁS, javítás.
Kisebb villanyszerelési ill.
vízvezeték szerelési munkákat
vállalok garanciával. Hétvégén
is hívható: (20) 504-1814, (70)
330-4430

* Utánfutó kölcsönzés: +36 20-
220-62-98

* ÉPÜLET ÉS LAKÁS-
FELÚJÍTÁS (Generál kivi-
telezés). Vállalunk minden-
nemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: +36-20-4359-650

* Szobafestés, mázolás,
tapétázás, külső színezés, min-
den, ami festőmunka, garanciával.
Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36 (30) 386-4456

* PARKETTÁS vállal hagy-
ományos és szalagparketta ler-
akást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszün-
tetése. Tel: +36 (70) 505-1177.

* Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvi-
tolás, festés). Hívjon bizalom-
mal! Tel: +36 (20) 2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító
Szolgálat! Csapok, WC-tartá-
lyok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László.
Tel: +36 (30) 9229-553.

* Gépi kaszálást, illetve
kertészeti munkákat vállalok
rövid határidőn belül. Tel: +36
(70) 944-2377

* Szobafestés, mázolás,
tapétázás! Tiszta munka, elfo-
gadható áron! Tel: +36 (20)
9133-165

* PEDIKŰR, MANIKŰR AZ ÖN
OTTHONÁBAN! Hívjon, ha tyúk-
szeme van, vagy
bőrkeményedéstől fáj a lába,
ha a körme ápolásra szorul,
rendbe teszem! Ajándék kéz-
és talpmasszírozást adok min-
den kedves vendégemnek! Érd.:
30-851-8763

OKTATÁS

* TOP-TAN: Kedvezményes
senior német középhaladó tan-
folyam indul jelentkezés után
azonnal. Tel: 28-423-744,
mobil:+36-20-537-42-78.

* TOP-TAN: Angol és német
kezdő, újrakezdő és középfokú
nyelvvizsgára és érettségire
felkészítő tanfolyam indul
januártól. Jelentkezés:
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
w w w . t o p t a n . h u ,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744,
mobil: 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Korrepetálás,
érettségire, magántanulók vizs-
gára való felkészítése matemati-
ka, fizika, kémia 30-908-4130.” és
angol (30-372-20-26) és német
tantárgyakból. MAGÁN
TANULÓSZOBA 5-10. osztá-
lyosoknak. További információk:
28-423-744

* STUDIO ONLINE NYELVISKO-
LA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, SPANYOL ÉS OROSZ
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYEL-
VOKTATÁS. IRATKOZZ
FEBRUÁR 1-IG KÖZEL 20% KED-
VEZMÉNNYEL, 24 200 FORIN-
TÉRT. ÁLTALÁNOS NYELVTAN-
FOLYAMOK, NYELVVIZSGA
FELKÉSZÍTŐK, KOMMUNIKÁ-
CIÓS TANFOLYAMOK. GÖDÖL-
LŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLEN-
BEN - 06 20 216 62 40 -
WWW.STUDIOONLINE.HU

* Jógatanfolyam indul kezdők és
újrakezdők számára 2010. január
első hetében a BIO-FITT
Centerben /Gödöllő, Állomás
út1-2/a. Előzetes bejelentkezés
szükséges! Gál Márta. +36
20/9395-658

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA,
SPANYOL, OLASZ nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN,
diplomás tanárokkal felnőttek és
gyerekek részére egyaránt, 510
Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: +36
28/511-366, +36 2O/ 543-1775.
Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi
és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

* ANGOL és NÉMET nyelvok-
tatás, korrepetálás, nyelvvizs-
gára felkészítés. Első óra ingyen!
További kedvezmények! Érd: +36
(20) 268-4064, +36 (20) 230-6250

* ANGOL nyelvoktatás,
nyelvvizsgára, érettségire
felkészítés. Délelőtti időpontok-
ban is. Takárné Bacsó Márta  +36
(28) 430-229, +36 (30) 49-73-066
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Imádott Fekete
Nincs annál gyengédebb keltegetés,
mint amikor az alvó embert a feje mel-
lett gőzölgő kávé illata ébreszti. A
kávétól magunkhoz térünk, erőteljes
stimuláció agynak, közérzetnek. S amit
sokan nem tudnak, a gyomornak is. A
koffeintől ugyanis rögtön beindul a
gyomornedv termelés. Ez evés előtt
éhessé tesz, utána viszont az emésztést
segíti elő. A kávénak nem lehet ellenáll-
ni! Londonban járva megdöbbenve
tapasztaltam, az angolok már nemigen
teáznak, ők is kávét isznak. Igaz, főként
hosszú kávét, bögréből. 
A XVI. században kezdődött, hogy a
kávét nem gyógyszer, hanem élvezeti
szerként itták a törökök. Kalandos úton
(kávémagvakat lopva) terjedt el a nyu-
gati világban a XVIII. század elején, s
olyan sikert aratott, hogy (állítólag)
VIII. Kelemen pápa azt mondta, hogy
„A kávét meg kellene keresztelni, mert
igazi keresztény ital.”

A kávét főként édességek – krémek,
habok, csokoládék ízesítésére
használják. De kiváló mártást is lehet
készíteni vele, együtt főzve
marhaszeletekkel.
Sokszor ijesztgetnek, hogy a kávé ártal-
mas. Alaposan utánanéztem, ha nem
élnek vissza vele mértéktelenül, nem
igaz! Sőt. Nemrég készült kutatás adatai
szerint nőknél 21%-kal (japán kávézó
nőknél 38%) csökkentette a bélrák kock-
ázatát. Voltaire napi ötven csésze kávét
ivott. Amikor figyelmeztették, hogy a
kávé alattomos méreg, azt felelte:
"akkor nagyon-nagyon alattomos lehet,
mert én ötven éve iszom, és még lát-
szólag semmi bajom".
A Fagyöngyben remek esz-
presszógépünk van, 9 atmoszférával
préseli keresztül (ex-presszió!) a forró
vizet a kávén. (Ezt az igénybevételt csak
a fémből készült nagy gépek állják.) Az
eredmény: szinte krémes, olajos koncen-
trált főzet. Benne rengeteg íz, alkaloida,
zamat. Én a nőies változatot, a capuc-
cinot szeretem. Ez nem más, mint a
krémes eszpresszo és a habosított tej
tökéletes elegye, "házassága". A cappuc-
cino egy rész kávéból, egy rész 60-70
°C-os tejből és egy rész tejhabból
készül. Amióta kaptam egy modern
tejhabgépet, otthon már nem is főzök
magamnak, alig várom, hogy beérjek az
üzletbe, s igyak egy „igazit”. Ezért
érdemes eljönni!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



* ANGOL nyelvoktatás, kor-
repetálás,  v izsgára
felkészítés kicsiknek –
nagyoknak. 60 perces órák
kedvező áron! Hív jon biza-
lommal! +36-70-249-6739

* Egy életen át tanulunk, de
nem mindegy hogyan. A tan-
ulás öröm is lehet! Próbálja
ki! Tel. +36-28-415-998, +36-20-
388-4953

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

* Matematika, fizika, kémia
korrepetálást ,  érettségire
felkészítést vállalok. Tel: +36-
30-456-7458

ADÁS~VÉTEL

* Eladó: Tölgyfa étkező gar-
nitúra 160x100cm, 280cm re
bővíthető, 8 székkel, 150 ezer
Ft,

banánlevél szófa 120 ezer Ft.
Tel.: 30/619-9399

* Eladó 1 db gyermek íróasztal
görgős székkel 12.000,- 1 db
rattan fotel 5.000,- Ft, 1 db
IKEA zeneszekrény (fekete,
üvegajtós) 8.000,- Ft, 4 db
Michelin 195/55 nyári gumi alig
használt 5.000,- Ft/db. Tel.:
30/6342-172.

* Könyveket, könyvtárakat,
exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36(28) 412-230

* TÜZIFA ELADÓ! Kiváló
minőségű csertölgy tüzifát
kínálunk kuglizva vagy méter-
ben, telephelyen vagy
mázsálás után (Gödöllőn
ingyenes) kiszállítással! Tel:
+36 (20) 936-7314

* Kiállításokból visszamaradt
KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 5.500
Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L:
8.500 Ft. Szállításban segítünk.
Tel: +36 (20) 32-99-695

* Eladó Generál Forst tip.160L
kombi hűtő 25.000Ft, IGNIS
AWL 434 tip. elöltöltős
mosógép 25.000Ft, JVC SRX
5062 tip. házimozi erősítő
30.000Ft, fekete vitrines TV Hifi
állvány 15.000Ft. +36(70) 452-
2530 

* Eladók természetes szőrméből
női kucsmák (3-5e), női paróka
+konty (5e), Orion 35cm TV
(10e), „ITT” TV 67cm (20e), fal-
iszekrény 30×60cm (3e), fiókos
polcos szekrény 70×70cm (5e),
új fekete női bőrdzseki „L” (15e)
és férfi „M” bőrzakó (15e). +36-
20-358-5309

* Használt PLAY STATION 2.
dobozában 2 gyári játékkal 1
controllerrel eladó. Ára: 25.000
Ft. Tel: +36-20-3299-695

* TÜZIFA ELADÓ. Tel: (20)
9611-688

EGYÉB

* A gödöllői waldorf óvodában
minden hétfőn 16:30 – 18 óra
között játszóházba várjuk a
waldorf-pedagógia iránt érdek-
lődő szülők 2-4 éves gyerekeit.
Jelentkezni: +36-20-399-8103-
+36-20-339-8593

* Családi okok miatt 8 napos
márciusi törökországi út fél
áron átadó. Tel: esti órákban
28-407-148, +36(20) 431-7806, 

* 50-es férfi vagyok.
Keresztény, értelmiségi, nem-
dohányzó, becsületes, magyar
érzelmű, 40-es hölgyet keresek
páromul, Gödöllőn, környékén.
+36-30-579-4574

* Mitől lesz eredményesebb?
Ha ismeri cselekvései rejtett
hátterét. Egyéni tanácsadás,
transzformáció társasjáték,
családállítás lehetőségét aján-
lom. Tel: +36-20-388-4953

* Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs
1200 Ft +üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő,
Lovas u. 3. Tel: +36-28-417-913

* ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-
es 80-120 Ft/kg. Cím: Gödöllő,
Erkel F. u. 1. Tel: +36 (28) 411-
298, +36-20-4359-650

* AKCIÓS TEREMGARÁZS
Kossuth L.u.-ban. 1,5 MFt.
Major Zoltán 0670/77-33-222
Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
www.perfektotthon.hu

* Társ és partner-
közvetítés.Tel.: 20/9455-583.

* Kisállatpanzió várja ügy-
feleit. Tel.: 20/9455-583.
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HOZZÁVALÓK:
1 kis fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1
kisebb csirkemell, 10 dkg durumtészta (nem
levestészta!), fél citrom leve és héja, 1 dl tej-
szín, só, bors, kakukkfű, 1 evőkanál olívaolaj,
apróra vágott zöldpetrezselyem.
ELKÉSZÍTÉS:
A hagymát apróra vágjuk, és az olajon megpá-
roljuk. Hozzáadjuk a felaprított fokhagymát,
ízlés szerint a kakukkfüvet, és felengedjük kb.
1 liter vízzel. Sózzuk, borsozzuk, és amikor
felforrt, beletesszük az egész csirkemellet, s ta-

karéklángon,
hogy éppen
csak gyön-
gyözzön, pu-
hára főzzük.
Ha megpuhult
kivesszük, és a levesben kifőzzük a tésztát. A
csirkemellet közben kicsontozzuk, csíkokra
vágjuk, és a húst visszatesszük a levesbe. Bele-
öntjük a tejszínt, és a citromlével és a reszelt
citromhéjjal ízesítjük. Tálalás előtt a tetejét
megszórjuk zöldpetrezselyemmel.

A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓL

Recept:  Kakukkfüves csirkeleves

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
JANUÁR 20.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szekeresné Józsa Anett (Petőfi
tér 16.), Horváth Hajnalka
(Blaháné út 180.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Bernácz Ábel (Sík S. u. 4.), Bük-
kös Zsolt (Batthyány u. 50.)

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: dr. Szép Péter (Dalmady
Gy. u. 6.)

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szőke Gyöngyi (Rigó u. 14.)

1 százalék

Tájékoztatásul közöljük, hogy a gödöllői Táncsics Mihály úti Óvoda alapítványa, A gödöllői VI.
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány számára a szülők személyi jövedelemadó 1 százalékából az
elmúlt évben befolyt összeg összesen: 441.600 Ft. 

Ebből az összegből folytatjuk az udvari játékaink szabványosíttatását, valamint a szakmai
anyagok fejlesztését.

Köszönjük felajánlásaikat

1 százalék

A Tiszta Beszéd Alapítvány (2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 1. Adószám: 18682180-1-13) ezúton
is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az
alapítvány javára ajánlották fel.

Az összeg 149.744 Ft volt, melyet a logopédiai osztályokba járó tanulók táboroztatására, könyv-
jutalom és fejlesztő játékok vásárlására fordítottuk. 

Támogatásukra a továbbiakban is számítunk!


