
Ismét Magyarországon bővíti tevé-
kenységét a TEVA. A gödöllői beru-
házás összértéke meghaladja a 65
millió eurót (17,6 milliárd forintot).
Ezt január 14-én jelentették be, ami-
kor ünnepélyes keretek között lerak-
ták a gyár új létesítményének alapkö-
vét.

A TEVA beruházása folyó értékben
több mint 65 millió eurós befektetés-
sel 260 új munkahelyet teremt. A 15
ezer négyzetméteres új gyáregység-
ben szemcseppeket, injekciókat és
egyéb steril termékeket gyártanak
majd a hazai, az európai és az ameri-
kai piacra. A rendezvényen Varga
István nemzeti fejlesztési és gazdasá-
gi miniszter, Krassay László, Gödöl-
lő alpolgármestere, Hegedűs Lajos, a
TEVA vezérigazgatója, Kilián Csa-

ba, az ITD Hungary be-
fektetési igazgatója mon-
dott köszöntő beszédet.

A hat modulból álló új,
gödöllői gyáregység épí-
tése több fázisban törté-
nik. A tervek szerint a ter-
melés 2011 harmadik ne-
gyedévétől kezdődik, a
kivitelezési munkálatok
pedig várhatóan 2014 végére fejeződ-
nek be. A TEVA az új gyáregység be-
indításával a jelenlegi steril termelési
volumenét duplájára növeli.

A vállalatcsoport a hazai telephe-
lyek elmúlt évtizedekben nyújtott ki-
emelkedő hatékonyságának és telje-
sítményének köszönhetően döntött
úgy, hogy legújabb, steril készítmé-
nyeket gyártó üzemét Magyarorszá-

gon létesíti – mondta Hegedűs Lajos,
a TEVA vezérigazgatója az új üzem-
egység alapkőletételén.

Gödöllőn sem ez az első nagyobb
projektje a cégnek: 2007-ben fejeztek
be egy 2 milliárd forintos projektet,
amelynek keretében a helyi infúzió-
és gyógyszergyár mellett egy világ-
színvonalú logisztikai központ léte-
sült. Az új gödöllői beruházás mellett

a későbbiekben a magyarországi ku-
tatás-fejlesztési tevékenység kiter-
jesztésére is lát esélyt a cégvezetés.

Ezzel a gyárral tovább erősödik
Magyarország gyógyszeripari pozíci-
ója Európában. Külön öröm, hogy a
TEVA Gyógyszergyár Zrt. újra
beruházóként jelenik meg a magyar
piacon.

(folytatás a 3. oldalon)
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Válság idején is új munkahelyek

Milliárdos beruházások Gödöllőn
Az idei esztendőben is folytatódnak a fejlesztések vá-
rosukban. Az önkormányzati beruházások mellett az
itt megtelepedett vállalatok is nagy volumenű befekte-
téseket hajtanak végre, melyeknek köszönhetően Gö-
döllőn tovább bővül a munkaerőpiaci kínálat. A hét ele-
jén rakták le a TEVA Gyógyszergyár Zrt. új gyáregysé-
gének alapkövét, a tervek szerint még a nyáron meg-
kezdődhet a Magyar Posta Zrt. Gödöllőre tervezett, gé-
pesített levélfeldolgozó és logisztikai központjának
építése, s újabb fejlesztésbe fog a Gödöllői Ipari és Lo-
gisztikai Park is.

A tél nem akadály!

Tető alatt

Fo
tó

: T
at

ár
 A

tti
la

A nemrég átadott megújult
Damjanich János Általános Is-
kola mellett az elmúlt hóna-
pokban egy új korszerű épület
nőtt ki a földből, a Zöld Óvoda.
A közel 600 millió forintos be-
ruházás munkálatai az ütem-
tervnek megfelelően halad-
nak, s ősszel már a gyerekek is
birtokba vehetik az óvodát. 

Az elmúlt hetekben, még a nagy ha-
vazások előtt elkészült a tetőszerke-
zet, így teljesen beázásmentes lett a
létesítmény, s a tető szigetelése is
megtörtént, rövidesen a bádogozási
munkákra kerül sor.

(folytatás a 4. oldalon)



2 Gödöllői Szolgálat 2010. január 20.Közélet

Jelen kiadvÆny a Nemzeti Civil Alapprogram tÆmogatÆsÆval val sult meg.

2.

A MÁV-Start arra készül, hogy
milliárdos költséggel egyszer-
re valamennyi menetjegyét,
pénztári és fedélzeti jegykiadó
rendszerét lecseréli. Az új esz-
közök beszerzését szolgáló
közbeszerzések dokumentá-
ciójának összeállításán már
dolgoznak. A pályáztatás meg-
indítását még nem hagyták jó-
vá, de a fejlesztés a 2010-es üz-
leti tervben már szerepel.

Bár a gödöllői vonalon utazók az esetek
többségében számítógépes jeggyel ta-
lálkoznak, mégis, más jegyet kap a ke-
zébe az, aki Gödöllőn száll fel a vonatra,
mint az, aki Máriabesnyőn. Bárcajegy,
reformjegy, kéregjegy, szinte tucatnyi
féle létezik a különböző jegy és bérlet-
fajtából, amelyek érvényességéről és hi-
telességéről a kalauzok is csak több-
éves gyakorlattal a hátuk mögött tud-
nak biztosat mondani.

Vasútállomása válogatja, milyen
kivitelű, formájú jegyet kap, aki a
MÁV-Start vonataira jegyet vált. A
pályaudvarokon, nagyobb állomáso-
kon szinte kivétel nélkül hőérzékeny,
bankjegy minőségű papírra nyomta-
tott gépi jegyet csúsztatnak ki a pénz-
tárak üvegablakai alatt. A sorszámmal
ellátott nyugtákból évente mintegy 70
milliót adnak el – a teljes forgalom

nyolcvan százalékát. A jegyek továb-
bi másfél százalékát most már az inter-
neten vásárolják meg. Ma már a gö-
döllői vasúti pályaudvaron is van
olyan jegykiadó automata, amin az

interneten vásárolt jegyet nyomtat-
hatja ki a vásároló. Hozzávetőleg 30-
40 millió szelvény ugyanakkor olyan,
amilyet a kiállító pénztárban évekkel
vagy akár évtizedekkel korábban
rendszeresítettek.

A sokféleség oka, hogy az idősza-
kosan megkezdett fejlesztések nem
érték el a társaság valamennyi, hozzá-
vetőleg 680-700 állomását, nem ter-
jedtek ki a teljes 7800 kilométeres vo-
nalhálózatra. A látszólag kézenfekvő
megoldást, hogy a meglévő gépi jegy-
kiadó-rendszert egyszerűen kiterjesz-
szék a teljes vasúti hálózatra, a szak-
értők elvetették, s új rendszer beveze-
tését tervezik. Döntésüket azzal ma-
gyarázzák, hogy a nyolcvanas évek-
ben szolgálatba állított és azóta fo-
lyamatosan fejlesztett eszközök el-
avultak, és a jegykiadást végző szoft-
verek felett is eljárt az idő – az aktu-
ális igényeknek, elvárásoknak leg-
alábbis már nem felelnek meg. He-
lyettük a vasútnak korszerű, új rend-
szerre van szüksége.

Az új pénztárgépekre vonatkozó
elvárások között szerepel, hogy a 
nyomtatóval,bankkártya-olvasóval,

szünetmentes áramforrással ellátott
számítógép és a hozzájuk tartozó
szoftver feleljen meg az adóhatóság
előírásainak. De szállítójuknak bizto-
sítania kell a folyamatos üzemelte-
tésüket biztosító szervizhálózatot is.

A fejlesztés azonban nem érne vé-
get az állomásokon. A vonatokon uta-
zó jegyvizsgálók is új felszerelést
kapnának. Kézi számítógépüknek al-

kalmasnak kell lennie a jegyek érvé-
nyességének online ellenőrzésére, de
szükség esetén a jegykiadásra is. 

A rendszer továbbfejleszthetősé-
gét, egy esetleg a jövőben kiépülő
elektronikus jegyrendszerhez illeszt-
hetőségét pedig az szolgálhatná, ha az
állomásokon telepített és a vonatok
fedélzetén használt eszközök egy-
aránt képesek lennének vonalkód-,
valamint csipkártyaírásra, -olvasás-
ra is.

A jegypénztárak és a kalauzok új
eszközeinek eladási és ellenőrzési
adatait a tervek szerint központi adat-
bázis dolgozza majd fel. Ahhoz azon-
ban, hogy mindez valósággá váljon, a
jegykiadó rendszernek ki kell egé-
szülnie egy új, minden vasútállomást
összekapcsoló adatátviteli hálózattal
is.

Az új rendszerre egyenlőre még
várni kell, az újabb vasúti jegy-
áremelésre azonban rövidesen sor ke-
rül. A MÁV-Start  által kiadott bérle-
tek árai átlagosan 10, a jegyárak pe-
dig átlagosan 15 százalékkal emel-
kednek 2010. február elsejétől.

Kép és szöveg: jk

Szabó Máté ombudsman hiába
fordult az Alkotmánybíróság-
hoz, az idei esztendőben új fo-
galmakkal és szabályokkal kell
megismerkedni az adózás te-
rén. Az Alkotmánybíróságon
ugyanis átment a szuperbruttó-
sítás terve. 

Az adózás világában egyénként is
egyre nehezebben eligazodó munka-
vállalóknak az idén azzal kell majd
szembesülniük, hogy tovább nő a kü-
lönbség a fizetésként felvett pénz és
az erről szóló papíron szereplő összeg
között. A munkabér összege igaz nem
változik, azonban a jövedelemadó
alapja ettől eltér, magasabb lesz. 

Ez a szuperbruttósítás eredménye,
aminek köszönhetően januártól más-
képp kell számolni a jövedelmet, és
másképp kell utána adót fizetni. A
szuperbruttósítás pénzben kifejezhető
értékét úgy számolhatjuk ki, ha a
bruttó bérhez hozzáadjuk a munkaadó
által fizetett 27 százalékos munkálta-
tói járulékot. Azaz a 2010-től érvé-
nyes szuperbruttó jövedelmen a sze-
mélyi jövedelemadó-alap plusz az új
járulékmértékkel bővült bruttó jöve-
delmet kell értenünk. A jövő évi sze-
mélyi jövedelemadó-szabályok sze-
rint például 100 ezer forintos bruttó
jövedelemhez 27 százalékot kell hoz-
záadni. 

Ugyanakkor ezzel egyidőben vál-
toznak az SZJA-sávhatárok: az alsó
sáv az eddigi évi 1,9 millió forintról 5
millióra nő, miközben az adókulcs 17

százalék lesz, évi 5 millió forint felet-
ti jövedelemnél pedig 32 százalék. 

Az adójóváírás mértéke 2010-ben
17 százalék lesz, de legfeljebb havi
15 ezer 100 forint. Ezt azok vehetik
igénybe, akiknek éves jövedelme leg-
feljebb 3 millió 188 ezer forint. 

Azok, akik alkotmányellenesnek
tartották a szuperbruttósítást, azzal ér-
veltek, hogy az adóalap-növelő téte-
lek bevezetése miatt ténylegesen meg
nem szerzett jövedelem kerül az adó-
alapba és adózik majd, hiszen az ál-
lam a munkáltató által fizetett járulé-
kok után keletkeztet a magánszemé-
lyeknél adófizetési kötelezettséget. 

Az Alkotmánybíróság azzal utasí-
totta el a szuperbruttósítás alkotmá-
nyosságát vitató beadványokat, hogy
az összevont adóalapba nem a mun-
káltató által ténylegesen fizetett társa-
dalombiztosítási járulék kerül be,
csupán az összevont adóalapba tarto-
zó jövedelemnek a társadalombizto-
sítási járulék mértékével korrigált
összege. 

A Pénzügyminisztérium korábbi
közleményében arra hivatkozott, az
adóalap megállapítása csak adótech-
nikai kérdés. A tárca szerint attól,
hogy az elfogadott törvénymódosítás
szerint 2010-ben a személyi jövedelem-
adó alapjába nemcsak a jövedelem,
hanem a munkáltató által fizetett já-
rulék is beleszámít, nem nőnek az
adóterhek, de láthatóvá válik: a mun-
káltatónak mennyibe kerül a foglal-
koztatás. 

Januártól emelkedtek a postai
szolgáltatások díjai. A levél, a
csomag és a reklámküldemé-
nyekért egyaránt többet kell fi-
zetni. 

A lakosság által leginkább igénybe-
vett szolgáltatások, így a szabvány-
levél és a levelezőlap feladási árai ja-
nuártól minimálisan nőnek. A 30 gram-
mos szabványlevél és a levelezőlap fel-
adási díja 75 Ft-ról 80 Ft-ra, az 50 gram-
mos levélé pedig 105 Ft-ról 110 Ft-ra
emelkedik. A szabványméretű elsőbb-
ségi levelek tarifája 100 Ft-ról 105 Ft-

ra emelkedik, az 50 grammos elsőbb-
ségi levél feladásáért januártól 150
Ft-ot, azaz öt forinttal kérnek többet a

postákon. A 100 grammos és a 250
grammos súlykategóriában az elsőbb-
ségi leveleket változatlan áron – 185
illetve 240 forintért – kézbesíti a tár-
saság. 

A hivatalos irat egyéb
kategóriában 280 Ft-ról 290 Ft-
ra, a hivatalos irat saját kézbe
kategóriában 330 Ft-ról 355 Ft-
ra emelkedik a feladási díj. 

A címzett reklámküldemé-
nyeket 30 grammig a korábbi
75 Ft helyett 80 Ft-ért, 50
grammig pedig 105 Ft helyett
110 Ft-ért szállítja a társaság. 

A postai szolgáltatások rész-
letes díjszabását a Magyar Pos-

ta Zrt. valamennyi postán kifüggesz-
tett tájékoztatója ismerteti.

Kép és szöveg: jb 

Január 1-jétől megváltoztak az
illetékek. Az APEH honlapján
megtalálhatók a pontos táblá-
zatok, a legfontosabb adatokat
azonban mi is egy csokorba
szedtük. 

Az ingatlanok visszterhes megszer-
zésekor (például adásvétel, apport)
alkalmazott illeték általános mértéke
a korábbi 10 százalékról 4 százalékra

csökken 1 milliárd forint forgalmi ér-
tékig, az e feletti rész után pedig 2
százalékra. Az illeték maximált mér-
téke ingatlanonként 200 millió forint;
ez a limit az új illeték-mértékek alap-
ján a 9 milliárd forintot meghaladó for-
galmi értékű ingatlanokat érinti.

Lakásszerzés esetén is csökken az
illeték: 4 millió forint forgalmi érté-
kig megmarad a 2 százalékos illeték,
az e fölötti részre azonban 6 százalék
helyett 4 százalékra csökken. Az új il-
letékmértékeket a 2010. január 1.
után illeték kiszabásra bejelentett (az
ingatlanügyi hatósághoz eljuttatott),
vagy más módon az adóhatóság tudo-
mására jutott vagyonszerzési ügyek-

ben kell alkalmazni. Az ingatlanfor-
galmazóknál a csökkentett 2 százalé-
kos illetékmérték alkalmazásának fel-
tétele az ingatlan 2 éven belüli eladá-
sa vagy zárt végű pénzügyi lízingbe
adása. Ha az ingatlanszerzést 2006.
október 1. és 2009. május 31. között
jelentették be illetékkiszabásra a 2
éves feltétel teljesítésének vállalásá-
val, akkor kérelmezni lehet a határidő
meghosszabbítását 4 évre. A kérelem

a már lejárt határidő esetén is
benyújtható, 2010. január
31-ig, és az esetlegesen meg-
fizetett illeték különbözet
visszatéríthető.
A lakóház építésére alkalmas
telektulajdon megszerzésé-
vel, öröklésével és ajándé-
kozásával kapcsolatos ille-
tékmentességi szabály alkal-
mazásához a lakóház felépí-
tésére nyitva álló határidő 4

évről 6 évre nőtt a 2004. október 1. és
2012. szeptember 30. között illeték-
kiszabásra bejelentett ügyekben. A
kérelem a már lejárt határidő esetén is
benyújtható, 2010. január 31-ig, és az
esetlegesen megfizetett illeték külön-
bözet visszatéríthető.

Fontos kiemelni, hogy a határidő
hosszabbítás nem automatikus, azt az
adóhatóságtól egyénileg kell kérni. A
kérelmet 2008. október 1. – 2010. ja-
nuár 15. között lejáró határidő esetén
2010. január 31-ig kell benyújtani.
Ezt követően a kérelem előterjeszté-
sének határideje a lakóház fel-
építésére nyitva álló határidő lejáratá-
nak napja. 

Az Európai Bizottság áldását
adta, hogy január 15-től 5 szá-
zalékra csökkenjen a távhő-
szolgáltatás áfája. A kedvez-
mény alapja a számlázás idő-
pontja.

Nem emelt kifogást Brüsszel az ellen,
hogy a távhőszolgáltatásra és a villa-

mos-energiáról szóló törvény alapján
megújuló energiaforrásnak minősülő
energiaforráson alapuló hőszolgálta-
tásra – távhőszolgáltatás – alkalmazan-
dó 5 százalékos áfa-kulcs hatályba lé-
pése ellen - adta hírül a Pénzügyminisz-
térium.
A kedvezményes adómérték azon táv-
hődíj teljes összegére alkalmazható

először, amelynél a díj megfizetésé-
nek esedékessége 2010. január 15-re
vagy azt követő időpontra esik, füg-
getlenül attól, hogy a számlázott díj
egyébként milyen elszámolási idő-
szakra vonatkozik. Míg a távhővel
fűtött lakásokban élők terhei csök-
kennek, sok gázfogyasztó többet fizet
a korábbinál, mivel az idén fokoza-
tosan megszűnik a gázár-támogatás.
Tavaly a gázár-támogatás 80 milliárd
forintot is meghaladó összegű volt,
míg az idén erre a célra 55 milliárd
forintnál többet nem lehet fordítani.

Fejlesztési tervek és áremelés a MÁV-nál

Jegyrendszer váltás
Idén így számolunk, jövőre így vallunk be

Szuperbruttó jövedelmek

Dátumfüggő, hogy mennyit fizetünk

Megváltozott illetékek

Brüsszel jóváhagyta

Távhő ÁFA: 5 százalék

Drágább szolgáltatások

Árat emelt a Posta 
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(folytatás az 1. oldalról)
A TEVA beruházása egyértelműen

bizonyítja, hogy a vállalatcsoport elé-
gedett a képzett magyarországi mun-
kaerővel és a befektetőbarát környe-
zettel. Külön köszönet illeti a várost
annak érdekében tett lépései kapcsán,
hogy itt az ipar megtelepítését, a tu-
dás fejlesztését, a tudáshoz kapcsoló-
dó iparfejlesztést elősegítik. Ennek
azt hiszem, ékes példája az is, hogy

Debrecen mellett a TEVA végül is
Gödöllő mellett tette le a voksát an-
nak érdekében, hogy tovább fejlesz-
szen, hogy lehetőségeket nyújtson a
beruházáshoz – mondta Varga István
nemzeti fejlesztési és gazdasági mi-
niszter, aki tavaly „Az év legnagyobb
újraberuházó vállalata” díjjal ismerte
el a vállalat kiemelkedő befektetői
aktivitását Magyarországon.

Kilián Csaba, az ITD Hungary
megbízott vezérigazgatója hozzátette,
hogy az ügynökség további 13
gyógyszeripari projektről folytat je-
lenleg tárgyalásokat. Amennyiben
mind Magyarországot választja,
mintegy 150 millió euró értékű beru-
házás valósulhat meg hazánkban,
csaknem 800 munkahelyet teremtve.

6 milliárdos postafejlesztés
A Magyar Posta Zrt. (MP) meghir-

dette a közbeszerzési eljárást a zöld-
mezős beruházás keretében Gödöllő-
re tervezett, gépesített levélfeldolgo-
zó és logisztikai központjának létesí-
tésére. A posta kulcsrakész átadást vár
a beruházótól, és hatmilliárd forinton
belül próbálja tartani a költségeket. A
nyertes ajánlattevő feladata lesz a

csaknem 13 ezer négyzetméter alap-
területű központ tervezésén és építé-
sén kívül a postai, logisztikai folya-
matok, az informatikai rendszer ter-
vezése, kivitelezése és a szükséges
eszközök, berendezések szállítása,
üzembe helyezése, és a központot
üzemeltető szakemberek képzése, va-
lamint az üzemeltetés és karbantartás
támogatása is az átadás-átvételtől szá-
mított négy évig.

A pályázati felhívás szerint a szer-
ződés aláírását 2010. június közepére
tervezik a nyertessel, amelynek 2011.
március 29-ig kell átadnia a létesít-
ményt. A posta hatmilliárd forinton
belül próbálja tartani a költségeket. A
beruházás a társaságnak azon a több
mint négy hetkáros telkén valósul
meg, amit bruttó 225.000.000 forint-
ért vásárolt meg a Dobogó térségében
még az elmúlt év nyarán. Az erről
szóló szerződést Szűts Ildikó, a Ma-
gyar Posta Zrt. vezérigazgatója, és dr.
Gémesi György, Gödöllő polgármes-
tere 2009. június 14-én írta alá.

A központ legalább napi 2,5 millió
küldemény feldolgozására lesz alkal-
mas, ebből 1,75 millió géppel és 750
ezer küldemény kézzel történő szortí-
rozására. Ez szolgálná ki a keleti or-
szágrészt, míg Nyugat-Magyarország
küldeményeit továbbra is a budaörsi
logisztikai központban dolgozzák fel.
A beruházás megteremti a logisztikai
és kézbesítő hálózat jövőbeni fejlesz-
tésének és átalakításának lehetőségét
is. A beruházás eredményeként a Ma-
gyar Posta szolgáltatásainak minősé-
ge tovább javul, a feldolgozó kapaci-
tások növelésével és új feldolgozási

képesség bevezetésével eléri majd az
európai élpostákéhoz hasonló szintet.
Egy újabb logisztikai központ a fel-
dolgozás hatékonyságának javítása
mellett nagyobb fokú üzembiztonsá-
got is jelent a Magyar Posta számára,
hiszen akármelyik meghibásodása
esetén a másik biztosítani tudja a za-
vartalan küldemény-feldolgozást az
egész ország területére.

Az MP korábbi közleménye szerint
az új bázis mintegy 700 gödöllői és
környéken élő embernek nyújtana
munkát.

A tárgyalásos közbeszerzési eljárás
részvételi jelentkezési határideje feb-
ruár 8-án jár le. Az ajánlattevőknek a
gépesítéssel kapcsolatos referenciák
mellett fel kell tudni mutatniuk leg-
alább egy 10 ezer négyzetméter alap-
területű, nettó félmilliárd forint szer-
ződési értékű logisztikai központ,
ipari ingatlan, közhasznú építmény
vagy irodaépület építési referenciáját.

Újabb fejlesztések a Gödöllői
Logisztikai és Ipari Parkban

Az év végén adták át a Gödöllői
Ipari Park új, több mint 3500 négyzet-
méteres Vállalkozásfejlesztési és
Szolgáltató Komplexumát, de már
további bővítést terveznek, újabb
3000 m2-es bérlési lehetőségeket kí-
nálva a vállalkozások számára.

A múlt év végén átadott létesít-
mény műhelyei, ezer négyzetméteres
raktárcsarnoka, bérelhető irodái, tár-
gyalói és előadóterme széleskörű,
komplex szolgáltatásokat kínálnak a
betelepült és jövőben betelepülő vál-
lalkozások fejlődéséhez, stabil műkö-
déséhez. A beruházás egybeesik a vá-
ros elérhetőségét javító közlekedési
beruházásokkal és erősíti a gazdaság-
fejlesztés helyi alapjait.

A szolgáltató központba olyan cé-
geket is be kíván vonni a park, ame-
lyek a betelepült vállalkozások teljes
körű kiszolgálását végzik – például
könyvelő és adótanácsadó, tervező-
mérnök, uniós pályázatíró, oktatási,
informatikai, nyomdai és grafikai iro-
dákat. A bérlők számára tehát szinte
minden karnyújtásnyira elérhető lesz:
helyben végeztethetik könyvelésüket,
adóügyeiket, itt készíttethetik el inter-
netes honlapjaikat és kezelhetik ösz-
szes számítástechnikai problémáju-
kat.

A park célja, hogy e komplex vál-
lalkozói szolgáltatások révén a park

területén működő cégek között olyan
szoros együttműködés jöjjön létre,
amelyben a szolgáltatások, a kutatási
és fejlesztési tevékenység, a termelés
és a kereskedelem szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz, és jóval stabilab-
bá, versenyképesebbé teszik a benne
részt vevő vállalkozásokat. 

Mint azt Mészáros László vezér-
igazgatótól megtudtuk, a tervek sze-
rint az idén tovább bővítik a létesít-
ményt. Ezek szerint egy 3000 m2-es,
részegységenként 300-350 m2-es te-

rületekre osztható csarnokba olyan
kisvállalkozásokat várnak, akik nem
szeretnének még önálló telephelyet
létesíteni, de már kinőtték a jelenlegi
helyüket. A csarnokban kialakított he-
lyiségeket bérelhetnék a vállalkozá-
sok. A vezérigazgató elmondta, a bér-
lési lehetőség iránt még a válságban
is nagy az igény, mivel a cégek forrá-
sai elapadtak, s kevesen jutnak hitel-
hez. Az új projektet a terek szerint ta-
vasszal indítják.

(k.j.)

Válság idején is új munkahelyek

Milliárdos beruházások

Gödöllői kitüntetettek

Etikus cégek
Tizedik alkalommal adták át a múlt év végén az Üzleti Etikai Díjat. A 2000-
ben a Budapest Klub elnöke, László Ervin professzor, és a Piac és Profit üz-
leti magazin főszerkesztője, Demcsák Mária által alapított díjat öt hazai be-
jegyzésű cég képviselője vehette át, köztük két gödöllői, a Gödöllő Coop Zrt.,
és a TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Az elmúlt években
32 vállalat érdemelte ki
az „etikus üzleti szerep-
lő” cím viselésének jo-
gát, ehhez a „klubhoz”
csatlakozhatott most a
két gödöllői cég. A
2009-ben jelölt 33 vál-
lalatból 23-an pályáz-
tak, s 22 pályázatot ta-
lált értékelhetőnek a
zsűri. 10 kisvállalat, 6
multinacionális vállalat,

2 nemzeti vállalat, és 4 középvállalat versenyzett kategóriájában. Megnőtt a
presztízse a díjnak, s mindez annak köszönhető, hogy egyre nő a tudatosság a
vállaltok körében, a tudatos létezés, a társadalmi elkötelezettség és a felelős-
ség az élhető, fenntartható világ fennmaradásában.

A hagyományokhoz híven az idén is az alapítókon és azok képviselőin kí-
vül az eddig üzleti etikai díjat nyert vállalatok vezetői zsűriztek, szám szerint
20-an. Döntésük eredményeként kapta meg a 2009-es Üzleti Etikai Díjat
„Középvállalat” kategóriában a Gödöllő Coop Zrt., Multinacionális vállalat
kategóriában pedig a TEVA Gyógyszergyár Zrt.

Rövidesen megkezdődik a
Zöld Híd Program részeként
megvalósuló ökörtelek-völgyi
hulladékkezelő központ mű-
szaki átadásának folyamata. A
létesítmény amellett, hogy
megoldja a térség hulladék-
gazdálkodási problémáit, okta-
tási centrumként is fog működ-
ni. A telepen mintegy 200.000
ember hulladékát kezelik
majd, a most kialakított, mint-
egy 400 ezer tonna kapacitású
lerakó várhatóan tíz évre jelent
megoldást. A beruházás nettó
8.177.000 euróból valósul meg.

– 2008 szeptemberében rakták le az
alapkövet, s rövidesen megkezdő-
dik az üzemelés. Hol tartanak je-
lenleg a munkák? – kérdeztük Kö-
les Krisztiánt, a Zöld Híd Program
projektvezető-helyettesét 

– Nemsokára megkezdődik a mű-
szaki átadási folyamata, ami ese-
tünkben több részből áll. Tekintettel
arra, hogy ez a beruházás az Európai
Unió Kohéziós Alapja támogatásával
valósul meg, a műszaki átadás egy 28
napos eljárás keretében zajlik. Ha en-
nek során nem merül fel semmi olyan
probléma, ami az üzembe helyezést
és az üzemeltetést befolyásolhatja,

akkor indulhat meg a hatósági átvételi
eljárás. A mi esetünkben tizenöt ható-
ság elvárásainak kell megfelelni, töb-
bek között a Környezetvédelmi Fel-
ügyelőség, az ÁNTSZ, a Mezőgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal, a Terü-
leti Műszaki Biztonsági Felügyelet,
és a tűzoltóság fogja külön-külön vé-
gig vizsgálni a létesítményt. Ha a ha-
tóságok is úgy értékelik, hogy a keze-
lő központ megfelel az üzemeltetésre,
akkor kérhetjük meg a használatba
vételi engedélyt. Az engedélyezés 60
napos folyamat. Amennyiben az en-
gedély rendelkezésre áll megkezdőd-
het az üzemeltetése a hulladékkezelő
műnek. 

– Ki üzemelteti majd a létesít-
ményt?

– A Zöld Híd Program 106 telepü-
lés összefogásával megvalósuló regi-
onális hulladékgazdálkodási és kör-
nyezetvédelmi program, mely Pest

megye észak-keleti
részére, illetve Nóg-
rád megye nyugati
részére terjed ki. A
106 önkormányzat
hozta létre az Észak-
Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális
Hulladék-gazdálko-
dási és Környezet-
védelmi Önkor-
mányzati Társulást.
A társulás által létre-
hozott gazdasági tár-
saság fogja a rend-

szert üzemeltetni. Hogy az üzemel-
tető cég hogyan épül fel, arról február
elején születik döntés.

– Mi lesz pontosan a feladata en-
nek a társaságnak?

– A tervek szerint a teljes hulla-
dékgazdálkodási rendszer üzemelte-
tése hozzá tartozik majd, beleértve a
két hulladékkezelő központot – az
ökörtelek-völgyi és a nógrádmarcali
–, a 9 db hulladék udvarokat és a 486
db gyűjtőszigeteket.

– Bár a központ csak most ké-
szült el, a gyűjtőszigetek alapjai
már régen megvannak...

– Valóban, ezek már a múlt év nya-
rán elkészültek, ugyanúgy, mint
ahogy a rendszerhez tartozó mintegy
2500 hulladéktároló edény, és a 45

gyűjtő kocsi is jó ideje vár arra, hogy
bármikor üzembe helyezzük. Mint
mondtam, ez egy uniós támogatással
megvalósuló beruházás, így pontosan
meg volt határozva számunkra, hogy
az egyes elemeknek mikor kell elké-
szülni. A lakosság számára ebből a
hulladékgyűjtő szigetek megjelenése
volt a leginkább szembeötlő. Ezeknek
a helyét mindenütt úgy jelölték ki,
hogy könnyen elérhető, hozzáférhető
legyen, de a legkevésbé zavarja a la-
kókat. Ennek érdekében nagyon sok
egyeztetést folytattak amibe a szak-
emberek mellett bevonták az önkor-
mányzati képviselőket, a közöskép-
viselőket, és a lakosságot is. A gyűj-
tőszigetek mellett információs táblák
is elhelyezésre kerültek, amik a tájé-
koztatást segítik; igaz ezeket jelenleg
sokan hirdetőtáblának használják. A
későbbiekban, ha az üzemelés meg-

kezdődik, nem lehet más hirdetés rajtuk.
– Akik szeretnék jobban megis-

merni ezt a rendszert, hová fordul-
hatnak?

– Rövidesen megjelenik a Zöld Híd
újabb tájékoztató füzete, aminek első
számát 2009. év elején már megkap-
ták a városunkban élők. A most kö-
vetkező számban már a rendszer mű-
ködését, illetve használatát fogjuk be-
mutatni annak érdekében, hogy a  la-
kók minél több információval rendel-
kezzenek, mire megkezdődik az üze-
melés. De ajánlom az érdeklődőknek,
hogy keressék fel honlapunkat a
www.zoldhid.hu címen, ahol minden
információt megtalálnak. Áprilistól
pedig arra is lesz lehetőség, hogy az
érdeklődők előzetes bejelentkezést
követően személyesen is megtekint-
sék az ökörtelek-völgyi, valamint a
nógrádmarcali létesítményt.

Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ

Folyamatban az átadás
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Az Alkotmánybíróságtól függ,
kell-e majd adót fizetniük a tu-
lajdonosoknak az ingatlanok
után.  A taláros testület ígérete
szerint még az első adóbeval-
lás (EVA) dátumáig, tehát feb-
ruár 25-ig megszületik majd
az erről szóló ítélet. Addig per-
sze marad a találgatás. Kíván-
csiak voltunk: Ön szerint ho-
gyan dönt az Alkotmánybíró-
ság az ingatlanadó kérdésé-
ben?   

„Nagyon bízom benne, hogy ugyan-
úgy, mint a családi pótlék esetében.
Ma már nem nehéz olyan házban él-
ni, aminek az értéke 30 millió forint
felett van. Ezeknek a többsége nem
luxusingatlan, hanem átlagos csalá-
di ház, amiben négy- öt tagú csalá-
dok élnek, akiknek a többsége hosszú
évek alatt építette fel az otthonát.” 

Lantosné

„Sokszorosan igazságtalannak tar-

tom az ingatlanadót, s nemcsak
azért, mert az ember a házát a már
megadóztatott jövedelméből építi fel
– sokan úgy hogy évtizedekre eladó-
sítják magukat. Nagyon sok olyan is-
merősöm van, akinek a háza megha-
ladja a 30 milliós értéket, de kény-
szerből lett nagy, több generációs,
nagy értékű ház. Még sokan emlék-
szünk rá, hogy az elmúlt évtizedek-
ben az volt a jellemző, hogy a kis
„kocka” családi házakat bővítették
tovább hozzáépítéssel, tetőtér kiala-
kítással, hogy a fiataloknak legyen
valamennyire új, önálló otthonuk.
Nagyon remélem, az Alkotmánybí-
róság nem fogja engedni, hogy eze-
ket a házakat most megadóztassák.” 

Vajda Anikó

„A lányomék tíz évvel ezelőtt kezdtek
el építkezni. Mivel hajlandóak voltak
kompromisszumot kötni, elég hamar
be is költöztek, a belső munkák egy
részét már úgy végezték el, hogy köz-
ben már ott laktak. 
A ház elsőre nagynak tűnik, hiszen
160 négyzetméteren élnek.  De ehhez
azt is hozzá kell tenni, hogy náluk
négy gyerek van! Akkor, ha valaki

belegondol, nem is olyan nagy az a
ház, hiszen hatan laknak benne.
Épp, hogy normális körülményeket
tudnak teremteni, épp, hogy fenn tud-
ják tartani a jelenlegi villany, gáz, víz
stb. árak mellett!  És, most őket akar-
ják megadóztatni?” 

S.V.

„Sokszor hallok olyan véleményt,
hogy igazságtalan dolog megadóz-
tatni a régi építésű házakat, határt
kellett volna húzni, hogy csak az új
építésűek esetében kelljen adót fizet-
ni. Én ezt sem tartom korrekt dolog-
nak. Ha valaki tisztában van azzal,
mibe kerül ma egy telek, és rá felépí-
teni egy házat, akkor tudnia kell,
hogy lehetetlen belül maradni azon
az értékhatáron, ami alatt adómen-
tes maradna az ingatlan. Hiszen ma
már egy normális lakás ára is 10 mil-
lió forint felett van.” 

K. Tamás

A hét kérdése:

– Önnek hogyan befolyásolta
a múlt hetét a BKV sztrájk? 

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.  

Ezekben a hetekben kiemelt figyel-
met kapnak a „vagyonadóval” kap-
csolatos törvény előírásai, melyek
alapján elég nehéz meghatározni a
tényleges adóalap mértékét. Előljá-
róban kiemelnénk, hogy a lakóingat-
lanok között kell számolni az üdü-
lőkkel, nyaralókkal is, tehát a törvé-
nyi feltételek fennállása esetén ezek
is adókötelesek lehetnek. A jogszabály
alapján viszonylag egyértelműen el-
dönthető, hogy kinek kell bevallani és
megfizetni az adót, illetve – ha már az
adó alapját meghatároztuk – akkor
annak mértékét sem nagyon bonyo-
lult meghatározni. De hogyan is dönt-
sük el, hogy mennyit ér az ingatla-
nunk?
Az APEH honlapján és az Ügyfélka-
pun keresztül is elérhető a lakóingat-
lanok után fizetendő adó alapjának
megállapításához – önkéntes döntés
alapján – használható becsült forgal-
mi érték kalkulátor. A kalkulátor ki-
zárólag arra szolgál, hogy az adózó-
nak segítséget nyújtson a lakóingatla-
nokat terhelő adó alapjának megha-
tározásához. A kalkulátor által megál-
lapított érték az ún. becsült forgalmi
érték, amely nem feltétlenül azonos
a tényleges forgalmi értékkel, mert
lehetnek az ingatlannak olyan – a kal-
kulátor által figyelembe nem vett –
sajátosságai is, amelyek a valós for-
galmi értéket érdemben befolyásol-
ják. Különösen igaz ez a nagy alapte-
rületű lakóingatlanok esetében, ahol

jelentős eltérések lehetnek az ingatlan
egyedi sajátosságai miatt. Ezeknél az
ingatlanoknál a becsült forgalmi érték
tehát gyakrabban mutathat eltérést a
tényleges forgalmi értéktől, amelynek
megállapítására kizárólag egyedi ér-
tékelés lehet alkalmas.  
Fontos kiemelni, hogy az adófizetési
kötelezettség  az ingatlan tényleges
forgalmi értéke után áll fenn. Ez
utóbbi nem más, mint az az érték,
amely az ingatlan eladása esetén ár-
ként elérhető. Amennyiben ennek
összegében bizonytalanok vagyunk,
és éppen az adókötelezettség határán
mozgunk, javasolt lehet az egyedi ér-
tékbecslés elvégeztetése is. Ha azon-
ban az adózó a bevallásában a kalku-
látor által becsült értéket tünteti fel
ingatlana forgalmi értékeként, akkor
az adóhatóság egy esetleges adóellen-
őrzés eredményeként terhére adójogi
szankciót akkor sem állapíthat meg,
ha ingatlana valós forgalmi értéke
magasabb a bevallásban szereplő ér-
téknél. Az adóhiány összegét azonban
meg kell fizetni.
A forgalmi érték és a becsült forgalmi
érték mellett azonban szólni kell még
az ún. számított értékről is. Ennek
akkor van jelentősége, ha a számított
érték és a forgalmi érték egymástól
eltér, mégpedig úgy, hogy a forgalmi
érték alacsonyabb a számított érték-
nél. Ha  az ingatlan számított értéke
meghaladja az adómentes értékhatá-
rokat, de a forgalmi érték alapján adót
nem kell fizetni, bevallási kötelezett-
ség akkor is terheli a tulajdonost az
ingatlan tekintetében. Ha ennek el-
lenére nem készít bevallást, az adó-
hatóság mulasztási bírságot állapíthat
meg terhére. 
Mindezeknek a szabályoknak termé-
szetesen csak akkor van létjogosultsá-
ga, ha az Alkotmánybíróság a jelenleg
folyó eljárásában nem helyezi hatá-
lyon kívül a jogszabályt.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

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

A változékony idő nem akadá-
lya annak, hogy rendbe tegyük
környezetünket. A VÜSZI Kft.
munkatársai igyekeznek ki-
használni az időjárás adta le-
hetőségeket. 

Mint arról Zdenkó Pál, a VÜSZI rész-
legvezetője tájékoztatta lapunkat, je-
lenleg a síkosságmentesítés ad sok fela-
datot a cég számára. 
A havas időszakokban – mint amilyen
például a hét elején beköszöntött – el-
sősorban a hó eltakarításra koncent-
rálnak. Gépi és kézi erővel egyaránt
dolgoznak, hogy az utakat mindenhol
járhatóvá tegyék. 

Az elmúlt hét enyhébb időjárása
során azonban, amikor a hó elolvadt,
megkezdték az illegálisan lerakott
hulladékok összeszedését. A lombju-
kat vesztett bokrok mögött ilyenkor
jól észrevehetőek a szeméthalmok.
Többek között a Kenyérgyári út mel-
letti területen és a Panoráma utca kör-

nyékén szedtek össze nagyobb meny-
nyiségű hulladékot.  

A csapadékmentes napokat arra is
felhasználták, hogy kijavítsák a vá-
rosi utakon keletkezett kátyúkat. Az
év végi nagy hőingadozás rendkívül
megviselte a burkolt utakat, ezért
több helyen is szükségessé vált azok
javítása (elsősorban hidegaszfaltot
használnak). A múlt héten többek kö-
zött az Ady sétányon dolgoztak.  

Sok a kátyú Közút Kht. kezelésébe
tartozó utakon is. Az önkormányzat
munkatársai ezek mielőbbi javítása
miatt már felvették a kapcsolatot az
illetékesekkel. Nemcsak a kátyúk ne-
hezítik azonban a közlekedést, hanem
a szabálytalanul parkoló gépkocsik is.
Ez utóbbi főleg a nemrég átadott és
megújult Kossuth Lajos utcában okoz
gondot. A felújítást követően párhu-
zamos parkolókat alakítottak ki a te-
rületen, sokan azonban nem ennek
megfelelően állnak meg, s akadályoz-
zák a forgalmat. 

Kihasználja az időjárást a VÜSZI

Téli munkák a városban

(folytatás az 1. oldalról)
Elkészültek a külső fafelületek is.
Ez a burkolat anyagában óvott, ki-
fejezetten külső felületre szánt, fa-
anyagvédő szerekkel kezelt, így vé-

dett az időjárás viszontagságaival
szemben. Jelenleg több területen fo-
lyik a munka. A gépészeti munkák
közül az alapvezetékezés, így az
elektromos hálózat kialakítása már
készen van, s megkezdték a kazán-

ház kiépítését. Folynak a külső köz-
mű, a szennyvíz- és az esővízcsa-
torna  rendszer munkálatai is, és a
tervek szerint rövidesen megkezdik
a külső homlokzati nyílászárók be-
helyezését. Ezek gyártása még fo-
lyamatban van. A belső nyílászárók
csak később kerülnek a helyükre. A
munkát igyekeznek az időjárási vi-
szonyokhoz igazítani. Azokat a

technológiákat, amelyek a jelenle-
ginél melegebb hőmérsékletet igé-
nyelnek, mint például a vakolás,
majd később végzik el. A kivitele-
zésen jelenleg 40 fő dolgozik fo-
lyamatosan.

Bár Sólyom László köztársasá-
gi elnök még nem hirdette ki a
2010-es országgyűlési válasz-
tások időpontját, a pártok lát-
hatóan és hallhatóan meg-
kezdték a kampányt. Ez eléggé
ellentmond annak, amit az el-
múlt hónapokban hangoztat-
tak, hogy minél rövidebb kam-
pányt terveznek.  Kérdés, hogy
mennyit költenek erre idén.

Sokaknál már a múlt héten megcsör-
rent a telefon, s a vonal végén Bokros
Lajos győzködte a választót arról,
hogy érdemes rá szavazni, ő az, aki
tudja a megoldást, hogyan lábalhat ki
az ország a gazdasági válságból. Bár
hivatalosan Bokros Lajos az MDF
színeiben szólal meg, de lényegében
az SZDSZ nevében is kampányol,
hiszen naponta hallhatunk a két párt
közeledése kapcsán körvonalazódó
úgynevezett „demokratikus közép”
létrehozásáról. 

Majd alig telt el néhány nap, s az
utak mentén országszerte megjelen-
tek az MSZP óriásplakátjai, a 3-as úti
körforgalomnál is Fogarasiné Deák
Valéria képe fogadja a Gödöllőre ér-
kezőket. 
A törvény szerint jelenleg a pártok je-
löltenként egymillió forintot költhet-

nek a választásra, ezt a jogszabályt
azonban egyik nagy párt sem tartja
elfogadhatónak. Lendvai Ildikó, az
MSZP pártelnöke egyenesen betart-

hatatlannak nevezte a mostani tör-
vényt, s pártja javaslata szerint a vá-
lasztást a szavazást megelőzően 60
nappal ki kellene írni és a jelöltekre 5
millió forintot lehetne költeni. A
Fidesz azonban nem támogatja ezt a
javaslatot, ők inkább tovább szűkí-
tenék a kampányköltés határait, vagy
megtartanák a jelenlegi rendszert. 

A kampány tehát megkezdődött, a
pártok pedig költekeznek, és sokan
felteszik a kérdést: miből? Ez külö-
nösen nagy hangsúlyt kap most, ami-
kor a lakosságnak napról-napra egyre

több megszorító intézkedéssel kell
megbírkóznia:  a kormány évtizedek-
re eladósította az országot a felvett
IMF hitellel, csakhogy megmentse a
gazdaságot a végső összeomlástól. 25
százalékra emelkedett az ÁFA, meg-
szűnik a gázár támogatás, folyama-
tosan emelkednek az energiahordo-
zók árai, megszűntették a 13. havi fi-

zetést és nyugdíjat,
bevezették a vagyon-
adót  és országos vi-
szonylatban soha
nem látott mértékben
nőtt meg a munka-
nélküliek száma –
hogy csak néhányat
emeljünk ki a megél-
hetést  egyre jobban
nehezítő intézkedé-
sek közül. 

Szintén elgondol-
kodtató, hogyan ke-

rülhetett például a választópolgárok
mobiltelefonszáma már most egyes
pártokhoz, amikor azt jog szerint még
nem kérhették ki kampánycélra, a ko-
rábbi adatokat pedig  – elvileg – meg
kellett semmisíteniük. 

A kampány korai megkezdése azért
is érdekes, mert nemcsak azt nem
várták meg a pártok, hogy a köztársa-
sági elnök kihirdesse a választásokat,
hanem azt sem, hogy a 2010-es kam-
pány-finanszírozás a parlament elé
kerüljön. Arról ugyanis februárban
kétszer két napos ülésen döntenek
majd a képviselők.

Országgyűlési Választási Kampány

De miből? 

Valamennyi gödöllői bankot bezárták néhány
órára január 15-én pénteken, miután délelőtt
háromnegyed tíz körül a rendőrség központi
segélyhívó telefonjára egy gödöllői nyilvá-
nos fülkéből érkezett egy bejelentés, mely sze-

rint valamennyi gödöllői pénzintézetben bom-
bát rejtettek el. A pénzintézetek kiürítése
után, a bankok átvizsgálása során robbanó-
anyagot sehol sem találtak. 
A pénzintézetek 14 óra körüli nyitottak ki is-
mét. Az ügyben a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság közveszéllyel való fenyegetés miatt
folytat nyomozást.

A tél nem akadály!

Tető alatt
Rendőrségi hírek

Bombariadó



2010. január 20. Gödöllői Szolgálat 5Civil

Január elsejétől öt évre Fülöp
Attilánét bízta meg a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ igazgatójának a város
képviselő-testülete, miután az
eddigi vezető, Gloserné Szabó
Györgyi nyugdíjba vonult. A ko-
rábban az igazgató-helyettesi
posztot betöltő Fülöp Attiláné-
val – aki 1975 júliusa óta dolgo-
zik az intézménynél – múltról,
jelenről és jövőről beszélget-
tünk.

– Még főiskolás koromban kerültem
kapcsolatba a gödöllői könyvtárral,
mivel a kötelező gyakorlatokat ebben
az intézményben végeztem. Friss dip-
lomásként pedig a gyermekkönyvtár-
ba kerültem, ami mindig is különösen
kedves volt a szívemnek. Akkoriban
ez a részleg még a Munkácsy Mihály
úti iskolában működött, és csak 1980-
ban került át az akkori „főkönyvtár”
mellé. – mondta el az új igazgató.

– Ha jól tudjuk, akkor az évek
alatt a könyvtár több területén is
dolgozott, mielőtt igazgató-helyet-
tes, majd vezető lett…

– A gyermekrészleg vezetőjeként
1981-ig tevékenykedtem, ezt köve-
tően pedig a felnőtt olvasószolgálat-
hoz kerültem, melynek később cso-
portvezetője lettem. Nagyon izgalmas
munka volt, hiszen többek között a
rendezvényszervezés is hozzám tarto-
zott; a nyolcvanas évek elejétől kezd-
ve számtalan olyan írót, költőt, mű-
vészt, stb. sikerült meghívnunk, aki-
ket ma másként gondolkodóknak hí-
vunk. Ezek az összejövetelek sok em-
bert vonzottak, mivel itt olyan témák
is napirendre kerültek, amikről bizo-
nyos okok miatt annyit nem beszél-
tek. Emellett az intézmény zenei rész-
legénél, a zenei könyvtárosok mun-
kájába is beleástam magam, majd
1993-ban a könyvtár szakmai igazga-
tóhelyettesévé neveztek ki.

– Mint tudjuk, ez az időszak for-
dulópontot jelentett az intézmény
életében.

– A kilencvenes évek közepétől
már érezni lehetett, hogy a könyvtár
nagy szakmai megújulás előtt áll,
olyan, új típusú információs szolgál-
tatásokat kell beindítani, ami megfe-
lel a kor elvárásainak. Ennek alapjait,
majd a részletes terveket, az akkori
igazgatóval dolgoztuk ki, és a prog-
ram, a 2002-ben átadott Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Köz-
pontban valósulhatott meg. 

– Az informatika világa felé való
nyitásban Önnek igen nagy szerepe
volt…

– A nyolcvanas évek végén, az ak-
kori könyvtári szolgáltatások – vagyis
hogy csak könyveket, lemezeket lehet
kölcsönözni – már kevésnek bizo-
nyultak. Ahhoz, hogy „versenyképe-
sek” tudjunk maradni, a kor technikai
vívmányait is be kellett vonni a
könyvtár mindennapjaiba és a könyv-
tárosok szemléletének is meg kellett
változnia. El kell mondanom, hogy
akkor egy ilyen volumenű kezde-
ményezés, a városi könyvtárak köré-
ben úttörőnek számított. Ráadásul itt
a kollégák is teljes mellszélességgel
kiálltak a változás mellett.

– Jelenleg melyek a legnépsze-
rűbb szolgáltatások most Önöknél?

– Első helyen a DVD- és a CD-köl-
csönzés áll, majd a könyvek követ-
keznek. Emellett igen sokan veszik
igénybe az infopont- és az internet-
szolgáltatásunkat is. Az informatiká-
nál maradva: nagyon népszerű az in-
ternet-képzések (a jelentkezők nagy
száma miatt már előjegyzést vagyunk
kénytelenek vezetni), illetve az e-köz-
igazgatással kapcsolatos szolgáltatá-
sok (online munkahelykeresés, TB-
kártya, ügyfélkapu-használat stb.).

Sokan látogatják a
könyvtár rendezvényeit
is, népszerű találkozó
hellyé váltunk.

– Mint igazgató, mi-
lyen tervei vannak a
jövőre nézve?

– Alapvetően a folya-
matosságban gondolko-
dom, amelynek része a
folyamatos megújulás
is.

Egy jelentős pályázat
elnyerése révén igen
sokrétű és szerteágazó
feladat vár a könyvtárra.
A TÁMOP-3.2.4-08/1/
KMR „Pest megyei tudás-
expressz” könyvtárak és
az iskolák együttműkö-
dése a tanulásért, az ol-
vasásért és a digitális
kompetenciáért” pályá-

zatról van szó, mely elsősorban a gye-
rekeket és az iskolát célozza meg. Ez
az olvasásfejlesztés mellett a tanulók
természettudományos, matematikai
és zenei tájékozottságának bővítését
segíti elő.

– A gyerekeknél maradva: köztu-
domású, hogy egyre kevesebb fiatal
olvas: mit tehet ennek ellensúlyo-
zására a könyvtár?

– Nézzünk szembe a tényekkel, ma
már nagyon nehéz egy gyereket le-
kötni azzal, ha „csak” olvasásra pró-
báljuk rábírni őket, hiszen a televízió
100 csatornája, a számítógépes játé-

kok és az internet nagyon könnyen
elvonja a figyelmet a könyvekről.
Ezért szervezünk olyan olvasó-vetél-
kedőket – az iskolák támogatásával–,
amelybe bevonjuk az  internet hasz-
nálatát, de a könyvtárba járás, irodal-
mi művek elolvasása is elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy valaki jól szerepel-
jen ezeken a megmérettetéseken. A
gyermekkönyvtár gyakran szervez
családi programokat, amikor a család
minden tagja számára hasznos könyv-
tári elfoglaltságot kínál. A gyermek-
olvasók nagy száma is azt mutatja,
hogy sikerült elérnünk a célunkat.

– Maradva az iskolás korosztály-
nál: igen nagy fába vágták a fej-
széjüket…

– Tervbe vettük, hogy Gödöllőn
négy általános iskolában (Petőfi, Ha-
jós, Erkel, Damjanich) számítógépre
visszük, katalogizáljuk és közös ka-
talógusban interneten is elérhetővé
tesszük az ott található könyveket.
Egyébként a folyamat már elindult, az
iskolai és a városi könyvtár munka-
társainknak mintegy 30 ezer doku-
mentumot kell feldolgozniuk. Ha
minden jól halad, akkor 2011. áprili-
sában fejeződnek be ennek a munká-
latai.

– Visszatérve a közeljövőre. Mit
tartogat a könyvtár a jelenlegi és a
leendő tagok számára?

– Igyekszünk egy olyan – a hagyo-
mányos melletti – virtuális könyvtárat
létrehozni, ami nagyban korszerűsíti
és megkönnyíti az emberek eligazo-
dását nálunk. Itt egy igen jelentős
honlapfejlesztésre kell gondolni első-
sorban. 

Célunk egy olyan 24 órás szolgál-
tatás beindítása, ahol a beiratkozott
olvasóink online tudnak könyveket,
előjegyzésbe venni, azokat meghosz-
szabbítani, illetve meg tudják nézni,
hogy milyen kintlévőségeik vannak.
Ezen kívül a regisztrált olvasók aján-
lásokat adhatnak azzal kapcsolatban,
hogy a könyvtár milyen könyveket
rendeljen meg. Emellett mindenkép-
pen be szeretnénk indítani a „könyv-

táros chat szobát” is, ahol az emberek
kérdéseket tudnak feltenni az éppen
„szolgálatot teljesítő” munkatársnak.

– A helytörténeti kutatás is igen
fontos részét képezi a könyvtár jö-
vőbeni elképzeléseinek…

– A wikipedia mintájára szeretnénk
létrehozni a könyvtári honlapon egy
olyan szolgáltatást, ami a város törté-
netét dolgozza fel; ide majd mindenki
feltöltheti az általa elkészített anya-
gokat, képeket, fotókat, visszaem-
lékezéseket stb. – természetesen eze-
ket egy szakértő majd moderálja.

– Az elmúlt év egyik nagy ese-
ménye volt, hogy Gödöllőre került
a Magyar Cserkészszövetség könyv-
tári, levéltári és múzeumi gyűjte-
ménye. Milyen feladatokat jelent ez
a könyvtár számára?

– Valóban nagy jelentőségű gyűj-
teménnyel gazdagodott a könyvtár. A
cserkészet történetével kapcsolatban
országos kutatóhellyé vált, hiszen az
egyedülálló könyv és folyóirat anyag-
gal együtt a cserkészek országosan
védett levéltárának is a könyvtár ad
otthont. A gyűjtemény katalogizálása,
a levéltári kutatás biztosítása, a gyűj-
temény gyarapítása a könyvtár szá-
mára kiemelt feladat a jövőben.

– Végezetül: mi a három ked-
venc könyve, amitől soha nem
válna meg?

– Bulgakov Mester és Margari-
táját említem elsőként, mert fiatal
korom katartikus olvasmány él-
ménye volt. Azóta is többször újra
olvasva, mindig újabb felfedezé-
sekhez, gondolatokhoz vezet. 

Wass Albert A funtineli boszor-
kánya a megrázóan szép történeten
túl, a klasszikus magyar regények
minden erényét hordozza, tiszta
szép nyelv, gazdag képvilág, mély
üzenet. 

Harmadikként, Gaarder Sofie vi-
lága – Regény a filozófia történeté-
ről című könyvet választom. Fordu-
latos, cselekményekben gazdag,
amolyan „magát olvastató regény”
az élet nagy kérdéseiről.

– Nagyon fontos, hogy amikor egy
hölgy úgy gondolja,  hogy kisbabát
vár, minél előbb keresse fel a nő-
gyógyászát, akinek – amennyiben
beigazolódik  a várandósság ténye
– el kell küldenie őt a lakó, illetve
tartózkodási helye szerint illetékes
védőnői szolgálathoz, hogy nyil-
vántartásba kerülhessen. Fontos, hogy
ez minél hamarabb – lehetőleg még a
10. hét előtt – megtörténjen, hogy a
kismama ne maradjon le az aktuális
vizsgálatokról.

– Vannak, akik úgy gondolják,
az orvosi ellátás, amit kapnak a
kiválasztott nőgyógyásztól, ele-
gendő számukra, hiszen sok eset-
ben ilyenkor a vizsgálatokat is
megbeszélik. 

– Ennek ellenére a megfelelő el-
látáshoz nélkülözhetetlen a védőnői
szolgálattal való kapcsolattartás.
Csupán két dolgot említenék meg,
hogy mindez miért fontos. Egyrészt

mert ekkor kerül kitöltésre a kisma-
ma törzslapja, és a várandós anya
gondozási könyve („terhes kis-
könyv”), amivel a további vizsgála-
tokra jelentkezhet (ezt a gondozását
végző nőgyógyász is kérni fogja),
másrészt mert nálunk más kérdések
kerülnek szóba, mint az orvosi
vizsgálaton, de ezek legalább olyan
fontosak. 

– Ilyenkor vizsgálatokra is sor
kerül?

– Igen, testsúlyt és vérnyomást
mérünk, és vizelet vizsgálatot is
végzünk. Emellett lehetőség nyílik
beszélgetésre a védőnővel, akivel a
várandóst foglalkoztató kérdéseken
túl, megbeszélik a 9 hónap gondo-
zási tervét, amit a tanácsadás végén
írásban is kézhez kap. (Ebben töb-
bek között szerepelnek a szükséges
vizsgálatok is.) Közösen megálla-
podnak a védőnővel való kapcsolat-
tartás módjában, a tanácsadáson

való megjelenés gyakoriságában,
stb.

– Mennyi időt vesz mindez
igénybe? 

– Az első tanácsadás meglehető-
sen időigényes, mert a fentieken túl
több beutaló megírására is ekkor
kerül sor (belgyógyászat, vérkép-,
vércsoport vizsgálat, stb.). Tekin-
tettel arra, hogy a tanácsadások for-
galmi adatai magasak és rövid a ta-
nácsadási idő, szívesen vesszük, ha
időpontot egyeztethetünk a kisma-
mákkal már az első jelentkezés
előtt is.

– Mit célszerű a tanácsadásra
magukkal vinni a kismamáknak?

– Az első megjelenés alkalmával
fontos, hogy a várandós hozza magá-
val személyi okmányait (személyi
igazolvány, lakcím kártya, TAJ kár-
tya), és a nőgyógyásztól kapott, a ter-
hességet igazoló leletet.  Arról, hogy
később mire lesz szükség, azt a sze-
mélyes találkozáskor elmondjuk.

– Hol találják meg önöket a
kismamák? 

– A gödöllői védőnői szolgálat a
Szabadság tér 3. szám alatt, a II.
rendelő épületében található. A föld-
szinten található, külön bejárattal
rendelkező, védőnői tanácsadó vá-
rótermének falán ki van függesztve,
hogy utca (lakcíme) szerint melyik
védőnőhöz tartozik egy-egy kisma-
ma, és itt a tanácsadások időpontja
is megtalálható. (Az újonnan nyíló
utcák esetleg még hiányozhatnak
róla, ilyen esetben célszerű a kör-
nyékbeli utcák szerint érdeklődni.)
Telefonon is elérhetnek bennünket
a  430-655 –ös számon. 

Máriabesnyőn, a Gödöllő, Fenyvesi nagyút 42. alatti

ORA KÁPOLNÁBAN

2010. január 4-től kezdve, ismét

Minden munkanapon, reggel 7 órakor,

szombaton, reggel 8 órakor

Szentáldozáshoz lehet járulni!

Rövid, 15 perces igeliturgia keretében

Minden hónap első szombatján reggel 7 órakor kezdődik az 
igeliturgia, utána – Fatimai irányelvek szerint – az 

Öt tized rózsafüzér elimádkozása következik.

Megemlékezés 

Drága jó férjem dr. Vámos János
főorvos, Gödöllő díszpolgára 
egy éve, 2009. január 26-án 
hagyott itt minket. 

Vámos Jánosné

Gödöllői portrék – Fülöp Attiláné, a könyvtár igazgatója

„A folyamatosságban és a folyamatos megújulásban gondolkodom”

Várandósok gondozása 

Mikor mi a teendő
Az elmúlt hónapokban több alkalommal kaptunk olyan jel-
zést, hogy  a változó szabályozások, az egyre szélesebb körű
vizsgálatok között nehezen igazodnak el a kismamák. Sokan
nem tudják, mikor, mi a teendőjük. Ráadásul azáltal, hogy ma
már mindenki maga választhatja meg, melyik intézményben
és melyik orvosnál hozza világra gyermekét, nem egyszer
előfordul, hogy a kismamák már több hónapos várandósan
kerülnek kapcsolatba a védőnői szolgálattal. Pedig a nagy
múltra visszatekintő szervezet munkatársaitól minden infor-
mációt időben megkaphatnak. Kovácsné Sorger Katalin, cso-
portvezető védőnővel arról beszélgettünk, milyen segítséget
tudnak nyújtani a kismamáknak. 
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Maya, a Fuss, Artemisia, fuss!
című ifjúsági regény hősnője
megrögzött hazudozó. Leg-
alábbis a látszat szerint. Mert
valójában nem hazudik, ha-
nem teljesen eseménytelen,
tökéletesen steril életében, azt
megszínesítendő, történeteket
talál ki. 

Amikor a regény elején találkozunk
vele, a nagymamájánál lakik. Ahol
minden tilos. Minden, amit csak egy
tizenegy éves kislány vonzónak talál-
hat. Sűrűn váltják egymást körülötte
a házvezetőnők is, a nagymama a leg-
kisebb vélt vagy valós vétségért már-
is lecseréli őket. Mindent törtfehérre,
amolyan tojáshéjszínűre festet a ház-
ban. S amikor rájön, hogy Maya egy
doboznyi játéklovat őrizget, azzal ját-
szik, az egész játékménest kidobatja a
szemétbe. 

Pedig Mayának ez a ménes az
egyetlen emléke az édesanyjától. Aki
már hat éve meghalt együtt az édes-
apjával egy balesetben. A nagymama
gyűlöli a volt menyét, a nevét sem sza-
bad kiejteni előtte. A rokonságával sem
tartják a kapcsolatot, így Maya nem
is ismeri az anyai nagyapját és a többi
anyai ági hozzátartozóját. 

Aztán egyszer csak összedől Maya
körül a minden változatosságot nél-
külöző világ. A több mint nyolcvan-

éves nagymama hirtelen meghal, és a
kislány hamarosan egy repülőtéren
találja magát. Elindul az ismeretlen-
be, vagyis az anyai családja felé. Fo-
galma sincs, mi várja majd ott. A lé-
gikísérő, akire rábízták, megkérdezi
tőle: Látogatóba jössz, vagy haza? S
ő őszintén nem válaszolhat mást,
mint azt: Nem tudom. 

Nagy a váltás. Vad hegyek közé
kerül, ahol vadlovak csapatait figyel-
hetik a távolban. Karámban is tarta-
nak jó pár lovat. Most élőben láthatja
mindazokat a lófajtákat, melyeknek
játékmásaival ápolt eddig bensőséges
viszonyt. (S ápol továbbra is, mert si-
került őket kimentenie a szemétből.) 

A családjuk, a Limner család min-
den tagja lóra termett, vallja a nagy-
nénje, akire a nyári szünidőre a nagy-
papa rábízza. Maya eleinte úgy talál-
hatja, csöbörből vödörbe került, a
nagynéni több sátorból álló birodal-
mában legalább olyan kemény szigor
uralkodik, mint a nagymama maku-
látlanul tiszta házában még nemrég,
azzal a hátránnyal, hogy itt híján van-
nak a legcsekélyebb kényelemnek is.

De lassan, illetve nem is olyan las-
san, megismeri a lovakat, és minden
megváltozik. Együtt dobban a szíve a
lovakéval, a bőrük bársonyos érinté-
se, hatalmas szemük nézése által me-
sés világba nyer bebocsátást. Ráéb-
red, hogy sohasem kell már rabnak

éreznie magát. A hegyek, a fák, az ál-
latok, mind, mind, a szabadságot je-
lentik az ember számára, olyan sza-
badságot, melyet nem vehet el tőle
semmiféle szigor. 

Találkozik lélekben az édesanyjá-
val is, aki szintén a lovak között, a lo-
vakkal élte az életét. 

Egyedül van a táborban, mikor föld-
rengés rázza meg a vidéket. Artemisiá-
val, a vadlóval együtt vészelik át a
katasztrófát, Artemisia menti meg az
életét. Fuss, Artemisia, fuss! – engedi
aztán szabadon. S nézi, ahogy az el-
vágtató ló már-már szellemnek ható
alakja távolodik. Nem fogja többé
karám, színei megfestik a szelet.
Csak a csillagokhoz tartozik már,
mint az édesanyja, és mint ő, Maya is,
ha úgy akarja. 
(Pam Munoz Ryan: Fuss, Artemisia,
fuss!)

- nád -    

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Megrendül a föld

A 2009-es  esztendő a Kulturális Turiz-
mus Éve volt, 2010-re pedig a Feszti-
válok Évét hirdette meg a Magyar Tu-
rizmus Zrt. A tematikáról széles körű
felmérés után döntöttek a szakemberek.
Magyarországon rendkívül bőséges a
fesztiválkínálat, s e turisztikai szem-
pontból is nagy jelentőségű események
többsége nemzetközi mércével nézve is
megállja a helyét. 
A 2010-es Fesztiválok Éve főbb céljai
között kiemelt helyet foglal el a magyar
lakosság (és a Magyarországra látogató
külföldiek) érdeklődésének felkeltése
hazánk kulturális turisztikai, kiemelten
fesztiválkínálata iránt.
Az előkészítés még 2009 májusában
kezdődött meg. A Magyar Turizmus Zrt.
által koordinált munkába bevonták töb-
bek között a Folklórfesztiválok Magyar-
országi Szövetségét,  a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatalt, a Magyar Feszti-
vál Szövetséget, a Magyar Művészeti
Fesztiválok Szövetségét, a Nemzeti
Kulturális Alapot és az Oktatási és Kul-
turális Minisztériumot. Az idei év tema-

tikájához igazodva Gödöllőn is sok szí-
nes program várja majd az érdeklődő-
ket. Hagyományosan a Tavaszi Feszti-
vál eseményeibe bekapcsolódva nyílik
meg a  Remsey emlékév, aminek kereté-
ben négy helyszínen mutatják majd be a
125 éve született Remsey Jenő György
életművét. 
Bár a nyár egyik rangos eseményének, a
múzeumok fesztiváljaként is emlegetett
Múzeumok Éjszakájának még nincs
meg a hivatalos időpontja, az már biz-
tos, hogy a királyi kastély és a városi
múzeum – ugyanúgy, mint az elmúlt
években – bekapcsolódik a rendezvény-
sorozatba. Július 3-án  a III. Gödöllői
Fúvószenekari Fesztiválnak, október-
ben a XII. Nemzetközi Hárfafesztivál-
nak és a IX. Liszt Fesztiválnak ad ott-
hont városunk. De nemcsak saját ottho-
nukban fesztiváloznak majd a gödöl-
lőiek. Az itt működő művészeti csopor-
tok, mint például a Gödöllő Tánc-
együttes és a Chopin zeneiskola zene-
karai az idén is több hazai fesztiválon
képviselik majd városunkat. 

Minden esztendőben január 22-
én emlékezünk meg arról, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon fejezte be a Hymnus, a
magyar nép zivataros századai-
ból című művét. 

Az akkoriban szatmárcsekei birtokán
élő költő művét számtalan jelzővel il-
lették már. Volt időszak, amikor fensé-
gesnek, volt, hogy szomorúnak és volt,
hogy siránkozónak nevezték, de első
nyilvános szabadtéri megszólalása óta,
ezt tekinti nemzeti himnuszának a ma-
gyar nép. A vers 1829. decemberében
jelent meg először az Auróra köteté-
ben. Sokáig csak az értő olvasók be-
csülték, Kölcsey már hat éve halott
volt, amikor Bartay András 1844. feb-
ruár 29-én „20 arany pályadíjat tűz ki a
legjobb népmelódiáért – Kölcsey Fe-
rencz koszorús költőnk Hymnusára
ének és zenekarra téve.“ A pályázatról
a Honderű 1844. március 9-én megje-
lenő számából értesülhettek a magyar
zeneszerzők. A felhívásra 13 jeligés
pályamű érkezett, a díjat pedig egy-
hangúlag Erkel Ferenc művének ítél-
ték oda. 

A bíráló bizottság egyhangú döntése
szerint Erkel kompozíciója nyerte meg
a pályadíjként kitűzött 20 aranyat. A
Honderű 1844. június 22-én így tájé-
koztat a győztes pályaműről: „...a melly
amellett, hogy magyar jellemű s a köl-
temény szellemét leginkább megkö-
zelítő, a két főkívánságot is, ti. a dal-
lamegyszerűséget és a hymnusi emel-
kedettséget legszerencsésebben meg-
közelíté.“

1844. július 2-án mutatják be a
Himnuszt a Bartay vezette Nemzeti
Színházban. Néhány nappal később er-
ről a Honderű így számol be: „a jeligés
levélkék a színpadon a rendezőség és a
színházi titoknok jelenlétében a bírá-
lóválasztmány jegyzőkönyvének föl-
olvasása után felbontatván, a nyertes
pályamű szerzőjének derék maestronk
s karmesterünk Erkel Ferenc kiáltaték
ki. Szívesen osztozunk a közönség
élénk éljenkiáltásaiban mellyekkel a
nyertes szerzőt kihívá... Most csak az
van hátra, hogy Erkelünk gyönyörű

hymnusát többször adassék alkalom
hallani, megismerni, tanulni, annak je-
lessége kezeskedik, hogy az nemso-
kára a legnagyobb népszerűséget ví-
vandja ki magának s valódi néphym-
nussá válandik.“ 

1903-ban lett Kölcsey műve hivata-
losan is a magyar himnusz. Azóta több
rendszerváltást is megért, de a magyar
nép azóta is Kölcsey művét tiszteli
nemzeti imájaként, mint ahogyan tisz-
telte az elmúlt két évszázadban, a leg-
zivatarosabb időkben is.

2010: Erkel emlékév

Az idén azonban a Himnusz zene-
szerzőjére is emlékezünk, mivel Erkel
Ferenc 200 évvel ezelőtt született. Or-
szágszerte számtalan rendezvényt tar-
tanak ez alkalomból, az eseményeket
emlékbizottság koordinálja, amelynek
tagjai között ott találjuk többek között
dr. Bereczky Lórándot, a Magyar
Nemzeti Galéria főigazgatóját, dr.
Batta Andrást, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem rektorát és Vass
Lajost, a Magyar Állami Operaház
igazgatóját. 

Erkel Ferenc 1810.-én született
Gyulán. Pályáját zongoraművészként
és zenepedagógusként kezdte Kolozs-
váron, de alkalmilag vezényelt is és
zeneszerzéssel is megpróbálkozott.
Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd
a következő esztendőben véglegesen
ott telepedett le. Két éven át a Pesti

Városi Német Színháznál, valamint a
Budai Magyar Színjátszó Körnél dol-
gozott karnagyként. 1837-ben a Pesti
Magyar Színházhoz, a későbbi Nem-
zeti Színházhoz került első karmesteri
minőségben. Itt mintegy három évtize-
den át munkálkodott. 1840-ben írta
meg első operáját, a Bátori Máriát. A
szövegkönyv szerzője Egressy Béni,
aki ezután egészen haláláig (1851)
segítőtársa volt operaszerzői munká-
jában. 

Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc után a főváros hangver-
senyéletének fellendítésén fáradozott.
Vezetésével alakult meg 1853-ban a
Filharmóniai Társaság, amelyet szám-
talan esetben vezényelt. Bánk bán cí-
mű operáját, amely egyben pályájának
csúcsát is jelentette, 1861-ben mutat-
ták be. 

Közreműködött a Zeneakadémia
megalakításánál (1875), amelynek ez-
után tíz éven át igazgatója és zongora-
tanára volt. Az 1884-ben megnyíló ope-
raház főzeneigazgatója lett. Erkel ne-
véhez fűződik a magyar nemzeti opera
megteremtése. Nyugati, elsősorban
olasz és francia operai mintákra tá-
maszkodva, a XIX. századi magyar
verbunkos zenének átélésével, kifeje-
zési lehetőségeinek megfinomításával
és kiszélesítésével sikerült viszonylag
egységes nemzeti operanyelvet ki-
alakítania. Mint karmester és szervező
egyéniség rendkívül sokat tett a fővá-
ros zenei életének felvirágoztatása ér-
dekében. Ma már kevesen tudják,
hogy a kiváló zeneszerző  neves sak-
kozó is volt, akit ott találunk  az 1864-
ben alakult Pesti Sakk-kör alapítói kö-
zött. 1893. június 15-én hunyt el Buda-
pesten. 

Az évfordulóhoz kapcsolódóan vá-
rosunkban is megemlékeznek majd a ki-
váló zeneszerző születésének évfordu-
lójáról.  Mint azt Putz Norberttől, az
Erkel Ferenc Általános Iskola igazgató-
jától megtudtuk, már folyik a progra-
mok szervezése. Így az idén a szokásos
Erkel nap mellett többek között a név-
adóhoz kötődő pályázatokat és más is-
kolákkal közös vetélkedőket terveznek.
A rendezvények között helyet kap majd
egy rendhagyó zenei óra is, amit a Mu-
zsikás együttes tart majd a diákoknak, és
szervezés alatt áll egy olyan találkozó,
amire Erkel Ferenc ma élő leszármazot-
tait szeretnék meghívni.  

Az idén a zeneszerzőre is emlékezünk

A Magyar Kultúra Napja

Gödöllőn is lesz miből választani

2010: a Fesztiválok Éve
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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 

Itt a kastély, vár a bál!
Farsangi mulatság 

kicsiknek és nagyoknak
2010. január 30. 

A Gödöllői Királyi Kastélyban első 
alkalommal megrendezendő 

FARSANGI MULATSÁGRA 
sok szeretettel várunk minden kedves

gyerek és felnőtt érdeklődőt.
Ha tánc közben elfáradnál, készíthetsz

álarcot és megnézheted a
Garabonciás Táncegyüttes történelmi

táncbemutatóját.
A mulatság végén a legötletesebb

jelmezeket díjazzuk!
Megjelenés farsangi öltözetben! 

Belépőjegy: 1.000.- Ft/fő 
(betöltött 4. életévtől)

www.kiralyikastely.hu 
benyo.ilona@kiralyikastely.hu 
+3628/420-131/128-as mellék

GOBELIN- ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten foglalkozá-
sok időpontja: keddenként 10-14 és 15-19 óráig. Első foglalkozás:
február 2-án (kedd). Művészeti vezető: Remsey Flóra Ferenczy
Noémi-díjas kárpitművész. Részvételi költség: 35.000 Ft 

KERÁMIA – PLASZTIKA – RAJZ TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten. Foglalkozá-
sok időpontja: keddenként 14.30 – 18.30 óráig. Első foglalkozás:
február 1-én (hétfő). Művészeti vezető: F. Orosz Sára keramikus-
művész. Részvételi költség: 35.000 Ft 

RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő és haladó szinten. Foglalkozások időpontja:
szombatonként 10-14 óráig. Első foglalkozás: február 6-án
(szombat). Művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész.
Részvételi költség: 35.000 Ft 

KÉZMŰVES TEXTILTECHNIKÁK (4 hónapos kurzus) 10 éves kor-
tól várjuk a jelentkezőket. Foglalkozások időpontja: szombaton-
ként 15-19 óráig. Első foglalkozás: február 6-án (szombat). Mű-
vészeti vezető: Hidasi Zsófi textiltervező művész. Részvételi költ-
ség: 35.000 Ft

KÉPZŐMŰVÉSZETI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
Előkészítő tanfolyam a művészeti középiskolákba, művészeti és
műszaki egyetemekre felvételizőknek, 13 éves kortól. Foglalko-
zások időpontja: szombat vagy vasárnap (igény szerint!) .
Művészeti vezető: Farkas Éva, gobelinművész. Részvételi költség:
35.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2010. január 30-ig (Munkanapokon 9-16
óráig, Sukta Zsuzsánál, az alkotóház titkáránál).
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza (www.gimhaz.hu)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28/419-660e-mail: gimhaz@invitel.hu

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TANFOLYAMOK, 2010. FEBRUÁR – MÁJUS A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZÁBAN

KIÁLLÍTÁS – AJÁNLÓ: 2010. január 31-éig megtekinthető a Kortárs japán kerámiák - kortárs magyar textilek című kiállítás, szombaton
és vasárnap 14-17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is!
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Mérnök, rádiószerelő, helytörténész. Őseinek már a XIX.
század Gödöllőjével is volt kapcsolata. Dédapja, Bartal
János (1816-1897) a Grassalkovich-, majd a koronaura-
dalom ügyvédje volt. A nemesi származású, polgárosodó
család későbbi tagjai is értelmiségi pályára léptek, édes-
apja, dr. Hegedüs Aladár a Földművelésügyi Minisztéri-
um főtisztviselőjeként dolgozott, Magyar Kázmér és Rip-
ka Ferenc baráti társaságába tartozott. Anyai nagyapja,
Várkonyi István (1852-1918) az agrárszocialista mozga-
lom országosan ismert személyisége volt, aki a ceglédi
százas küldöttség élén az emigrációban élő Kossuth La-
jost is felkereste. 

Hegedüs László a minorita gimnáziumba járt Gödöl-
lőn, ahol a Diákélet című iskolaújságot szerkesztette
1919-1920-ban. Érettségi után a műegyetemre került.
Mérnöki tanulmányainak befejezése után szokatlan mó-
don rádiójavító kisiparos lett a szülőfalujában, és
HELÁSZ néven rádióboltot is nyitott. Barátai, ismerősei
szerették a vagányságát, mérnöki diplomával a zsebében
iparos lett, rádiók készítésével és javításával kereste a ke-
nyerét, megbotránkoztatva ezzel az úri középosztály tag-
jait. Becsülték a sokoldalúságát: helytörténész, turista,
amatőr fényképész volt, rendkívüli módon vonzotta a
technika és a természet. Tisztelték a közéletiségét, aktív
résztvevője és szervezője volt Gödöllő társadalmi életé-
nek. Különböző társadalmi, kulturális és sportegyesüle-
tek irányító funkcióiban igényes programokat állított ösz-
sze, és a társadalom csaknem valamennyi rétegével kap-
csolatba került. Fáradhatatlanul és lelkesen munkálkodott

azon, hogy mozgalmasabb, pezsgőbb és jobb minőségű
élet legyen Gödöllőn. Igazi közösségi, közéleti ember-
ként minden fórumon megpróbálta alakítani, befolyásolni
a közvéleményt, hozzászólt, vitatkozott, felszólalt, cikke-
ket írt a helyi sajtóban. 1945 után a MADISZ titkára lett. 

Élő lexikon volt, Gödöllő nagy króni-
kása, személyes élményeken alapuló vagy
családja különleges értékű, sokrétű ha-
gyatékából merített ismereteit helytörté-
neti dolgozatokban meg is írta, rendszere-
sen indult a múzeum által meghirdetett
krónikaíró pályázatokon. A Művészek
Gödöllőn a XX. század első felében, Gö-
döllő biedermeier korszaka (a XIX. szá-
zad első fele) (1978) vagy az Ami örökre
eltűnt Gödöllőn: épületek, erdők, stran-
dok (1988) című kéziratait folyamatosan
használják a kutatók a Gödöllői Városi
Múzeum könyvtárában. 

Sok hasznos információt tartalmazó
kéziratain kívül gazdag tárgyi- és doku-
mentumanyaggal gyarapította a gödöllői
múzeum gyűjteményét. Kiemelkedően

fontos családi levéltára és azon belül is Bartal János ügy-
véd iratanyaga, ami a gödöllői uradalom gazdálkodásáról,
életéről pótolhatatlan értékű dokumentumokkal szolgál.

A Hegedüs Lászlótól származó levéltá-
ri anyag alapvető forrásul szolgált az
1977-ben, majd 2007-ben kiadott Gö-
döllő Monográfiákhoz. Gyűjteményi
anyagából 1983-ban rendeztek kiállí-
tást a Gödöllői Városi Helytörténeti
Gyűjteményben. A Gödöllői Városi
Múzeum 2000-ben felépített új állandó
kiállításán a múzeumalapítók között
szerepel. S mint ilyen megtalálható a
2002-ben megjelent Magyar Múzeumi
Arcképcsarnok szócikkei között is.

Megadatott neki, hogy végigéljen jó-
formán egy egész évszázadot. Élete ne-
héz, betegségtől terhelt, utolsó periódu-
sában is hihetetlen szellemi frisseség-
gel és érdeklődéssel bírt. Szeretet és
lelkesedés fűtötte át, amikor kedves
emlékeit idézte föl. Hegedüs László

igazi lokálpatrióta volt, aki felelősséget érzett szülőfalu-
jáért, és tenni, fáradozni sem volt rest érte. Mentette, óvta,
őrizte a helyi értékeket, amelybe az ő munkássága is bele-
tartozik immár.

G. Merva Mária

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

Hegedüs László (1903. július 4., Gödöllő – 1995. január 28., Gödöllő) 

140 országban több mint 10
millió fiatal lány és nő készül
lelkesen, és várja a 2010-es
esztendő eseményeit.

2007-ben ünnepelték a világon a cser-
készmozgalom – amelyet Robert Ba-
den Powell teremtett meg – megszü-
letésének 100. évfordulóját. Ez az
ifjúsági mozgalom hamarosan felkel-
tette a leányok figyelmét is, és 1909-
ben, amikor a londoni „Kristálypalo-
tában” tartották az első cserkész vi-
lággyűlést, már sok lány igényelte,
hogy részt vehessen azon. Be is bizo-
nyították, alkalmasak arra, hogy a
cserkészmozgalomban részt vehes-
senek. Az első csapatok Angliában és
Indiában alakultak meg. (A mozga-
lom angol nevét /girl guides/ B.P. a
híres indiai lánycsapatok nevéből
vette.) Tehát 1910 előtt is voltak le-
ánycsapatok, de különböző szabályok
szerint dolgoztak, különféle volt a ne-
vük, különböző ruhákat, jelvényeket
hordtak, de ugyanazon eszmék vezet-
ték őket.

B.P. és testvére, Ágnes felismerték,
hogy fontos a leányok nevelésére is
gondot fordítani. Ezért a cserkészfiú
mozgalom alapelemeit megtartva áta-
lakították a mozgalom szabályait és

figyelembe véve a leányok életkori,
és lélektani sajátosságait megalkották
a leánycserkészet alapelveit. 1910-től
vált tulajdonképpen egységessé
mindaz, amit addig a leányok tettek.

1910-ben ismerkedett meg B.P.
Olave Soamesszal, akit feleségül vett,
és aki átvette Ágnestől a cserkészle-
ány mozgalom irányítását. 

A cserkészleány mozgalom gyors
fejlődése sok lelkes, előretekintő, a
helyzetet jól felismerő nőnek volt kö-
szönhető, akik meglátták, hogy ebben
a mozgalomban a leánynevelés mi-
lyen nagyszerű lehetősége rejlik.
Ilyen nevek, mint Juliette Law (az
USA leánycserkészetének megalapí-
tója), Olga Malkowszka, a lengyel,
Antoinette Butte, a francia, s nem
utolsósorban Gerely (g-e-r-e-l-i) Jo-
lán és Lindenmeyer Antónia, a ma-
gyar leánycserkészet vezetői, és az a
több mint 250 millió volt cserkészle-
ány, tették a leánycserkészetet azzá,
amilyennek ma ismerjük.

Az első nagy centenáris ünnepség
2010. április 10-én lesz Angliában az-
ért, mert az a nap lesz a 100. év 100.
napja. A Világszövetség Intézőbizott-
ságának elnöke, Margaret Treloar
centenáriumi üzenetét az interneten is
meghirdette. HVI

Gödöllővel kapcsolatban sok-
szor esik szó az 1933-ban meg-
rendezett Jamboreeről, arról
azonban sokkal kevesebbet hal-
lani, hogy 1939-ben még egy
nagyszabású cserkész rendez-
vénynek adott otthont a város.
Szintén itt rendezték meg a le-
ánycserkészek béketalálkozó-
ját a Pax Tinget július 25. és au-
gusztus 7. között.

A gödöllői rendezvény nemzetközi vi-
szonylatban is kiemelkedő volt, ugyan-
is ez volt az első ilyen találkozó. A Le-
ánycserkészek Világszövetsége Elnöki
Tanácsának 1937. évi skóciai ülésén
egy finn küldött vetette fel, hogy – a fi-
úkéhoz hasonlóan – legyen cserkész-
leány jamboree is. Ott kérték föl Ma-
gyarországot, hogy a világszövetség
megalakításának 10. évfordulóján,
1938-ban rendezze meg az első Cser-
készleány Világtalálkozót.

Tekintettel azonban arra, hogy Ma-
gyarországon a szent év keretében Eu-
charisztikus Világkongresszust rendez-
tek, a Világszövetség X. Gyűlése hatá-
rozata szerint a Baden-Powell (BP) ja-
vaslatára a latin béke és a skandináv
gyülekezés szavak összevonásából
Pax Tingnek nevezett rendezvényt
1939-re halasztották. 

Két év fölkészülés után a virágos-
kertté varázsolt gödöllői Erzsébet ki-
rályné parkban került sor az első Pax
Tingre. BP betegsége miatt  sajnos nem
tudott jelen lenni, de levélben köszön-
tötte a rendezőket és a résztvevőket. El-
jött azonban Anna királyi hercegasz-
szony és Sybilla svéd királyi hercegnő,
akik a budapesti Iparművészeti Múze-
umban a Cserkészleányok Nemzetközi
Kiállítását nyitották meg. A hivatalos

megnyitón részt vett Horthy Miklós
kormányzó és Teleki Pál főcserkész. A
megnyitó tábortüzet harminckét or-
szágból négyezren ülték körül: ango-
lok, ausztrálok, bermudaiak, dánok,
észtek, finnek, franciák, hollandok, in-
diaiak, írek, lengyelek, litvánok, jamai-
caiak, kenyaiak, norvégok, svédek, új-
zélandiak, az elszakított felvidéki, kár-
pátaljai, erdélyi és délvidéki magyar
cserkészleány küldöttek. A Rákóczi-in-
duló ébresztette a tábort, majd a főtéren
fohász az Egek Urához és ünnepélyes
zászlófölvonás következett. A táborban
az ismerkedés, a barátkozás mellett

műsorokra, kiállításokra, bemutatókra
és kirándulásokra került sor. Négy al-
kalommal, négy nyelven jelent meg a
tábor újsága, de Légrády Sándor grafi-
kus négy értékből álló bélyegsorozata
és  postai emlékbélyegzés is megörökí-
tette rendezvényt. Számos rádióadás és
újságcikk adott hírt a rendezvényről. A
résztvevők kirándultak Budapestre,
Esztergomba, a Hortobágyra és hazánk
más tájaira. 

A búcsútábortűz fölvonulói fáklyái-
kat a „szeretet máglyatüzébe” hajítot-
ták. A záróünnepségen Gusztáv Adolf
svéd királyi herceg, Teleki Pál és Papp

Antal, a Magyar Cserkész-
szövetség elnöke is megje-
lent. A leányok ismét hitet
tettek a béke mellett, akik-
től Lindenmayer Antónia
táborparancsnok így búcsú-
zott: „Vigyétek útravalóul a
magyar népnek egyszerű
köszöntését: Áldás a bejö-
vőknek, béke a kimenők-
nek!”

(forrás:
Magyar Katolikus Lexikon)

Száz év, amely életeket változtatott meg

Leánycserkészet

Gödöllőt választották

A Pax Ting

Bartal János
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Nem csak kertészeknek

Együnk almát!

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 23-24.:

dr. Vaskó Márta

Tel.: 06-20-9913057

Veresegyház, Bánóczi u. 1.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Alig pár napja a világot bejárták
azok a képsorok, amikor japán
bálnavadászok egy állatvédők
által használt hajót kettétörtek.
A hajón egy magyar hölgy is volt.
Persze a japánok az öldöklést
azzal magyarázzák, hogy kuta-
tási célok miatt történik mindez,
mégis a bálnahús előkelő étter-
mek étlapján szerepel igen ma-
gas áron.

De mit tudunk mi a bálnákról? Jófor-
mán semmit, így most róluk írunk.

Tudta, hogy a legkorábbi bálnák far-
kas méretű szárazföldi emlősök vol-
tak? Ma már tudjuk, hogy a hatalmas
kék bálna egy különös anatómiai for-
dulatnak köszönheti az úszó képessé-
gét.

A tudósok úgy gondolják, hogy a
bálnák ősei szárazföldi állatok voltak,
akik a ragadozók elől vagy az élelem
keresés érdekében másztak be a tenger-
be. A kövületek is azt bizonyítják, hogy
a korai bálna az evolúció folyamata so-
rán egyetlen szempillantás alatt vált
ügyes úszóvá – körülbelül 10 millió

évvel ezelőtt. Az emlősök fokozatosan
vesztették el végtagjaikat és váltak tel-
jesen alkalmassá az óceáni élethez.

Egy új bizonyíték szerint, melyet a
Nature magazinban publikáltak, a ten-
geri közeghez való alkalmazkodás
egyik titka a kisméretű belsőfül volt.
Ez a félkör alakú csatornarendszer adja
az egyensúlyérzetet a szárazföldi emlő-
söknek, beleértve az embert is. Csak
akkor figyelünk fel a szerepére, amikor
„elveszítjük lábunk alól a talajt“ – ilyen
a részegség érzete, a tengeribetegség
vagy egy kör a hullámvasúton.

A modern bálnák, delfinek és cetek
belsőfüle hasonló a szárazföldi em-

lősökéhez. Az övék méretükhöz viszo-
nyítva kisebb, mint szárazföldi társa-
iké. A mi belsőfülünk például nagyobb,
mint a kék bálnáé. Mindazonáltal egy

méretes elefánttal szemben a
bálna képes akrobatikus ug-
rások és fordulatok végre-
hajtására anélkül, hogy bele-
szédülne. Ez azért van, mert
a kisebb belsőfül egyben ér-
zéketlenebb is. A kövületek
arra utalnak, hogy a korai
bálnák belsőfüle nagyon
gyorsan fejlődött a tengerbe
lépés után, ami 50 millió év-
vel ezelőtt lehetett.

A primitív bálna 5-10
millió év alatt vált teljesen vízi emlős-
sé. Elsőre meglehetősen hosszú időnek
hangzik, ám evolúciós mértékkel néz-
ve rendkívül gyors volt az alkalmazko-
dása. A félkör alakú csatornák korai
evolúciós fejlődése a cetfélék esetében
egy teljesen új teret nyitott az emlősök
számára a lakóhely szempontjából. Az
olyan specializált szervek és képessé-
gek evolúciós megszerzése, mint az
ember esetében az agy és az egyenes
járás, biztosították azokat a mechaniz-
musokat, mely segítségével meghatá-
rozott környezetekben dominánsak le-
hettek. Röviden, ez magyarázza meg,
miként uralhatja a bálna az óceánokat.

Tudomány a természetben

Miért pusztítják a bálnákat?

Naponta egy alma az orvost tá-
vol tartja – szól a közmondás.
És valójában amit nagyanyáink
már maguk is tudtak, azt a mai
tudomány alá is támasztja.

Együnk almát, igyunk almalevet,
mert mindkettő előnyösen hat a
bélrendszer egészségére! A leg-
újabb kutatások kimutatták, hogy
mind az almában található pektin,
mind a polifenolokban gazdag al-
malé összetevői ténylegesen elő-
segítik a rák elleni védekezést a
szervezetben.

Egy német kutatócsoport – dr.
Dieter Schrenk vezetésével – teszt-
anyagként emberi székletet vizsgálva
azt feltételezte, hogy a butirát nevű ve-
gyület mennyisége valószínűleg meg-
emelkedik az alma pektinje és almalé-
kivonat jelenlétében. A butirát a szak-
emberek állítása szerint olyan anyag-
cseretermék, amely képes megelőzni a
nyugati civilizált országok egyik rend-
kívül gyakori betegségének, a vastag-
bélráknak a kialakulását. Rövid szén-
láncú zsírsav, amelynek nagyon fontos

feladata van a bélnyálkahártya egész-
ségének megőrzésében. A kutatók
megfigyelték, hogy a butirát nem csak
a vastagbélhám fő táplálója, hanem lé-
nyeges szerepet játszik abban is, hogy
a természetes rostok kifejthessék vé-
dőhatásukat a vastagbélrákkal szem-
ben. Butirátképződés – kulcs a rák el-
leni védekezéshez.

Hogyan segítik elő az alma pektin-
jei és az almalékivonat a butirát meny-
nyiségének növekedését? A laboratóri-
umi vizsgálatok során dr. Schrenk úgy
találta, hogy a butirát megnövekedett
termelődése az alma összetevőinek
hozzáadása nyomán meggátolta a

hiszton-deacetiláz (HDAC) nevű en-
zim képződését. A HDAC csökkent
termelődésével párhuzamosan szigni-
fikánsan mérséklődött a tumorképző-

dés előtti állapotban lévő és a dagana-
tos sejtek növekedése.

A vizsgálat, amelynek eredményei
a Nutrition című szakfolyóiratban je-
lentek meg, kimutatta, hogy az alma a
természetes rostok és a polifenolok fő
forrása a nyugati táplálkozásban. A po-
lifenolok a másodlagos növényi anya-
gok csoportjához tartoznak, amelyek
többek között a gyümölcsök színét és
aromáját adják, ugyanakkor megvédik
őket a kártevőktől is. A ballasztanya-
gokkal együtt arról gondoskodnak,
hogy a bélsejtek nagyobb mennyiség-
ben termeljenek méregtelenítő enzi-
meket. Ezek a „méregfaló“ enzimek
ártalmatlanná teszik azokat az anyago-
kat (karcinogének), amelyek rákot
okozhatnak. A kaiserslauteni kutatók
tehát arra a következtetésre jutottak,
hogy a pektinben gazdag alma és a be-
lőle készült élelmiszerek a vastagbél-
ben rákmegelőző hatást fejtenek ki.

A szakemberek szeretnék elérni,
hogy a jövőben olyan almafajtákat ter-
messzenek, visszatérve akár a régi, ős-
honos fajtákhoz is, esetleg új fajták ki-
kísérletezésével, amelyek – bár nem
olyan tetszetős külsejűek, mint a most
divatba jött fajták –, ám annál több po-
lifenolt tartalmaznak. Az almalé poli-
fenoltartalma is növelhető, így a fo-
gyasztók nem csak finom, hanem
egészséges termékekhez jutnak. A ku-
tatók arra törekednek, hogy minden
egyes élelmiszer-adalékanyag eseté-
ben tudományosan bizonyítsák annak
tényleges egészségvédő hatását, mert
az elfogyasztott élelmiszerek elsődle-
ges szerepet játszanak egészségünk
megőrzésében és megvédésében.

A tudósok már felismerték,
hogy sok állatfaj képes szere-
lembe esni. Számos faj feltűnő
jelekkel, hangokkal, szagokkal
hívja fel magára a lehetséges
nemi partner figyelmét. A sze-
relmi hirdetések között találha-
tók fényreklámok (szentjános-
bogár), zeneszámok (tücskök,
békák), de akadnak szagos hir-
detések is (bakkecske), vagy a
misztikus feromonokkal csábító
lepkék. Lássuk, hogy is van a
szerelem az állatvilágban!

A biológusok, kémikusok a szerelemet
egyszerűbben határozzák meg, és az
agyban lejátszódó kémiai folyamatok-
hoz, a kielégüléshez, a fajfenntartáshoz
kapcsolják. Ha ezt a megközelítést fo-
gadjuk el, akkor bátran kijelenthetjük,
hogy létezik állatszerelem is.

A préripockok vizsgálatakor figyel-
tek fel arra, hogy a dopaminszint emel-
kedése szerelmes viselkedéshez, heves
udvarláshoz vezet. A préripockot azért
szeretik a kutatók, mert monogám tí-
pus, egész életét egy nősténnyel éli le.
Nemrég meg is találták azt a gént, ame-
lyet monogámiagénnek neveztek el,
mert, ha átültetik a hűtlen mezei po-

cokba, az is hűségesség válik. Amikor
a nőstény kiválasztja a „férjét“, majd
megpecsételik a „házasságukat“, a nős-
tény agyában megnövekszik a dopa-
minszint, azon a területen, amely em-
bernél a sóvárgásért és az addikcióért
felelős. Ám akkor jön a gonosz kutató,
és széttiporja az ártatlan pockok bol-
dogságát. Dopaminhatást gátló anya-
got fecskendez be a „feleség“ agyába,
aki közömbösen fordul el attól, akivel
leélni tervezte életét. Lehet-e még fo-
kozni e kis állatok tragédiáját? Sajnos
igen, mert amint dopamint injektálnak

be a kritikus területekre, a
nőstény körülnéz – és az első
hím karjába veti magát. Csak
merjük remélni, hogy ember-
nél ez azért nem megy ilyen

könnyen.
Nemcsak – ahogy sok gazdi több-

ször tanúja lehetett – a kutyákat teszi
vakká a szerelem, a vadállatokat is. A
párzási időszakban a vadak alig esz-

nek, csak keveset alszanak, hiszen
másra se tudnak gondolni, mint a sza-
porodásra. Ilyenkor tilos rájuk vadász-
ni, mert óvatosságukat feledve teljesen
védtelenek, és az igazi vadász számára
nem is élvezet a kilövésük. A járművel
közlekedőknek is számítaniuk kell ar-
ra, hogy az utakon találkoznak társat
kereső állatokkal, amelyek néha még
az autókürtöt sem hallják meg, annyira
máshol jár az eszük. Ahogy egy vadőr
megfogalmazta: „a párzási időszakban
az állatoknak csőlátásuk van, olyanok,
mint egy kamasz srác egy csomag óv-
szerrel a zsebében a Sziget Fesztivá-
lon“.

A szaporodási folyamat bevezető ré-
sze az állatoknál is az udvarlás. Az ud-
varlás, pózolás célja a partner motivá-
cióját addig fokozni, míg az hajlandó
lesz a párosodásra. A „szerelmi előjá-
ték“ aktív résztvevői többnyire a hí-
mek. Az udvarlás idején az állatok vi-
selkedése megváltozik, a hímek vetél-
kedésbe kezdenek a nőstények kegyei-
ért, és a győztesek párosodhatnak a ki-
szemelt nősténnyel. A nőstények is a
vetélkedők közelében vannak, és sok
faj esetében aktív résztvevők a szexu-
ális partner kiválasztásában. A nősté-
nyek a derekasan udvarlóról azt fel-
tételezik, hogy biztosan jó utódokat
nemz. Sok állat még nászajándékot is
ad kiválasztott párjának. A pingvinek
főleg köveket, a szulák és a csérek ha-
lat, a gyurgyalagok pedig kedvenc ele-
delüket méhet. Ha valakinek valaha
volt papagája, amit párban tartott akkor
maga is többször tapasztalta, hogy ezek
a madarak imádnak csókolózni. Ezt a
szokásukat naponta többször is megte-
szik, ezzel erősítve életre szóló kapcso-
latukat. A táncoslegyek is nászajándék

átadásával csavarják el nőstényeik fe-
jét. A hím a párosodás előtt zsákmányt
szerez és „nászetetéssel“ elterelve a
nőstény figyelmét, végzi el a megter-
mékenyítést. Udvarlás helyet sokszor
jut szerephez a nyers erőszak.

A párválasztás számos kritérium
alapján történhet. Ez állatfajonként
rendkívül változó. Döntő lehet a test-
méret, erő, fegyverek, díszes ruhák, il-

latok, küllem, rituális táncok,
stratégiák, énekelt dalok, fé-
szeképítés, sőt, gyakran a szü-
lőkhöz való hasonlóság is. A
párválasztás végső soron azt
szolgálja, hogy a legalkalma-
sabb hím és nőstény találjon
egymásra.

A két kiváló tulajdonsággal
rendelkező szülő utódja is
örökli majd a sikeres génkom-
binációt, és jó esélyekkel ve-
het részt a fajfenntartás és az

evolúció harcmezején.
A nőivarú állatoknak csak meghatá-

rozott időszakban van nemi vágyuk, és
csak ebben az időszakban mutatnak
készséget a párosodásra. Ezt az idősza-
kot ivarzásnak nevezik. Az ivarzás el-
nevezése állatfajonként változik: a
kanca sárlik, a tehén folyat, a koca búg,
vagy görög, a juh üzekedik vagy ber-
reg, a kutya tüzel.

Ahány ház annyi szokás, és ez
magukra az állatokra is ráillik. A nős-
tény békák tudnának erről sokat ku-
ruttyolni. A hímek egyszerűen lefogják
és „megerőszakolják“ őket.

A mindenhol megtalálható patká-
nyok „erényövet“ szerelnek párjukra.
A párosodás után röviddel a sperma a
nőstény ivarnyílásában megköt „páro-
sodási dugót“ képezve, így megakadá-
lyozza más hímek bejutását. 

Ha kismacskáink születnek, elkép-
zelhető, hogy mindegyiknek más más
az apukája, és ez igaz a kutyákra is.

A földigilisztának és a csigáknak
nincs gondja a partnerkereséssel. Ezek
hímnős állatok, amelyeknek hím és
nőstény szaporítószervei egyaránt van-
nak. De ne gondoljuk ám, hogy önma-
gukat termékenyítik meg. A nyirkos es-
téken egy másik csuszamlós fajtársat
kutatnak fel.

Legritkábban a tintahal párosodik
életében, mindössze egyszer, de ezzel
sem lett első, mert a solenobia pille
párosodás nélkül, szűzen szaporodik.

A technika is változatos: a sarlós-
fecske a levegőben, a denevérek fejjel
lefelé lógva hancúroznak.

A szerelem körbevesz minket,
ahogy a Love is all around című híres
számban is hallhatjuk, egy dolog fon-
tos az életben: A SZERELEM...

Állati dolgok

Állati szerelem

Elveszett egy fekete (kan) tacskó, aki
megtalálja, kérem az alábbi címen
vagy telefonszámon jelezze. Ismer-
tető jelei: kék nyakörv, bilétával és az
egyik lapockája kicsit kiáll. Cím: Gö-
döllő, Fenyvesi nagyút 28. Telefon:
+36-30-228-4708.

A megtaláló jutalomban részesül!
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Január 18-24-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Január 25-31-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

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

A Szent János utcai Óvoda Farsangi Bálja

2010. február 12-én, pénteken, 19 órától a Szent István Egyetem Alma
Mater éttermében a Szent János utcai Óvoda Mesék Háza Alapítványa
alapítványi bált rendez. Jó hangulat, az óvónők meglepetés műsora, büfé,
tombola, tánc! 
Szeretettel várunk minden régi és jelenlegi Szent János utcai óvodás szüleit,
és mindenkit, aki velünk szeretne tölteni egy jó hangulatú zenés-táncos es-
tét! 
Belépőjegy ára (meleg vacsorával) 3500,-Ft/fő.
Jegyek elővételben válthatók az óvónőknél 2010. január 25-től február 8-ig. 

Az óvoda dolgozói és a szülők közössége

FELHÍVÁS – „Gödöllő Városért“ kitüntetés

Gödöllő Város képviselő-testülete az 1996. évi 12. számú önkormányzati rendeletében, valamint az
ezt módosító 21/2003. (VI.19.) számú önkormányzati rendelettel szabályozta a „GÖDÖLLŐ VÁ-
ROSÉRT” kitüntetés adományozásának rendjét.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek,
akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájá-
rultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető”

A kitüntetés átadására 2010. március 15-én a városi ünnepségen kerül sor. 

Tisztelettel kérem, segítse a testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre,  közösségekre vagy szervezetekre akit
(akiket) méltónak tart e  kitüntető cím  odaítélésére 2010-ben. Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással
2010. február 12-éig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.
Gödöllő, 2010. január 11.

Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke sk.

1 százalék

Tájékoztatásul közöljük, hogy a „Gödöllői Martinovics úti Óvodáért Ala-
pítvány” számára a szülők személyi jövedelemadó 1 százalékából az elmúlt
évben befolyt összeg összesen 381.230 forint volt. Ebből az összegből foly-
tatjuk  a gyermek csoportok kirándulásának finanszírozását, az udvar rehabi-
litációját, a játszóeszközök szabványosítását, valamint a pedagógusok  to-
vábbképzését.
Köszönjük felajánlásaikat! Az Alapítvány kuratóriuma

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat szeretettel meghívja a
kedves érdeklődőket január 29-én 17 – 21 óráig tartandó Neujahrfestre.
A gyermek és felnőtt tánctanulás mellett, lehetőség nyílik a nemzetiségi ok-
tatás megismerésére is.
Helyszín: Páter Károly u. 1 (Kollégium B épülete)
Belépő: sütemény, üdítő

Mindenkit szeretettel várunk és hívunk!

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

2010. január 27-én
18 órakor a 

Polgármesteri Hivatal
földszinti nagytermében

lakossági fórumot tartunk
a pályázatokról, és pályá-
zati forrásokból megvaló-

suló fejlesztésekről. 
A rendezvényre minden

gödöllői lakost 
szeretettel várunk!

dr. Gémesi György  
polgármester

Lakossági fórum

Tormay Károly Egészségügyi Központ – rendelési idők
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

EXTRA AJÁNLATUNK!
Február hónapban az Erzsébet királyné Étterem minden hétvégén (szombat, vasárnap)

50 % kedvezményt biztosít az étlapon található ételek árából.
Szeretettel várjuk családjával együtt!

~ ~ ~
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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A mögöttünk levő évről, a szak-
osztályról, a 2010-es tervekről, az
atlétika általános helyzetéről be-
szélget az ország legjobb nyolc
szakosztályával a masz.hu. A so-
rozatban most a GEAC, azaz a
Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
következett. A hosszú ideje ered-
ményesen működő egyesület
ügyvezető elnöke, a szakosztály
vezetője Benkő Ákos mester-
edző értékelte az elmúlt évet és
gondolkodott el a jövőről.

– Vegyünk kettő szakosztály eredmé-
nyességéről szóló kérdést – kezdte a
több sportágban is elismert szakember. -
Először beszéljünk a napos oldalról.
Mindenféle helyzetet (gazdasági-társa-
dalmi) ismerve elmondhatom: műkö-
désünk zavartalan volt. Mint eddig 15
év alatt, most sem volt tartozásunk sem
magán, sem jogi személy irányában.
Amit vállaltunk, annak maradéktalanul
eleget tettünk. Tudtunk közel kéthavi ju-
talmat fizetni edzőinknek az év végén és
a biztonsági tartalékunkat is hizlalni tud-
tuk. Van két nagyméretű, kiváló állapot-
ban lévő mikrobuszunk, melyekkel so-
kat megtakarítunk. Szponzorunk nincs,
ami lehet jó, de lehet rossz is. Tagdí-
junkat még csak most emeltük 500 fo-
rintra, mint egy jelezve, nekünk a gye-
rekekre és nem a pénzükre van szük-
ségünk.

Sporteredményeinket tekintve sike-
res évet zártunk. Az összesített pontver-
senyben negyedik helyen végeztünk, a
serdülő pontversenyt megnyertük. Úgy
gondolom – és veszem észre, hogy má-
sok is –, tőlünk ez szép teljesítmény
volt. Minden korosztályban található ki-
emelkedő teljesítményt elért és jogos re-
ményeket keltő versenyző. Erdélyi
Zsófi, Fayojomi Viktor, Deák Nagy
Marcell, Komiszár Kriszta, Újvári
Bella, Pápai Marci és a 2000-ben szü-
letett Hámor Emese kívánkozik az élre.
Korosztályos világversenyeken sikere-
sen, vagy tisztességes helytállással tud-
tuk az országot, a klubot képviselni.

Edzői kollektívánk teljes egyetértés-
ben és barátságban, egymás munkáját
becsülve dolgozta végig az évet. Ha

nem így lenne, nem tartanánk itt.
– Említette az árnyékos oldalt is.
– Nincs pályánk. A valamikori (1966-

os) Eb edzőpálya elkopott. Néhány 
szakágban érdemi munkát nem lehet 
rajta végezni. Belefáradtunk az ez ügy-
ben való harcokba. Azért az nem hang-
zik rosszul, hogy bent vagyunk az első
ötben, minden szakágban ott vagyunk

és van az országban huszonegynéhány
műanyag pálya, nekünk meg semmi-
lyen sincs! Ezt a megjegyzést legkevés-
bé a műanyag pályával rendelkezőknek
szántam. Csupán a keserűség diktálva
belekiáltottam a világba…hátha egy
arab sejk?

Ami iskolai kapcsolatunk van, vagy
lenne, azt még takarékos gazdálkodá-
sunk mellett sem  tudjuk életben tartani.

– A külső dolgok nem valami bízta-
tóak. Mik lehetnek így a célok?

– Idén szeretnénk a pontversenyben
tíz között maradni. A 2009-es év negye-
dik helye után ez furcsának tűnik. A
nagymértékű fluktuáció, ami tanulmá-
nyi, egzisztenciális, néha egészségügyi
problémákból adódik magyarázza a
helyzetet. Még a saját egyetemünkön is
alig… Hiányzik az állami „parancs”.
Koldulni kell, vagy kellene azért, ami
természetes. Ettől függetlenül harcolni
fogunk a pályán és azon kívül is. Az
egyiket szeretjük, a másikat unjuk.

Ebben az évben az utánpótlás kate-
góriában egy világverseny lesz: a junior
vb. Egyéniben és váltóban Deák Nagy
Marcell és Komiszár Kriszta, magasban
Fayojomi Viktor az, akinek reális esélye
lehet a kijutásra. A csapat Eb-n is van
néhány versenyzőnknek esélye a rész-
vételre. Marcinál dönteni kell: junior vb,
vagy felnőtt Eb? Nemzetközi mércével
mérhető eredményt várok Végvári Dó-
rától, Czindrity Attilától, és ha rendbe

jön a térde, Fajoyomi Dávidtól. Erdélyi
Zsófi az UTE-ba igazol. Serdülőink -
ifijeink a saját kategóriájú nemzetközi
versenyeken, válogatott viadalokon vi-
tézkedni fognak.

– Ha jól tudom, örök vita az atléti-
ka médiában való szereplése.

– Lentebb igyekszem komolyabb
gondolatokra is. De meg kell jegyez-
nem, fájó és érthetetlen számomra, 
ahogy minket kezel a Nemzeti Sport.
Miért nem tudunk mi ott egy kicsivel
több lehetőséghez jutni? Kerestem
például a Gymnasiadéról a tudósítást,
eredményeket, az nincs! De van olyan,
hogy a  Káposztaföldi Partizán öregfiúk
meccsen a bíró megharapta a gondnok
kutyáját. A hasonlat idétlen, de érthető.

– Merre tart az atlétika?
– Mi azt tanítjuk: Az atléta fegyel-

mezett, alázattal van sportága iránt, tisz-
teli társait, adott helyzetekhez alkal-
mazkodva, kultúremberként viselkedik.
Erre jön néhány extravagáns atléta, igaz,
elég rendesen szedik a lábukat, és csi-
nálnak olyan cirkuszt, hogy magam faj-
ta konzervatív öreg róka nagyon sajnál-
ja, hogy néhány intézetet korán zártak
be. Konklúzió: tetszik, nem tetszik, a
médiának, rajta keresztül az atlétikának,
szüksége van a cirkuszra, ha már kenye-
ret nem tud adni. Cirkuszt és kenyeret!
Cirkuszt már tudunk csinálni, de a lá-
bunkat nem szedjük elég szaporán, ez
meg így együtt  kissé kevés és ciki..

– Mi lehet a megoldás hosszútá-
von?

–A XXI. század első évtizedei már
meg fogják határozni azt a szűk moz-
gásteret, ami megmarad az atlétikának.
Hogy komoly szerkezeti és szervezeti
változások lesznek, az biztos. Formá-
ciókban sok minden elképzelhető, hi-
szen a közpénz hiánya továbbélési ref-
lexeket fog beindítani. Mindez miért?
Azért, mert az atlétika, ha megfeszül
sem tud annyit adni a médiának, mint a
csapatsportok, mint a látványsportok.
Gondoljon egy Manchester-Liverpool
meccsre, egy német-horvát kézilabdára,
egy Federer-Nadal döntőre, a szaltózó
motorosra. Jönnek az őket kiszolgáló
iparágak, kereskedelmi hálózatok. 
Amatőr, haladó sízőt felöltöztetsz
250.000-ért, egy igen jó futócipőt tudsz
venni 25 ezerért. A rózsaszín álmoknak
lőttek, de tartsunk ki, kapaszkodjunk
össze, még vannak tartalékaink.

(forrás: masz.hu)

Remek játékkal, magabiztosan
verte a TEVA-Gödöllői RC csapa-
ta a női extraliga középszakaszá-
nak második játéknapján a Va-
sas gárdáját hazai pályán. 

A Vasas elleni találkozó első szettjét 17-
re, a másodikat 18-ra, míg a harmadikat
24-re nyerték a lányok, ezzel megsze-
rezve első győzelmüket a felsőházi rá-
játszásban. Többen mondták a meccs
után, hogy az akarat diadala volt és igazi
csapatmunkát láthattunk a gödöllői
együttestől. Kiegészíteném azzal, hogy
a jobbik csapat nyert a kupa elődöntő-
jének főpróbájaként is betudható mér-
kőzésen.

Nagyot fordult a világ, ugyanis de-
cember közepén még arról beszélt la-
punknak Deme Gábor edző, hogy vé-
leménye szerint a csapat még nem érett
meg a felsőházi küzdelmekre. Most pe-
dig már arról, hogy: „Nagyon örülünk a
sikernek, a lányok remekül játszottak és
néha parádés menetek után szereztünk
pontokat. Az egész csapat jól teljesített,
igazi csapatmunka volt. Kriegel Orso-
lyával, aki Franciaországból tért haza és
választott minket, mindenképpen erő-
södtünk, de sajnos Széles Petra kiesett,

így ismét szűkültek a variációs lehető-
ségeink. Ennek ellenére szeretnénk mi-
nimum bronzérmesek lenni, valamint a
kupában a Vasas elleni elődöntőt meg-
nyerni és kupadöntőt játszani.”

A csapat január 21-én Nyíregyházára
látogat, míg 24-én, hazai pályán fo-
gadja majd a BSE csapatát. A Magyar
Kupa négyes döntőjének időpontja is
ismert már. A TEVA-GRC – Vasas
elődöntőt február 17-én rendezik, míg
a helyosztókat 19-én tartják.

Következik: Január 24., 17 óra, egye-
temi csarnok: 
TEVA-GRC – BSE-FCSM

Január 19-én megkezdte a felkészülést a
tavaszi szezonra a Gödöllői SK megyei
I. osztályban szereplő felnőtt labdarúgó
csapata. Szabados György tanítványai
heti két edzéssel készülnek majd a re-
mélhetőleg jobb tavaszra, ugyanis az
őszi 13. helyezésnél minden bizonnyal
jobb folytatást remélnek a klubnál.
Mint már kiderülhetett, a Vác NB II-es
csapatánál vezetőedzőként dolgozó 
szakvezető továbbra is vállalta a gödöl-
lői munkát, így a kispadon nem történt
változás, ellenben a csapat keretében an-
nál inkább. Egyenlőre négy új játékos
csatlakozott a kerethez. Két gödöllői ne-
velés, Kerecsényi Norbert és Cser-
nyák Tamás visszatért, ők legutóbb Er-
dőkertesen játszottak, valamint Kővári
Péter a Velence csapatából, míg Hevesi

Milán az Újpest ifiből érkezett. Távo-
zóról még nincs hír, bár a szakosztály
vezetőjétől, Rózsavölgyi Sándortól
megtudtuk, hogy az ősszel 14 gólt szer-
ző Lovrencsics Balázs Vácon edz és
február közepén dől majd el, hogy leiga-
zolja-e a másodosztályú klub.
Három edzőmérkőzés időpontja már is-
mert. Február 6-án az Iklad, február 13-
án a Dány, míg 20-án az Isaszeg lesz az
ellenfél. 
A csapattal és a klubbal kapcsolatos
további információ: www.gbulls.hu

Utánpótlás – Újabb 96-os ezüst

Az elmúlt hétvégén, január 16-án a Gö-
döllői SK 1996-os korosztálya Gyön-
gyösön vett részt egy 1995-96-os tor-

nán. A fiatalok, hasonlóan a január 10-
ei, hazai rendezésű tornához, ezúttal is a
2. helyen végeztek, megelőzve a Heves
és a Jászberény 95-ös korosztályát, vala-
mint a Gyöngyös II-t, csoportelsőként
jutott a döntőbe, ahol az 1995-ös szü-
letésűekből álló Gyöngyös I. ellen nem
sikerült a győzelem, így ezüstérmes lett
a gárda. A torna legjobb kapusának
Dobi Gergőt választották a szervezők.
A csapat tagjai voltak: Dobi Gergő,
Varsányi Áron, Tóth-Velez Valentin,
Nagy Barnabás, Hegyi Balázs, Husz
Attila, Szabó Tibor, Árvai Bence, Bi-
hari Gábor, Kiss Gábor, Tóth M. Bar-
nabás, Józsa Tamás, edző: Tóth Lász-
ló.
Eredmények: Gödöllői SK – Heves
1:2 (Tóth M. B.), GSK – Jászberény
3:2 (Hegyi B. 2, Dobi G.), GSK –
Gyöngyös II. 6:0 (Hegyi B 3, Husz
A., Tóth-V. V. Szabó T.), döntőben:
GSK – Gyöngyös I. 1:3 (Hegyi B.)

-ll-

Január 9-én rendezték meg az idei év el-
ső kispályás labdarúgó tornáját a Tán-
csics Mihály úti fedett műfüves pályán. 
Az év eleje még érződött a nevezők lét-
számán, ugyanis hat csapat vett részt a
tornán, ennek ellenére remek hangulat-
ban telt el a nap. A tornagyőzelmet a
Fortuna csapata szerezte meg, akik mid
az öt meccsüket megnyerték. A második
helyen az FC Hoz-Be gárdája végzett

négy gőzelemmel és egy vereséggel,
míg a képzeletbeli dobogó harmadik fo-
kára a DTSH.HU csapata állhatott fel. 
A legjobb játékos Héger Attila
(DTSH.HU), a legjobb kapus Somogyi
Tibor (FC Hoz-Be), míg a gólkirály
Zelnik Péter (Kevert Pálesz) lett.
A torna végeredménye: 1. Fortuna, 2.
FC Hoz-Be, 3. DTSH.HU, 4. Kevert Pá-
lesz, 5. VHTF, 6. Félix FE

Nádas Kupa – Idén 23 csapat
nevezett

Idén is megrendezik a hagyományosnak
mondható Nádas Lajos kispályás foci-
kupát. Az egyetemi sportcsarnokban le-
bonyolításra kerülő amatőr tornára ezút-
tal 23 csapat nevezett, őket három hatos
és egy ötös csoportba sorsolták a szer-
vezők. A csoportküzdelmek január 17.
és február 6. között zajlanak, majd feb-
ruár 6-7-én az egyenes kieséses szakasz-
ra és a helyosztók küzdelmeire kerül sor.
További infó: www.nadas.hupont.hu

-tl-

Az Újév első utánpótlás országos kard versenyeinek a Vasas adott otthont. Az
U12-es korosztályban két GEAC-os került a legjobb nyolc közé, ahol Matuz
Márk 3., Holló Áron pedig a 8. helyezést érte el. A versenyen 50-en indultak.
Az egy évvel idősebbeknél egyedül Bancsics Máténak sikerült a döntős he-
lyezés, ahol 5. lett. Edzőjük Bokor Gergely.
Az UTE vívó szakosztálya bambi (U11) tőrversenyt rendezett, amelyen Czak-
kel István tanítványa, Réfi Krisztián harmadik lett. -li-

IV. Téli Margita Terep Maraton – 2010. február 6.

Rajt: Gödöllő, Szabadság tér. 18. Erkel Ferenc Általános Iskola 9. (tömegrajt)
Táv: 39,6 km, szint: 650m a  Margita 40 gyalogos teljesítménytúra útvona-
lán, jelzett turistaúton. Szintidő: 7 óra.
Kategóriák: női, férfi: 18-40 (1991- 1970); 40-50 (1969- 1960); 50-felett
(1959.12.31. előtt születettek)
Előnevezés (2000 Ft): 2010. jan.1. és febr. 1. között 
e-mailen:  palffytibor@invitel.hu 
Amennyiben előnevezel, a célba érkezéskor névre szóló érmet kapsz!
Helyszíni nevezés: 2500Ft
Szolgáltatás: útközben: édesség , tea, energiaital, energiaszelet, szőlőcukor,
célban: tea, és zsíros kenyér parti  
Díjazás: díjazásban az részesülhet aki az összes ellenőrző ponton az áthal-
adását igazolta! Minden célba érő kitűzőt, oklevelet, érmet kap! Nemenként
és kategóriánként az első három helyezettnek serleg.
Útvonal, térkép, ellenőrzőpontok leírása: www.margita344-2.hu 

Kispályás foci – Újévi kupa

Fortuna volt a legjobb

Labdarúgás – elkezdődött a felkészülés

Négyen jöttek, egy mehet

Atlétika – Interjú Benkő Ákossal

„Még vannak tartalékaink”

Vívás – utánpótlás versenyek

Döntős helyezések 

Röplabda – Női extraliga

Parádés győzelem

Extraliga, nők, középszakasz, 
az 1-4. helyért, 2. forduló

TEVA-Gödöllői RC–Vasas Duna Autó
Óbuda 3:0 (17, 18, 24)

Marosi Ádám (öttusa világbajnok) a tanít-
vány, Benkő Ákos, a mester



INGATLAN

* SZÁNTÓ eladó Gödöllő mellett 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 beállásos (2 autó
számára) a 4 emeletes panellakások
alatt, víz villany fűtés van. Irányár: 3,99
m. Érdeklődni: +36/20-3527445.

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsám-
bok kellemes, csendes részén de a
központ közelében eladó egy nagyon
hangulatos, sarok telken elhelyezkedő,
'43-ban épült, összközműves, 65m2-es
parasztház, mely 2004-ben részben fel
lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-
étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel
található. A telek szépen gondozott, raj-
ta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű
melléképület található, melyben
garázs, nyári konyha található. A kert-
ben termő gyümölcsfák és díszfák van-
nak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló és
szociális intézmények. IÁr: 5,4 MFt Tel:
70/312-5965,  20/928-3938

* 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! +36-20-772-2428 

* Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es
építési telek érvényes építési engedél-
lyel eladó. Iár 5,9 MFt  +36-20-
7722428

* Gödöllő központjában 2 szobás cir-
kós téglalakás SÜRGŐSEN ELADÓ.
Iár 11,5 MFt +36-20-539-1988 

* JÓ VÉTEL! 2 szobás lakás 1 szobás
áráért! Gödöllő központjában 45 nm-es
2 szobás lakás, alacsony rezsivel, alac-
sony közös költséggel, szabályozható
fűtéssel eladó. Iár 8,5 MFt    +36-20-
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  +36-20-7722429

* Jó vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2
szoba-nappalis, konyha-étkezős, 98
nm-es családi ház eladó! Új tető új
nyílászárók, új bejárati ajtó, új cirkós
fűtésrendszer +új radiátorok. Iár 20
Mft. +36-20-772-2429

* Sürgősen eladó Gödöllőn telekár-
ban egy 100 m2-es 70-es években
épült családi ház, lakható állapotban
500 m2-es telken. 3 szoba nagy kony-
ha-étkező, fürdő, kamra Ár 12,9 MFt
+36-20-804-2102 

* Jó vétel! János utcában sürgősen
eladó szépen felújított 1,5 szobás tégla
erkélyes II em  konvektoros lakás Iár
10,8 MFt +36-20-7722429

* Gödöllőn 550 nm-es összközműves
építési telek eladó Iár 8,9 MFt +36-20-
7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn újszerű 3 szoba-nappalis
amerikai konyhás 1 szintes ház
sürgősen eladó Iár 28 MFt.  +36-20-
7722429

* Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó
fiatalos 34 nm-es 1 szobás III. emeleti jó
állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós
fűtéssel ár 8,3 MFt +36-20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn 3 szoba nappalis, dryvit-
szigeteléses új építésű ikerház kocsi
beállóval eladó ár kulcsrakészen 23,5
MFt. +36-20-7722429

* Sürgősen Eladó Gödöllőn,
Palotakerten szépen felújított 62 nm-es
2 szobás beépített erkélyes lakás
beépített konyhabútorral ár 10,3 MF.t
+ 3 6 - 2 0 - 7 7 2 2 4 2 9
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Sürgősen eladó a Remsey Krt-on
1+2 félszobás jó állapotú lakás Iár 13,9
MFT. +36-20-804-2102

* Egyedi vétel! Sürgősen eladó
Gödöllőn könnyűszerkezetes ház,
parkosított, gyönyörű, öntözőrendsz-
eres 840 nm-es telken 3 szoba nappali-
val, hangulatos terasszal Iár 27 MFt.
+36-20-772-2429

* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szobás
magasföldszinti konvektoros lakás Iár
10,9 MFt. +36-20-8042102

* Örökpanorámás 3 szoba-nappalis
szuterén hobbiszoba 3 fürdőszobás
medencés nagy teraszos ház Gödöllőn
eladó Iár 30 MFt. +36-20-8042102

* Eladó 2 szobás családi ház 560 nm-
es ősfás telken, új ablakok Iár 14,5
MFt. +36-20-8042102

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros,
jó állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás a
Kazinczy Krt Iár 10,9 MF.t +36-20-
8042102

* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás
eladó Iár 8,3 MFt. +36-20-8042102

* Eladó Paál László közben 60 nm 2
szobás téglalakás. Iár 10,6 M FT. +36-
20-8042102

* Eladó Gödöllőn Egyetemhez közel I.
emeleti cirkós 45 nm-es felújított lakás
kocsi beállóval! Iár 10.8 M Ft. +36-20-
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.
+36-20-4306474

* Keresek készpénzes ügyfeleim
részére 2 szobás, (földszint, I-II.-
III.emeleti) konvektoros téglalakást 13
MFt-ig! +36-20-8042102

* Gödöllőn Szt. János u-ban I. emeleti,
40 nm-es, 1+fél szobás, konvektor
fűtésű, teljesen felújított (új burkolatok,
beépített bútorok, új fürdősz.,
nyílászárók, redőnyök), erkélyes lakás.
Iá: 10,5 mFt. Érd: 20/310-9862 

* Gödöllőn a Boncsokban 90 nm
lakóterű, nappali + 2 szobás, kétsz-
intes, befejezés előtt álló épület (érv.
Építési engedéllyel), nagy terasszal,
1200 nm-es, panorámás telekkel. Iá: 12
mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* ALKALMI ÁRON eladó Gödöllőn a
központban, jó állapotban lévő, 2
szoba + étkezős, 65 nm-es, Kastélyra
néző lakás. Iá: 10 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvek-
toros fűtésű, I. emeleti, felújított, erkélyes
lakás. 58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn, belvárosi 6 lakásos tár-
sasházban 88 nm-es, nappali + 3
szobás, részben felújított és átalakított,
hangulatos kialakítású polgári lakás,
kertrésszel. Iá: 23 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 548 nm-es
saroktelken, 90 nm alapterületű, 3
szobás családi ház, üzlethelyiséggel.
Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő
családi ház 540 nm-es örökzöldekkel
beültetett telekkel. Iá: 26 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Belváros közelében,
kívül-belül teljesen felújított, 85 m2
alapterületű, nappali+2 szobás családi
ház 480 m2-es telekkel. Iá: 28 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn (Csanakban) 2004-ben
épült, 105 m2 lakóterű, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás ikerház-fél
beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 585
m2-es telekkel. Iá: 29,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllő egyik legkeresettebb
utcájában található védettséget élvező,
teljesen felújított (új tető, szigetelés, vil-
lany- és vízvezetékek, nyílászárók,
burkolatok) 150 nm alapterületű -2 + 3
félszoba- polgári családi ház 700 m2-
es 2 utcára nyíló telekkel. Iá: 36 mFt.
Érd: 20-9194-870 

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

* Gödöllőn a Kertvárosban, 170 nm
lakóterű, 2 nappali + 3 szobás
kifogástalan állapotú kétszintes családi
ház, 1000 m2-es parkosított telekkel.
Iá: 40 mFt. Érd.: 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros legkereset-
tebb részén teljesen felújított 130 nm
lakóterű, nappali + 4 szobás családi
ház, 1108 nm-es telekkel. Iá: 42 mFt.
Tel: 20/9194-870

2010. január 20. Gödöllői Szolgálat 13

-Domonyvölgyben 1603m2 telken nappali+3
szobás tégla ház 29,7MFt.
-Alvégben 1200m2 telken 150m2 családi ház
23,2MFt.
-Alvégben 1530m2 telken újszerű nappali+3
szoba egyszinten, az egész alatt szuterén 39 MFt.
-Fácán soron 394m2 telken 101 m2 családi ház
31,5 MFt
-Nagyfenyvesben 720m2 telken 140m2 családi
ház 34,8 MFt
-Antalhegyi panorámás 3778m2 telken 130m2
családi ház 35 MFt.
-Új építésű energiatakarékos lakások, cirkó fűtés
+ kandallókémény, nagy bekerített zöldterülettel,
terasszal/erkéllyel, önálló tárolóval  és gépkocsi
beállóval, 54-64 m2, nappali+2 szoba, 17MFt

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.



* Gödöllőn a Szt. János utcában mag-
asföldszinti, 1. és 2. emeleti, 1+fél; ill. 2
szobás, felújított, gázkonvektor fűtésű
lakások AKCIÓS áron eladók. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Harasztban, csendes
környéken 100 nm alapterületű, 3 és
fél szobás jó állapotban lévő,
téglaépítésű családi ház, 1000 nm-es,
gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá:
26,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen
530 m2-es (22 m utcafronti szélesség)
összközműves építési telek (30%-os
beépíthetőség), rajta egy 12 m2-es
faházzal. Iá: 9,6 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* ÁRON ALUL eladó Szadán a
Fenyvesligetben 2006-ban épült, nap-
pali + 3 szobás, 93 nm alapterületű
földszintes családi ház 1500 nm-es
telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Új építésű IRODÁK ELADÓK 15-27-
60-80-100 m2-es, legjobb helyen a
Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes
házban, klímával. Irányár 300.000,-
FT/m2 Major Zoltán 003670/77-33-
222 www.perfektotthon.hu

* 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.
Ház – Lakáscserével - beszámítással is.
Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* Munkácsi utcában téglaépítésű 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, felújítandó,
egyedi-mérőórás, konvektoros fűtésű
lakás. Ár: 9,2MFt Major Zoltán +3670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu

* Szent János utcában, földszinti,
felújítandó, 38 m2-es, földszinti, üres,
téglaépítésű lakás. Irányár: 6,9MFt
Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* LAKÁSBESZÁMÍTÁSSAL - érték-
egyeztetéssel - Kossuth utcában
Erzsébet parkhoz eső részén, nem lapos-
tetős-hőszigetelt (dryvit) társasházban,
80 m2-es, 2 + 2 fél szobás, erkélyes, vilá-
gos, minőségileg felújított csendes lakás.
Műanyag nyílászárók, új fürdőszoba, új
burkolatok, új konyhabútor, beépített
gardróbok. Azonnal beköltözhető.
Írányár: 19,6MFt +3670/77-33-222

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

* Családi ház eladó a Kertváros
Szabadság út felöli részén, nappali +4
szobás, parkettás, gardróbos, új kony-
habútoros, két garázsos , teraszos,
beköltözhető állapotban 25 MFT-ért
Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* 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 laká-
sos társasházban új építésű lakások
eladók. Tel: (30) 946-7702

* 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
összközműves 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

* Városközpontban teljes közműves
ÉPÍTÉSI TELEK, 2db kis házzal (tégla
15nm, fa 10nm) 120 nöl területtel
eladó. Tel: +36-30-267-4765

* KERESEK gödöllői családi házat
tulajdonostól! Központhoz vagy HÉV
megállóhoz közeli csendes utcában,
minimum 100 nm-es lakótérrel és
legalább 500 nm-es telekkel. Tel: +36-
20-982-3393

* Gödöllő belvárosában (Szent Imre
u.) új építésű, liftes társasházban egy
2. emeleti 43 nm-es, egyedi cirko-
fűtésű garzon öröklakás eladó. Érd:
+36-30-547-5650

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

* Eladó Gödöllő Isaszegi úton 120nm
alapterületű (amerikai konyhás, tetőtér
beépítéses) családi ház 50nm-es pin-
cerésszel, 3500nm ősfás telken
végében tóval. Iár:32MFt 0036 (30)
680-8360

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

* Kazinczy körúton 2 szobás 50 nm-
es, 3. emeleti lakás eladó. Ár:
11.000.000 Ft. Tel: 0036 (28) 411-227

* Kazinczy körúton földszinti 1 szoba
összkomfortos, felújított, berendezett
40 nm-es lakás eladó. Tel: 0036 (30)
9446-816
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* Gödöllőn, Királytelepen 135 nm
alapterületű 4 szobás, üzletes családi
ház 750 nm telekkel eladó vagy lakás-
ra, esetleg kisebb családi házra cserél-
hető. Ár megegyezés szerint. Tel: 0036
(70) 392-7694

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

* Gödöllő legcsendesebb háza!
Babati út 28.sz.alatti 830nm telken új
építésű, 179nm földszintes, legkorsz-
erűbb technológiával épült, extra ener-
giatakarékos. Burkolatok nélkül.
+36(30) 9355-737

* Eladó felújítás előtt álló 135nm
családi ház garázzsal, beépített
gépesített konyhával, ipari tevékenység
végzésére alkalmas 120nm mel-
léképülettel csendes környezetben,
kertben ásott kúttal. Ár megegyezés-
sel. +36-20-432-1572

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

* Eladó Gödöllő központjában,
csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás,
magasföldszinti, felújított, riasztóval
felszerelt lakás igényesnek.
Befektetésnek is alkalmas. Iár:
13,9M Ft. (20) 554-7022

* Eladó új sorházi lakás 23.900.000
forintért Veresegyház Rózsadombján.
128 nm 3 szoba, nappali, garázs, 190
nm telekkel. Aszfaltozott út,
összközmű, egyedi fűtés. Érd: +36-20-
9748-362

* 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 mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kút-
tal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csator-
na + ipari árammal. Csendes, nyu-
godt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 20 M. Tel.: +36-20-3135-816,
+36-30-562-3475

* Erzsébet királyné körúton 2,5
szobás teljesen felújított magasföld-
szinti lakás eladó. 52 nm. Erkély,
saját nagy zárható pincerész. Egyedi
víz, villany, fűtés. Iár: 14,5MFt. +36-
20-402-7833

* 2001-ben felújított 80 nm-es családi
ház 980 nm-es telken Gödöllő-
Máriabesnyőn eladó. Irár: 18,5 M Ft
Tel. +36-20-669-2655

* Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó
földszinti, 2,5 szobás, téglaépítésű,
konvektoros fűtésű, 53 nm-es, felújí-
tott lakás. Ir.ár: 13,9 M Ft. Tel: +36-
20-444-4468

* Eladó Valkón, főúton, 70 nm-es
(melléképületek, borospince) csalá-
di ház 1000 nm-es telken, + 1700
nm kapcsolt kert. Ir.ár: 7,5 + 1 M Ft.
Tel: +36-20-572-1915

ALBÉRLET KIADÓ

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

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

* Kossuth Lajos utcában, 80 m2-es, 2 + 2
fél szobás, erkélyes, világos, minőségileg
felújított lakás. Új nyílászárók, burkolatok
és konyhabútor, gardróbok. Bérleti
díj:95.000,-Ft/hó Major Zoltán +3670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn a központban 61 nm-es,
2+fél szobás, ill. 2 szobás, teljesen
felújított és átalakított, I. emeleti erké-
lyes lakások KIADÓK, (pincével, tároló-
val bútorozva vagy bútorozatlanul). Érd:
28/411-086; 0620/9194-870

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

* Gödöllőn az egyetemtől 5 percre
különálló kertes házban frissen felújí-
tott 2 szobás lakás kiadó. Kábeltévé,
Internet használattal 56.000,-/hó +2
havi kaució. Tel: 0036 (20) 3515-292

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

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

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

* KIADÓ 2 SZOBÁS,
GÁZKONVEKTOROS LAKÁS. 1 havi
kaució. Tel: 0036 (30) 609-8707

* Gödöllő központjában 3 szobás föld-
szinti, utcai bejáratú lakás egyedi fűtés-
sel 80e Ft/hó, ill. ugyanitt 2 szobás 56
nm-es lakás irodának is kiadók. 0036
(30) 9617-621

* Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben
2,5 szobás, 4. emeleti bútorozatlan,
erkélyes lakás azonnal beköltözhetően
kiadó. Tel: 0036 (20) 399-8873

* Egyetemhez közel szoba-konyhás
komfortos, bútorozott külön bejáratú
albérlet családi ház alsó szintjén kiadó
max 2 főnek. (Kocsi beállási
lehetőség.) 30e +rezsi +1 havi kaució.
+36-28-419-927, +36-20-519-6117

* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás,
konvektoros bútorozott lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel.
(20) 289-4854, (20) 362-5540

* A Kazinczy körúton bútorozott, külön
gáz és vízórás lakás igényesnek kiadó.
Terasz, pincehelyiség is van. (54nm)
Tel: 0036 (30) 2-228-909

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

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

* Palotakerten 44 nm-es, egyedi
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

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

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

* GÖDÖLLŐN KIADÓ TÉLIESÍTETT
FAHÁZ, ÖSSZKOMFORTOS. 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, tár-
sasházban 1.em. 3 szoba +étkezős,
egyedi cirkófűtésű, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó. Az épület mögött
zárt gépkocsibeálló. +36-30-9344-525

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

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

* Gödöllőn, a Fácán soron 65 nm lakás
hosszútávra kiadó. Tel: +3630-378-4054

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

* 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

* 1 szobás összkomfortos házrész
külön bejárattal kiadó. 36 ezer + rezsi.
Érd: +36-70-426-1201

* CSALÁDI HÁZ KIADÓ AZ
EGYETEM KÖZELÉBEN február 1-től.
3 szoba, 2 fürdő, nappali, ebédlő,
kocsi beálló. Érd: +36-20-444-0371

* LAKÁS KIADÓ A REMSEY körúton. 3.
emeleti, vízórás, 1+2 félszobás. Kaució
szükséges. Tel: +36-20-444-0371

* Szoba-konyhás, fürdőszobás, kertes
családi ház kiadó. Tel: +36-20-40-11-941

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

LAKÁSOK:
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, étkezős, téglaépítésű,
egyedi fűtésű 
2. emeleti, régi építésű, napfényes
lakás, osztatlan közös kerttel eladó.
Iá.: 22,5 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nap-
pali+ 2 szobás, étkezős, téglaépítésű,
egyedi fűtésű 3. emeleti, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 17,7 mFt.
*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43
nm-es, földszinti lakás sürgősen
eladó. Iá.:9 mFt.

IPARI TERÜLETEK, IPARI
ÉPÜLETEK, SZÁNTÓK:
*KISTARCSÁN a főút mellett 310
nm-es szolgáltató és kereskedelmi
tevékenységre alkalmas, kiváló
állapotú ipari épület 1029 nm-es
telken eladó. Irányár: 65 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója
mellett, a Sony szomszédjában, 7495
nm-es ipari terület eladó. Beépít-het-
őség: 40 %. Irányár: 20 ezer Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú
épület (13 iroda+mellékhelyiségek)
2000 nm-es telken eladó.  Iá: 31,5 m Ft. 
*GÖDÖLLŐN, a vásártér mellett egy
6 hektáros szántó 1000Ft/nm áron és
egy fél hektáros szántó 600 Ft/nm
áron eladó.
*GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nm-
es terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800 Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, az Isaszegi úton 1500
nm-es, közművesített ipari terület
eladó. Iá: 22,5 m Ft.
*GÖDÖLLŐN, a Perőci oldalban 800
nm-es telkek (4 db) 500 ezer Ft/db
áron eladók.
*MOGYORÓDON, 11 hektáros ipari
terület autópálya közelében eladó. Iá:
5000Ft/nm.
ÜZLETEK:
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) bérlővel együtt is eladó.
Irányár: 16 mFt.
*A központhoz közel 120 nm-es,
utcai bejáratú, kétszintes üzlethely-
iség eladó. Iá: 19,5 mFt. Árukészlettel
együtt: 33m Ft.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújí-
tott üzlet berendezéssel együtt eladó.
Iá: 6,3 mFt.

*A központtól néhány percre 60 nm-
es, kitűnő állapotú üzletnek, irodának
egyaránt alkalmas üzlethelyiség bér-
beadó. Bérleti díj: 120 Ft/hó + rezsi.

IKERHÁZI LAKÁSOK:
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 26,5mFt.
*Az új Fenyvesben, 2005-ban épült,
132 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal
(riasztóval, automata garázs és
kapunyitóval, öntözőrendszerrel) 450
nm-es telekrésszel eladó. Iá.: 38 mFt
*A Csanak panorámás utcájában
épülő, nappali+ 4 szobás, igényes
ikerházi lakások, kulcsrakész állapot-
ban eladók. Irányár: 37,5 mFt.
*A Kertvárosban nappali+3 szobás,
garázsos ikerházi lakás emeltszintű
szerkezetkészen 25 MFt-ért, kulcs-
rakészen 27 MFt-ért eladó. 



* Gödöllő központjában János u. ele-
jén 1 szobás lakás kiadó. (Egyedi
fűtés, villany- vízmérők, kábeltévé.)
Busz pu. HÉV 5 percre. 1 havi kaució
szükséges. Tel: +36-30-25-24-929

* Gödöllőn vonatállomástól 2 percre
családi házban külön bejárattal 1
szoba összkomfortos házrész teljesen
berendezve kábeltévével, kocsi beál-
lási lehetőséggel 35e + 20e rezsiért
kiadó. +36-20-9150-341

* Kiadó! Paál L. közben 50 nm-es, kon-
vektoros, felújított lakás. Érdeklődni
este 7 óra után: +36-70-311-8615

* Gödöllő Erzsébet körúton 3.
emeleten, 2 szobás berendezett lakás
kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kau-
ció. Tel: +36-30-500-7028

* Gödöllő központjában 3.em. 2
szobás bútorozatlan lakás hosszútávra
kiadó. Ár: 40 ezer Ft/hó + rezsi + 1
havi kaució. Tel: +36-30-907-9322

* Paál László közben, 4. emeleti, egye-
di fűtésű, bútorozott, 1,5 szobás lakás
alacsony bérleti díjért kiadó. 2 havi kau-
ció szükséges. Tel: +36-20-558-7080

* 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 + fél-
szobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás
(bútorozottan is) kiadó. Tel.: +36-20-
479-4650

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

* Gödöllőn, Palotakerten felújított, két
szobás, klímás, szabályozható fűtésű
lakás hosszútávra kiadó. 45.000 Ft +
rezsi + kaució. Tel. +36-20-380-1994

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

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

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

* Gödöllő belvárosában a Petőfi téren,
új építésű, 52 nm-es riasztós, légkondí-
cionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló
irodának is! Külön tárgyaló,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.

* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-
80-100 m2-es, legjobb helyen a Kos-
suth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes
házban, klímával. Nettó ár: 1.200,-Ft -
2.500,-Ft/m2 Major Zoltán +3670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu

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

* Gödöllőn a belvárosban 31 nm-es
üzlethelyiség KIADÓ (100 eFt+ÁFA).
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Kiadó luxusiroda Gödöllő közpon-
tjában 130 nm, autóbeálló 250 EFt/hó
+36-20-772-2428

* Gödöllő központjában, a Petőfi
udvarban 54 nm üzlet 2010. januártól
kiadó. Érd: 0036 (70) 535-4474

* Gödöllő, Petőfi tér 11-ben 30 nm
helyiség kiadó. Üzletnek és irodának is
megfelel. Tel: 0036 (30) 346-5408

* 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 alka-
lmas. Külön villany, vízóra. Tel: (30)
9428-275

* Gödöllőn, jól működő üzletsoron,
városközpontban üzlethelyiség tulaj-
donostól eladó. Nagy gyalogosforga-
lom, 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, legfrekven-
táltabb helyen, főútvonalon bevezetett
cipőüzlet igényes árukészlettel átadó.
Horváth Éva: +36-20-972-9247

* Gödöllő János utcai üzletsoron 20
éve működő üzlethelyiség parkolási
lehetőséggel március 1-től (üzlet,
iroda, kozmetika vagy más szolgáltatás-
ra is) kiadó. Érd: +36-30-9-528-920

* Üzlethelyiség kiadó Vácszentlászlón
a butiksoron. Tel: +36-20-585-4083

* 17 éve működő élelmiszerbolt kiadó
2115 Vácszentlászló Zsámboki út
42.sz. Érdeklődni: +36-30-387-5633

ÁLLÁS

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

* Gödöllői Exkluzív Szépség-szalon-
ban fodrászszékek kiadók. Műköröm
manikűr-pedikűrnek helyiség kiadó ill.
várjuk fogyasztógéppel rendelkező
masszőr jelentkezését is korrekt árak
mellett! Erika: 0036 (30) 247-6718

* HÁZVEZETŐNŐT KERESEK
GÖDÖLLŐRE. Tel: +36-30-378-4054
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* Középkorú, leinformálható, meg-
bízható hölgy takarítást, vasalást vállal
napi vagy heti rendszerességgel.
(Gépkocsival rendelkezik.) Tel:
+36(20) 3671-649 Hívjon bizalommal!

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

* TAPASZTALT KÖNYVELŐ állást
keres. Számviteli ismeretekkel (mér-
legképes folyamatban), több éves
gyakorlattal, 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.

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

* KOZMETIKUST KERESEK. Tel:
+36-20-440-4261

* CSA-NA TANUSÍTVÁNNYAL a
kezemben állást keresek Gödöllő és
környéki családi napköziben
segítőként vagy társként. Tel: +36-30-
408-1184

* Fitnessklub Gödöllőn heti 20 órás
elfoglaltsággal (alapvetően du.) recep-
cióst keres. Írásos jelentkezés:
fényképes önéletrajz, motivációs levél
(végzettség, munkahelyek, fizetési
igény) a biofitcenter@invitel.hu , vagy a
Gödöllő, állomás u. 1-2/A címre.
Elvárások: számítógép kezelés, jó kom-
munikációs készség.

* Gödöllői család napi négy órára
gépkocsival rendelkező házvezetőnőt
keres. Tel: +36-20-3278-345

* Gödöllői tanácsadó cég titkárnőt
/irodavezetőt keres. Elvárások
legalább érettségi, 1-2 év gyakorlat,
rugalmas, terhelhető, számítógép
kezelésben jártas. Felsőfokú
végzettség, nyelvismeret előny.
Fényképes önéletrajzát küldje:
zsolt_kavics@freemail.hu 

* Részmunkaidős munkatársat
keresünk gödöllői munkahelyre
könyvelői, adminisztrációs feladatokra.
Fényképes önéletrajzot fizetési igény
megjelölésével az alábbi e-mail címre
kérjük: adoinfo@invitel.hu 

* Gödöllői Sörözőbe PULTOS
HÖLGYET keresek (25 éves korig).
Tel: +36(20) 373-6100

* Vidám, fiatal autóval rendelkező
MASSZŐR elhelyezkedne 4 órás állás-
ban. Idős, beteg emberek ellátását is
vállalja. Tel: 0036 (28) 418-005 este 6-
21-ig „…az emberekhez jó akarat.”

SZOLGÁLTATÁS

* PEDIKŰR, MANIKŰR AZ ÖN
OTTHONÁBAN! Hívjon, ha tyúkszeme
van, vagy  bőrkeményedéstől fáj a lába,
ha a körme ápolásra szorul, rendbe
teszem! Ajándék kéz- és talp-
masszírozást adok minden kedves
vendégemnek! Érd.: 30-851-8763

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Con-
trolling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.



* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villany-
bojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
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-gyorsszol-
galat.hu, www.dugulaselharito.hu 

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncél-
szekrény szállítás. Tel: +36 (30) 9134-
599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

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

* Villanyszerelés, azonnali hibael-
hárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű vil-
lanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés,
dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: +36 20 423-4828,
www.interiortrans.hu 

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

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfi-
gyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555

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

* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rend-
szerek, fürdőszobák felújítása. Teljes
körű épületgépészeti munkák. Tel: 0036
(20) 9527-289, 0036 (28) 476-229

* Számítógépes problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával.
Tel: 0036 (30) 333-9201

* LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS.
0036 (30) 294-2004

* ASZTALOS MUNKÁK,
RESTAURÁLÁS, BÚTORJAVÍTÁS ÉS
KÉSZÍTÉS. Tel: 0036 (70) 533-5859

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

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

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

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

* Kineziológus, Fülakupunktúrás
Addiktológus. Bejelentkezés: Sári Andrea
30-2310-443. www.tubamirum.eu 

* Túlhajszoltnak érzi magát? Vagy csak
egy kis kényeztetésre vágyik? Vegye
igénybe közérzetjavító masszázsomat!
Borszékiné +36-20-942-1046

* NŐGYÓGYÁSZATI magánrendelés,
felnőtt és gyermek ultrahang, biorezo-
nancia kezelések. Várjuk szeretettel:
Santemed klinika Gödöllő, Remsey krt.
21. (Posta mögött.) Tel: (28) 516-530

* Fáj a feje, nyaka, háta, lába? Segítek
fájdalmai enyhítésében. Masszázs
hatására jelentősen enyhülnek fájdal-
mai, jobban bír teljesíteni munkahe-
lyén. Anikó masszőr: +36-30-728-3055

* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft.
Gyermek hajvágás: 500 Ft. Hívjon biza-
lommal! +36 (70) 280-2276

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

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

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

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok (mod-
ern, antik, stil) javítását, áthúzását vállalom.
Tel: +36-28-407-188, +36-30-8571-723

* HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Régi és új
hűtőgépek javítását vállalom!
Bármilyen hűtőgépekkel kapcsolatos
problémájának megoldásában öröm-
mel segítek Önnek. Forduljon hozzám
bizalommal! HÉTVÉGÉN IS! Tel:
+36(30)273-9143

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

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

* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETE-
MEDETT AJTÓK, ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSA-
NÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. +36
(20) 2038-718

* Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkar-
ton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon
bizalommal! Tel: +36 (20) 2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok 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, elfogadható áron! Tel:
+36 (20) 9133-165

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

* MŰSZAKI VIZSGA felkészítés,
műszaki vizsgáztatás soron kívül.
Futómű, fékjavítás. Tel: +36-30-495-
6658

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés). Vállalunk min-
dennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: +36-
20-4359-650

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

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKO-
LA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, SPANYOL ÉS OROSZ
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYEL-
VOKTATÁS. IRATKOZZ FEBRUÁR
1-IG KÖZEL 20% KEDVEZMÉN-
NYEL, 24 200 FORINTÉRT.
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
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Húr – hurka - hurkapálcika

A húr kicsinyítő származéka a hurka szavunk,
ami eredetileg belet jelentett. A rugalmas bél-
ből sodorták az íjak hatalmas terhelést bíró
idegét, amit ajzáskor a húrakasztóba illesztet-
tek, s bélhúrból készítették a hangszerek húr-
ját, a teniszütők húrozását…
Mi a gyomor húrjait rezegtetjük januárban,
disznót vágtunk! Saját töltésű hurkával, kol-
básszal állunk elő! Ezt meg kell kóstolni!

Gyerekkorom hideg téli reggelén nem a
malac sivítására ébredtem, hanem az izgatott
nyüzsgésre. Több férfi kellett a 200 kilós
állat lefogására még a böllér pontot szúrása
után is, hogy a vére ne a földre, de az
edénybe folyjék. Mert a vér minden cseppje
fontos volt. Először a rituális, hagymával sült
vér reggelihez, másodszor pedig a véres
hurkához. Manapság sokkal kevesebb a
véres hurka, pedig a nemzetközi étlapokon
egyre gyakoribb. Nem főételként, hanem
ízesítő-kíséretként jelenik meg egy-egy falat
véreshurka a tányér szélén. Összetétele, a sok
belsőség ugyanis váratlanul színes és egyedi
ízvilágot képvisel. Falun inkább rizst tettek
mindkét hurkába, ám a véresbe a zsemle job-
ban illik, krémesebbé teszi. A megtöltött
belet pedig mi mással zárnánk le, mint
hurkapálcikával. A májasba több majoranna,
a véresbe kakukkfű is kerül.
A kolbászt régi családi recept alapján fűsz-
ereztük. Az elmúlt években próbálkoztam
más receptekkel, de talán a gyermekkori íz
emlékek, talán az évszázados hagyományok
visszavittek ehhez. A hús egy része darálva, a
másik apróra vágva kerül az összegyúrandó
masszába. Az állat minden porcikájából szár-
mazó, tehát vegyes húsból készült kolbász
külön szalonna adagolása nélkül is
megfelelően zsíros. Sütve megtaláljuk benne
azt az ízvilágot, amiért szeretünk húst enni. 
Füstölés után megváltozik a karaktere a kol-
básznak. Ilyenkor bicskával kell szelni, s
hegyes zöldpaprikát harapni a széles karéj
kenyér mellé… 
Disznótorost kóstolni, jöjjenek, s igyanak
hozzá egy pohár hideg, jó fehér bort!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



* Masszázstanfolyam február 06-tól
Gödöllőn kedvezményekkel. Munkavál-
lalásra alkalmas! 70/274-1339,
www.vitalitasiroda.hu Nytsz:
14000607,  Akkr.lsz: AL-1504

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

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

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

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA,
SPANYOL, OLASZ nyelvtanfolyamok
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)

* Jógatanfolyam indul kezdők és
újrakezdők számára 2010. január első
hetében a BIO-FITT Centerben
/Gödöllő, Állomás út1-2/a. Előzetes
bejelentkezés szükséges! Gál Márta.
0036 20/9395-658

* ANGOL és NÉMET nyelvoktatás,
korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés.
Első óra ingyen! További ked-
vezmények! Érd: 0036 (20) 268-4064,
0036 (20) 230-6250

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

* Matematika, fizika, kémia kor-
repetálást, érettségire felkészítést vál-
lalok. Tel: +36-30-456-7458

* Angol-német szakos tanár 20 év
gyakorlattal óraadást és szakfordítást
vállal kezdőtől a felsőfokú nyelvvizs-
gáig. Business English, Zöld út, TELC,
stb. Számlával. Tel: +36-20-435-9622

* KINEZIOLÓGIA TANFOLYAMOK:
Számos utak: 2010. jan. 23. Vedd
kezedbe az életed: február 23. One
Brain I II. március 13, 20, 21, 27, 28.
Előzetes jelentkezés: Barna Krisztina
+36-20-323-1856

* MATEMATIKA korrepetálást, érettsé-
gire való felkészítést vállal gödöllői
tapasztalt tanár. Egyetemistáknak is
segítek! Tel. (20) 380-2268 du, este
hívható!

* ANGOL nyelvoktatás, nyelvvizsgára,
érettségire felkészítés. Délelőtti
időpontokban is. Takárné Bacsó Márta
+36 (28) 430-229, +36 (30) 49-73-
066, www.bacsoenglish.hu 

ADÁS~VÉTEL

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

* 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

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

* TÜZIFA ELADÓ. Tel: (20) 9611-688

* 230 L Privilég 3 csillagos mélyhűtő
20 E Ft-ért eladó. Tel: +36-20-913-
1904

* Eladó: akvárium 240 literes, felsz-
ereléssel, betelepítve. Ágyneműtartós
új heverő 2,15 ×1,23 m. Tel: +36-20-
9495-586

* Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra
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, üve-
gajtós) 8.000,- Ft, 4 db Michelin 195/55
nyári gumi alig használt 5.000,- Ft/db.
Tel.: 30/6342-172.

ÁLLAT

* Törpe tacskó kiskutyák, 9 hetesek
fekete-cservörös színűek, oltással fél
áron eladók. Télen csak lakásban
tartható! Tel: +36-70-456-7778 Aszód.

* 7 hónapos fekete kan puli
törzskönyvvel 10.000 forintért eladó.
Gödöllő. Tel: +36-20-498-8655

* Október 19-én született fajtatiszta
fekete puli kölykök olcsón eladók! A
szülők is megtekinthetők a helyszínen.
Érd: (28) 412-045

EGYÉB

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

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

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

* Kedves Társkeresők! Szeretettel
várom minden társra, párkapcsolatra
vágyók érdeklődését! Segítek bizal-
mas, személyre szabott közvetítésem-
mel. Bejelentkezés: +36-20-967-4009,
+36-30-228-4096

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! 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
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Utazni jó!  Különleges világunk

White Sands:
a Porcelánsivatag

„Utazni jó” rovatunkat 2010-ben egyre több-
ször tarkítani fogjuk Földünk külön-
legességeivel, ezért ha a korábbi rovatfej
helyett „Különleges világunk” címmel
találkoznak, akkor az úticél ajánlók és jó
tanácsok helyett földünk izgalmas
helyszíneivel ismerkedhetnek meg.
Ezúttal az Amerikai Egyesült Államok
különleges, White Sands-ként (fehér homok)
elnevezett sivatagáról olvashatnak
érdekességeket.
Ez a sivatag kb. 65 millió évvel ezelőtt
alakult ki és a mai napig mint szűz hómezők
tündökölnek a szikrázó napsütésben Új-
Mexikó területén. A porladó dűnéket a többi
sivatagtól eltérően nem kvarcszemcsék,
hanem puha krétaszerű gipsz, vagyis kalci-
um-szulfát alkotja. A gipsz Földünk gyakori
ásványa, azonban a felszínen nagyon ritkán
látható. A White Sands a világ legnagyobb
felszíni gipszlelőhelye, területe mintegy 700
km². Az USA ezen területét 100 millió évvel
ezelőtt még tenger borította, amely a nagyon
száraz időjárás következtében elpárolgott. Az
ásványi anyagokban gazdag oldatból a só
mellett a gipsz is kivált és vastag rétegekben
lerakódott az egykori tengerfenéken. Az
erózió finom homokszerű szemcsékké kop-
tatja a kristályokat, majd a szél a gip-
szhomokot a völgy távolabbi részeire is
elhordja és meredek, gyakran 15m magas
dűnékbe halmozza és állandó mozgásban
tartja a buckákat, melyek évente akár 9
métert is megtehetnek. A sivatag közepén
csupán néhány növényfajta él meg, például a
jukka, azonban a peremvidéken mindegy 500
féle élőlény található, többek között
rózsaszínű ezerjófű, homoki bíborvasfű, de
találkozhatunk például prérifarkassal is.
A White Sands sajátos szépségének talán az
lehet a titka, hogy míg a szelek nap mint nap
alakítják a vidék arculatát, a természet kifo-
gyhatatlan erői mindig gondoskodnak  a
szikrázóan fehér dűnék újrahalmozásához
szükséges finom gipszporról, ugyanúgy,
ahogy a téli havazások megújítják a
hótakarót az Alpokban.

Szilveszteri totónk nyertese: Müller Judit.
Gratulálunk! Köszönjük, hogy velünk ját-
szottak! Sissy Utazási Iroda
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2010. JANUÁR 27.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: id. Horváth Sándor (Sztelek D.
u. 4.), Beck Józsefné (Szent István tér 3.)

A Trafo Club belépőjét nyerte: Tuboly Imre (Szent
János u. 1.), Tötös Franciska (Palotakert 12.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Kertész Imre (Kossuth Lajos u. 37.)
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kovács Zoltán (Blaháné út 178.)

HOZZÁVALÓK:
50 dkg liszt, 2 dl tej, 4 dkg élesztő, 5 dkg cukor,
5 tojássárgája, 6 dkg olvasztott vaj, olaj a sütés-
hez, porcukor a szóráshoz, lekvár a kínáláshoz.
ELKÉSZÍTÉS:
A lisztet mély tálba szitáljuk. A tej felét meg-
langyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt, bele-
szórjuk a cukrot, és kb. 15 percig pihentetjük.
A liszt közepébe mélyedést nyomunk, beleön-
tjük az élesztős tejet, hozzáadjuk a tojások sár-
gáját, a vajat, egy csipet sót, és még annyi tejet,
hogy lágy tésztát kapjunk. Hólyagosra kikever-
jük, letakarjuk, és meleg helyen kb. 30 percig
kelesztjük. Lisztezett deszkán ujjnyi vastagra
nyújtjuk a tésztát, és 5-6 cm átmérőjű szagga-
tóval vagy pohárral kiszaggatjuk. A maradék

tésztát összegyúrjuk, újra kinyújtjuk, és szag-
gatjuk. A fánkokat kb. 20 percig pihentetjük.
Bőséges olajat forrósítunk, a fánkokat középen
kissé benyomjuk, és kis adagokban kisütjük.
Az első oldalukat lefedve kb. 3-4 percig, majd
megfordítjuk őket, és fedő nélkül további 1-2
percig sütjük. Papírkendőre szedjük, lecsepeg-
tetjük az olajat, majd tálra rakjuk, és megszór-
juk porcukorral. Lekvárral kínáljuk.

A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA SZÓL

Recept:  Farsangi fánk


