
A területi listákon 152 mandátum
nyerhető el. Az országos listán kiadha-
tó 58 mandátumot a fel nem használt,
úgynevezett töredékszavazatok össze-
sítése alapján osztják ki. Az egyéni vá-
lasztókerületekben párt- és független
jelöltek is indulhatnak, A jelöltséghez
legalább 750, a választókerületben la-
kó választópolgár ajánlása szükséges.
A cédulákat legkésőbb a választás előtt
58 nappal, tehát február közepéig kell
kiküldeni a választópolgároknak, a
pártoknak legkésőbb 30 nappal a vá-
lasztás előtt, vagyis március 12-én kell
leadniuk a jelöléseket.

Területi listát csak az a párt állíthat,
amely az adott területi választókerü-
letben az egyéni választókerületek
egynegyedében, de legalább két egyé-
ni választókerületben jelöltet állított.

Országos lista akkor le-
hetséges, ha a párt leg-
alább hét területi válasz-
tókerületben állított listát.
Közös területi listák alap-
ján közös országos lista
állítható, és önálló vagy
közös országos listák is
kapcsolhatók.

Azok a pártok, amelyek
területi listáira leadott érvényes sza-
vazatok száma nem éri el a területi lis-
tákra leadott összes érvényes szavazat
5 százalékát, nem kaphatnak mandátu-
mot sem a területi listáról, sem pedig
az országos listáról.

Az első forduló után két héttel kell
megtartani a másodikat. Már 25-én es-
te előzetes eredményeket közölnek, a
hivatalos végeredményt azonban csak

a külföldön leadott voksokat tartal-
mazó urnák hazaszállítása, és a szava-
zatok megszámlálása után hirdetnek
ki.

Az eredmény ellen jogorvoslattal
lehet élni a területi illetékes választási
bizottságoknál, a felülvizsgálati ké-
relmeket a megyei bíróságokhoz kell
benyújtani. Az új Országgyűlés alaku-
ló ülésének legkésőbb május 25-ig

meg kell történnie, amit a köztársasági
elnök az Alkotmány szerint a válasz-
tást követő egy hónapon belül hív ösz-
sze. A miniszterelnököt az államfő ja-
vaslatára – a szokásoknak megfelelően
a győztes párt kormányfő-jelöltje – a
Tisztelt Ház tagjainak többségi szava-
zatával választanak meg.

(folytatás a 3.oldalon)
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Hivatalosan is elkezdődött a kampány

Már tudjuk, mikor választunk
Sólyom László köztársasági elnök január 22-én kihir-
dette a 2010. évi országgyűlési választások időpontját.
Eszerint az első fordulóra április 11-én, a másodikra pe-
dig két héttel később, április 25-én kerül sor. Ezzel hiva-
talosan is megkezdődött a 78 napig tartó választási
kampány. A választópolgárok az országgyűlési válasz-
tás első fordulóján két voksot adhatnak le. Egyrészt a
176 egyéni választókerületben szavazhatnak arról, kit
szeretnének képviselőnek. Egy másik íven pedig arról
dönthetnek, hogy a területi listáról – 20 ilyen van – me-
lyik pártot támogatják.

Magyar Kultúra Napja

Kitüntetések
Balogh Gyula és a Talamba ütő-
együttes részesült az idén a
Gödöllő Kultúrájáért Díjban. A
kitüntetést a Magyar Kultúra
Napja alkalmából a városhá-
zán január 23-án rendezett ün-
nepségen adta át dr. Gémesi
György polgármester.

Az együttes részéről V. Nagy Tamás
vette át a díjat. A műsorban közremű-
ködött a Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar tagjaiból alakult kamaraegyüttes
(Illésy Orsolya, Kozár Melinda,
Bartek Zsolt, Jankó Attila, Börzsö-
nyi Máté, Soós Gabriella), Bodó Ba-
lázs, a gödöllői Club Színház művé-
sze, ifj. Balogh Gyula és az unokák.

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta
ünnepeljük azon a napon, amelyen
1823-ban Kölcsey Ferenc letisztázta a
Himnusz kéziratát. Ünnepi beszédé-
ben Gémesi György elmondta: kultú-
ránk minden időben kapaszkodót je-
lentett a magyarság számára; méltó ar-
ra, hogy megemlékezzünk róla ilyen
módon is. Január 22-én a kultúra élte-
tőinek és közvetítőinek a munkája előtt
is tisztelgünk, de a Magyar Kultúra
Napján a ma értékeket termő kultúrát is
ünnepeljük. Erre azért is szükség van,
hogy meg tudjuk különböztetni az érté-
kest a mindennapjainkat elárasztó ér-
téktelentől. (folytatás a 2.oldalon)

Egy gödöllői buszmegálló két oldala
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Jelen kiadvÆny a Nemzeti Civil Alapprogram tÆmogatÆsÆval val sult meg.

(folytatás az 1. oldalról) 

– Gödöllőn a magyar kultúra egy-egy
helyi szereplőjét ki is tüntetjük ezen a
napon – folytatta dr. Gémesi György. 
– Büszkék lehetünk arra, hogy az el-
múlt években az önkormányzat támoga-
tásával sikerült a művelődés tereit felújí-
tani, működtetni, s támogatni, életben
tartani a kultúra, a művészetek kisebb-
nagyobb műhelyeit. A legnagyobb in-
tézmény, a Művészetek Háza, az őszre
újul meg. Nagyon színes a gödöllői kul-
turális élet, még ha csak egy 30 ezres vá-
ros is áll mögötte. A kulturális ágazatban
is versenyképesek vagyunk szűkebb és
tágabb környezetünkkel, sőt, már a
nemzetközi pódiumokon is szívesen lá-
tottak a gödöllői művészek.

A kultúra ápolására és pártolására kö-
teleznek múltbéli tradícióink, így pél-
dául a képzőművészetekben a szecesz-
sziós művésztelep, az építészetben a ki-
rályi kastély. Művészeti csoportjaink,
műhelyeink és közösségeink a követ-
kező generációk számára is ígéretes le-
hetőségeket kínálnak.

Gémesi György Balogh Gyula te-
vékenységét méltatva rámutatott arra,
hogy kultúraszervező munkáját példa-
adóan össze tudta kötni a helyi kisebb-
ség szociális helyzetének javításával. A
Debrecenből Gödöllőre költözött Ta-
lamba Ütőegyüttesről szólva kiemelte,
hogy nemzetközi megméretésre készül. 

Balogh Gyula 1943-ban született Isa-
szegen. Itt járt általános iskolába, ahon-
nan Budapestre került a zeneművészeti
konzervatóriumba, és a Rajkó Zenekar-

ba. A brácsa és bőgő mesterség alapjait
azonban már zenész édesapjától meg-
tanulta. A kereskedelem is közel állt a
szívéhez. Tanulmányait felsőfokú ke-
reskedelmi iskolában, munka mellett
fejezte be. Fiatalon több zenekarban is
játszott. Házasságkötés után Gödöllőn
telepedtek le. Fia születését követően,
gyermeke zenészi karrierjét egyengette.
Gyula fia cimbalom szakon végzett a
zeneművészeti konzervatóriumban, és a
Zenei Szórakoztató Központban folytat-
ta tanulmányait. Alapító tagja lett az apa

által létrehozott Gödöllői Népi Zenekar-
nak. A tehetség az unokák képességei-
ben is megmutatkozott. Legifjabb Ba-
logh Gyula jazz és zongora, Richárd és
Tamás hegedű, Elemér pedig klarinét
szakon tanult tovább, illetve képezi ma-
gát. 
15 fővel cigányzenekart alapított, amely
később Gödöllő Város Népi Zenekara
nevet vette fel. A népszerű muzsikus
együttes több városi rendezvényen, kul-
turális programon, rádióban, valamint
több televízió műsorban is szerepelt.
Nevéhez fűződik a Gödöllői Cigánybál
első, majd rendszeres megszervezése,
amivel sokat tett a helyi és a környéki
roma lakosság összekovácsolása és ösz-
szetartása érdekében, valamint azért,

hogy a nem roma lakosság megismer-
hesse a sajátos cigány zenét és táncmű-
vészetet. Az Alsóparkban ő szervezte
meg elsőként a Gödöllői Cigányfeszti-
vált, ahol a majális keretében az általá-
nos iskolás gyermekek kifejezték identi-
tásukat, lovári és magyar nyelven éne-
keltek, szavaltak. Ezeken a találkozó-
kon is rendszeresen fellépett a népi ze-
nekar ifj. Balogh Gyula vezetésével. 
A Pest megyében élő roma tehetséges
fiatalok kaphattak lehetőséget a fellé-
pésre a Balogh Gyula által 8 éve

elindított Roma Ki
Mit Tud? verse-
nyein. A felfedezett-
jeik a televízió tehet-
séggondozó verse-
nyéig is eljutottak.
Nevéhez fűződik az a
hagyományteremtő
kezdeményezés is,
hogy újra vannak Gö-
döllőn magyar nó-
taestek. Az elismert,
neves előadókkal be-
mutatott programok

mindig teltházasak voltak.
Kulturális tevékenysége során, mint
cigány kisebbségi önkormányzati el-
nök, közreműködött 105 roma fiatal
szakmához való jutásához, képzésé-
hez, amelyet a munkaügyi központ fi-
nanszírozásával valósítottak meg.
Minden évben május végén gyermek-
napot szerveznek 100-120 gyermek
szereplésével, akik fellépnek vers,
tánc, próza és zene kategóriákban.
Pályázati úton 10 darab számítógépet
nyertek, melyek a Damjanich Általá-
nos Iskolában lettek elhelyezve. A
számítógépkezelés alapfokú ismere-
teinek elsajátítását tanfolyamon, ki-
rendelt oktatóval 100-150 fő (gyer-
mek és felnőtt) sajátíthatta el. Az

elvégzett tanfolyamról oklevelet is
kaptak. 

***
A Talamba Ütőegyüttes 1999-ben ala-
kult, 2007 óta Gödöllő kiemelt mű-
vészeti csoportja. Tagjai: Grünvald
László, Kiss István, Szitha Miklós,
V. Nagy Tamás és Zombor Le-
vente.Az öt fiú
már a Liszt Fe-
renc Zenemű-
vészeti Főisko-
lán barátságot
kötött, és míg
tanulmányaikat
végezték, krea-
tivitásuk, öt-
leteik és elkép-
zeléseik hason-
lósága sikeres
csapattá ková-
csolta őket.
Céljuk igen ma-
gasztos: meg-
szerettetni a komoly- és könnyűzenét az
emberekkel, ütős hangszerek segítsé-
gével. Ehhez nélkülözhetetlen eszkö-
zük a humor, mely minden előadá-
sukban jelen van hang- és képhatá-
sokban egyaránt, így hozva létre azt a
teátrális ütőhangszeres játékot, ami
Magyarországon egyedülálló. Kon-
certjeiken elsősorban saját szerzemé-
nyeiket játsszák zenei gegekkel tar-
kítva, de nem hiányoznak repertoár-
jukból a komolyzenei, a könnyűzenei
átiratok és a kortárs darabok sem.
Utazhatunk velük körbe a világon
(Páratlan utakon), vagy meghallgat-
hatjuk Babayaga és a herceg történe-
tét az Egy kiállítás képeinek csodála-
tos dallamaira. És ha nevettetésről
van szó, akkor sem jönnek zavarba,
feledhetetlen élménnyel megajándé-
kozva kicsiket és nagyokat egyaránt.

Az együttes 2007 szeptemberében
tette át Gödöllőre székhelyét. Az öt
fiú éves szinten 90-100 koncertet ad
szerte az országban és a határokon
túl. Egyre többször hívják őket kül-
földre is, a múlt esztendőben Bel-
giumban az Európa Napon adtak
nagysikerű koncertet, az idei eszten-

dőben pedig Szentpéterváron, egy
nagyszabású nemzetközi cross over 
fesztiválon képviselik Magyarországot.
Az elmúlt évben többször kaptak felké-
rést televíziós fellépésre, így például
közreműködtek augusztus 20-án a tűzi-
játék zenéjének elkészítésében és elő-
adásában, valamint  szenteste a Magyar
Televízió m1-es csatornáján Varnus
Xavér orgonaművésszel adtak ünnepi
koncertet.
Munkájukat több díjjal is elismerték,
többek között 2004-ben megkapták az
Artisjus díját a  kortárs magyar zene-
művészeti és irodalmi  alkotótevékeny-
ség elismeréseként. Nemzetközi elisme-
résekkel is büszkélkedhetnek, 2003-ban
a Belgiumi Nemzetközi Verseny 3. he-
lyezettjei lettek, 2005-ben pedig a Nem-
zetközi Luxemburgi Verseny középdön-
tősei voltak.

A Szent István Egyetem száz
négyzetméteres standdal vett
részt az Oktatási és Kulturális
Minisztérium támogatásával
január 22–23-án tizedszer
megrendezett Educatio Nem-
zetközi Oktatási Szakkiállítá-
son Budapesten, a SYMA
Sport- és Rendezvényközpont-
ban. Tanárok, tanulmányi mun-
katársak és hallgatók tájékoz-
tatták az érdeklődőket első
kézből származó felvételi in-
formációkkal valamint színes
kiadványokkal, köztük a máso-
dik alkalommal megjelent 48
oldalas Felvételi Magazinnal. 

A vásáron a felsőoktatási intéz-
mények mellett tankönyvkiadók, tan-
eszközgyártók és -forgalmazók, kül-
földi egyetemek, nyelviskolák, szak-
képző intézmények, oktatással fog-
lalkozó kutatóintézetek is részt vet-
tek. A két nap alatt mintegy 30 ezer
látogató fordult meg az épületben.

A kiállítás különösen fontos volt az
érettségiző diákok számára, hiszen
egy időben és egy helyen találkozhat-
tak valamennyi felsőoktatási intéz-
mény képviselőivel. 

Érdeklődtek is szép számmal a fel-
vételi esélyekről és lehetőségekről, a
szakokról és a képzési rendszerről, a
tanulmányi és szociális juttatásokról,
a kollégiumi elhelyezésről. A tovább-
tanulásra készülő középiskolások
gyakorló egyetemistáktól, főiskolá-

soktól kaptak választ kérdéseikre –
színesebb, személyes élményeken is
alapuló tájékoztatással könnyítendő a
megfelelő iskola kiválasztását. 

A Szent István Egyetemről az Állat-
orvos-tudományi Kar kivételével min-
den fakultás kiállított. Nagy sikert
aratott a hazai agrárképzésben piac-
vezető Mezőgazdaság- és Környe-
zettudományi Kar több méteresre fel-
fújt szürkemarha modellje, ami a láto-
gatók találkozási pontjává vált, s szí-
vesen adtak előtte interjút a forgató-
csoportoknak szakokat kínálók és
szakokat keresők egyaránt. A Gépész-
mérnöki Kar gépészmérnök szakja
iránt számos lány is érdeklődött. Ér-
dekesség, hogy az ősztől, ha lesz elég
érdeklődő, akkor Békés megyében is
elkezdődik a gépészmérnök-képzés a
gödöllői kar és a békéscsabai Gazda-

sági Kar, továbbá a városi és megyei
önkormányzat együttműködésével. A
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar több szakvezető tanára is vála-
szolt a pályaválasztók kérdéseire. A

legnagyobb hallgatói létszámú karon
11 alapszakot, 10 mesterszakot és 11
továbbképzési szakot ajánlanak az ér-
deklődők figyelmébe.

Az egyetem szarvasi Pedagógiai
Karán ősszel először indítanak cse-
csemő- és kisgyermeknevelő alapsza-
kot. Eddig a bölcsődei munkához
OKJ-s bizonyítvány kellett, most

emelték fel a képzettségi
követelményt, s ez a kar
számára új lehetőséget je-
lent a hallgatókért folyta-
tott versenyben.

Akik még nem döntöt-
tek, azok a karok által
meghirdetett nyílt napo-
kon is információkat sze-
rezhetnek. A Gépészmér-
nöki Karon és a Mező-
gazdaság- és Környezet-
tudományi Karon január

29-én 11 illetve 10 órától fogadják az
érdeklődőket, míg a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karon február
5-én 10 órától lesz nyílt nap.

Kép és szöveg: it

Nem írta alá a módosított közok-
tatási törvényt Sólyom László,
hanem továbbküldte véleménye-
zésre az Alkotmánybíróságnak.
Míg a köztársasági elnök az in-
tézményfenntartók jogainak kor-
látozását kifogásolja, az oktatás-
ban dolgozóknak a felvételi rend-
szer átalakításával kapcsolatban
vannak kételyeik.  

A Köztársasági Elnöki Hivatal közle-
ményében utalt arra, hogy az Ország-
gyűlés módosította a közoktatási tör-
vényt, és az új rendelkezések egyike 
korlátozná a közoktatási intézményt
fenntartók intézményvezető-kinevezési
jogát, korlátozott vétójogot adva a neve-
lőtestületnek. Az új rendelkezések vo-
natkoznának az önkormányzati fenntar-
tású közoktatási intézményekre is, ame-
lyek esetében a képviselő-testület a ha-
tályos önkormányzati törvény alapján
önállóan dönt az intézmény vezetőinek
kiválasztása során. A közoktatási tör-
vény módosítása ezt az önálló döntési
jogot a nevelőtestületnek adott jogosít-
vánnyal nyilvánvalóan korlátozná –
mutatott rá a hivatal.

Az államfő álláspontja szerint az Al-
kotmánybíróság gyakorlatából egyértel-
műen az következik, hogy ha egy alap-
vető önkormányzati hatáskört az önkor-
mányzati törvény szabályoz, akkor an-
nak korlátozása csak kétharmados több-
séggel elfogadott törvényben történhet.
Ez a feltétel a közoktatási törvény mó-
dosítása esetén nem teljesült, ezért Só-
lyom László szerint a törvény alkot-

mányellenes. Amennyiben az Alkot-
mánybíróság megsemmisíti a törvényt,
úgy a következő években is be lehet
majd jutni a legtöbb egyetemre és főis-
kolára középszintű érettségivel. Az ok-
tatási csomag ugyanis megadta volna  a
lehetőséget  hogy az egyes felsőoktatási
intézmények 2012-től előírják a nehe-
zebb vizsgát. 

Igaz, az államfő az oktatási tör-
vénynek nem ezt a passzusát kifogá-
solta, miután azonban az egész jog-
szabályt nem írta alá, így az Alkot-
mánybíróság döntéséig nem léphet-
nek életbe az érettségit-felvételit érin-
tő változások sem. A követelmények-
ről két évvel az aktuális felvételi előtt
kell tájékoztatni a diákokat, tehát az
egyetemeknek, főiskoláknak az idén
március 31-ig kellene nyilatkozniuk ah-
hoz, hogy 2012-ben már az emelt szintű
vizsgát kérjék a jelentkezőktől. 

Manherz Károly, az oktatási tárca
helyettes államtitkára erről úgy nyilat-
kozott a sajtónak, hogy az egyetemek,
főiskolák szakcsoportonként most is
kérhetnék az emelt szintű érettségit,
ehhez azonban szükség volna az intéz-
mények összefogására. Jelenleg csak a
nyelvszakokon, és idén először az orvo-
si képzésekben kötelező az emelt szintű
vizsga. 

Szabó Gábor, a Magyar Rektori
Konferencia elnöke úgy látja, ismét be
kellene vezetni az egyszintű érettségit és
vissza kellene adni a felvételiztetés jogát
az egyetemeknek, mert a mostani szisz-
téma nem vált be, az a felsőoktatás szín-
vonalának romlásához vezet.

A Magyar Kultúra Napja

Kitüntetések

Várja a jelentkezőket a Szent István Egyetem 

Educatio után nyílt napok
Alkotmánybíróság előtt a közoktatási törvény

Jog átcsoportosítás 
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(folytatás az 1. oldalról)
A jelenlegi kormány ettől kezdve

csak ügyvezetői feladatokat lát el. Az
új kormány programjáról is a parla-
ment dönt. Az új kabinet általában az
alakuló ülést követő másfél-három hét
elteltével – így várhatóan júniusban –
már esküt tehet.

A költségvetés 7,125 milliárd forin-
tot különített el a parlamenti választás
költségeire. A választási eljárásról szó-
ló törvény szerint a kampány a válasz-
tás kitűzésétől a szavazást megelőző
nap 0 óráig tart, akkor lép életbe a kam-
pánycsend. A jogszabály szerint kam-
pánynak számít a választópolgárok vá-
lasztási akaratának bármilyen befolyá-
solása, így például a programok ismer-
tetése, a jelöltek, listák, jelölő szerve-
zetek népszerűsítése, gyűlések szerve-
zése, plakátok elhelyezése vagy az ön-
kéntesek akciója. A kampány végéig a
jelölő szervezetek és a jelöltek enge-
dély nélkül készíthetnek plakátokat. A
plakát ebben az időszakban olyan saj-
tóterméknek minősül, amely engedély
és bejelentés nélkül készíthető. Az Or-
szágos Választási Bizottság állásfog-
lalása szerint azonban a plakátokon és
a szórólapokon is fel kell tüntetni, ki
készítette a hirdetményt.

Az idén már a választások kihirdeté-
se előtt megjelentek az utcákon az
egyes képviselőket bemutató, a szava-
zókat megszólító plakátok. Így toldot-

ták meg a pártok a választási költsé-
geket. Mivel ezeket a kampány hivata-
los megkezdése előtt helyezték ki, nem
vonatkozik rájuk a választási törvény,
miszerint a kampányban képviselőn-
ként csak 1 millió Ft-ot költhetnek. 

Nem mindenhová kerülhetnek azon-
ban politikai hirdetmények. Állami
vagy önkormányzati hatóság elhelye-
zésére szolgáló épületen vagy azon be-
lül tilos plakátot elhelyezni. A helyi ön-
kormányzatok egyes középületeken a
plakátok elhelyezését műemlékvédel-
mi, környezetvédelmi okból rendelet-
ben megtilthatják.

Nem lehet plakátot elhelyezni épü-
let falára vagy kerítésére sem, csak a
tulajdonos, a bérlő, illetve állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő ingat-
lan esetén a vagyonkezelői jog gyakor-
lójának hozzájárulásával.

A kihelyezésnél figyelni kell arra is,
hogy az ne fedje más jelölt vagy párt
plakátját, és károkozás nélkül eltávo-
lítható legyen. Fontos szabály, hogy a
plakátot annak kell eltávolítania a vá-
lasztást követő 30 napon belül, aki el-
helyezte.

A kampány idején a pártok, a kép-
viselő-jelöltek választási gyűléseken is
ismertetik programjukat. Ezeket nem
kell bejelenteni a rendőrségnek, de a
rend fenntartásáról a szervezőknek kell
gondoskodniuk. Az, hogy a választási
gyűléseket nem szükséges bejelenteni

a rendőrségnek, nem je-
lenti, hogy a szervezőnek
más engedélyeket ne kel-
lene beszerezniük: a köz-
terület-foglalást az önkor-

mányzattal kell egyeztetni, a közutakat
érintő rendezvény megtartásához pedig
a közút kezelőjének hozzájárulására
van szükség. A rendezvény addig mi-
nősül választási gyűlésnek, amíg azt a
szervező befejezettnek nem nyilvánít-
ja. Amennyiben a gyűlést lezárja, de a
résztvevők továbbra is a helyszínen
maradnak, az már a gyülekezési tör-
vény hatálya alá tartozó rendezvény-
nek számít.

Tilos választási kampányt folytatni,
választási gyűlést tartani állami és ön-
kormányzati hatóság elhelyezésére
szolgáló épületben, kivéve az ötszáz-
nál kevesebb lélekszámú településen,
ha nem áll rendelkezésre más közös-
ségi célú épület. Tilos kampányolni ál-
lami és önkormányzati fenntartású ok-
tatási, egészségügyi és szociális intéz-
ményekben is.

A kampány céljára az állami, önkor-
mányzati szervek a jelöltek, jelölő szer-
vezetek számára azonos feltételekkel
bocsáthatják rendelkezésre a helyisé-
geket.

Az első fontos dátum a választók
számára február 10. Ekkortól lehet
majd megtekintei a választók névsorát
a helyi választási irodákban. Voksolás-
ra ugyanis csak az jogosult, akinek ne-
ve ezen szerepel. Az a jogosult, aki
nem látja ezen a dokumentumon a ne-
vét, február 17-én 16 óráig jelezheti azt
a hiányosságot.

Hivatalosan is elkezdődött a kampány

Már tudjuk, mikor választunk
Az Európai Unió még 2008 októ-
berében döntött arról, hogy lét-
rehozza a Mediterrán Uniót és a
mediterrán térségeket köze-
lebb hozza az uniós országok-
hoz. A feladatot a Regionális Bi-
zottság(COR) kapta meg. Luc
van den Brande a COR elnöke
2009. december 1-jén hirdette
ki, hogy 2010. január 21-én Bar-
celonában létrejön az Euró-Me-
diterrán Régiók Nemzeti Köz-
gyűlése (ARLEM).

A közgyűléshez összesen 43 ország
csatlakozott, közte a 27 uniós tagállam,
azon európai államok, amelyek felvé-
teli kérelmüket már beadták (vagy
csatlakozási igényüket jelezték) az uni-
óba, mint például Montenegró, Horvát-
ország, illetve több Európán kívüli, fő-
leg észak-afrikai, illetve közel-keleti
állam, Egyiptom, Tu-
nézia, Marokkó, stb.
és Izrael.

Minden tagállam 2
küldöttet delegálhat
és magyar részről
Gémesi György, Gö-
döllő város polgár-
mestere, valamint
Sértő Radics István
Uszka polgármeste-
re, aki egyben a 7 ta-
gú elnökségenk is
tagja lett képviseli Magyarországot.

Mint azt Luc van den Brande, az
ARLEM társelnöke elmondta az unió
továbbra is belső piacának erősítését
tartja fontosnak, de meg kell erősít-
nünk kapcsolatainkat a minket körül-
vevő államokkal is. Fontos, hogy gaz-
daságilag segítsük őket, hiszen nem
mehetünk el szó nélkül amellett, hogy
ezen államokból igen erős az illegális
bevándorlás és ha gazdaságilag erősít-
jük őket, akkor a bevándorlási szándék
csökkenhet. Célunk az, hogy helyben
teremtsen nekik az unió lehetőséget a
megélhetésre. Ez persze nem olyan
egyszerű, hiszen a gazdaság erősítése
mellett olyan gondok is adódnak, mint

a tiszta víz problémája, a környezet
szennyezés, vagy a gyermek kori elha-
lálozás magas aránya, miközben a túl-
népesedés is jelen van.

A koneferncián elhagzott, hogy az
ARLEM tagországainak képe sem
egységes és ezt megfelelően kell kezel-
ni. Be kell kapcsolni a Duna-Bizottsá-
got is, hiszen a balkáni térségek (Albá-
nia, Koszovó, Bosznia-Hercegovina)
felzárkóztatása ezen keresztül érhető el
a legjobban. 

Fontos, hogy az unió országai job-
ban megismerjék a mediterráneum tér-
ségeit, az ott élők mindennapjait, hi-
szen csak így lehet közelebb hozni
egymáshoz az eltérő kultúrákat.

„A mai nap csak kezdete egy nagyon
hosszú folymatnak” – hangzott el az
ülésen a marokkói Mohamed Boudra
társelnöktől, – „de mi a mediterrán tér-
ségek nagy lehetőséget látunk e köz-

gyűlésben, és reméljük, hogy hamaro-
san eredményekről is beszámolhatunk.
Amikor az unió elődjét 1954-ben meg-
alapították akkor csak 5 ország kereste
a közös együttműködés lehetőségét.
Nézzük meg, hogy ez hova fejlődött
napjainkra. Talán egyszer az ARLEM
is hasonló nagyhatalommá válhat.”

A közgyűlésen megegyeztek abban,
hogy több albizottságot hoznak létre,
külön meghatározott feladattal és ezen
bizottságok folyamatosan tárgyalnak
egymással, majd az éves közgyűlésen
beszámolnak a munkáról és az eredmé-
nyekről. Gémesi György előrelátható-
lag az önkormányzati bizottságban kap
majd helyet és feladatot.

Létrejött a Meditárrán Térségek Gyűlése

Az EU szélesebbre tárja kapuit

A BKV többnapos sztrájkja miatt
a BKV kompenzálni kívánja a
munkabeszüntetés miatt aka-
dályozott utasokat. Nem min-
denkit kívánnak azonban kárpó-
tolni, így a gödöllői HÉV-vel uta-
zóknak a közigazgatási határon
túli szakaszra érvényes bérletre,
sem jár kompenzáció.

A kétheti, havi és negyedéves Buda-
pest-bérletekre és a környéki helyi, va-
lamint a környéki 5 és 10 km-es bérle-
tekre vonatkozóan a bérletszelvényen
feltüntetett érvényesség három nappal
automatikusan meghosszabbodik.

A BKV ellenőrei azt fogják vizsgál-
ni, hogy az ellenőrzés időpontjában az
adott bérlet eredeti lejáratának dátumá-
hoz hozzáadott három nap az ellenőr-
zés dátumával azonos vagy későbbi
időpontra esik-e. Az érvényesség meg-
hosszabbodása automatikusan történik,
azzal kapcsolatban sem az utasnak,
sem a pénztárosnak teendője nincs.

Annak az utasnak tehát, akinek je-
lenleg érvényes (kétheti, havi vagy ne-
gyedéves) bérlete van, nincs teendője.
Akinek jelenleg nincs érvényes bérlete,
de volt az elmúlt időszakban, és az ér-
vényes volt a sztrájk idején is (vagy an-
nak legalább az első napján), annak ja-
nuár 22-ig kellett új bérletszelvényt vá-
sárolni. Az ezen szereplő érvényességi
idő szintén automatikusan meghosz-
szabbodik három nappal. Akinek éves
Budapest-bérlete van, annak a 2011.

évi bérlet vásárlásakor le kell majd ad-
nia a havi áras és az összvonalas éves
bérletnél a szelvényt magát, a ked-
vezményes éves változatoknál a borítót
és a decemberi szelvényt. A HÉV-bér-
letekre az érvényesség meghosszabbí-
tása nem vonatkozik!

A sztrájk időtartamára érvényesített
24 órás, 72 órás, heti- és családi jegyek
a BKV honlapján közzétett nagy, cso-
móponti pénztárak valamelyikében ja-
nuár 22. és február 28. között becserél-
hetők.

Hogy a kompenzációt miért csak a
főváros környéki 5 és 10 km-es bérle-
tekre terjesztették ki, a BKV sajtóiro-
dáján a következővel indokolták: „Mi-
vel a sztrájk idején a HÉV ágazat ösz-
szességében 84%-os férőhelykilométer
teljesítményt szolgáltatott, ezért a
HÉV-bérletekre az érvényesség meg-
hosszabbítása nem vonatkozik.”

A jegykompenzációra kijelölt
pénztárak:Akácfa utca 22. (pótdíjazá-
si iroda), Boráros tér (HÉV-pénztár),
Nyugati tér (metrópénztárak), Keleti
pu. (metrópénztár), Déli pu. (metró-
pénztár), Etele tér, Móricz Zsigmond
Körtér, Batthyány tér (HÉV-pénztár),
Örs vezér tér (HÉV-pénztár), Örs vezér
tér (metrópénztár), Stadionok, Népli-
get, Újpest Városközpont (metróvégál-
lomás), Moszkva tér, Rákoskeresztúr,
Blaha Lujza tér (metrópénztár), Margit
híd (HÉV-pénztár), Ferenciek tere
(metrópénztár), Közvágóhíd (HÉV-
pénztár).

Megváltoztak a vagyonadó-kal-
kulátor felhasználásának körül-
ményei. Ha azt valaki csak tájé-
kozódásra használja, akkor is
megkapja ingatlana becsült for-
galmi értékét, ha nem adja meg
személyes adatait. A változta-
tást Jóri András adatvédelmi biz-
tos kezdeményezte.

Az országgyűlési biztos január 14-i ál-
lásfoglalásában rögzítette, hogy lehető-
vé kell tenni az adózók számára, hogy
nevük és adó azonosítójuk megadása
nélkül is informálódhassanak az ingat-
lanjuk adóhivatal által becsült forgalmi
értékéről. Az adóhivatal a változtatást
az ígért egy héten belül végrehajtotta.

A kalkulátor a számítási eljárásában
semmit sem változott, a táblázatban
azonban igen. A kérelmező nevének,
adóazonosítójának, internetes levelezé-
si címének és az információkérés jog-
címének megadására szolgáló mezők
az adatlap végére kerültek. Az adatok
megadását ezentúl a lakás címének és
paramétereinek bevitelével kezdi a sor-

rendben haladó adózó, és még mielőtt a
személyes adatait meg kellene adnia a
rendelkezésére áll az ingatlanjának ér-
tékéről szóló APEH becslés.

A mostani módosítással még nem
valósította meg az adatvédelmi biztos
minden kérését az adóhivatal, azonban
a leginkább kifogásolt pontot már telje-
sítette. Vagyis az adózók személyes
adataik megadása nélkül is próbálgat-
hatják a rendszert. A Jóri András ál-
lásfoglalásában szereplő egyéb kifogá-
sok technikai végrehajtásán jelenleg is
dolgozik az APEH, és a következő het-
ekben a szükséges további változtatá-
sok is megtörténnek – tájékoztatta la-
punkat az adóhivatal.

Az APEH becsült forgalmi érték kal-
kulátora továbbra is az egyes nagy érté-
kű vagyontárgyakat terhelő adóról –
közismert nevén: vagyonadó – szóló
törvény lakóingatlanok adózásáról ren-
delkező részében foglaltak teljesítésé-
ben nyújt segítséget az adózóknak. A
kalkulátor használatával az adózók ar-
ról informálódhatnak, hogy első kör-
ben mit gondol az adóhatóság az adott

paraméterekkel rendelkező la-
kás forgalmi értékéről.

A másik fontos funkciója a
számológépnek, hogy megvéd-
heti a használóját az adóbírság-

tól. Ehhez mindössze annyi szükséges,
hogy az adóköteles lakóingatlannal
rendelkező adózó pontosan adja meg
lakásának paramétereit és személyes
adatait a kalkulátornak, valamint a be-
csült forgalmi érték kalkulátor által
számolt forint összeget tüntesse fel az
adóbevallásában az ingatlanja forgalmi
értékeként. Ebben az esetben ugyanis
egy ellenőrzést követő esetleges adó-
hiány megállapítása mellett az APEH
sem adóbírságot, sem pedig a jegyban-
ki alapkamat kétszeresének megfelelő
késedelmi kamatot nem róhat ki.

Érdemes azonban átgondolni, hogy
az adózó él-e ezzel a lehetőséggel. A
szakértők és a kalkulátort kipróbáló
magánszemélyek ugyanis továbbra is
azon az állásponton vannak, hogy az
jelentősen túlértékeli az ingatlanokat. 

Nem árt tudni, hogy ha valaki rákat-
tint a mentés gombra, az APEH rend-
szere automatikusan ellenőrzi, hogy a
lekérdező valós információkat adott-e
meg. Az Alkotmánybíróság a napok-
ban tárgyal a vagyonadóról, a végleges
döntés pedig februárban várható.

A MÁV-START, a GYSEV és a Vo-
lán társaságok által kiadott bér-
letek árai átlagosan 10, a jegy-
árak pedig 15 százalékkal emel-
kednek 2010. február 1-jén – je-
lentette be a Közlekedési, Hír-
közlési és Energiaügyi Minisz-
térium (KHEM).

A minisztérium tájékoztatása szerint a
valós utazási igények felmérése érde-
kében a díjmentesen közlekedők a jö-
vőben regisztrációs jeggyel utazhat-
nak. A regisztrációs jegyet a szolgál-
tatók vezetik be legkésőbb 2010. feb-
ruár végéig – közölte a tárca.

A KHEM tájékoztatása szerint tari-
farendszer felülvizsgálata a helyközi
közösségi közlekedés átalakításának
meghatározó eleme, a minisztérium az
érintett vállalatok kiegyensúlyozot-

tabb finanszírozása érdekében döntött
a vasúti és autóbuszos tarifák emelé-
séről. A helyközi közösségi közleke-
dést rendszeresen, főként a munkahe-
lyekre és oktatási intézményekbe já-
rásra használó utasok terhei kisebb
mértékben nőnek a csak alkalomsze-
rűen, más céllal utazókénál.

A szaktárca közleményében emlé-
keztet arra, hogy a vasúti és autóbusz-
szal végzett helyközi személyszállítás-
ban 2007 májusától működik egységes
díjövezeti-, tarifa- és kedvezmény-
rendszer. Az azóta  az egy- és kétforin-
tos érmék kivonása, illetve az áfaemel-
kedés miatti korrekciót kivéve a tari-
fák nem változtak.

A tárca számítása szerint csak az
inflációs hatások kiegyenlítése 16
százalék feletti emelést indokolna. A
tarifarendelet módosítása felhatalma-

zást ad a regisztrációs jegyek beve-
zetésére is. A díjmentes utazásra jogo-
sultak – a 6 év alattiak, a 65 év feletti-
ek, a vasutasok és a Volánnál dolgo-
zók – térítésmentes jeggyel utazhat-
nak a jövőben. A regisztrációs jegy az
utazás időpontját, valamint az indu-
lási állomás és célállomás megneve-
zését tartalmazza. A tervek szerint a
technikai feltételek megteremtésének
időigényétől függően legkésőbb feb-
ruár végéig minden szolgáltató beve-
zeti az új jegytípust.

A regisztrációs jegy gyakorlati
haszna a helyközi közösségi közleke-
déshez kapcsolódó utazási és finanszí-
rozási igények egyértelmű felmérése,
és ennek köszönhetően a jobb tervez-
hetőség. A lépés segíthet a menetren-
dek előkészítésében, például adatok-
kal szolgál majd a jellemző utazási tá-
volságokról, a csúcsidőszakokról. A
regisztrációs jegy alkalmazása alapoz-
za meg a kedvezményrendszer átalakí-
tásának további lépéseit.

(k.j.)

Megváltoztatta a vagyonadó kalkulátort az APEH

Névtelenek maradhatunk

Új jegyrendszer, új árak

Drágábban vonatozunk

Szűk körben jár a kárpótlás

Kompenzácós labirintus
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Több napon át bizonytalanság-
ban tartotta a fővárosba uta-
zókat a BKV sztrájkja. Váro-
sunkból is sokan utaznak nap
mint nap tömegközlekedéssel
Budapestre, ezért kíváncsiak
voltunk: – Önnek hogyan be-
folyásolta közlekedését a BKV
sztrájk?   

„Első nap vonattal mentem, de mivel
folyamatosan járt a HÉV, haza már
szokás szerint azzal jöttem. Nekem ez
egyszerűbb volt, mint kimenni a vas-
útállomásra. Budapesten pedig nem
csináltam ügyet a közlekedésből:
gyalogoltam.  
Sajnos, rajtam kívül kevesen jöttek
rá, hogy két villamosmegálló között a
távolság gyalogosan átlag 10 perc
alatt megtehető!” 

D.N.

„Nem a sztrájk bosszantott fel,
hanem az, ahogy a BKV vezetése
hozzáállt. Szerintem, ha naponta eze-
ken a rozoga, koszos, fűtetlen traga-
csokon utaznának, akkor nem a szu-
perkontroll csoport felállítása lenne
az első reakciójuk, ha a buszsofőrök
azt mondják, nem viszik ki a buszt,
mert az alkalmatlan a közlekedésre.
Az luxusautókból nem látszik, milyen
állapotban vannak ezek a járművek.
Az egyik ismerősöm szerint az állato-
kat is különb körülmények között
szállítják, mint amilyen állapotok a
BKV-buszokon vannak.” 

Halmi Edina

„Ha ilyen bizonytalan a közlekedés,
én inkább nem indulok el. Most is át-
szerveztem a programjaimat, mert
azt nem akartam megkockáztatni,
hogy nem tudok hazajönni. Nekem
nincs kocsim, mást pedig nem akar-
tam azzal terhelni, hogy engem furi-
kázzon. Azok az ismerőseim, akiknek 

muszáj volt bemenni, dühöngtek a
dugók miatt.” 

P. Lajosné

„Engem nem érintett, de a gye-
rekeim, akik a XVI.kerületbe járnak
iskolába, nagyon csalódottak voltak,
mert abban reménykedtek, hogy hoz-
zájutnak néhány nap szünethez. Eb-
ből persze nem lett semmi, mert ami-
kor kiderült, hogy jár a HÉV, beza-
vartam őket az iskolába. Igaz, nem
minden szülő volt ilyen szigorú, volt
olyan osztálytársuk, aki két utcára
lakik az iskolától, de BKV sztrájk
címszó alatt nem ment be.” 

Z. Nóra

A hét kérdése:

– Önt befolyásolja a választási
kampány abban, hogy kire ad-
ja szavazatát az országgyűlési
választásokon? 

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.  

2010. április 1-jétől az alkalmi mun-
kavállalói könyvek és a közteherje-
gyek megszűnnek, helyette egysze-
rűsített munkaszerződést lehet köt-
ni, és a foglalkoztatónak bejelentési
kötelezettsége lesz az APEH felé, a
munkavégzés megkezdését megelő-
zően. E kötelezettség elektroniku-
san – illetve néhány kivételes eset-
ben telefonon – teljesíthető.  A mun-
kaszerződést a törvény mellékletében
szereplő nyomtatvány kitöltésével
akkor kell írásban megkötni, ha a
foglalkoztatás egybefüggő időtarta-
ma az 5 napot eléri, egyébként ele-
gendő a szóbeli megállapodás és az
elektronikus bejelentés, illetve a je-
lenléti ív vezetése. Ha a munkaszer-
ződést nem kell írásba foglalni, a
munkáltató a törvény mellékletében
szereplő jelenléti ívet köteles vezet-
ni, amelyet a munkavállaló a munka-
végzés megkezdésekor és befejezé-
sekor aláír, annak egy példányát a
munkavégzés befejezésekor a részére
át kell adni, a második példányt a tárgy-
évet követő 5. év végéig meg kell őriz-
ni. A magánszemély háztartásában
végzett munka esetén jelenléti ívet
nem kell kitölteni.

A fenti szabályok szerinti egysze-
rűsített foglalkoztatást az alábbi 
esetekben lehet alkalmazni:
– ha a munka alkalmi jellegű, vagy-
is legfeljebb 5 egymást követő naptári
napig, egy naptári hónapon belül
összesen legfeljebb 15 naptári napig,
és egy naptári éven belül legfeljebb
90 naptári napig tart azonos felek kö-

zött. (Annak nincs akadálya, hogy a
munkavállaló több különböző mun-
káltatónál egész évben alkalmi mun-
kát végezzen ezen időkorlátok kö-
zött).
– ha a munka idényjellegű, kizáró-
lag a következő ágazatokban: mező-
gazdaság (növénytermesztés, erdő-
gazdálkodás, állattenyésztés, halá-
szat) és idegenforgalom. A mezőgaz-
dasági idénymunka – kivéve a nö-
vénytermesztési idénymunkát – nem
haladhatja meg a 31 napot. A nö-
vénytermesztési és idegenforgalmi
idénymunka esetén a munkaszerző-
dés az idény hosszára (például sísze-
zon, balatoni nyári szezon) köthető.
– ha a munkát természetes személy
háztartásában végzik, ide tartozik
például a takarítók alkalomszerű
munkája, a házvezetőnő határozatlan
idejű munkaviszonya, a babysitter al-
kalmazása, de nem tartozik ide  ha
például a magánszemély munkáltató
háza felújítására alkalmaz munkavál-
lalókat.
– a kiemelkedően közhasznú szer-
vezeteknél  létesített munkaviszony
2010. április 1-jétől megszűnik az a
rendszer is, amely az alkalmi munka-
vállaláshoz automatikusan az általá-
nos köztehernél alacsonyabb kedvez-
ményes közterhet kapcsolt.  Bizonyos
kivételekkel az általános adó- és tár-
sadalombiztosítási szabályok sze-
rinti adók és járulékok kapcsolódnak
az egyszerűsített munkaszerződéssel
történő foglalkoztatáshoz. A kedvez-
ményes közteher egységesen 30
százalék, amelyet a nettó (a munka-
vállalónak ténylegesen kifizetett)
munkabért alapnak tekintve kell meg-
határozni. Ebbe a kedvezményes kör-
be tartozik a természetes személy
munkáltató háztartásában végzett
munka, (de csak abban az esetben, ha
a munkaszerződést legfeljebb 31 nap-
ra kötötték, és a tárgyhónapban ledol-
gozott napok száma a 10 munkanapot
nem haladja meg), valamint az idény-
munka.

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

Hirdetési Akció a Gödöllői Szolgálatban!

3-AT FIZET, 4-ET KAP AKCIÓ!  
AKCIÓT HIRDET LAPUNK FEBRUÁR HÓNAPRA!

Amennyiben kedves ügyfelünk apróhirdetését három alkalommal kívánja
megjelentetni, akkor egy negyedik megjelenést ajándékba kap tőlünk.
Az akcióban azok a kedves hirdetőink vehetnek részt, akik február 1-
28. között apróhirdetésük megjelenését három alkalomra megrendelik.
Ebben az esetben bruttó 3300.- forintért négy megjelenést biztosítunk, négy
egymást követő lapszámban.  
Az akció csak az apróhirdetésekre vonatkozik. 

A közbiztonság további ja-
vítása érdekében szolgálati
mobiltelefont kapott a Gö-
döllői Rendőrkapitányság a
város önkormányzatától. A
készüléket dr. Gémesi
György polgármester még
a múlt év végén adta át Mi-
hály István rendőrkapi-
tánynak. 

A kezdeményezés célja,
hogy a bejelentés minél
előbb eljusson az éppen szolgálatot
teljesítő közrendvédelmi járőrhöz, ez
a telefon ugyanis náluk cseng. Így a
bejelentőnek nem kell a központi
szám felvételére várni, s az intézkedé-
sei láncból kimarad az ügyeletes is,
aki a 112-re, vagy a 107-es telefonra

érkező hívás esetén rögzíti és továb-
bítja az adatokat. A közrendvédelmi
járőr a +36 20/5-240-340-es telefon-
számon a érheti el a lakosság.

***
Új területen kezdtek dolgozni a ron-
gálók. Parkolóautomata rongálás tör-

tént január 14. és január 18. közötti
időpontban Gödöllőn, amikor Sza-
badság téren található parkolóauto-
matát törték fel ismeretlen tettesek, s
a benne lévő abból közel 50 ezer fo-
rintot elvitték. A rongálással okozott
kár: 150 ezer forint. 

***
Januárban több kisebb közlekedési

baleset, koccanás történt. Súlyos sé-
rüléssel végződött azonban január 21-
én a reggeli órákban bekövetkezett
ütközés, aminek során  egy lengyel
állampolgár Volvo típusú személy-
gépkocsijával közlekedett Gödöllő
lakott területén kívül Aszód felől Gö-
döllő irányába a 3. számú főközleke-
dési úton. Közlekedése során a záró-
vonal ellenére kezdte meg a kocsisor
előzését. Ezt követően összeütközött
a vele szemben haladó Ford típusú
személygépkocsival. 

A Volvo vezetője súlyos sérülése-
ket szenvedett.

Az elmúlt hetek szokatlanul
változékony időjárása alapo-
san próbára tette szervezetün-
ket, hiszen szélsőséges hi-
deggel és későtavaszi hőmér-
séklettel egyaránt találkoz-
tunk. A következő napokra ke-
mény hideg időt és jelentős ha-
vazást jósolnak a meteoroló-
gusok. Ilyenkor nem árt ala-
posan felkészülni, akár otthon
van az ember, akár rákénysze-
rül hogy hosszabb útra indul-
jon. 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, gödöllői polgári védelmi
kirendeltsége vezetője, Vargáné Bod-
rogi Ágnes összeállította, mit is célsze-
rű szem előtt tartanunk szélsőséges
hideg esetén. 

Célszerű magatartási hóvihar, tar-
tósan alacsony hőmérséklet esetén:

– Folyamatosan kísérje figyelem-
mel az időjárás-jelentést, hogy időben
felkészülhessen;

– Tartson otthonában olyan mennyi-
ségű élelmiszert, amely, az egész csa-
lád számára elegendő, legalább egy
hétre. Tartson készenlétben alapvető
gyógyszereket, kötszert, és legalább
egy hétre elegendő mennyiséget a
folyamatosan szedett gyógyszerek-
ből;

– Amennyiben a családban csecse-
mő, vagy kisgyermek van, tartalé-
koljon a számára szükséges tápsze-
rekből, gyógyszerekből és egyéb, nél-
külözhetetlen cikkekből;

– Ha lakását vezetékes gázzal fű-
tik, gondoskodjék hagyományos fűtő-

eszközről és fűtőanyagról, arra az 
esetre, ha kimaradás lenne a gázszol-
gáltatásban;

– Gondoskodjék szükség-világító-
eszközről, (például petróleumlámpá-
ról és petróleumról, palackról, mű-
ködtethető gázlámpáról, elektromos
lámpáról,) áramkimaradás esetére;

– Alapszabály, hogy szélsőséges
időjárási viszonyok között senki ne
hagyja el otthonát, csak ha meggyő-
ződött róla, hogy úti célját biztonság-
gal eléri, és a visszautazás feltételei is
biztosítottak. Ha ezen fel-
tételek hiányában is elke-
rülhetetlen az utazás, na-
gyobb távolságra soha ne
induljon el egyedül! 

– Ha nagyobb távolsá-
got kell gyalogosan meg-
tennie, öltözzön rétegesen,
felsőruházata lehetőleg le-
gyen vízhatlan, mindig vi-
gyen magával meleg kávét
vagy teát; 

– Gépkocsival csak ak-
kor induljon el, ha az feltétlenül szük-
séges, gépjárműve megfelelő műsza-
ki állapotban van, és rendelkezik a
biztonságos téli üzemeléshez szüksé-

ges felszereléssel (téli gumiabron-
csok, hólánc, tartalék üzemanyag, el-
akadás esetére lapát vagy ásó, homok
stb.). Ebben az esetben sem tanácsos
egyedül elindulni;

– Indulás előtt gépkocsijában he-
lyezzen el meleg takarót, elektromos
kézilámpát, meleg italt, legalább egy-
napi étkezésre elegendő élelmiszert.
Legyen felkészülve, hogy gépkocsija
bármikor elakadhat, és esetleg csak
órák múlva fogják kiszabadítani.
Öltözetét úgy állítsa össze, hogy

szükség esetén gyalog is
képes legyen folytatni
útját;

Amennyiben hosszabb
időt (néhány órát) kényte-
len álló gépjárművében
tartózkodni, a motor jára-
tásával fűtheti az utasteret,
de ne felejtsen el legalább
tíz-tizenöt percenként
szellőztetni. 

Figyelem! Egyes kivé-
teles esetekben károk ese-

tén központi forrásból a lakosság egy-
szeri rendkívüli támogatására is sor
kerülhet (életveszély esetén, és a lak-
hatás elemi feltételeinek megterem-
téséhez), de ennek feltétele, hogy az

önkormányzat kárfelmérési adatlapot
töltsön ki a kárról, ezért minden ilyen
esetet jelentsük az önkormányzatnak.

-kf-

Rendőrségi hírek

Hívja  a járőröket!

Téli nehézségek a mindennapokban

Vigyázat: hideg

10-12 centiméteres jégvastagságtól
biztonságos a korcsolyázás a tavakon,
a környékünkön azonban, így az Úr-
réti-tavon sem éri el ezt a vastagságot
a  jégréteg. Ha marad a hideg, január
végére valószínűleg már mindenhol
megfelelő vastagságúra hízik a jég.
Fontos, hogy a befagyott vízfelület-
nek összefüggőnek, sérülésmentes-
nek kell lennie.
Korcsolyázásra alkalmas helyet sza-
badban az önkormányzat, vagy az
adott tó tulajdonosa jelölhet ki, de ek-

kor is gondoskodnia kell a megfelelő
világításról, felügyeletről és a mentés
lehetőségéről. A szabad vizeken kije-
lölt helyeken is inkább a parthoz kö-
zelebb csúszkáljanak a sportolni vá-
gyók.
Bányatavakon, kikötők, hidak kör-
nyékén és folyóvizeken mindig tilos a
korcsolyázás. A lékhorgászást űzők-
nek pedig azt ajánlják, hogy a léket
mindenképpen jelöljék meg zászló-
val, botokkal, ezzel is elkerülhetők a
balesetveszélyes helyzetek.

Itt a korcsolya szezon

Csak biztonságosan!
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A központ számos programja szól az
ő szüleiknek és a leendő szülőknek,
hiszen mára már jól ismert tény, hogy
a gyermekek problémáinak nagy ré-
sze nem oldható meg anélkül, hogy
szüleik, családi körülményeik ne vál-
tozzanak, ne értsék meg mindjobban,

hogy mi is történik valójában gyer-
mekeikkel ebben a rohanó, a fiata-
lokat inkább csak menedzselni, és
nem annyira nevelni akaró világban.
A legtöbb Árnika rendezvény olyan
orvosi-pedagógiai-terápiás tanfolyam,
konferencia, műhelymunka, ahol az
érdeklődők a gyermeknevelés mai
fontos, és sürgős kérdéseiben kaphat-
nak összekapcsolt elméleti, és gyakor-
lati segítséget. E rendezvényeken ma-
gyar és külföldi orvosok, terapeuták,
gyógypedagógusok, pedagógusok tar-
tanak családias légkörű előadásokat,
tanfolyamokat. Ők nemzetközi téren
is jelentős képviselői az emberköz-
pontú, mélyreható, testi-lelki-szelle-
mi összefüggésekkel számoló, azokat
kutató gyógyászatnak és pedagógiá-
nak.

Az Árnika Központban egy meg-
előző célú Anyakör is működik, ahol
az édesanyák karon ülő és totyogó
gyermekeikkel együtt is részt vehet-
nek. Amíg az édesanyák fontos, őket
érintő nevelési kérdésekkel foglal-
koznak, addig az apróságokra egy
szakember vigyáz. Az anyák ezekről
az alkalmakról mindig sok gyakorlati
segítséggel és ötlettel térnek haza.

Az Anyakör mellett havi rendsze-
rességgel működik a Szülők klubja.
Ide a szülők már gyermekeik nélkül
érkeznek, olyanok. Ezek a péntek dél-
utánok a legaktuálisabb gyermekneve-
lési kérdések köré épülve adnak le-
hetőséget arra, hogy a gyermekeket,
viselkedésüket a szülők egyre jobban
megértsék és megtalálják az össze-
függést a gyerekek és ön-
maguk problémái között.
Ezeken az összejövetele-
ken gyakorlatban alkal-
mazható új, szülői-nevelői
képességek kialakulása
kezdődhet el. Ezekre nagy
szükség van, hiszen a ko-
moly gondot okozó neve-
lési helyzetek (média ha-
tása, agresszió, koncentrá-
ció hiány, stb.) száma nap-
jainkban folyamatosan
növekszik.

Egy főzőtanfolyam keretében még
egészséges ételek elkészítése is meg-
tanulható az Árnikában, hiszen a táp-
lálkozás hatása és annak viselkedé-
sünkre való hatása egyre jobban kezd
ismertté válni a világon és így Ma-
gyarországon is.

A Központ munkatársai az ország-
ban számos oktatási intézményben,
óvodában, iskolában végeznek kihe-
lyezett prevenciós, pedagógiai és te-

rápiás munkát. Ugyanígy Magyaror-
szág egész területéről érkeznek részt-
vevők a pedagógusok továbbképzé-
sével foglalkozó évközi és nyári tá-
borokba és a hétvégi kurzusokra.

Az Árnika Központ tanulási, vi-
selkedési, beilleszkedési gondokkal
küszködő gyermekek, kamaszok és
családjaik számára jött létre, ahol kü-
lönféle szakterületek (Extra Lesson
fejlesztő pedagógusok, festés tera-
peuták, más hasonló szemléletű tera-
peuták és orvosok) képviselői együtt-
működve segítik a gyerekek, kama-
szok fejlődését, támogatják, taná-
csokkal látják el a családokat, dolgoz-
nak a megelőzésen. Ilyen jellegű in-
tézmények már a világ számos or-
szágában működnek, Magyarorszá-
gon az Árnika Központ az első ilyen
civil kezdeményezés.

Az Árnika Központ 7 évvel ezelőtt
nyitotta meg kapuit Gödöllőn, és az-
óta várja a segítséget, támogatást ke-
reső gyerekeket és felnőtteket. 

Az eddig itt megfordulók vissza-
jelzései jól mutatják, hogy az itt folyó
munkára nagy szükség van, hiszen
tevékenységei olyan igényt elégíte-
nek ki, melyekre a gyerekeknek, szü-
leiknek és tanáraiknak egyre nagyobb
szükségük van, hiszen a jövő egésze
függ gyermekeink egészségétől, gon-
dolkodásmódjától, mely ma már
egyre kevésbé tekinthető magától ér-
tetődőnek.

A központ munkatársai hívnak,
várnak mindenkit, aki önmaga vagy

gyermeke számára értő, segítő figyel-
met és problémáikra megoldást keres.

Az Árnika Központ honlapján
(www.aranyarnika.hu) folyamatosan
tájékozódhatnak soron következő
programokról, állandó tevékenysé-
gekről. Itt a gyermeket váró szülők, a
gyermekes szülők, gyerekek, és min-
den valódi emberi értékrend szerint
keresők egyaránt segítséget találhat-
nak.

A Pannon, a T-Mobile, a T-Home és a
Vodafone közös segélyvonalat indí-
tottak a haiti mentési munkálatok
megsegítésére.
A 1749-es szá-
mot hívó vagy
az erre a számra
a „HAITI“ szót
szöveges üze-
netben küldő
ügyfelek 200
forintot adomá-
nyoznak az
ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF
részére, amit a szervezet többek kö-
zött a családok súlyos ivóvízproblé-
májának megoldására használ fel.
A hívás ára 200 forint, amit teljes
egészében megkap az UNICEF. 
1 hívás árából az UNICEF 100 da-
rab vízfertőtlenítő tablettát tud vá-
sárolni, mellyel 400 liter tiszta ivó-
vizet biztosíthat a földrengés gyer-
mekáldozatai számára. 
Az összegből emellett az UNICEF

takarókat, élelmiszert, gyógyszere-
ket is biztosíthat a bajba jutott csa-
ládoknak. Az UNICEF irányításá-

val több vízosztó
helyet létesítet-
tek, elsősorban
kórházakban, il-
letve azokban a
városnegyedek-
ben, ahol nagyon
sok a hajlékta-
lan. Ezeken a he-
lyeken sürgősen

latrinákat kell építeni. 
A vízellátás és a szennyvízkezelés
teljesen összeomlott a városban. A
földrengés által sújtott területen,
ahol 3 millió lakos él, egyre romla-
nak a higiénés körülmények, nő a
betegségek, járványok veszélye.
Küldhet adományt is az UNICEF
Magyar Bizottság 11705008-
20123725 számú számlájára. 
A közlemény rovatban tüntesse fel:
Haiti

„Miről beszélgettetek egymás-
sal útközben?” – ez a Lukács
evangéliumából idézett kérdés
volt a jelmondata az idei öku-
menikus imahétnek, melyet
január harmadik hetében ren-
deznek meg immár hosszú
évek óta világszerte a Krisztus
hívők egységéért.

A gödöllői templomok egyházközsé-
geinek tagjai is megindultak az elmúlt
héten egymás felé, a protestánsok a
katolikusok hajlékaiba, a katolikusok
a protestánsokéba. A lelkipásztorok
nem a megszokott helyükön hirdették
az Igét, és tapasztalhatták, amit per-
sze jól tudtak eddig is, de más él-
ményszerűen megtapasztalni, mint
csak tanulmányaik során tudomást 
szerezni róla: az Ige egy. Az Úr egy,
az Írás egy, Jézus egy. 

Hétfőn este Albert Gábor evangé-
likus lelkész volt az Ige hirdetője a
katolikus Szentháromság templom-
ban, kedden Szabó Zoltán reformá-
tus lelkész a máriabesnyői Nagybol-
dogasszony bazilikában. Szerdán a
baptista imaházban rendeztek ima-
órát, melyen bemutatkozhatott igehir-
detőként a város hívő népének Kelé-

nyi T. Hermann-József nemrég pap-
pá szentelt premontrei atya, csütörtö-
kön pedig a premontrei templomban
végezhette el bemutatkozó igehirde-
tését a szintén nem sok ideje baptista
lelkipásztorrá kinevezett Kapitány
Zsolt. Pénteken Turai János mária-
besnyői plébános szólt a szószékről
az Ige erejével az evangélikus temp-
lomban, végül szombaton Sivadó Já-
nos görög katolikus parókus a refor-
mátus templomban. 

„Miről beszélgettetek egymással
útközben?” Mi ez az út és ki teszi fel a
kérdést? 

Emmausz felé tartanak a tanítvá-
nyok, vagyis csak ketten a tanítvá-
nyok közül. S „beszélgettek egymás-
sal mindarról, ami történt.” Arról,
aminek a híre már egyre inkább ter-
jedt: a megfeszített Krisztus feltá-
madt!

Nem ismerik fel az úton hozzájuk
csatlakozót, azt, aki kérdést intéz hoz-

zájuk, nem ismerik fel, hogy éppen Ő
az, akiről álmélkodva, csodálkozva
tanakodtak. Visszakérdeznek: „Te vagy
az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki
nem tudod, mi történt ott ezekben a
napokban?”

Idegennek nevezik Jézust, az
„egyetlen idegennek”, mert még –
mint Szabó Zoltán református lel-
kész, akire a héten végigkövetett em-
mauszi tanítványok történetéből a jel-
mondatot tartalmazó evangéliumi

s z a k a s z
j u t o t t ,
igehirde-
tése so-
rán fel-
hívta rá a
figyelmet
– nem is-
merik a
k e r e s z t
t i t k á t .
Megjele-

nik előttük az Úr, akit pedig láttak a
halál gyötrelmei közepette, most
élőn, elevenen, de még nem nyílt rá a
szemük, még nem értik, hogy értük,
az ő bűntől való megtisztulásukért
volt a szenvedése. Majd eljön az óra,
amikor megvilágosodnak, mint szint-
úgy, valamennyien várhatjuk: egyszer
teljes fényében feltárul előttünk az,
amiről életünk során, életünk útján ta-
nácstalanul, tévelyegve töprenked-
tünk. N. A.  

A MAGYAR NEMZETI LOBOGÓ TÁRSASÁGA  FELHÍVÁSA

A szentistváni államalapítás, valamint a magyarság Kárpát-medencei  meg-
maradása szempontjából döntő jelentőségű, hivatalos  történelemoktatá-
sunk által szinte eltagadott, 907-es „Pozsonyi Csata” évfordulóin Magyar-
országon nincs állami megemlékezés – még a 2007-es millecentenáriumon
sem –  és  emlékhelye sincs e sorsdöntő eseménynek.
Ezt a súlyos mulasztást kívánta pótolni a Történelmi Vitézi Rend Közép-
Magyarországi Törzsszéke és a Szent György Lovagrend  Békéscsabai Priorá-
tusa, amikor egy a csata emlékére létesítendő, honfoglaláskori emlékeinkkel
díszített,  impozáns – 4 méter magas, alul 1 méter átmérőjű – emlékoszlo-
pot ajánlott fel Gödöllőnek.
Városunk „köszönettel vette a nagylelkű felajánlást”, amit a Nemzeti
Együvé Tartozás Parkjában (Táncsics Mihály út) kíván felállítani.
Az emlékmű átadására várhatóan ez évben, a Szabadság Napján kerül sor.

A teljes felületén faragott emlékoszlop időjárástól való védelme érdekében
az emlékmű fölé kopjafákon álló védőtetőt is kívánunk állítani. Ennek
anyagi feltételét részben az alábbi, jótékony célú, támogatói belépőjeggyel
látogatható, filmvetítéssel illusztrált előadással kívánjuk előteremteni.

***
„A Bosnyák piramishegyek és magyar vonatkozásaik“

Előadók:
vitéz Szakács Gábor és  vitéz  Friedrich Klára

A piramishegyek rovásjeleinek beazonosítására felkért 
székely-magyar rovásírás szakértők

Az előadásra, mely a Gödöllői  Premontrei Szent Norbert Gimnázium
aulájában 2010. február 26-án, 18 órai kezdettel kerül sor, minden

érdeklődőt szeretettel várunk!

Mivel az emlékmű-állítást a Magyar Nemzeti Lobogó  Társasága is 
támogatja,  tagjaink részvételére különösképpen számítunk !

Támogató jegyek 2.000,- Ft/fő áron dr. v. Bucsy Lászlónál igényelhetők.
(Elérhetőség: 06/30-234-6116) 

Diákok számára az előadás – állóhely biztosítása mellett – ingyenes! 

Új kezdeményezést indít útjára
a REGINA Alapítvány. A tervek
szerint tavasszal kezdi meg
működését a kismama klub,
melyhez  gyereket váró és gye-
sen, gyeden lévő nők, közös-
séget, ismerősöket, barátokat
kereső anyák jelentkezését
várják .

A klub célja, hogy lehetőséget kínál-
jon a nőknek a gyerekvárással, neve-
léssel, párkapcsolat-menedzsmenttel,
praktikus és elméleti kérdésekkel
kapcsolatos eszme- és információcse-
rére, egy önsegítő csoport keretében.
Szintén cél, hogy a csoport keretei
között a fenntartható anyasággal és
családi élettel kapcsolatos útkeresé-
sekről is lehetőséget adjon a közös
gondolkodásra, emiatt bátorítják a
bármilyen ok miatt egyedülálló anyák
részvételét is. 

Mint azt kérdésünkre Milánkovics
Kinga szervező elmondta, már régóta

tervezik egy ilyen kismama klub lét-
rehozását.  A jövőben ennek a keretén
belül működne majd a Művészetek
Házában korábban már ismertté és
népszerűvé vált játszóház is. A REGI-
NA NőHázban erre jó lehetőség van,
mivel a gyerekek itt jóval nagyobb
helyen, nyáron védett biokertben, biz-
tonságban játszhatnak. A kert egyben
lehetőséget kínál a klub tagjainak pi-
henni, kikapcsolódni, akár a gyerek-
kel, akár egyedül. 

A programokról még nem döntöt-
tek, ezek kialakításába szeretnék a
kismamákat, édesanyákat is bevonni,
de terveik között szerepel, hogy a fel-
veszik a kapcsolatot a gödöllői védő-
női hálózat munkatársaival is. 

A következő hetekben várják az ér-
deklődőket, akik interneten a
www.reginanet.hu/kismamaklub cí-
men, vagy a 06/70-602-7355-ös tele-
fonszámon jelentkezhetnek, ahol bő-
vebb információkat is kaphatnak a
tervezett kismama klubról.  

Segítség Haitinek! Hívja a 1749-et!
Hívásával életeket ment!

1 hívás = 200 Ft = 100 db vízfertőtlenítő tabletta = 400 l tiszta ivóvíz 

Árnika Pedagógiai Terápiás Segítő Központ

Egy hely, ahol jó lenni
Az Árnika Központ egy olyan hely Gödöllőn, ahová családias, be-
fogadó, támogató légköre miatt az ide érkező gyerekek és felnőt-
tek szívesen jönnek, és örömmel vesznek részt az itt zajló egyéni
és csoportos foglalkozásokon, rendezvényeken. A Szabadság út
45. számú ház a hétköznapokban olyan gyerekekkel és felnőt-
tekkel telik meg, akik az itt folyó ún. Extra Lesson TM fejlesztő
pedagógiai felmérésre, foglakozásokra és festés terápiára jön-
nek. Ezek a gyerekek, kamaszok és felnőttek egy alapos felmé-
rés után mélyen ható és átfogó segítséget kapnak többek között
a következő területeken: különböző mozgás koordinációs, tanu-
lási, számolási, nyelvi jellegű, autisztikus, figyelem koncentráció-
val, túlmozgásossággal, szorongással, depresszióval, stb. kap-
csolatos nehézségeikben.

Várandósoknak és kisgyermekeseknek

REGINA: Kismama klub indul 

Ökumenikus imahét

Útközben
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Mindig érhetik az embert meg-
lepetések, ha abban a hitben
leledzik is, hogy gazdag életta-
pasztalat áll a háta mögött. A
pszichológia tudománya, szem-
besítve újabb és újabb eredmé-
nyeivel, újra és újra megrázó
hatást gyakorolhat ránk. 

A Családi boldogság, családi pokol?
címet, Az együttélés művészete alcí-
met viselő kötet tíz jeles lélekbúvár,
pszichológus, pszichoterapeuta,
pszichiáter, orvos-genetikus, író, pap
tudományos dolgozatait foglalja ma-
gába. 

Engem most – hadd tegyek vallo-
mást – leginkább Angster Máriának
a „családállítás” modellt ismertető
munkája fogott meg. Szinte döbbe-
netes volt számomra az a pszicholó-
gusi gyakorlatban, mint leírja, már
sokszor kiderített, bizonyított állítás,
hogy nem ritkán egy hozzátartozónk,
esetleg egy személyesen nem is is-
mert felmenőnk sorsát éljük. Mond-
juk, a sérelmekért, melyek érték, s
melyekről nem tudunk, csak a tudat-
alattinkban bújnak meg nyugtalanító
tényezőkként, igyekszünk elégtételt
szolgáltatni neki. Magunkra vesszük
a keresztjét. Mintegy megjelenik ben-
nünk az illető. Utána is néztem az in-
terneten: Angster Mária tart „család-
állítás” foglalkozásokat. Nem lennék
meglepve, ha a közeljövőben ott len-
nék egy ilyen alkalmon. 

De a többiek is… A kötetnek a sor-
ban az első szerzője, a mai magyar
pszichológia nagy öregje, Ransch-
burg Jenő óvodások körében végzett
kísérletei, majd a kísérletekben részt
vettek nyomon követése eredménye-
ként alkotta meg fontos közlendőjét:
aki kisgyermekként nem képes az

együttérzésre, máskor,
később se, soha nem
fordul majd empátiával
az embertársai felé. 

Popper Péter – mint
Ranschburg Jenő kezd-
te, ő zárja a kötetet – arról világosít
fel, hogy a mai serdülők korábban
még sose tapasztalt módon viszo-
nyulnak a felnőttekhez. Mosolyog-
nak a naivságukon, a gyermetegsé-
gükön. A jelen világban sokkal job-
ban kiismerik magukat az „őseiknél”,
tartják. S nem kizárt, hogy igazuk
van. 

Ugyancsak Popper Péter értekezik
a „családmodell” alakulásáról. Hogy
ideje szakítani azzal a nézettel: csak
az apa, anya, gyerek(ek) összetétel a
kerek egész. Az egyszülős családra
ne tekintsünk feltétlenül mint „cson-
ka családra”, ezzel eleve megbélye-
gezve, már-már kilökve az ilyen for-
mációt az egészségesek közül. 

Mohás Líviától a „szingli” létről
tudhatunk meg sokat. Mert ”volta-
képp mit akar a nő?”, teszi fel a kér-
dést. „…a természetes válaszom így
hangzik: megtermékenyülni.” Mi az,
ami a minket meghatározó közegben
e természetes vágy ellen dolgozik?
Maga a nő fontolgat, és úgy dönt:
mégse? Vagy valami más történik? 

Pál Ferenc pap. S nem mondom,
hogy egy pap feltétlenül jó pedagó-
gus, sok minden akadályozza is ben-
ne, de ha mégis sikerül jó pedagógus-
sá lennie, akkor nagyon sikerül. Mint
a kötet függelékeként közölt rövid
életrajzokat olvasva az övéből meg-
tudhatjuk: kezdetben csak katolikus
fiatalokat vonzó előadásai mostanra
„az érzékeny témaválasztás és a sajá-
tos előadásmód következtében” a
legkülönbözőbb vallási hovatartozá-

sú és életkorú hallgatókat képesek
bűvkörükbe vonni. 

Vekerdy Tamás elvei a szülőknek
szolgáltathatnak elégtételt. Ne telje-
sítsenek erejükön felül, tanácsolja ne-
kik. Ne hagyják, hogy a tanítók, taná-
rok az ő nyakukba varrják a gyerek
tanítását. Az oktatás, a feladatok gya-
koroltatása az iskola dolga. Ne gör-
csöljenek, ha nem osztályelső a gye-
rekük. Miért baj az? Miért baj, ha
nem kiváló minden téren? Fogadják
el a srácot, a kiscsajt olyannak, ami-
lyen. 

Ami a legfontosabb a gyerek szá-
mára, az érzelmi biztonság. Apu,
anyu szeret. Engem. S nem akar vala-
ki mást formálni belőlem. Aki ebben
a tudatban nő fel, biztos, hogy nem
nyúl majd a droghoz, az alkoholhoz,
nem lesz belőle „csellengő.”

Csernus Imre, Czeizel Endre,
Komlósi Piroska, Tari Annamária a
kötet további szerzői. Szintén figye-
lemre méltó elméletekkel, szintén
megszívlelendő felismerésekkel és
felismertetésekkel. 

Fedezzük fel a segítségükkel, amit
nem is gondoltunk volna, de ami akár
nélkülözhetetlen útravaló az életben. 
(Családi boldogság, családi pokol?)

- nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ezt nem gondoltam volna

Már régóta  szerepelt a tervek között
egy színvonalas, talk-show jellegű
program megvalósítása, ahol ismert
művészekkel, a közélet, a gazdasági
élet kiemelkedő szereplőivel talál-
kozhatnak az érdeklődők.  Ezek az es-
tek azonban nem a pletykalapok szá-
mára érdekes témákról szólnak majd,
hanem igényesen a művészetről, a
közéletről, illetve minden vendég sa-
ját szakmai sikeréről. 

Az oldott hangulatú program hely-
színe az Erzsébet királyné szálloda
díszterme lesz, ahol welcome drink-
kel fogadják az érkezőket. Minden al-
kalommal egy zenekar teremti meg az
alaphangulatot, majd ezt követően
veszi át a szót a program házigazdája,
Dombóvári Gábor. 

A három részesre tervezett sorozat
első estjének – melyre március 25-én
kerül sor – Eszenyi Enikő színmű-
vész lesz a vendége, a zenei program-

ról pedig a Kaltenecker-Martonosi
duó gondoskodik majd. 

A második esten, április 15-én
Kürti Sándorral, a Kürt Zrt. vezető-
jével találkozhatnak az érdeklődők, a

zenei részben pedig Fábián Juli és
Sárik Péter  lépnek fel. 

A harmadik Vacsora-beszélgetésen,
május 20-án Nagy Bandó András lesz
a vendég, a zenéről pedig a Melange
projekt gon-
doskodik. 

A 18 óra-
kor kezdődő
rendezvény
keretében a
kulináris él-
vezeteknek
is hódolhat
majd a kö-
zönség, a
program zárásaként ugyanis mindig az
adott vendég kedvenc ételét szolgálják
fel. 

A  Vacsora-beszélgetésekre február-
tól lehet jegyeket vásárolni, tekintettel
azonban a hely befogadóképességé-
re, csak korlátozott számban.

-jk- 

Népszerű vendégek, ízletes fogások

Vacsora beszélgetések

Január 19-én mutatták be a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban Kresz Albert
fotóművésznek a hódmezővá-
sárhelyi tanyavilágot megörökítő
képeiből készült könyvét. 

Kresz Albert három éven keresztül,
mintegy harminc alkalommal doku-
mentálta, örökítette meg a pusztuló ta-

nyákat és a bennük élő idős embereket. 
Egy pályázatnak, valamint az önkor-
mányzati támogatásnak köszönhető,
hogy megjelenhetett a vásárhelyi tanya-
világot dokumentáló album, melybe

több mint 300 fotó közül végül 86 kép
került.
– A képek elrendezésekor párokat alkot-
tam, amelyek felelnek egymásra. Ez a
koncepció vonul végig az egész köny-
vön. A szándékom az volt, hogy gondo-
latokat ébresszenek és abban bízom,
hogy az asszociációk megerősítik majd
azt, hogy a tanyavilágnak nem szabad
eltűnnie. 1945 előtt több mint 6 ezer ta-
nya volt Hódmezővásárhely körül, mára
néhány száz maradt. A képekkel a társa-
dalom változási folyamatainak utolsó
pillanatait szociográfiai és művészi erő-
vel igyekeztem összefogni. – mondta el
Kresz Albert fotóművész.

Kresz Albert fotóművész könyvbemutatója

Pusztuló tanyavilág

Bár a Művészetek Háza a Főtér program keretén belül történő fel-
újítása miatt őszig bezárta kapuit, a színvonalas kulturális prog-
ramokat továbbra sem kell nélkülözniük városunk lakóinak.  A
gödöllői intézmények helyet biztosítanak a rendezvények szá-
mára, köztük az Erzsébet királyné szálloda is, ahol márciustól új,
egész estés műsor-sorozattal várják az érdeklődőket a Művészetek
Háza munkatársai. A Vacsora beszélgetések résztvevői olyan szemé-
lyiségek lesznek, akik méltán kerültek a figyelem középpontjába. 

„Az igazgat mondd, ne csak a való-
dit“ címmel tartott előadást Eperjes
Károly színművész a Szentháromság
templomban vasárnap délután. A ze-
nés irodalmi esten a XX. századi Is-
ten-kereső költők verseiből hallhat-
tak válogatást.  
József Attila, Ady Endre, Pilinszky
János, Babits Mihály és Weöres Sán-
dor versein keresztül utazhattak visz-

sza az időbe az est
résztvevői, akik kö-
zül sokan talán elő-
ször hallották eredeti
formájukban, nem a

diktatúra által cenzúrázottan Jó-
zsef Attila sorait, vagy először
gondolkozhattak el azon, hogyan,
milyen úton jutott el a teremtőhöz
Pilinszky János és Nemes Nagy
Ágnes. Ezekkel a versekkel az
irodalomkönyvekben nem találkoz-
hattak. Költemények, amik az ember
szenvedéséről, megváltás iránti vá-
gyáról, és az Isten megtalálásáról

szólnak.  Útmutatók, kifelé a morális
válságból. A verses összeállítást Né-
gyessy Katalin gordonkaművész  já-
téka kísérte.

Rendhagyó irodalom óra

Cenzúrázatlanul
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GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA 2.
KÖTET 

(1867-1945)
Mustra a készülő tanulmánykötetből

Előadások a 
Gödöllői Városi Múzeumban

Időpont:
2010. február 4., csütörtök, 17 óra 

Dr. Farkas József történész: 
A koronauradalom története 

a dualizmus idején

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 

Itt a kastély, vár a bál!
Farsangi mulatság 

kicsiknek és nagyoknak
2010. január 30., 16 órától

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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Az erdélyi Csíkkozmáson született 1893. feb-
ruár 6-án. A csíksomlyói Római Katolikus Ta-
nítóképző Intézetben szerzett okleveles tanítói
diplomát 1912. június 24-én.

A tanítóképző elvégzése után először a Ko-
lozs megyei Jegenyén kapott állást. Majd 1917-
ben messze került a szülőföldtől, Somogy me-
gyében telepedett le, ott vette feleségül a nagy-
szebeni születésű, szintén tanító Schuh Gizellát.
Házasságuk rövid életű volt, Gizella 24 éves ko-
rában meghalt. Közös gyermekük az, 1920-ban
született Dénes, aki képzőművészeti tanulmá-
nyokat folytatott Budapesten, majd 1943-ban
édesapja szülőföldjére, Erdélybe ment, és Csík-
szeredában megalapította a Csíki Székely Mú-
zeumot.

1923-han ismét megnősült, a Kézdivásárhely-
ről származó, Budán élő 18 éves Jancsó Margi-
tot vette feleségül. 1924-ben született közös
gyermekük, Ferenc, akiből gyermekszichológus
lett, és 1956 óta Dániában él. A család 1925-ben
költözött Somogyból Máriabesnyőre, ahol 1926.
január 1-jétől tanítónak nevezték ki a katolikus
elemi iskolába. 1943 őszén áthelyezték Szent-
endrére állami elemi iskolába, ahol igazgató-ta-
nítóként dolgozott. 1943-ig Máriabesnyőn lakott
a Teleki út 5. számú házban, majd Gödöllőn ta-
lált otthonra, a Kossuth Lajos utca 27-ben, ami-
kor ezt a házat lebontották, akkor a Nagy Sándor
közbe költözött. Szentendrei működése alatt is gödöllői
lakos maradt, de ott is bérelt albérleti szobát. Máriabes-
nyőn a Fenyvesi főút 21. szám alatt volt a nyaralója, ami
ma is megvan. 1945 után először Isaszegen, majd Kistar-
csán tanított. Nyugdíjazása után több alkalommal Gödöl-
lőn vállalt munkát. Titkára volt az Országos Katolikus Ta-
nítószövetségnek és az Egyetemes Tanítószövetségnek.
Az első osztály tanítója címmel tanügyi vezérkönyvet írt,
melyben azt a módszert népszerűsítette, hogy minden tár-
gyat mesén keresztül kell megkedveltetni a gyerekekkel.
Rendszeresen publikált tanügyi értekezéseket a Nemzet-
nevelés, Dunántúli Tanítók Lapja, Tanítók Szövetsége cí-
mű szaklapokba.

Gyerekszeretetéről fia így vall: „Apám szerette munká-
ját és a gyermekeket. Gyakran hallottam tőle, hogy a me-
zítlábas szárítói kisleány értékes emberke, mi sem va-
gyunk különbek.”

Az 1920-as évek második felétől kezdett el publikálni.
Először elbeszélésekkel próbálkozott, melyek a Képes
krónika, Új Magyarság, Nemzeti Újság, Magyar család
hasábjain jelentek meg. Őszi napfény című könyvében,
melyet 1926-ban adott ki, első feleségére emlékezett. Ér-
deklődése azonban hamarosan a gyerek- és ifjúsági iroda-
lom felé fordult. Műveiben a székely mese- és mondavi-
lágból merített. Írásaiban gyakran székely tájszólással
szólaltatta meg hőseit, a székely ember gondolkodásmód-
ját próbálta meg visszaadni. Hitt a mese pedagógiai jelen-
tőségében. A szülőföldhöz való ragaszkodás adta írásai-
nak témáját. A Kacsó Balázs: kuruc-sors című, II. Rákó-
czi Ferenc koráról szóló, Máriabesnyőn 1933-ban kiadott
regényével pályadíjat nyert a Hadimúzeum Egyesület pá-
lyázatán, 100 regény közül lett első az övé. Könyveinek
nagy részét az Országos Gárdonyi Irodalmi Társaság adta
ki, melynek 1925 óta rendes tagja volt. A Hadonász Jancsi
tudósításai című humoros ifjúsági regényét az Országos
Ifjúsági Irodalmi Tanács jutalomkönyvnek ajánlotta ele-
mi, polgári és középiskolák számára. Munkatársa volt
számos Ifjúsági lapnak: Az én újságom, Tündérvásár, Ifjú
polgárok, Magyar Cserkész, Kis Pesti Hírlap, Kis Pajtás,
Meseország, a kolozsvári Apostol is rendszeresen közölte
meséit. Aktívan részt vett több irodalmi társaság munká-
jában: névjegykártyája szerint tagja volt az Országos Ifjú-
sági Irodalmi Társaságnak és titkára az Országos Gárdo-
nyi Irodalmi Társaságnak.

1937 decemberében ő maga is alapított egy gyerekúj-
ságot Kicsi Góbé címmel. „Szebb kiállítású, tartalma-
sabb, olcsóbb meselapunk nincs” – írta róla lelkesen Re-
zek Román! A havonta megjelenő meselap előfizetési ára
egy évre 2 pengő volt, egyes szám ára pedig 20 fillér.
Kezdettől Kovács Dénes volt a szerkesztő, de 1939. júni-
usig több munkatárs neve szerepelt a címlapon: Avar
Gyula, Ádám Zoltán, Finta Sándor, Farkas Alberik, Re-
zek Román,Váth János, 1939 júliusától azonban már csak
Kovács Dénes szerkesztő jegyezte a lapot. A 3. számtól
kezdve állandóan szerepelt a címlapon a következő szö-
veg: „Lapunkat az Országos Közoktatási Tanács Ifjúsági
Irodalmi Bizottsága elemi iskolák I-VIII. polgári és kö-
zépiskolák alsó osztályai részére engedélyezte.” Rezek
Románnak is volt a lapban egy nyelvészeti rovata Hogyan

írjunk és beszéljünk? címmel. Néhány ismertebb név is
feltűnt: Erdélyi József, Gazdag Erzsi, leginkább azonban
ismeretlen szerzők írásai jelentek meg a Kicsi Góbéban.
némelyik csak „Feri bácsi”, „Nagyapó”, „Pap bácsi” né-
ven szerepelt. Az írások nagy része azonban a szerkesz-
tőtől, Kovács Dénestől származott, melynek feltehetően
anyagi okai is voltak.

A Kicsi Góbé a székelyföldi kultúrát és embereket
igyekezett népszerűsíteni, erről szólt a címlap is, melyet
Ábrán Zoltán rajzolt: a jobb felső sarokban egy székely
népviseletbe öltözött fiatalember ül egy díszes kemence-
padkán, egy kopjafának tűnő, népi motívumokkal díszí-
tett oszlopnak támasztja a hátát, és olvas, miközben a mo-
solygó napsugár adja neki az olvasáshoz szükséges fényt.
Kovács Dénes megemlékezett a Kicsi Góbéban a szé-
kelység nagy személyiségeiről: meséket közölt Benedek
Elektől, cikket írt Orbán Balázsról, Gábor Áronról, Kő-
rösi Csoma Sándorról. Elfelejtett székely mesék és mon-
dák címmel indított sorozatot. „A Hargita táján így be-
szélnek” – a szerkesztő állandó rovata volt, melyben egy
fiktív székely fiatalember fiktív leveleit közölte székely
tájszólással. Minél többet írt a székelyekről és minél távo-
labb került – térben és időben – a Székelyföldtől, annál
jobban idealizálta szülőföldjét és az ott élő embereket.
Kovács Dénes politizált is a meselapban. Az 1940-es
években sorra követték egymást jelentős történelmi ese-
mények, Felvidék, majd Észak-Erdély visszacsatolása,
ezekről megemlékezett a Kicsi Góbé is. A címlapon ol-
vasható rövid, kissé képletes beszéd:

„Rügy fakad a magyar őszben... Húsz esztendei szen-
vedés után megjelent a <turul madár> s lehullatta fehér
tollát testvéreink között a Felvidéken” vagy Mikszáth
Kálmán Krasznahorka büszke vára című írásának közlése
az alkalomhoz illő volt, de a kormány üzenetének szó sze-
rinti közlése nem illett a meselapba. Időnként az irreden-
tizmus is megjelent. A Pályázat című rovatban olvasható:
„Milyen a tündér? Koncz Gitta III. elemista írja: Nagyon
szép. Ruhája mindig fehér, bokáig érő. Hosszú göndör ha-
ja van. Sajnos nálunk most kevés él, mert csonka édes ha-
zánk. Ha újra Nagy-Magyarország lesz, akkor mi is lá-
tunk tündért s játszunk velük boldogan.”

1941-ben szűnt meg a lap.
Kovács Dénes nagy népszerűségnek örvendett Gödöl-

lőn, elismerték pedagógusi, írói és szerkesztői munkáját.
Rendszeresen publikált a Gödöllői Hírlapba és a mária-
besnyői Kapucinus Rend kiadásában évi rendszeresség-
gel megjelenő Zarándoknaptárba. Rezek Román, a későb-
bi katolikus teológiai író és költő többször is elismerően
írt Kovács Dénesről. „Színmagyar, patakzatos előadását”,
„mondanivalójának magvas választékosságát” és erős
„művészi hitelét” emelte ki. A Góbé meséket, mely Nagy
Sándor festőművész rajzaival jelent meg 1943-ban, a he-
lyi lapban dicsérte. A legjobb meseírók közé sorolta Ko-
vács Dénest. Történeti és vallási tárgyú meséibe hasznos
tanulságokat sző művészi módon – írja a recenzens –‚
mindig megőrizve a mese hangulatát. 

1981. november 27-én halt meg, a gödöllői római kato-
likus temetőben nyugszik.

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

Csiki Kovács Dénes (1893 – 1981) 

Magyarországon egész
éves rendezvénysorozattal
emlékeznek meg Széche-
nyi István halálának 150. év-
fordulójáról. A központi ün-
nepség április 8-án Nagy-
cenken lesz. Az évforduló-
hoz kapcsolódóan Buda-
pesten többek között a
Lánchíd elkészülte előtt egy
dunai evezőstúrával tiszte-
legnek Széchenyi István
emléke előtt. A kenusok azt
a távot teljesítik, amelyet
egykoron Széchenyi is meg-
tett. Nem csak a hazai tele-
püléseken, hanem több ha-
táron túli magyar városban
is lesznek megemlékezé-
sek.

Az emlékévhez  kapcsolódóan a Ma-
gyar Tudományos Akadémia nagy-
szabású Széchenyi-kiállítást rendez, a
Széchenyi Tudományos Társaság pe-
dig konferenciákkal, kiállításokkal és
sporteseményekkel emlékezik. A ren-
dezvénysorozat programjában helyet
kapnak többek között gazdasági, tu-
dományos, kulturális és civil konfe-
renciák, fórumok, kiállítások, koncer-
tek, sportesemények, de megrendezik
a Közép-Európa bált is, melyre a ré-
gió országainak meghatározó képvi-
selőit várják. Az SZTT számít a Szé-
chenyi István örökségét ápoló vala-
mennyi szervezet együttműködésére.

A Deák Ferenc által a legnagyobb
magyarnak nevezett Széchenyi István
sokat köszönhet Gödöllő egykori urá-
nak, ifj. Sina Györgynek, aki jelentős
anyagi támogatást nyújtott terveinek
megvalósításához.

Sina György, akinek hatalmas va-
gyona volt nem zárkózott el a jóté-
kony célú adományoktól, s nem a
gyors vagyonszerzést tartotta szem
előtt. Többnyire olyan vállalkozáso-
kat támogatott, amelyek biztos, de
lassabb nyereséggel kecsegtettek.
Korának magyar főuraival ellentét-
ben felismerte Széchenyi közlekedési
terveinek jelentőségét és gazdasági
előnyeit. Bankárként nyilván mérle-
gelte az üzleti előnyöket, de kereske-
dőként tisztában volt a gyors és olcsó
szállítás számára szükséges közle-
kedési hálózat fontosságával. Sina
György nem csak Széchenyi István
elképzeléseinek egyik fő támogatója
volt, hanem magánvagyonának keze-
lője is.

Az egyik legfontosabb támogatást
Sina a Lánchíd tervének valóra váltá-
sához adta. Amikor Széchenyi életre
hívta a Hídegyletet, Sinát kérte fel,
hogy álljon a vállalkozás élére. A híd
budai oldalán a déli szobortalapzaton
olvasható a következő felirat:

„V. FERDINÁND KIRÁLY OR-
SZÁGLÁSA ALATT, GRÓF SZÉ-
CHENYI ISTVÁNBAN TÁMADT
A GONDOLAT BUDA ÉS PEST

VÁROSOKAT LÁNCHÍDDAL
ÖSSZEKAPCSOLNI S A NAGY
HAZAFI EZEN ÓRIÁSI MŰ KIVI-
TELÉRE BÁRÓ SINA GYÖRGY-
GYEL EGYESÜLT KI IS JÓZSEG
FőHERCEG MAGYARORSZÁG
NÁDORA MINT AZ ORSZÁG
KÜLDÖTTSÉG ELNÖKÉVEL AZ
1848.XXXIX T. cz. ÁLTAL HELY-
BEN HAGYOTT SZERZőDÉST
KÖTVÉN ANNAK ALAPJÁN MÉG
BÁRÓ ROTSCHILD SALAMON
ÉS KAPRIORAI WOODIANER SÁ-
MUEL JÓZSEF CSATLAKOZTAK
A VÁLLALATHOZ. AZ ÉPÍT-
MÉNY TIRNEY CLARK VILMOS
ANGOL MÉRNÖK TERVEI SZE-
RINT, HELYETTESE CLARK
ÁDÁM MÉRNÖK ÁLTAL TIZ ÉV
ALATT VITETETT VÉGHEZ ÉS A
HÍD 1849. NOV 21-ÉN ADATOTT
ÁT A NYILVÁNOS KÖZLEKE-
DÉSNEK. ISTEN ÁLDÁSA LE-
GYEN E MŰVÖN ÉS ALAPÍTÓI-
NAK EMLÉKEZETE ÉLJEN A HA-
ZÁBAN.”

A hazai közlekedés fejlesztésére
több területen is szükség volt, s eze-
ken is Széchenyi Istváné volt a kezde-
ményező szerep, s mellette ott talál-
juk a Sina bankházat, illetve a család
valamennyi tagját támogatóként. Első
részvényesek voltak a Duna Gőzhajó-
zási Társaság megindításakor és a va-
súti közlekedés terén szintén a Sinák
voltak Széchenyi fő támogatói. 

Az, hogy kapcsolatuk messze meg-
haladta az üzleti szintet, kiviláglik le-
velezésük személyes hangvételéből
is, például abból, amelyben Széche-
nyi levélben kéri Sinát, hogy gondos-
kodjon kedvenc szivarjairól. 

„Clark egy csomagot jelez nekem,
melyet Ön útján küld hozzám. Tea
van benne, s talán néhány rajz, Ké-
rem, mentesse ki Ön azt a vám karmai
közül, és küldesse nekem mihama-
rabb, mert különösen a tea után már
valóban sóvárgok. Ez alkalommal
Önnek emlékezetébe ajánlom a jó,
vastag és könnyű Cigarros de los  am-
icos nevű szivarokat, melyekből Ön,

már úgy hiszem, 100-at
küldött, miből holnap-
után az utolsót fogom el-
szívni! 1000 darabot ho-
zatni azonban szíves ígé-
retét tette.”

Sina György többször
is tanújelét adta nagylel-
kűségének. 1838-ban a
nagy pesti árvíz után
40.000 forintot ajánlott
fel az árvízkárosultak-
nak, s több milliós ala-
csony kamatú kölcsönt
folyósított a városnak.

(forrás:
Gödöllői Városi Múzeum:

Az aranyember -
A gödöllői kastély görög ura,

Sina György és fia
Sina Simon)

Egy igazi magyar

2010 – Széchenyi emlékév
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Nem csak kertészeknek

A hibiszkusz

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 30-31.:

dr. Mohai Imre

Tel.: 06-30-9531242

Veresegyház, Bánóczi u. 1.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Az átlagos emberi agy 1,25-1,40 kilo-
gramm, ez mintegy 85 milliárd ideg-
sejtnek felel meg. A méhek agya csak
egy milligramm, ehhez képest a bál-
nák agyának súlya átlagosan kilenc
kiló. Ezzel arányos az agyban találha-
tó idegsejtek száma is. Az értelem
szempontjából melyik a fontosabb, az
agy térfogata vagy a benne található
idegsejtek száma?

Az élővilágban az agyszövet mé-
rete szempontjából óriási különbsé-
gek vannak.

A méhek agyában
egymillió sejtnél is
kevesebb található, a
bálnák idegsejtjeinek
száma meghaladja a
200 milliárdot.

Lars Chittka és
Jeremy Niven brit
kutatók azt vizsgálták,
az agy mérete és a
gondolkodási képes-
ség között milyen a
kapcsolat, mire hasz-
náljuk, ha több idegsejtünk van?

Az agyszövet súlyának növekedése
bizonyos helyzetekben kétségtelenül
növeli a gondolkodóképesség színvo-
nalát is, de a nagyobb agyméret gyak-
ran csak az ideg-rendszer bizonyos

területeire vonatko-
zik. Főleg azoknál az
állatoknál, melyek
kiemelkedő érzék-
szervi képességek
tulajdonosai, például
rendkívüli a látásuk
vagy a hallásuk, az
érzékszerveket kiszolgáló agyköz-
pontok növekedtek. Ugyanez vonat-
kozik a többi élőlénynél jobban, pon-
tosabban mozgó állatokra is. A na-

gyobb agyterület célja a jobb, meg-
bízhatóbb működés. A kutatók szerint
ezekben az esetekben az agy tényle-
gesen nem tud többet, csak ugyan-
azok az idegpályák ismétlődnek sok-
kal gyakrabban, mint a többieknél.

Ez azt jelenti, hogy az ilyen állati
agyban a látott kép nem különbözik
számottevően, de sokkal részletgaz-
dagabb. A méhek parányi agya képes
fölfogni, hogy valami azonos vagy
különbözik, érzékeli a szimmetrikus
és a szabálytalan formákat. Ilyen
szempontból olyan intelligens, mint a
kutya, pedig lényegesen kevesebb
idegsejttel dolgozza fel az informáci-
ókat. A nagyobb állatoknak főleg az-
ért kell több agyszövet, mert testük-
nek nagyobb arányai miatt több izom-
sejtnek vagy nagyobb térfogatú szer-
veknek a szabályozását kell biztosíta-
ni.

A nagyobb agy nem biztosít auto-
matikusan gyorsabb, jobb gondolko-
dást. És persze mint nálunk emberek-
nél, az állatvilágban is nagy különb-
ségek vannak IQ téren. Sokszor az
egyik kutya percek alatt képes meg-
tanulni azt, ami a másiknak akár na-
pokig tart. Ez így természetes.

Tudomány a természetben

Mitől okos egy állat?

A hibiszkusz nem csupán kerti
növény. Konténeres növény-
ként belső udvarok, erkélyek,
nappalik mutatós dísze lehet.

A hibiszkusz fejlődése sokféle termő-
talajon lehetséges, lényeges azonban,
hogy a föld magas szervesanyag-tar-
talmú legyen. A hibiszkusz számára
ideális talaj könnyű és
porózus. Könnyen át-
ereszti a levegőt és a vi-
zet, némi nedvességet
ugyanakkor mégis meg-
tart. Javasoljuk a két
rész földből, két rész tő-
zegből és egy rész finom
kéregből álló keveréket.
Ha a konténeres ter-
mesztéshez kerti talajt
használunk, tőzeg, ké-
reg, komposzt, perlit és
homok hozzáadásával
javítsunk fizikai szerkezetén, illetve
víz- és tápanyagmegkötő képességén. 

Egy 90-150 cm magas növény fel-
neveléséhez a megfelelő méretű
edény 150 cm átmérőjű. A fiatal nö-
vényt a sűrűbb elágazódás érdekében
vágjuk vissza. Mindig hagyjuk meg
az ág külső oldalán elhelyezkedő első
leveleket, így az új hajtás kifelé fog
nőni.

A hibiszkusznak kevés kártevője
van, azok is inkább a belső udvarokon
és az erkélyen nevelt példányokon

fordulnak elő. A szobai hibiszkuszt
más növényről vagy vágott virágról
átvándorolt levéltetvek, takácsatkák
károsíthatják. Ez a probléma a leg-
egyszerűbben inszekticidekkel orvo-
solható, malathion hatóanyagú szert
azonban ne használjunk.

Esetenként előfordulhat, hogy a le-
velek sárgulnak. Ezt okozhatja az
elégtelen vagy túlzott öntözés, vagy a
hirtelen hőmérsékletváltozás. Ha a
növény hullajtja a leveleit, az új leve-
lek előtörését elősegíthetjük, ha a nö-
vényt kissé visszavágjuk. Kizárólag
kereskedelmi forgalomban kapható
növénytápot használjunk, a címkét

mindig figyelmesen olvassuk el. A fo-
lyékony vagy por alakú tápot vízben
oldjuk fel és a talaj felszínére juttas-
suk ki. A szemcsés tápok és a tablet-
ták fokozatosan és egyenletesen biz-
tosítják a növény tápanyaghoz jutását
a kezelésre kiválasztott időszakban.
Kedvező hatású a mikroelemeket is
tartalmazó komplex növénytápok al-
kalmazása.

A hibiszkusz a gyengén savanyú
talajt kedveli (pH 6-6,5). (Ez a nálunk
kapható B típusú virágföldet jelenti.)

Sok hibiszkuszkertész
hetente egyszer öntözi és
tápoldatozza növényét. Ez
is elegendő lehet, napi ön-
tözés mellett azonban ma-
ximális mértékben garan-
tált a növény tápanyaghoz
jutása.

Az egészséges hibisz-
kusznövénynek nincs nyu-
galmi időszaka, akár egész
évben virágozhat. Egyen-
letes tápoldatozás mellett a
növény folyamatosan gyö-

nyörű szép virágokat fog hozni. Ha a
trópusi szépség konténeres nevelése
mellett döntünk, megkíméljük ma-
gunkat a fonálférgekkel és más kárte-
vőkkel, valamint a szárazsággal, a
faggyal és a tápanyaghiánnyal szem-
beni küzdelmektől.

Egyes élőlények irigylésre mél-
tóak, mivel akár több száz évet
megérnek. Számos kutatás
foglalkozik az állatok korával.
Talán náluk van a kulcs az örök
élethez?

Bár az ember a legfejlettebb főemlős,
valamiben mégsem képes túlszár-
nyalni az állatokat. Ami az életkort il-
leti, számos rekordtartó található kö-
zöttük. Némelyikük 10.000 évig él,
ám akadnak, amelyeknek csak né-
hány nap áll rendelkezésükre.

Egy elefánt akár a 70. születésnap-
ját is megérheti, míg az egér legfel-
jebb négy évet élhet. Hogy miért? A
szürke óriás valószínűleg nyugodt

vérmérsékletének köszönheti az em-
beréhez hasonló életkorát. Mivel ván-
dorló állat, könnyen odébbállhat,
hogy élelemben gazdag területeket
keressen. Nincs természetes ellensé-
ge, így többnyire nem kell rá vadászó
ragadozóktól tartania. 

Ezzel szemben az egérnek egészen
más sors jutott, hiszen számos állat-
nak ő jelenti a főfogást. Nem csoda
hát, ha a stressz mindennapos az
életében. Az apró rágcsáló folyama-
tosan élelmet keres. Mindennap test-
tömege 30 %-ának megfelelő magvat
fogyaszt, így egyetlen lehetőséget
sem hagyhat ki, ha finom falatokat
talál.

A déli-sarki tengerben található
egy óriás szivacsfaj, a Scolymastra
joubini, amely akár 10 ezer évet is
megélhet. Ennek az a magyarázata,
hogy ez a többsejtű tengeri élőlény
képes az anyagcseréjét majdnem tel-
jesen lelassítani, szinte egyáltalán
nem mozog, és több száz év alatt jó-
formán semmit sem nő. Kivételes ko-
ra azonban egyáltalán nem irigylésre
méltó. Egy effajta ősszivacs élete
ugyanis eseménytelen. Nagyjából
200 méter mélységben tengeti napja-
it, ahova már egyáltalán nem jut
fény, és a hőmérséklet mindössze
2 Celsius-fok.

A Tiszán látható, a kérészek
csupán néhány napig tartó külön-

leges násztánca.
Bár sokan úgy
vélik, ezek a ro-
varok a legrövi-
debb életű állatok
közé tartoznak,
ez a kijelentés
nem helytálló.
Valójában a tisza-
virág lárvája három
éven keresztül él a
vízben, mielőtt bebá-
bozódna, majd kikel-
ne. Ezután mindössze
négy napig él kifejlett
rovarként, és csupán a
párkeresés, a párzás
foglalkoztatja. A
megtermékenyítés
után lerakja petéit a
vízfelszínre, majd el-
pusztul.

A termetes kutyák
sokszor a fajtájukra jel-
lemző specifikus beteg-
ségekben szenvednek –
például a juhászkutyák-
nál gyakoriak a csípő-
ízületi problémák. Ezek
az állatok egyébként is
átlagosan mindössze 10-
15 évig élnek. Emellett a
juhászkutyák gyorsab-
ban öregednek. Egyes
fajták pedig (például a
dogok) jóval nagyobb
eséllyel számíthatnak ke-
ringési gondokra. Hogy a
korai elhalálozás, illetve

a megbetegedés rizikója minimális le-
gyen, érdemes a kiskutyákat megbíz-
ható tenyésztőtől vásárolni, aki
egészséges állatokat tart. 

Talán létezik egy titkos kód, amely
a hosszú élet titkát rejti? Valószínűleg
a génekben kereshető a megoldás. Er-
re a legjobb példa a grönlandi bálna.
A melegvérű emlős több ezer kilomé-
tert úszik vadász-, illetve párzási terü-
letei között, eközben szinte minden
tartalék energiáját felhasználja. Nor-
mál helyzetben nem ez a hosszú élet
legjobb előjele. A kutatók elemezték
az állatokban található aminosavakat,
és kiderült, a bálna akár 200 évig is
élhet. Génjei ugyanis megóvják a ko-
rai haláltól. Az Északi-tengernél élő

eszkimók néhány éve egy ritka pél-
dányra akadtak. A bálna gyomrában
olyan dárdahegyet találtak, amelyet
már az 1880-as évek óta nem használ-
nak...

Az emberiség, amíg világ a világ,
kutatni fogja a hosszú (és örök) élet
titkát. De azért az sem mindegy, hogy
ezt az életet milyen minőségben éljük
le, hiszen sokszor mi magunk va-
gyunk saját életünk megrövidítői.

Állati dolgok

A hosszú élet titka

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 25-31-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Február 1-7-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

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.

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 fórum1 százalék

A Gödöllői Kazinczy Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány megkö-
szöni mindazoknak, akik 2008-ban személyi jövedelemadójuk 1 százalé-
kát, összesen 536.996.- Ft-ot közhasznú alapítványunknak adományozták. 

Ezt az összeget a tornaterem kialakításához, valamint festékek, barká-
csoláshoz szükséges anyagok beszerzésére fordítottunk. 
Szíves felajánlásaikat továbbra is várjuk és köszönettel fogadjuk.

Számlaszámunk: 10103836-46203600-01000000
Adószámunk:       18691360-1-13

Köszönettel:
Az alapítvány kuratóriuma

1 százalék

A Gödöllői Művésztelep Alapítványt a Gödöllői Városi Múzeum hozta
létre 1991-ben a XX. század eleji szecessziós művésztelep tárgyi- és doku-
mentumanyagának gyűjtésére és gondozására, a művészteleppel kapcso-
latos tudományos és közművelődési tevékenység támogatására. 

Kérjük, adójának 1 százalékával támogassa az alapítvány munkáját.

Gödöllői Művésztelep Alapítvány adószáma: 19179148-2-13

1 százalék

Tisztelt zeneszerető barátunk!
Tisztelt leendő támogatónk!

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Alapítvány 2003 óta a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar fenntartó-
ként biztosítja a közel három évti-
zede működő zenekar művészeti,
kulturális tevékenységének felté-
teleit.

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Színvonalas munkájával, értékte-
remtő hangversenyeivel hozzájá-
rul az egyetemes és a magyar zenei
kultúra és kulturális örökség köz-
vetítéséhez, ápolásához, terjeszté-
séhez. Folyamatosan jelen van Gö-
döllő város és kistérsége, vonzás-
körzete kulturális életében.

Kérjük, támogassa a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar Alapítványt adója
1 százalékával.

Adószámunk: 18700190-2-13

Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma és a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar

Tagsága

Forrás – köszönetnyilvánítás

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. december 17-
én 14 órától tartotta karácsonyi ünnepségét a rászoruló családok számára. A
műsort a Polgármesteri Hivatal Családi Irodája szolgáltatta. Az ünnepség
keretében 100 család számára tudtunk ajándékcsomagot átnyújtani.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán 2009. december 21-én 16 órától került
megrendezésre a karácsonyi ünnepség, ahol ünnepi műsorral, vacsorával,
ajándékok átnyújtásával ünnepeltünk a szálló lakóival.
Ezúton szeretnénk minden kedves támogatónknak köszönetet mondani,
akik adományaikkal, közreműködésükkel segítettek bennünket az ünnep-
ségek lebonyolításában és az ajándékcsomagok összeállításában.

Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Kistérségi Társulása

Ajánlattételi felhívás

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társu-
lása vállalt feladati közé tartozik a települések egészségügyi feladatai-
ban történő együttműködés. A lakosság egészségvédelme érdekében a
Társulás a Gödöllői kistérség teljes területén egészségügyi szűrőnapo-
kat kíván szervezni a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

A Társulás ajánlattételi felhívást tesz közre, melyre azon szervezetek jelent-
kezését – ajánlatát – várja, amelyek a Gödöllői kistérség valamennyi tele-
pülésén történő egészségügyi szűrőnap megszervezését vállalják az alábbi
kritériumok alapján:

Az ajánlatban röviden kerüljön ismertetésre:
• a vállalásra kerülő vizsgálati típusok, (külön azok, amelyek minden tele-
pülésen minden alkalommal megszervezésre kerülnek, valamint külön,
amelyek közül opcionális lehetőség van a választásra), 
• a szervezést bonyolító szervezet milyen orvos-szakemberekkel kíván
együttműködni,
• részletes árajánlat és 
• a szűrőnapok tervezett időbeosztására vonatkozó elképzelések. 
Az ajánlathoz a kistérség területén szervezett szűrő napok szervezéséről re-
ferencialista csatolása szükséges.  

Az ajánlatokat írásban várjuk legkésőbb 2010. február 5-ig. A felhívás-
sal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető munkatársunktól, Kovács Gergő
Pétertől a +36/70-514-5854-es telefonszámon.

Gödöllő, 2010. január 18. Dr. Gémesi György sk.
elnök 

A Gödöllői Kazinczy Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Közhasznúsági jelentés a 2008. évről

Engedély száma: 1. Pk.60.104./2001/5.
Adószám: 18691360-1-13

1. Számviteli beszámoló
(adatok e Ft-ban)

ESZKÖZÖK  1.082 FORRÁSOK 1.082
A. Befektetett eszközök 328 C. Induló tőke 78
B. Forgóeszközök 538                      D. Tőkeváltozás    664    
E. Céltartalék 0 F. Tárgyévi eredmény            378

2. Az alapítvány részére központi állami támogatásból, a személyi jövedele-
madó 1 %-ából a tárgyévben befolyt   összeg: 537 e Ft.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok e Ft-ban)
Anyagi jellegű ráfordítások 56
Értékcsökkenési leírás 44
Tárgyi eszköz vásárlás 159 

4. Az alapítvány 2008. évben a közhasznú tevékenység keretében nem nyúj-
tott pénzbeli juttatásokat.

5. Az alapítvány központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénz-
alaptól, a helyi önkormányzattól, önkormányzati társulástól és mindezek szer-
veitől támogatást nem kapott.

6.  A vezető tisztségviselők 2008. évben juttatásban nem részesültek.

7. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

Az alapítványi célnak megfelelően udvari játékszereket, csoportszobai fej-
lesztő eszközöket vásároltunk.
Köszönjük a támogatásokat, melyek nagymértékben segítik gyermekeink
személyiségfejlesztését. A jövőben is várjuk, és köszönettel fogadjuk a sike-
res működésünket segítő felajánlásokat.

Számlaszámunk: 65600168-11047832
Az alapítvány kuratóriuma
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EXTRA AJÁNLATUNK!
Február hónapban az Erzsébet királyné
Étterem minden hétvégén (szombat,
vasárnap) 50 % kedvezményt biztosít

az étlapon található ételek árából.

Február27-én (szombaton)
10-18-óráig Gödöllői Esküvő Kiállítás

a szálloda rendezvénytermeiben.

Februárban Vadnapok az étteremben!
Minden fajta vadétel kedvező áron!

Ízelítő ételeinkből:
szarvassült narancsos almával, libamájjal,

vargányával és konyakmártással; vargányás
vaddisznópörkölt burgonyafánkkal;

vadnyúlcomb vadasan, olivás sajtkenyérrel

Február 14-én (vasárnap)
Valentin napi menü

Kedvcsináló:
fésűs kagylóban tálalt fokhagymás, tejszínes

parajágyon sült Vénusz kagylóhús;
szerelembe esett vadkacsák erőlevese

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 Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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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 

Ausztriában vett részt egy nemzetközi junior verse-
nyen Deák Nagy Marcell, a GEAC-SZIE atlétája. 

A 400 méteres táv specialistájának számító junior
korú versenyző Bécsben, az ASVÖ Gálán kiváló fu-
tást produkált 400 méter síkon, amivel jelentősen
megjavította a fedettpályás, harminc éve fennálló (!)
junior csúcsot. Eredménye: 47,08 mp (régi: 47,61
Szalai József 1980/Bécs).

Ugyan a magyar bajnokság szünetel,
azért bőven van esemény a futsal háza
táján. Többek között azért, mert hazánk
rendezi a VI. futsal Európa-bajnokságot
(helyszínek: Budapest és Debrecen). Az
első ízben 12 csapatos Eb döntőben a
magyar válogatott sajnos idő előtt bú-
csúzott a vasárnap véget ért csoport-
küzdelmeket követően, ugyanis az A
csoportban mind Azerbajdzsán, mind
Csehország csapatától vereséget szen-
vedett.

Nagy meglepetés ez, ugyanis min-
denki, még a nemzetközi közvélemény
is a nyolc közé várta a mieinket, ami
hozzá kell gyorsan tenni, a maximum is
lett volna a csupa amatőr játékosokat
felvonultató mieinktől. Kozma Mihály
legényeinek végül nem sikerült hazai
környezetben kivívni a továbbjutást. A

keddi nyitó mérkőzésen az öt
brazil játékossal és brazil edző-
vel bíró azeriektől 3:1-es vere-
séget szenvedtünk, de mindenki
bízott a csehek elleni sikerben

(ők 6:1-re kaptak ki az azeriektől), ami a

továbbjutást jelenthette volna. Nos, a
szombati találkozó a 25. percig maga
volt az álom, ugyanis ekkor az egykor
Gödöllőn is megforduló Lódi Tamás,
valamint a győri Dróth Zoltán két-két
góljával 4:0-ra vezettünk. Ezek után
azonban rémálommá vált a meccs. A
csehek a 24. perctől vészkapussal tá-

madtak, ami végül be is jött nekik, ugyan-
is 5:4-re megfordították az állást. Már ez
is drámai volt a maga módján, de ami
ezek után következett, az maga volt a
pokol. Gyurcsányi Zsolt egyenlített,
ekkor már csak 40 másodperc volt hátra

a mérkőzésből. Tombolt a 7000 né-
ző a Papp László arénában, hiszen a
döntetlen magyar továbbjutást ért
volna. Az „i“-re a pontot a vendégek
tették fel, akiknek a kockázatválla-
lásuk gyümölcsöző volt és ismét
gólt szereztek és nyerték 6:5-re a ta-
lálkozót, ezzel kiejtve a magya-
rokat.
A negyeddöntő párosítása (lapzár-
tánk után játszották): Azerbajdzsán

– Ukrajna, Spanyolország – Szerbia,
Oroszország – Portugália, Olaszország
– Csehország

Az elődöntőket csütörtökön Debre-
cenben, míg a döntőt és a bronzmeccset
január 30-án szombaton szintén a Haj-
dú-Bihar megyei megyeszékhelyen ren-
dezik. -lt-

Előző heti számunkban arról tudósítot-
tunk, hogy a TEVA-Gödöllői RC csapa-
ta parádés játékkal verte a Vasast a női
extraliga középszakaszának 2. játéknap-
ján. Nos, az elmúlt héten előbb a pokol-
ban, majd majdhogynem a mennyben
érezhették magukat a mieink, de végül a
földön ragadtunk. A hét közepén a Nyír-
egyháza csapatánál vendégeskedett De-
me Gábor alakulata, majd a bajnoki
címre legnagyobb eséllyel pályázó,
címvédő BSE csapatát látta vendégül. A
mérleg: egy sima és egy balszerencsés
vereség.
A nyírségi vendégjátékon szó szerint be-
fagyott a gépezet. Női szeszély, akár így
is nevezhetnénk a rövidzárlatot, bár er-
ről azért többről van szó. Nem sikerült
átmenteni a Vasas elleni formát, így nem
volt meglepő a sima vereség, ami a vég-
elszámolásnál még fájó pont lehet. Fel-
tűnő, hogy az idén idegenben nem na-

gyon megy a játék.
A BSE-FCSM ellen a nyíregyházi pro-
dukciót végigélők csak a tisztes helytál-
lásban reménykedhettek. Bajáriné Pes-
ti Anikóék máshogyan gondolták és ki-
heverve a pocsék játék okozta sokkot,
hazai környezetben majdnem meglep-
ték a bajnoki és a kupacímet is védő vá-
rosmajoriakat. Persze, ezért sajnos nem
jár győzelem. Az első szettet a mieink
nyerték, majd a BSE következett. A har-
madik felvonás ismét a miénk lett, de a
következő szettetben egalizáltak a ven-
dégek, így jöhetett a parádés mérkőzés
döntő játéka. Gyorsan elhúzott 2 ponttal
a bajnok, de ezek után gödöllői percek
következtek. 5:2, majd 7: 3 ide, de so-
kadszor magára találtak a látogatók és
10:10-nél utolérték a mieinket, sőt,
13:10-re fordítottak is. A feltámadás a
gödöllői oldalon is megvolt, 13:13 lett
az állás, majd 14:14, de az utolsó két

pont a BSE csapatáé lett, így ők örülhet-
tek a győzelemnek. Parádé és rövidzár-
lat, ez jellemzi a lányok hazai és idegen-
beli játékát az idei bajnokságban, már-
mint ami a produkciót illeti. Szegény
embert még az ág is húzza, szokták
mondani, nos ez most a gödöllői lá-
nyokra is igaz, ugyanis Széles Petra
után ismét egy húzóember, Szűcs Zsu-
zsa dőlt ki a sorból, aki a második szett-
ben szenvedett térdsérülést. A diagnózis
szerint nem szenvedett szalagszakadást,
bár 1 hétig pihentető gipszet kapott.
Utána remélhetőleg visszatérhet a csa-
patba.

Az elmúlt év decemberében járt le a
Margita „344,2“ Turisztikai és Sport
Egyesület előző elnökének, Pálffy Ti-
bornak a mandátuma, és mivel nem kí-
vánta a továbbiakban betölteni az elnöki
pozíciót, új vezetőt választottak a tagok.
A döntés a közel 15 éve az egyesületben
tevékenykedő és sportoló Kristóf
Zsoltra esett, aki nagy örömmel vállalta
el a pozíciót. Erről beszélgettünk vele.

– Közel 15 éve vagyok az egyesület
kötelékében, így mondhatni, hogy nagy
a kötődésem. Az első időszakban kerék-
pároztam, majd áttértem a futásra, mely-
ben több száz versenyen vettem részt.
Az egyik legjobb eredményemet a ta-
valyi Duna-menti szupermaratonon ér-
tem el, amit megnyertem, valamint a ha-
gyományos téli Mátra futóversenyen
már több ízben értem el első helyezést –
mondta el Kristóf Zsolt. 

– Miben lesz más az egyesület?

– Először is köszönetet kell monda-
nom az elődömnek, aki nagyon jó mun-
kát végzett éveken kereszül. A vezető-
ség három helyen változott. Greif Éva
és én maradtunk, míg három új taggal,
Balogh Károllyal, Kobzi Andrásnéval
és Aradszki Ildikóval bővültünk. Min-
den jó dolgot szeretnénk megtartani, de
nyitni szeretnénk más területekre is, te-
hát nem csak a futóversenyekben gon-
dolkodunk. Elindítottunk az iskolákban
egy olyan programot, ami remélhetőleg
majd azt eredményezi, hogy a jövőben
sokkal többen vesznek részt a rendez-
vényeinken. A program lényege, hogy
amelyik iskola az éves összesítésben
százalékos arányban a legtöbb diákot
delegálja vándorserleget kap az egyesü-
lettől. Nyugodtan mondhatom, hogy
legfőbb célunk a tömegesítés lesz.

– Milyen programokkal készülnek
az idén?

– Éves szinten hat túrát rendezünk,
ezeken kívül rövidebb túrákat is szeret-
nénk beiktatni, annak érdekében, hogy
azok is részt tudjanak venni a rendez-
vényeinken, akiknek elég a kisebb táv
is. Marad a hagyományos Margita kupa,
ez jól bevált és sikeres volt eddig is. Áp-
rilis elején szeretnénk a vakok és gyen-
génlátóknak egy túrát szervezni, ezzel
kapcsolatban zajlanak az egyeztetések.

– Említette, hogy kicsit más terüle-
tek felé is nyitnak majd. Pontosan mi-
re gondolt?

– A gyaloglást és a tömegsportot sze-
retnénk megerősíteni, továbbá a város
által rendezett versenyeknél is besegí-
tünk majd. A Szabadság napi rendez-
vénysorozat keretében lesz egy félmara-
toni verseny, melyet a várossal közösen
rendezünk majd. Nagyon fontos célunk
még, hogy növeljük a taglétszámunkat,
amely jelenleg 58 fő. Várunk tehát sok
szeretettel minden érdeklődőt a verse-
nyeinken. A honlapunk is új. Aki több
információt szeretne megtudni rólunk
az megteheti a www.margita344-2.hu
weboldalon.

Időpont: február 6.
Távok:12-20-40 km
Helyszín: Gödöllő Erkel Ferenc
Általános iskola

Rajt:reggel 7-9 óráig
Nevezési díj: 800.-/Ft
Információ: 06/30-2092828
www.margita344-2.hu

Az elmúlt hétvégén a Gödöllői Sport
Klub több korosztályos csapata is pá-
lyára lépett különböző tornákon. A
Táncsics Mihály úti fedett műfüves lé-
tesítményben 5 korcsoportnak rende-
zett tornát a GSK. A Téli kupának el-
nevezett műfüves focitornán az 1998-
as (10 csapat), az 1997-es (8), az 1995
(8), az 1994-es (10) és a 2003-as (8)
csapatok versengtek; az öt korosztály-
ban összesen 44 csapat vett részt.
A ’94-es tornán egy ezüstérem és egy
7. hely volt a termés, a ’97-es csapat

bronzérmes lett, a ’98-as gárda a 6. he-
lyen zárta a napot, a 95-ös tornán egy
6. és egy 8. hely jutott a GSK csapa-
tainak, míg a legkisebbeknél a 4. he-
lyen zárt a gödöllői csipet-csapat.
A klub 1996-os korosztálya az elmúlt
hétvégén Esztergomban vett részt egy
16 csapatos tornán és végzett a 3. he-
lyen. A gödöllői srácok a csoportból a
2. helyen jutottak tovább, majd a nyolc
között a későbbi győztes szlovák Lé-
va, a szintén szlovák Komárno, vala-
mint a házigazda Esztergom ellen mér-

kőztek a négy közé jutásért. Sikerült is
eljutni az elődöntőig, ahol az FTC volt
az ellenfél, akiktől csak büntetőkkel
kaptak ki a mieink, így a bronzéremért
játszhattak az Újpest ellen. A sors itt
visszaadta azt, amit az elődöntőnél el-
vett. A végig vezető mieink ugyan egy
másodperccel a vége előtt gólt kaptak
és ismét büntetőzni kényszerültek,
ahol a torna legjobb kapusának válasz-
tott Dobi Gergő egy hétméterest hárí-
tott, így a GSK U14-es csapatáé lett a
3. hely.
A 2000-es és a 2001-es csapatok
Gyöngyösön vendégszerepeltek, ahol
mindkét gárda a 4. helyen végzett, ami
jónak mondható a hat csapatos tornán.

-ll-

Röplabda – Pokolból a mennybe, de végül félúton megálltak

Kettős vereség, de micsoda különbség

Extraliga, nők, középszakasz, az 1-4.
helyért, 3. forduló
Euroaszfalt NRK Nyíregyháza – TEVA-
Gödöllői RC 3:0 (18, 20, 11) 
Extraliga, nők, középszakasz, az 1-4.
helyért, 4. forduló
TEVA-GRC – BSE-FCSM 2:3 
(20, -15, 21, -16, -14)

Szabadidő sport – Váltás a Magritánál

Kristóf Zsolt az új elnök

Futsal – Európa-bajnokság

Idő előtti búcsú

Labdarúgás – Utánpótlás tornák

Három érem a mérleg

Atlétika – 30 éves csúcs dőlt meg

Deák Nagy Marcell parádézott

Immár ötödször rendezték meg a Gö-
döllői Sakkbarátok a fiatalon elhunyt,
egykori vezetőjük, Tímár Zsolt emléké-
re létrehozott emlékversenyét. Idén is
több helyről érkeztek játékosok: Duna-
harasztiból, Vácról, Aszódról, Kistar-
csáról, Gyöngyösről és természetesen
Gödöllőről. A győztes idén a veterán vá-
ci szinekben versenyző Zala Gyula lett,
veretlenül és elnyerte az önkormányzat
által felajánlott serleget. A második he-
lyen a tehetséges gödöllői Reznák Atti-
la elnyerte az ifjúsági játékosnak járó
serleget. Harmadik helyre szintén gö-
döllői került, a mesterjelölt Nagyajtai
Gábor. Nagy Adrián ifjúsági játékos és
a korábbi gödöllői szakosztályvezető,
Varga Mihály a legjobb veteránnak
járó könyvjutalmat vehetett át. A díjakat
Zsolt édesanyja adta át, mint minden al-
kalommal.

Sakk csapatbajnokság – Vere-
ség Turán

Nem várt balszerencsés vereséget szen-
vedett a GSBE második formációja a
Galgavidék csapatától. A testvércsapat
vezetője, edzője és éljátékosa, mint ven-
dégjátékos gödöllői szinekben verseny-
ző Tóth Máté volt. Az utolsó két játsz-
mában a gödöllői Fehér Mihály és Ve-
res István nyert állásban mattot nézett
be. Vereségével a csapat visszacsuszott
a negyedik helyre. A gödöllőiek négy if-
júsági játékossal ültek le, közülük kettő
újonc volt.
Galgavidék-GSBE II  7,5-2,5
Következő mérkőzések:
Január 31., NB II.: Dunaharaszti II. –
GSBE
Február 7., Pest megye I. osztály: GSBE
II. – Vác III.

Margita „344,2“ Turisztikai és Sport Egyesülete
Téli Margita Gyalogos teljesítménytúra

Sakk – V. Tímár Zsolt emlékverseny

Gödöllői második hely



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik Karácsony Istvánt utolsó útjára
elkísérték, és részvétükkel osztoztak fájdal-
munkban. Gyászoló család.

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! Zsámbok
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,
rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű mel-
léképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcs-
fák és díszfák vannak. 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 KIVI-TELEZÉSŰ
4 szoba +nappali dupla garázs klíma
víztisztító riasztó CSALÁDI HÁZ Isaszegen,
csendes utcában eladó Iár 26 MFt
ÉRDEMES MEGNÉZNI! 20-772-2428 

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

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

* JÓ  VÉTEL! 2 szobás lakás 1 szobás
áráért! Gödöllő központjában 45 nm-es 2
szobás lakás, alacsony rezsivel, alacsony
közös költséggel,  szabályozható fűtéssel
eladó. Iár 8,5 MFt    20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

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

* Szadán csendes mellékutcában 3 félszo-
ba +nappalis, 2 fürdőszobás 1993-ban
épült, garázsos, alápincézett családi ház
1350 nm-es szép telken eladó. Iár: 18,5 MFt
20-772-2429 

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

* Jó vétel! Palotakerten korszerűsített
fűtésű parkra néző  2 szobás, 64 nm-es
lakás Iár 9,6 MFt 20-7722429

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

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

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

* Gödöllőn 3 szoba nappalis, dryvitszigetelés-
es új építésű ikerház kocsibeállóval eladó ár
kulcsrakészen 23,5 MFt 20-7722429

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

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

* Egyedi vétel! Sürgősen eladó Gödöllőn
könnyűszerkezetes ház, parkosított,
gyönyörű, öntözőrendszeres 840 nm-es
telken 3 szoba nappalival, hangulatos
terasszal Iár 27 MFt 20-772-2429

* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szobás maga-
sföldszinti konvektoros lakás Iár 10,9 MFt
20-8042102

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

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

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

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

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

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

* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2
szobás, (földszint, I-II.-III.emeleti) konvek-
toros téglalakást 13 MFt- ig ! 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, kétszintes, 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 központ-
ban, 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 konvektoros
fűtésű, I. emeleti, felújított, erkélyes lakás.
58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

* Kerepes-Szilasligeten 2 szobás társasházi
öröklakás konyhával fürdőszobával, külön WC-
vel. A lakáshoz 13 m2 terasz tartozik, amelyre
minden helységből ki lehet lépni. Kiépített
saját fűtési rendszerrel fűthető. Iá: 17,9 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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, nap-
pali+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 felújí-
tott (új tető, szigetelés, villany- 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 családi ház, 720 nm-
es telekkel. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Belvárosban kifogástalan
állapotú kétszintes, 73+30 m2-es tár-
sasházi öröklakás.2 szoba+nappali, konyha,
kamra, fürdőszoba, WC. Egyedi cirkó fűtés.
Iá: 24 mFt. Érd.: 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb
részén teljesen felújított 130 nm lakóterű,
nappali + 4 szobás családi ház, 1108 nm-es
telekkel. Iá: 42 mFt. Tel: 20/9194-870
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HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



* Gödöllőn a Szt. János utcában magasföld-
szinti, 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

* Kerepes-Szilasligeten 110 m2-es tégla
építésű, összközműves családi ház: 4 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, WC, pince, garázs,
cirkó fűtés. Melléképületekben külön
lakrészek. Iá: 29 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesliget-
ben 2006-ban épült, nappali + 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

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

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

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

* Eladná vagy bérbe adná ingatlanát?
Szeretné, ha hirdetései mégis az elsők
között legyen? Keressen minket! E-mail:
gyorizsolt.holdingatlan@gmail.com web:
http://holdingatlan.sytes.net Tel: 06/20-
278-52-42

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

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

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

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

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

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

* 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

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

* Palotakerten földszinti 1 szoba összkom-
fortos, felújított, berendezett 40 nm-es
lakás eladó. Tel: 0036 (30) 9446-816

* 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, legkorszerűbb tech-
nológiával épült, extra energiatakarékos.
Burkolatok nélkül. +36(30) 9355-737

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

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

* 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 forin-
tért Veresegyház Rózsadombján. 128 nm 3
szoba, nappali, garázs, 190 nm telekkel.
Aszfaltozott út, összközmű, egyedi fűtés.
Érd: +36-20-9748-362

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

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

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

* Eladó Gödöllőn kertvárosban egy családi
ház ÁR ALATT! Családi okokból. 1998-ban
épült 130 nm-es, 400-s telken. Parasztház jel-
legű, tetőtér beépítésű, 4 szobás, nappalis,
amerikai konyhás új stílusú + melléképület.
Extrák: klíma, Internet, csatorna. Építési
telket beszámítok 8-9 M-ig. Ár 22,8-ról 18,8-
ra csökkenő! Tel: +36-70-582-8950 du 16-tól
18:30-ig hívható. Csak komoly érdeklődők
hívását várjuk! Ingatlanosok kíméljenek!
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* Isaszegen kétlakásos házban 110 nm-es
lakás 900 nm-es telken, mellette jól bejára-
tott 80 nm-es üzlettel (jelenleg italbolt) együtt
eladó. Iár: 20,5m Ft. Tel: +36-30-4-948-518

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt
és külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztás-
ban, közművesítve. Tel: +36-30-250-7981

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

ALBÉRLET KIADÓ

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

* Gödöllőn a központban 61 nm-es, 2+fél
szobás, ill. 2 szobás, teljesen felújított és áta-
lakított, I. emeleti erkélyes lakások KIADÓK,
(pincével, tárolóval bútorozva vagy bútorozat-
lanul). Érd: 28/411-086; 0620/9194-870

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

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

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

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

* 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

* Gödöllőn, Dózsa Gy úti Zöld társasházban
12 nm-es egyedi gázfűtésű, földszinti hely-
iség kiadó. Saját gáz- és villanyóra van. Tel:
+36-30-9344-525

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

* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, kon-
vektoros bútorozott lakás hosszútávra. 2
havi kauciót kérünk. Tel. +36 (20) 289-
4854, +36 (20) 362-5540

* Gödöllőn a Kör utcában egy szobás lakás
kiadó. Tel: +36-28-411-938

* 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

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

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

* Kiadó! Paál L. közben 50 nm-es, konvek-
toros, 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 kaució. Tel: +36-30-500-7028

* Paál László közben, 4. emeleti, egyedi
fűtésű, bútorozott, 1,5 szobás lakás alac-
sony bérleti díjért kiadó. 2 havi kaució szük-
séges. Tel: +36-20-558-7080

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

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

* Palotakerten földszintes, 1 szobás, bútoro-
zott lakás kiadó február 1-től kiadó. 35e +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: +36-30-4-948-518

* REMSEY KRT. 2. emeleti, bútorozott, 2
szobás, vízórás, távfűtéses lakás kiadó: 55
ezer Ft + rezsi + 2 havi kaució. Ugyanott
mélygarázsban garázs kiadó. 15 ezer Ft/hó.
Tel: +36-30-900-6421

* Kiadó Gödöllőn különálló épületben szoba,
konyha, fürdőszoba bútorozva. 40.000 Ft +
rezsi + kaució. Érd: 20-253-4344

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

* Gödöllőn Szt. János utcában 30 nm-es
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Kaució
szükséges. Tel: +36-252-4674

* Másfélszobás, gázkonvektoros, egyedi
vízórás lakás alacsony rezsivel kiadó.
Februári költözés. Érd: +36-30-270-7119

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

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

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

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

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

* 48 ezer forintért kiadó teljesen külön
bejáratú - kis szoba, főzőfülke, WC-
zuhanyzós – lakrész. Rezsi nincs! Február
1.-től költözhető. 1 havi kaució szükséges.
Tel: +36-20-9734-738

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

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL
SZOBÁS LAKÁS februártól kiadó, bútorozva
vagy bútorozatlanul. Tel: +36 (70) 640-0656

* Gödöllőn a Thököly I. utcában, csendes
környezetben 90 nm-es családi ház gondo-
zott kerttel kiadó március 1.-től. Kaució nem
szükséges. Tel. +36-20-3141-725

* KAZINCZY krt. 2 szobás, gázkonvektoros,
bútorozott, erkélyes LAKÁS KIADÓ. Kaució
szükséges. Ugyanitt MATEMATIKA
KORREPETÁLÁST VÁLLALOK. Tel: +36-30-
609-8707

* Gödöllő központjában elegáns 1. em.
padlástéri külön bejáratú, egyedi fűtésű, új
építésű 90 nm-es légkondicionált, részben
bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért kiadó.
Irodának is. (30) 231-6448, (30) 9617-621

* Gödöllő központjában 3 szobás földszin-
ti, utcai bejáratú lakás egyedi fűtéssel 80e
Ft/hó irodának is kiadó. +36 (30) 9617-621

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

* Szent János utcában 1 szobás, gázfűtés-
es, erkélyes, bútorozott lakás február 1.-től
hosszútávra kiadó. 50 ezer Ft + rezsi. Érd:
+36-1-217-8008 du. 5 óra után.

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

* Kiadó házat, lakást, üzletet keresünk bér-
lőink részére 20-944-7025  SÜRGŐS

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

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

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

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

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

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

* Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS
ELADÓ. Tel: 0036 (20) 466-0341

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

* Gödöllő belvárosában, legfrekventáltabb
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 szolgáltatásra 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. Érdek-
lődni: +36-30-387-5633

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

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

IKERHÁZI LAKÁSOK:
*A Fenyvesben most épülő 2 lakásos
társasházban 85 nm-es, 3 szobás
lakás 300 nm-es telekrésszel, kulc-
srakész állapotban eladó. Iár: 19 mFt. 
*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, kulc-
srakészen 27 mFt-ért eladó.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telekkel, pincével, mel-
léképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Fenyvesben 640 nm-es telken, 94
nm-es, most épülő, nappali + 3
szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakások, garázzsal, szerkezetkészen
eladók. Irányár: 20 mFt.

LAKÁSOK:
*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43
nm-es, földszinti lakás sürgősen
eladó. Iá.:9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen
felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros
fűtésű, téglaépítésű, frissen felújított
lakás eladó. Iá: 9,5 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, cirkógáz fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 8,8 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali
+2 szobás társasházi lakás, zárt gép-
kocsi beállóval eladó. Azonnali
költözés. Iá: 22,5 mFt.
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-
es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglalakás eladó.  Iá: 9,5 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali

+ 3 szobás, étkezős, téglaépítésű,
egyedi fűtésű 2. emeleti, régi

építésű, napfényes lakás, osztatlan
közös kerttel eladó. Iá.: 22,5 mFt.

KIADÓ INGATLANOK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, pár percre a
központtól, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával,
nagy teraszokkal) kiadó. Lakásnak,
irodának, egyaránt alkalmas. Bérleti
díj: 300 e Ft/ hó+ rezsi.
*A Dobó Katica utcában 58 nm-es,
1+2 félszobás, tetőtéri lakás
hosszútávra bérbeadó, kert-
használattal. Kéthavi kaució szük-
séges.  Bérleti díj: 80 Ft/ hó+ rezsi.
*A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház hatalmas
panorámás telken, garázzsal
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj:
200 e. Ft./hó+ rezsi.



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

* Kertes háznál GARÁZS KIADÓ.
(Raktározás céljára is.) Tel: +36-28-418-204

ÁLLÁS

* Pedagógiailag/gyermeklélektanilag
képzett babyszittert keresek Szadára 2,5
éves babucim mellé. Nem baj, ha idegen
anyanyelvű (sőt!) és ha férfi. 06 70 7789478

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

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

* TAPASZTALT KÖNYVELŐ állást keres.
Számviteli ismeretekkel (mérlegképes folya-
matban), több éves gyakorlattal, SAP,
COBRA program ismeretével munkát kere-
sek. Azonnali munkakezdéssel. Tel:
+3620/539-8696

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

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

* KOZMETIKUST KERESEK. Tel: 20-440-4261

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

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

* Gödöllő központjában lévő szépségszalon-
ba FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST, MASSZŐRT
KERESEK. Érd: +36-30-989-3652

* Hatvani üzemanyag töltőállomásra (M3
autópályánál) NEM DOHÁNYZÓ munkatár-
sak jelentkezését a +36 (28) 513-115 tele-
fonszámon várjuk. 

* Fiatal lány óvodai dajka képesítéssel gyer-
mekfelügyeletet vállal. Tel: +36-30-338-1913

* GAZDASÁGI ügyintézőt keresünk!
Piacképes fizetés, ingyenes nyelvtanulás,
egyéb juttatások. Elvárásaink: szakirányú
végzettség és munkatapasztalat, biztos
word és excel használat, angol nyelvtudás.
Jelentkezés: emailen (info@ili.hu) önéletra-
jz, ajánlólevél előző munkáltatótól,
végzettséget igazoló okmányok. I.L.I. Kft,
Gödöllő, Kőrösfői 2.

* Sörözőbe eladót keresünk Pomáz,
Szentendre, Csobánka ill. a Pilis
környékéről. Tel: +36-70-333-8536

* Jól működő Szépségszalonunkba, váltó
műszakba keresünk FODRÁSZT,
KOZMETIKUST. Munkájukra igényes sza-
kemberek jelentkezését várjuk. A vendégkör
adott! Tel: +36-30-676-4335

* FODRÁSZOKAT KERESÜNK! Megújuló, 10
éve működő szépségszalonba, váltott műsza-
kba, kedvező feltételekkel, lelkes, ügyes
munkatársakat várunk. Az üzlet teljes körű
szolgáltatást biztosít. Tel: +36-30-984-5640

* 8 és 11 éves gyermekeim mellé KERESEK
heti 1-2 alkalomra megbízható ANGOL-
TANÁRT, aki házhoz jön. Tel: +36-30-6455-659

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. (a min-
denes) Érd: +36-20-486-2747 

* Gödöllőn a palotakerti üzletházban, jól
bevezetett szépítő szalon számlaképes
MŰKÖRMÖST és KOZMETIKUST KERES
márciusi kezdéssel. Érdeklődni a +36-30-
343-3524, vagy a tinky@fibermail.hu email
címen lehet. 

* Takarítást, gyermekfelügyeletet, ügyin-
tézést, bevásárlást, idősek felügyeletét
este, hétvégén is vállalok, jogosítvánnyal,
kocsival rendelkezem, megbízható, leinfor-
málható, fiatalos, vidám hölgy vagyok. Tel:
+36-30-3899-105

* Házvezetői munkát vállalok, ha van
gyerek német tanítással is, 44 éves kocsival
rendelkező megbízható hölgy személyében.
+36-70-5084-298

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 talpmasszírozást adok minden
kedves vendégemnek! Érd.: 30-851-8763

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

16 Gödöllői Szolgálat 2010. január 27.
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* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villany-
bojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-
303006200. www.hutogepszereles.hu 

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

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

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

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

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

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

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

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

* 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 középvállalkozásoknak. Tel:
+36 (28) 407-122.

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

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

* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendsz-
erek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű épület-
gépészeti munkák. Tel: +36 (20) 9527-289,
+36 (28) 476-229

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

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

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

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

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

* Februári akciónk! Teljes TEST MASSZÁZS-
hoz ajándékba adunk fülbelövést fülbevalóval
vagy 1 hajszárítást. Érd: +36-30-496-3172

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

* FÜSTÖLÉST VÁLLALOK GARANCIÁVAL! Tel:
+36-30-811-9747

* Számítógépes problémája van? Hívjon biza-
lommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: (+36-30) 333-9201

* KERÍTÉSEK, KAPUK, KORLÁTOK GYÁRTÁSA.
0036-209-138-221

* KISEBB ALKALMI SZÁLLÍTÁST vállalok
Gödöllőn és környékén. Tel: +36-20-940-9622

* FAKIVÁGÁST, BOZÓTIRTÁST vállalok
Gödöllőn és környékén. Tel: +36-20-940-9622

* Kedvezményes lakásbiztosítások, nyug-
díjpénztár belépés – átlépés, új hitelle-
hetőségek, befektetés, életbiztosítások. Díjtalan
ügyintézés. Balogh József 30-410-3767

* KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS, földmunkák
– tereprendezés, pince kiszedés, alapásás,
mindenféle földmunka, termőföld, töltőföld
eladás, szállítás. Tel: +36-30-588-9219

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

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalag-
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: +36 (70) 505-1177.
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* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garan-
ciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36 (30) 386-4456

* GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS! Csöpögés,
szivárgás, dugulás elhárítás. Víz-, gáz-, fűtéssz-
erelés. Hívjon bizalommal: +36-30-472-0974

* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton 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

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

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA, SPANYOL ÉS
OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVOK-
TATÁS. IRATKOZZ FEBRUÁR 1-IG KÖZEL 20%
KEDVEZMÉNNYEL, 24 200 FORINTÉRT.
ÁLTALÁNOS NYELVTANFOLYAMOK,
NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐK, KOMMUNIKÁ-
CIÓS TANFOLYAMOK. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS
TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN -
06 20 216 62 40 - WWW.STUDIOONLINE.HU

* TOP-TAN: Angol kezdő, újrakezdő tan-
folyam indul januártól: hétfő-szerda: 17.45-
20.00 Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-
423-744, mobil: 30-224-75-63.

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

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

* 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, 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)

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

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

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

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

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

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

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

ADÁS~VÉTEL

* 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, üvegajtós)
8.000,- Ft, 4 db Michelin 195/55 nyári gumi
alig használt 5.000Ft/db. Tel.: 30/6342-172.

* Eladó Playstation 2 játékgép. Garanciális! 2
db. joystickkal, egy 8 MB-os memoriakártyával
és 4 db. eredeti játékkal. Tel.: 20/555-1829.

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

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

* TÜZIFA ELADÓ. Tel: (20) 9611-688

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

* Eladó jó állapotban lévő három részes
krémszínű bőr ülőgarnitúra 60.000 Ft-ért.
Érd: +36-20-293-8819

* Nagykazettás Panasonic videokamera, Ba-
betta motor, sarokpad eladó. Tel. 70-282-8693

* Új hordozható masszírozó ágy (kék bőr)
eladó. +36-70-5084-298

EGYÉB

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

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

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

* KARAOKE NIGHT! FULL HOUSE ÉTELBÁR
PIZZÉRIA 2010 01.29. PÉNTEK (20) 966-5500
WWW.JOPIZZA.HU 2100 Gödöllő Szőlő u.5.

* Full House Ételbár és Pizzéria ! Extra finom
pizzák! Kiváló magyar alapanyagból készült
ételek! Péntekenként koktél parti, karaoke
és konga show! Naponta 12-től 15h-ig napi
menü! Bővebb információ: www.jopizza.hu
(20) 966-5500 2100. Gödöllő, Szőlő u.5.
Csíkos ABC-vel szemben!

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

* KIRÁNDULÁS A Nyugdíjasok Egyesülete
szervezésében kirándulás Erdélybe,
Kalotaszeg és kör-nyékére. 2010. április 7.-
10.-ig. Megbeszélés és jelentkezés: 

febr. 10-én 16: 30-kor a Petőfi Iskola
Munkácsy úti épületében. Szatmáry Béláné

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

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

* FÜSTÖLÉST VÁLLALOK GARANCIÁVAL!
Tel: +36-30-811-9747
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Bort kóstolni
nagyobb öröm, mint inni… - mondta egy bará-

tom, s ezzel felkeltette a figyelmemet. Másként

kezdtem tekinteni a borra, nem mint alkoholt,

hanem egy felfedezhető ízvilágot. Néhány

borkóstoló után beláttam igazságát.

Gyönyörködni a gyertyafényben megcsillanó

rubinszínben, a pohár falán lustán legördülő

„templomablak” jelenségen - ma már esztétikai

öröm. Izgatottan találgatni, mihez hasonlít illa-

ta, ami fokozza a várakozást, követi-e ízében is

a bor a szagélményt? Találgatni, mihez hasonlít

az íze… megtanultam, a Sauvignon Blanc

olyan, mint amikor a paradicsom levelét

megdörzsöljük, de hasonlítható a virágzó

bodzára is. Cserszegi Fűszeres? Kerti virágillat,

néha szinte parfümös, íze is követi, hidegen

igazi beköszöntő bor, ám a deszert mellé is

meglepően illik. Az Olaszrizling illata mezei

virágokat hoz, s elegáns a kis kesernye a korty

végén…A metszően hidegen tálalt rozé, amiből

nem bűn fröccsöt csinálni, sőt. S megszerettem

a vörösborok játékos savkészletét, a tannin

szárazságát, a sok erdei gyümölcsöt, vörös

bogyókat, amelyeket a jó borban megtalálni vél

az ember. A legszebben azonban a szemek csil-

lognak a harmadik-negyedik pohár után. A bor

mindig jókedvet hord a hátán.

Február 4.-én meghívtuk Szekszárd-
ról a Sebestyén pincét. A borász,

Sebestyén Csaba személyesen igazít el a pince

világában. Hoz Cserszegi Fűszerest, Rozét, s

ami tőlük először bűvölt el, Kékfrankost.

Bársonyos, melegen hívogató bor, amelynek

karakteres savkészletét kiválóan lehet

húsételekhez párosítani. Lesz Kadarka is, e

kettő jelenti nekem a magyar vörösbort. A

Bikavér robusztus, nagy tétele zárja majd a sort.

Összesen hétféle bor lesz kinyitva,
melyek kóstolására hívunk min-
denkit. Kérem jelentkezzenek be előtte, a

részvétel 3400Ft. Az étterem biztosítja az apró

falatokat, melyeket a borokhoz párosítunk. Ez

milyen izgalmas feladat! Kortyolni a borokat,

melyik ízét emeli ki egyik vagy másik borkorc-

solya. Oda, s vissza kell kóstolni hozzá a bort –

munkaköri kötelesség gyanánt. Nem könnyü

szellemi és fizikai munka, próbálják ki!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu (x)
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HOZZÁVALÓK:
30 dkg rétesliszt, 6 tojássárgája, 1 kávéskanál
porcukor, csipet só, egy kevés tejföl (kb. két
evőkanál), 1 evőkanál rum, 1 csomag vaníliás
cukor, olaj a sütéshez.

ELKÉSZÍTÉS:
Egy tálban a hozzávalókból rugalmas, rétes-
tészta keménységű (tehát inkább lágy) tésztát
gyúrunk. Ha jól kidolgoztuk, két cipóra oszt-
juk, és letakarva legalább fél óráig pihentetjük.
Lisztezett gyúródeszkán késpenge (kb. 3 mm)
vastagságúra nyújtjuk ki, és derelyevágóval
3-4 cm széles és 10 cm hosszú téglalapokra
vagy rombuszokra vágjuk a tésztát. A rombu-
szokat középen bevágjuk, és a nyíláson át a

tésztát a sarkánál fogva átbújtatjuk, kissé meg-
csavarjuk, így lesz szép formája. Bő olajban
mindkét oldalát aranysárgára sütjük. (Nagyon
rövid ideig kell sütni!) Szűrőkanállal kiszed-
jük, tálra tesszük, még melegen meghintjük va-
níliás porcukorral. Lekvárt is adhatunk hozzá. A MI RÁDIÓNK

ÚJRA SZÓL

Recept:  Csörögefánk

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
FEBRUÁR 3.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Kresztyankó Teodóra (Peres u.
15.), Szabó Lajos (Tátra u. 5.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Bokor Tibor (Németh L. u. 2.),
Berze Tiborné (Magyar Kázmér
köz 2.)

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Ternyik Lászlóné (Erzsé-
bet kirányné krt. 15.)

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
dr. Takács Irma (Akácfa u. 21.)

3-at fizet, 4-et kap – akció február hónapra!

Amennyiben kedves ügyfelünk apróhirdetését 3
alkalommal kívánja megjelentetni, akkor egy 4. megjelenést ajándékba kap tőlünk.
Az akcióban azok a hirdetőink vehetnek részt, akik február 1. és 28. között apróhir-
detésük megjelenését három alkalomra megrendelik. Ebben az esetben bruttó 3300
forintért négy megjelenést biztosítunk, négy egymást követő lapszámban.

Az akció csak az apróhirdetésekre vonatkozik.

HIRDETÉSI AKCIÓ!


