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A  vasútállomáson már hetek óta fo-
lyik a királyi váró belső bontása, a na-
pokban pedig megkezdődtek az épü-
leten a külső munkák is – erről a ki-
vitelezést végző Reneszánsz Kőfa-
ragó Bt. részéről Kiss Ferenc tájé-
koztatta lapunkat. 

A múlt héten a főbejárati részt és a két
oldalt már felállványozták, a vágá-
nyok felőli részre azonban csak a ké-
sőbbiekben kerül sor, mivel ott még
várni kell a szükséges vágányzár el-
rendelésére és az épület felett átmenő
felsővezeték áramtalanítására. Ez
utóbbi elengedhetetlen a későbbi, vég-
leges kupolás tető kialakításához.
Amint ez megtörténik, ezen a részen
is felállítják az állványzatot, elbont-
ják a jelenlegi tetőt, és megkezdik az
eredeti állapot helyreállítását. Amíg
erre sor kerülhet, a lábazat kőrestau-
rálását végzik. 
Az épület belső részében azonban jól
haladnak, a bontási szakasz már a vé-
géhez közeledik, így megkezdték a

kőművesmunkákat
is. Ezek során
többek között
egyes külső nyílás-
zárók áthelyezé-
sére is sor kerül,
valamint új, vég-
leges helyre kerül-
nek az ajtók és ab-
lakok, mert a va-
sútállomás műkö-
dése idején kiala-
kított állapot nem
tükrözi az eredetit.
Így például a belső
(nem dohányzó),
az utóbbi hónapokban már lezárt vá-
róterem, és az egykori presszó oldalra
néző ablakait befalazták, azok ugyan-
is korábban úgynevezett vakablakok
voltak, ami jól látható a korabeli ábrá-
zolásokon is. 
A falazások mellett elkezdődtek az
elektromos és a gépészeti munkák is,
így például a közműépítések, a  60-70
éves csövek cseréje. Jelenleg, az alj-

zatbetonozást megelőzően, a védő-
csövek behelyezése zajlik, a beépítés-
re kerülő vezetékeket ugyanis ezek-
ben futtatják majd. 
A Királyi Váróban folyamatos a mun-
kavégzés, még a hétvégeken is mint-
egy ötven fő dolgozik a helyszínen. 

Az utasok már megszokták, hogy új
helyen találják meg a jegypénztárt.

Az átállás nem okozott gondot, a
MÁV kényelmes, korszerű körülmé-
nyeket alakított ki az ideiglenes vá-
róteremben és jegypénztárban, az ál-
lomás épület új része mellett elhelye-
zett konténer létesítményben. Itt az
utasok minden olyan szolgáltatást
megtalálnak, amit korábban a régi vá-
róteremben. 

(folytatás a 8. oldalon)

Megújulás a Norvég Alap támogatásával

Felújítás és értékmegőrzés
Folyik a munka a vasútállomáson és az Erzsébet
parkban, mindkét helyen a Norvég Alap támoga-
tásával újulnak meg értékeink: a Királyi Váró és a
Grassalkovich I. Antal által építtetett barokk Kál-
vária. Néhány hónap múlva mindkettőt eredeti
szépségében láthatják majd az érdeklődők. A
rekonstrukciók során helyszíni és műhelymun-
kákra egyaránt sor kerül majd. A két létesítmény-
re most rá sem lehet ismerni.

A Barokk Év alkalmából a Grassalko-
vich Kastély parkjában hétfőn állították
fel Mária Terézia királynő egész alakos
bronzszobrát a Királydombi pavilon
közelében kialakított talapzatra. Az
idén kettős évfordulóra emlékezik vá-

rosunk: 260 éve látogatott a kastélyba
Mária Terézia és 240 éve hunyt el a kas-
tély építtetője, Grassalkovich I. Antal.
Zala György 1907-ben készített alko-
tásának eddig is változatos története
volt. A szobor eredetileg a Millenniumi
Emlékmű része volt a Hősök terén, de a
XX. század folyamán többször is kegy-
vesztetté vált a többi Habsburg uralko-
dóval együtt. 1919-ben a Tanácsköztár-
saság idején az emlékműről leemelték a
Habsburg-család tagjait, majd a 
Horthy-korszakban a szobrokat vissza-
állították.

(Folytatás  és képes beszámolónk a 
8. oldalon.)

Mária Terézia a kastélyban

Megérkezett

Valamennyi buszvonalon, és minden
napszakban folyik a helyi közlekedési
szokások felmérésére indított akció.    

(2. oldal)

A Kecskés Együttes előadásávál emlé-
keztek meg Balassi Bálintról február 13-
án este a Művészetek Házában.

(6. oldal)

Utánpótlás kézilabdában ismét jól szere-
peltek a gödöllői csapatok. Mindkét
együttes győzelemmel zárta az elmúlt
hétvégét.             (12. oldal)

Figyelemre méltó részletek

Új Kia Sportage

4 999 000
Ft-tól
Üzemanyag fogyasztás (kombinált): 5,5–8,2 l/100 
km CO2 kibocsátás (kombinált): 147–195 g/km. 
Minden üzemanyag-fogyasztási adat a BO/1268/
EGK EU irányelveivel összhangban elvégzett, 
hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, 
modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesz-
tadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az 
adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását 
illetően. * 7 év/150 000 km teljes körű garancia. 
Érvényes az EU tagállamokra (+Norvégia, Svájc, 
Izland, Gibraltár.) Részletekről érdeklődjön 
márkakereskedésünkben. A kép illusztráció.
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Új taxiállomás

Két férőhelyes, új taxiállomás a II.
számú rendelőintézet előtti területen
történő kijelölésével módosította a
képviselő-testület a taxiállomások
igénybevételi rendjéről szóló önkor-
mányzati rendeletet. Ennek révén újra
13 férőhelyen végezheti szolgáltatá-
sát a 24 taxi engedéllyel rendelkező
vállalkozó.

A főtér átépítésének kezdetével a
Coop Áruház előtti hat férőhelyes
taxiállomás működtetése megszűnt. A
taxisok a 2010. július 28-i megállapo-
dásnak megfelelően a volt Lagúna
Üzletház melletti hét férőhely mellett
további négy használatára kaptak pol-
gármesteri felhatalmazást. A főtér el-
készültével nyílt lehetőség az új állo-
más kijelölésére. A taxiállomás hasz-
nálati díját nem emelték, maradt brut-
tó 28.125 forint.

Tavaszi parkrekonstrukciók 

Elindította a képviselő-testület a
Norvég Alap pályázati támogatását
elnyert Erzsébet-parki és alsóparki re-
konstrukció közbeszerzési eljárását.
A kivitelezés a terek szerint április
végéig tart. 

Az Erzsébet-park részleges re-
konstrukciójának célja a rekreációra
alkalmas városi közpark kialakítása
az úthálózat felújításával, igényes nö-
vényfelületek képzésével, meglévő
berendezési tárgyak felújításával és
újak kihelyezésével. Ezek a munkála-
tok érintik a négyes hársfasort, a Kál-
vária, az Erzsébet-szobor és a Szikla-
csoport környezetét.

Az Alsópark kertrekonstrukciós
tervének egyes elemeit valósítják
meg a pályázat keretein belül, így a
fősétány, a vasútállomás felőli foga-
dótér, a Testvérvárosok szoborkertje
és a Hársfasor, illetve kapcsolódó
környezetük megújítása történik meg.
A rekonstrukció előkészítése során
kiderült, hogy a fősétány aszfaltbur-
kolatának állapota rendkívül lerom-
lott, részint a nem megfelelő alépít-
mény miatt. A korábbi tervek szerinti
egyszerű aszfaltszőnyegezés helyett
ezért a burkolatot a vasútállomás előtt
kialakított fogadótérig elbontják,
majd szintén a vasútállomás előtti tér
kivételével a meglévővel azonos 
nyomvonalon újraépítik.

Mérsékelt lakbéremelés

Április 1-jével – tekintettel a lakók
teherbíró képességére – 3 százalékkal
emelkednek az önkormányzati tulaj-
donú lakások lakásbérleti díjai Gö-
döllőn. Az emelkedés mértéke az el-

múlt két évben 5-5 százalékos volt. 

A királyné kesztyűje Bécsben 

A Gödöllői Városi Múzeum két
műtárgya, egy gyöngy bortnik és Er-
zsébet királyné kesztyűje lesz látható
Bécsben, az Österreiches Theatermu-
seum március 3-tól május 1-jéig tartó
kiállításán. Mindkét tárgyat a király-
né társalkodónője, Ferenczy Ida örö-
köseitől vásárolta a múzeum 1995-
ben. A kölcsönzést a képviselő-testü-
let engedélyezte. 

Eseti bizottságok 

Két eseti bizottság felállításáról
döntött a képviselő-testület. A pályá-
zatok véleményezésére létrejött ad-
hoc bizottság elnöke Guba Lajos,
tagjai Halász Levente, Varga And-
rás, Kovács Barnabás és Pecze Dá-
niel. A síremlékek helyi védelméről
szóló rendeletben meghatározott sír-
emlékekkel kapcsolatos feladatok el-
látására létrehozott bizottság elnöke
Szűcs Józsefné, tagjai Varga Árpád,
Kristóf Etelka, Gaálné dr. Merva
Mária és Körösfői László. 

A két bizottság megbízása a követ-
kező általános önkormányzati válasz-
tásig szól. 

Bizottságok tagja lett Vörös
István 

Liptákné dr. Boros Andrea kép-
viselő november 10-én írásban le-
mondott képviselői mandátumáról. A
FIDESZ-KDNP jelölőszervezet ha-
táridőn belül írásban bejelentette,
hogy az eredetileg bejelentett és a He-
lyi Választási Bizottság által nyilván-
tartásba vett kompenzációs listáról
Vörös István tölti be a mandátumot.
Vörös István 2010. december 16-án a
képviselő-testület előtt letette az es-
küt. A képviselő-testület Vörös István
képviselő urat – a lemondás követ-
keztében megüresedett bizottsági he-
lyekre, azaz – a Kulturális és Oktatási
Bizottság valamint a Népjóléti Bizott-
ság tagjává választotta meg.

„Európai identitás“ – testvér-
városi fesztivál

Az önkormányzat a gödöllői Test-
vérvárosi Egyesülettel közösen euró-
pai uniós pályázat keretében „Európai
identitás” címmel Testvérvárosi fesz-
tivált rendez június 24-26-ig – szá-
molt be róla a képviselő-testületnek
dr. Gémesi György polgármester.
Erre az eseményre Gödöllő mind a 15
testvérvárosát meghívja.
Gödöllő és testvérvárosai szervezett

találkozója a működő partnerség ki-
aknázására, a kultúrák kölcsönös
megismerésére és a megértés elmélyí-
tésére irányul. A partnereket testvér-
városi megállapodás köti össze, vala-
mint az a tény hogy három országá-
nak kormányfői az uniós elnökséget
egymásután töltötték/töltik be. Ez
utóbbi nemzetközi jelentőséget ad a
projekt létrejöttének, és különleges
lehetőségeket hordoz a jövőre nézve.

A fesztivál célja, hogy hozzájárul-
jon az Európai Unió integrációs célki-
tűzéseinek jobb megértéséhez, segítse
elő a sokszínű kultúrák megismeré-
sét, mélyítse az intézményi, gazdasá-
gi, családi kapcsolatokat, aktív rész-
vételt biztosítson az érdeklődők szá-
mára.

A kétnapos esemény csúcspontja a
június 25-én este megrendezendő
Magyar Szabadság Napja programja,
melyet a Duna Tv is élőben fog köz-
vetíteni.

Szeretnénk a Magyar Szabadság
napját oly módon is ünnepelni, hogy
hangsúlyozzuk, az európai közösség-
hez és értékrendhez tartozunk. Az ün-
nepi program keretében lehetőséget
kínálunk a négy Kárpát-medencei
testvérvárosunkból érkező polgárok-
nak arra, hogy az állampolgári eskü-
jüket Gödöllőn tegyék le. A Szabad-
ság napi műsorban a Talamba ütő-
együttes fog fellépni, az együttes mű-
sorát pedig tűzijáték követi.

A program finanszírozására a Gö-
döllői Testvérvárosi Egyesület pályá-
zatot nyújtott be az „Europe for citi-
zens“ programra az Európai Unióhoz,
amely pályázat keretében 12.598 euro
támogatást nyert.

Egyebek

A polgármester Halász Levente
képviselőt, kisebbségi tanácsnokot
kérte fel arra, hogy konzultáljon
Meizner Sándorral, a német kisebb-
ségi önkormányzat elnökével az álta-
la felvetett kérdésekről. Meizner Sán-
dor a képviselő-testületi ülés egyebek
napirendi pontjában szólalt fel és má-
sok mellett együttműködési megálla-
podás megkötését javasolta a városi
önkormányzattal arról, hogy a ki-
sebbségi önkormányzat vállalná a be-
iskolázási igények felmérését a német
nemzetiségi első osztályba. Gémesi
György felhívta az elnök figyelmét
arra, hogy az elfogadott költségvetés
szerint az idén is egy első német nem-
zetiségi osztály engedélyezéséről
döntött a képviselő-testület. Ennek a
döntésnek megfelelően kell a felmé-
rést elvégezni. Emlékeztetett arra is,
hogy e képzés bevezetésekor leszö-
gezték, nem okozhat többletköltséget
a városi önkormányzat számára.
Mégsem így történt.

it

Valamennyi napszakban és va-
lamennyi buszjáraton folyik a
helyi közlekedési felmérés,
aminek az első szakasza már-
cius végéig tart, s ami ténylege-
sen év végén zárul majd le. Az
első hetek tapasztalatai rend-
kívül pozitívak, mind az utasok,
mind a Volánbusz vezetők se-
gítik a kérdezőbiztosok mun-
káját. 

A nemrég megkezdett felmérés a vá-
rosi vonalak mellett a helyközi jára-
tokat is érinti, a valkói, az isaszegi és
a váci vonalon is zajlik az utasszám-
lálás, mivel a gödöllőiek egy része

ezeket a buszokat veszi igénybe. Az
utasszámlálás mellett az elmúlt
napokban a buszpályaudvaron folya-
matosan zajlott az utasok kikérdezése
is. Az első tapasztalatok rendkívül
pozitívak, a megkérdezettek szívesen
válaszoltak a feltett kérdésekre, az
elutasítás aránya mindössze egy szá-
zalék volt. Sokan voltak, akik itt
adták le a lapunkban megjelent kér-
dőíveket is. Ezeket folyamatosan dol-

gozzák fel,
ugyanúgy, mint
az utasszámlá-
lási adatokat.  
A munkában ti-
zenhárom kér-
dező- és szám-
lálóbiztos vesz
részt, akik
nemsokára a
buszok mellett
a HÉV gödöllői
megállóiban is
d o l g o z n a k
majd, ott a

helyi le- és felszállásokat fogják fi-
gyelni. 
(A helyi közlekedési szokásokra vo-
natkozó kérdőív az 5. oldalon talál-
ható.) jk

A múlt héten szigorú ellen-
őrzést tartottak a MÁV elővá-
rosi vonalain, s ilyen akciókra a
jövőben is felkészülhetnek
majd az utasok, akik egyre
több vonaton és állomáson
számíthatnak kamerás megfi-
gyelésre is. 

MÁV-nak évi több milliárd forintos
kárt okoznak a bliccelők. A vállalat
bízik abban, hogy a rendszeres ellen-
őrzések miatt nőni fog a jegyet váltók
száma. Az ellenőrzések célja az em-
berek gondolkodásának megváltoz-

tatása. Nemcsak az ellenőrzések szá-
ma nő a közeljövőben, hanem a ka-
merával megfigyelt terület aránya is.
A MÁV közlése szerint ez az utasbiz-
tonságot is növeli, valamint a több
vonalon is végrehajtott korszerűsítés,
felújítás üzembiztonsági és vagyon-
védelmi szempontból is indokolja a

kamerák telepíté-
sét. 
Ezen a listán töb-
bek között a buda-
pesti három nagy
pályaudvar is sze-
repel.  
De nemcsak a
megállókba, ha-
nem a vonatokra is
kerülnek kamerák.
Az utóbbi időben
beszerzett hatvan
darab Flirt és tíz
Talent motorvonat

már rendelkezik kamerarendszerrel,
de a személyszállító vasúttársaság
tervei között szerepel további jármű-
vek felszerelése is, amelyekre a vizs-
gálatok és az előkészítési munkák
megkezdődtek.          jb

Képviselő-testületi döntések Kérdeznek és számolnak 

Közlekedés felmérés

Nagyobb biztonságot és kevesebb bliccelőt

Szigorúbb ellenőrzés

Kedvezett az időjárás az utak
javításának az elmúlt napok-
ban, így a VÜSZI Kft. útkarban-
tartó részlegének munkatársai
folyamatosan tudták végezni
az indokolt javításokat. A ter-
vek szerint a kátyúzást a héten
is folytatják. A VÜSZI mellett a
Magyar Közút Zrt. is végzi a
javításokat azokon az utakon,
amelyek a cég tulajdonában és
kezelésében vannak. 

A múlt héten a blahai városrészben
végeztek kátyúmentesítést, itt az út-
burkolat javítás mellett megkezdték a
sárfelszedést a szegélyek mentén, va-
lamint a csapadékvíz elvezető árkok

tisztítását. A héten a tervek szerint az
alvégen dolgoznak, többek között a
Fürdő utcában és a Repülőtéri úton.
Ahol indokolt, itt is elvégzik a burkolt
árkok takarítását.

Folytatódik a sárfelszedés is, ezt az
Antalhegyen és környékén végzik el.  

Nem csak a városi, hanem a Ma-
gyar Közút Zrt. útjain is folyik a mun-
ka. A múlt héten már dolgoztak a 3-as
főúton (Szabadság út), valamint a
Batthyány és az Arany János utca
közötti szakaszon  is. 

Mint arról már korábban beszámol-
tunk, az önkormányzat tárgyalásokat
kezdeményezett a Magyar Közút Zrt-

vel a cég kezelésében lévő utak ál-
lapotának mielőbbi rendezése érde-
kében, mivel azok több helyen is ba-
lesetveszélyessé váltak. 

A január végi  helyszíni bejárást
követően, amelynek során megtekin-
tették a 3-as főutat, az Állomás utcát,
és a Köztársaság utat, az önkormány-
zat ígéretet kapott arra, hogy a leg-
veszélyesebb kátyúkat napokon belül
eltüntetik, a többit pedig a tavasz fo-
lyamán folyamatosan, korrekt mó-
don, az elvárt technológiával kija-
vítják. 

Ezen kívül kiemelt gondot fordí-
tanak az uniós elnökségi delegációs
útvonalra, amely az M31-es autópá-
lya leágazásától a Grassalkovich kas-
télyig tart. A 3-as főút ezen szakaszán
március második felétől nagyfelületű
aszfaltjavítást és útburkolatjel-festést
végeznek. bj

Folyamatos az utak javítása

Kevesebb a kátyú Sokan pihennek nap mint nap a
megújult főtéren, de sajnos nem
mindenki tartja fontosnak, hogy vi-
gyázzon az ott található értékekre. 
Mindössze pár hétre volt szükség
ahhoz, hogy az első rongálás meg-
történjen. 
A II. sz. Rendelőnél az egyik kande-
lábert feltehetően egy teherautó ron-
gálta meg a rajta lévő nyomok alap-
ján. A gépkocsi vezetője, a felelőssé-
get nem vállalva elhajtott a helyszín-
ről. Az ügyben a közterület-felügyelet
megtette a szükséges lépéseket, isme-
retlen tettes ellen feljelentést tettek a
rendőrségen. 
A fenti eset jól alátámasztja a kép-
viselő-testület februári ülésén jóvá-
hagyott terveket: nagy szükség van a
városi kamerás térfigyelő-rendszer ki-
építésére. jk

Rongálás a megszépült főtéren
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Eseménydús napokat tudhat
maga mögött városunk, hiszen
két jelentős európai unós ta-
nácskozásra is sor került a
múlt héten. Január 7-8-án a tag-
államok közlekedési minisz-
terei és államtitkárai tanács-
koztak a patinás falak között,
9-10-én pedig a Frontex, az Eu-
rópai Határőrizeti Ügynökség
igazgatótanácsának tagjai ül-
tek a tárgyalóasztalokhoz. 

Ez utóbbi tanácskozást Pintér Sán-
dor belügyminiszter nyitotta meg, s
kiemelte, a soros magyar EU-elnök-
ség elkötelezett az uniós határok vé-
delme mellett, kiemelt szerepet szán a
határőrizetnek.

„Összefogással sokat tehetünk va-
lamennyiünk védelme, biztonsága ér-
dekében (...) egy tagállam határainak
védelme az egész Európai Unió ha-
tárainak védelmét tudja erősíteni“ –
mutatott rá a belügyminiszter a tanács-

kozáson, amelyen a rendőri, illetve
határőrizeti szervek vezetői képvi-
selték a tagországokat. Az ülésen,
amin  Hatala József országos rendőr-
főkapitány elnökölt, a 27 EU-tagálla-
mon és az Európai Bizottságon kívül
Norvégia, Izland, Svájc, Liechten-
stein is képviseltette magát. 

A belügyminiszter megnyitójában
azt mondta, hogy a Frontex bizonyí-
totta létjogosultságát. 

Emlékeztetett arra, hogy néhány
hete Gödöllőn tartották meg az uniós
bel- és igazságügy-miniszterek infor-
mális tanácskozását, amelyen kifeje-
zetten jó minősítést kapott a Frontex
utóbbi időszakban végzett tevékeny-
sége. Hangsúlyozta, hogy a ha-
tárőrizeti ügynökség az EU határain
kívül is tekintélyt szerzett magának. 

Pintér Sándor elmondta: támogatja a
Frontex céljait, amelyek a biztonság
növelését, az illegális migráció meg-
akadályozását szolgálják. Hozzátette,
bár a biztonság az első számú szem-
pont, a személyes alapjogokat is fi-
gyelembe kell venni a feladatok meg-

határozásánál. Kifejtette: kiemelten
támogatja, hogy az uniós határőrizeti
ügynökség a tevékenységével össze-
függésben hozzáférjen a tagállamok
bűnügyi adatbázisához, pártolja to-
vábbá a Frontex harmadik országbeli
tevékenységével kapcsolatos kezde-
ményezést is. 

Bemutatták az el-
nökségi bélyeget

A február 7-én bemutat-
ták azt a 90 forint név-
értékű bélyeget, vala-
mint a hozzá tartozó bo-
rítékot, melyet az uniós
elnökség alkalmából
bocsátott ki a Magyar
Posta Zrt.  A bélyeg fő
motívuma az elnökség
hivatalos logója. 
„A bélyeg mindennapi
forgalomban lesz, célja,
hogy használatával mi-
nél többen megtudják,

hogy Magyarország tölti be az EU el-
nökségi tisztét” – mondta Schmidt
Pál, a Magyar Posta vezérigazgatója
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
ban tartott ünnepélyes bemutatón. 

A bélyeget Kármán Orsolya gra-
fikusművész tervezte, emlékeztetett
arra, hogy az elnökségi logó, melyet
eltérő nemzeti színekkel három egy-
mást követő elnökség, Spanyol-
ország, Belgium és Magyarország is
használt, illetve használ, már adva
volt. A kézírással összekötött „e” és
„u” betűkből álló embléma az EU és
polgárainak egységét, a szolidaritást
és a harmonikus kapcsolatokat szim-
bolizálja, majd hozzátette:  „az íven a
bélyegek egyenkénti 90 és 180 fokos
elforgatásával mutatkozik meg igazán
az alkotás különlegessége, dinamiká-
ja egy pántlikaszerű hullámvonal-
ban.”  

A bélyegek 3 és fél centiméteres ol-
dalúak és egyedi elrendezéssel, úgy-
nevezett középpontos tükrözéssel ke-
rültek a 36 bélyegképet tartalmazó ív-
be. A négyzet alakú bélyegív ívszé-
lének bal és jobb oldalán az egy-egy
bélyegképről kifutó nemzeti színek

mellett „A
Magyar Pos-
ta a magyar
EU-elnökség
k ü l d e m é -
nyeinek hi-
vatalos szál-
lítója” felirat
és a logó is-
métlődik. A

kompozíció a felső ívszélen kiegészül
a vonalkóddal, az alsó ívszélen pedig
csak a logó és a kifutó trikolór
látható.

A bélyeg mellett alkalmi borítékot
és bélyegzőt is használ a posta, ame-
lyeken a bélyegkép motívumai is-
métlődnek. A kibocsátási példányszá-
mot a forgalmi igények határozzák
meg.

Háromezer forintos alkalmi
ezüstérmét bocsátanak ki a
soros magyar EU-elnökség
tiszteletére

A Magyar Posta Zrt. mellett a Magyar
Nemzeti Bank emlékérme kibocsátá-
sával állít emléket a magyar EU el-
nökségnek. Az ezüstből vert 3 ezer
forint névértékű érmék átmérője 30
milliméter, súlyuk 10 gramm. A ter-
vek szerint legfeljebb 8 ezer darabot
készítenek majd belőlük. Az ünnepi
háromezer forintost Rónay Atilla
iparművész tervezte, akinek nevéhez
fűződik az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulójára ké-
szült emlékpénz, illetve a Magyar Tu-
dományos Akadémia egyik emlékér-
me-sorozata is. Az érme előlapja a
magyar államot szimbolizálja a cí-
merrel és a felül elhelyezett „Magyar

Köztársaság” felirattal. Az érme hát-
lapja az uniós elnökség jelképeit és a
magyar állam előtt álló feladatokat
mutatja. A Parlament épülete a ma-
gyar nép által demokratikusan meg-
választott képviselőtestület szimbó-
lumaként jelenik meg az érmén,
felette az Uniót jelképező tizenkét
csillaggal és a magyar elnökség lo-
gójával. Az érme mindkét oldalán
három sáv látható, ezek a magyar
nemzeti lobogó három színének felel-
nek meg. A piros az erőt, a fehér a hű-
séget, míg a zöld a reményt fejezi ki;
ez az a három szimbólum, amely az
érme tervezője szerint a magyar el-
nökséget is jellemzi.

Bárki megnézheti az elnök-
ségi helyszíneket

Megnyílik a kastély és a lovarda a lá-
togatók előtt. Az óránként indított
vezetések során bárki megnézheti,
hogy hol születnek meg a döntések,
hol, hogyan egyeztetnek az európai
politikusok, hol kávéznak a szünetek-
ben. Azokat a részeket is bemutatják,
melyeket még az esti híradókból,
vagy az újságokból sem ismerhetnek
az érdeklődők.

A kirándulás a kastélyok szerelme-
seinek is újdonság, hiszen az érintett

épületszárnyak, termek eddig javarészt
nem voltak – felújított állapotukban –
látogathatók. A Kastély Rudolf- és Gi-
zella szárnyát és parkját 2010 nyarának
végére renoválták Európai Uniós, illet-
ve állami forrásból, míg a Lovardát és
Barokk istállót hihetetlennek tűnő 3 és
fél hónap alatt, 2010 decemberére revi-
talizálták szintén pályázati pénzből,
melyhez Gödöllő város önkormányza-
ta biztosította az önerőt. A tervezett, és

a pályázatok által finanszírozott turisz-
tikai attrakciókat, kiállításokat, 3D mo-
zit, koncerthelyszínt azonban csak az
elnökségi rendezvények letelte után az
év második felében alakítják ki a ter-
mekben és nyitják meg a látogatók
előtt. Addig is azonban a tanácskozá-
sok kulisszáinak bemutatása mellett a
tárlatvezetők elmesélik az épületrészek
történetét, és azt is, hogy kik és hogyan
használták az elmúlt századokban azo-
kat. Egyszerre ismerkedhetünk meg te-
hát a jelen izgalmaival és a történelmi
épület százéves meséivel a tagországok
himnuszának kezdősorával díszített,
kézzel festett, hatalmas, a Herendi Por-
celánmanufaktúra által készített elnök-
ségi váza mellől induló túrákon. 
A különleges sétákon csak hétvégen-
ként vehetnek részt, míg a kastély ál-
landó kiállítása Erzsébet királynéról,
Ferenc Józsefről, vagy a kastélyt építő
Grassalkovichokról hétköznaponként
is megtekinthető – ha épp nem tartanak
tanácskozást. A kirándulás előtt azon-
ban érdemes érdeklődni a nyitva tartás-
ról.

Gödöllő a sajtóban 

Ismét a sajtó munkatársait látták ven-
dégül az Európai Uniós elnökségi hely-
színek a múlt héten. Az újságírók

megtekint-
hették a kas-
télyt és a
s a j t ó k ö z -
pontnak he-
lyet adó
Művésze -
tek Házát. 
Többek kö-
zött az origo
internetes

portál is színes összefoglalót közölt a
látottakról, amelyekből az is kiderült,
milyen szigorú biztonsági ellenőrzések
zajlanak egy-egy rendezvény alkalmá-
val. 

Ez utóbbi különösen megmozgatta a
sajtó munkatársainak fantáziáját, a Ma-
gyar Rádió Európai idő című műso-
rában is ennek a kulisszatitkairól tud-
hattak meg részleteket a hallgatók.

jk 

Gödöllői események 

Európai Uniós elnökség 2011

Nem látja optimistán a főváros jö-
vőjét Tarlós István, Budapest fő-
polgármestere, derül ki a Figyelő
február 10-én megjelent számából.
A lapban közölt interjúban többek
között szó esik azokról a személyi
ellentétekről, amik nehezítik Tarlós
István munkáját, és a főváros gazda-
sági problémáiról, amiről többek kö-
zött úgy nyilatkozott, bármelyik vá-
roséval elcserélné a költségvetését.
„–Tényleg van olyan város, ame-
lyikkel cserélne?
– Például Gödöllővel igen.” – hang-
zott a főpolgármester válasza, aki
mindjárt részletezte is az előtte tor-
nyosuló nehézségeket:
„–Kirabolták a közszolgáltató cé-
geket, a BKV-val együtt 300 mil-
liárd forintnyi közvetlen banki adós-
ságunk van – az 500 milliárdos költ-
ségvetéshez képest. Legalább há-
rom, ha nem négy közszolgáltató
cég a csőd szélén tántorog.”
Mindezek után nem csoda, ha Tarlós

István cserélne azzal a Gödöllő vá-
rosával, aminek működéshez eddig
nem volt szükség hitel felvételre, és
azt a jövőben sem tervezi az önkor-
mányzat. A város hitelt kizárólag 
fejlesztési célokra vett fel, és a költ-
ségvetési rendelet takarékos gaz-
dálkodásának köszönhetően a városi
gazdasági társaságok működése is
stabil. jk 

A februári gödöllői EU-s események

DÁTUM ESEMÉNY LEZÁRÁS

Február 23. Sportminiszterek találkozója
Kordon a Művészetek Háza körül,

az Ady sétányon a Martinovics
utcától szalagos zárás 

Február 24-25.
Védelmi miniszterek informális

ülése

Kiemelten védett esemény! Kordon
a Művészetek Háza körül, az Ady
sétányt a Honvéd utcánál zárják le

Az uniós elnökségről és az ön-
kormányzatok helyzetéről be-
szélt Gémesi György a Gazdasági
Rádió műsorában a múlt héten,
ahová polgármesterként és a
Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége elnökeként kapott meg-
hívást. 

Gödöllő felkerült az európai térképekre,
noha tavaly augusztus óta kevés ideje
volt a felkészülésre, mondta el a polgár-
mester, aki kitért arra, a kilencvenes
évek elején sikerült olyan, hosszú távra
szóló elképzeléseket megalkotnia a vá-
rosvezetésnek, mint hogy a királyi kas-
tély ne csak turisztikai vagy ne csak mú-
zeumi funkciót kapjon, vagy hogy az
autópálya mellett temetőépítés helyett
ipartelepítés kezdődjön, ami milliárdos
iparűzési adót biztosít a városnak. Ezek
az akkori döntések, vagy például az 
M0-ás leágazásának megtervezése hatá-
rozta meg Gödöllő mai sikerét is, az eu-
rópai elnökség fő rendezvényeinek el-

nyerését. A magyar ön-
k o r m á n y z a t o k
helyzetéről Gémesi
György elmondta,

azok jelenlegi adósságállományát 1000
milliárd forint feletti összegre becsüli,
amiből 300 milliárd tűnik problémás-
nak. A települések sok esetben hitelből
finanszírozzák a működésüket is, mi-
közben az erre szóló források idén 45
milliárddal csökkentek a tavalyihoz ké-
pest. A belügyminisztérium államtitkára
által bejelentett 31 milliárdos segítség
csak a tűzoltásra elég. Ha az állam és az
önkormányzatok között feladat- és for-
rásmegosztást újra szabályozzák, az ön-
kormányzatok által ellátott feladatokat
kevesebb pénz-ből akkor sem lehet el-
látni. 

Kisebb lesz a kiadás, de kevesebb
pénzt fogunk kapni, amivel ugyanannyi
feladatot kell ellátnunk – tette hozzá.
Azt kell például újraszabályozni, hogy
mi az, ami a közoktatásban ingyenes és
kötelező, mi az, ami ebben szociális fe-
ladat, és mi valóban az önkormányzat
dolga. Gémesi  György olyan konszoli-
dációt javasol, amelynek alapja az adós-
ságok alapos átvilágítása lenne, tehát

hogy mikor kényszerül egy település
önhibáján kívül hitelfelvételre, mert
nincsenek bevételei, vagy mikor fordí-
tották a forrásokat, az uniós pályáza-
tokat olyan beruházásokra, amelyek
nem hoznak bevételt a településnek. Vi-
szont ha egy hitelfelvétel működési
költségeket csökkent vagy bevételeket
hoz, azt továbbra is lehetővé kell tenni
az önkormányzatoknak. 

Azt, hogy az önkormányzati fenn-
tartású iskolákat adják át az egyházak-
nak működtetésre – mint mondta – csak
akkor tartja jó megoldásnak, ha ennek
oktatási-szellemi alapja van, és ha igény
van rá; akkor nem, ha csak a költség-
csökkentés a cél. 

Márciusban a szövetség nagyszabású
szakmai tanácskozást szervez, amelyre
várja a kormány képviselőit is, jó lenne
többet tudni az alkotmányozás önkor-
mányzati részéről. „Mi is letesszük ja-
vaslatainkat a közoktatás és az egész-
ségügy, az önkormányzati pályázatok és
a település-működtetés dolgában is,
bízunk abban, hogy nem dolgozunk fe-
leslegesen“ – mondta Gödöllő polgár-
mestere. jk

Az önkormányzatok helyzetéről

Újraszabályozás kell
Elcserélné Budapestet Gödöllőre 

a főpolgármester
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Városunkban is lesz közterületi
térfigyelő rendszer. A képvise-
lő-testület legutóbbi ülésén
meghozott határozata szerint a
beruházást több ütemben hajt-
ják végre, és a belváros mellett
többek között az újonnan épí-
tett oktatási intézmények kör-
nyékét és az illegális szemétle-
rakókat is bekapcsolják a háló-
zatba. Kíváncsiak voltunk: – Ön-
nek mi a véleménye a városi
térfigyelő rendszer kiépítésé-
ről?

„…Legalább kevesebb lesz a rongá-
lás. Ha egy területen térfigyelő rend-
szer működik, ott azért nem olyan gya-
kori a vandalizmus. Szomorú, hogy
szükség van erre, de én is nap mint
nap tapasztalom, hogy bizony, sokan
vannak, akik nem értékelik a szép kör-
nyezetet, nem vigyáznak semmire. Re-
mélem, ez elrettenti majd a rongáló-
kat, és nem teszik tönkre a szép fő-
teret…”  Sz. P.

„…Hogy milyen sokat számít az, hogy
valahol kamerás megfigyelő rendszer
van, nagyon jól látható a vonatokon.
Mióta a gödöllői vonalon az új, mo-
dern vonatok járnak, amiken már fo-
lyamatosan figyelik a kocsikat, meg-
szűntek a rongálások. Az utasok sok-
kal jobban vigyáznak, a randalírozók
pedig nem kockáztatják meg, hogy
megörökítsék őket. Érdekes módon,
amióta ezek a szerelvények járnak,
olyan eset sem volt (én legalábbis 
azóta nem láttam ilyet), hogy a blicce-
lő utasok kötözködtek volna a jegyke-
zelővel, pedig korábban rendszeresek

voltak az ebből adódó konfliktusok.
Úgy gondolom, mindenki jól fog járni,
ha a főbb helyeket bekamerázzák, je-
lentősen nőni fog a közbiztonság…”   

Fazekas Mária

„Engem nem zavar, ha valahol kame-
ra van. Én ugyanis semmi olyat nem
szoktam csinálni, amiért előállíthat a
rendőr… Ez mindenképpen jó hatás-
sal lesz a közbiztonságra, egy csomó
területről távol fogja tartani a zsebe-
seket, táska tolvajokat, randalírozó-
kat. Remélem, hogy akiknek az lesz a
dolguk, hogy figyeljék a kamerákat,
tényleg oda fognak figyelni, és intéz-
kedni is fognak, ha kell…”       Kiss Zs.

„… Jó ötletnek tartom az illegális hul-
ladéklerakók megfigyelését, ha ezzel
el lehet érni, hogy alaposan megbün-
tessék azokat, akik így teszik tönkre a
környezetet. De a városban is sok
olyan terület van, ahová jó lenne, a
térfigyelő kamerák kerülnének. Pél-
dául az Alsóparkba, ahol ott a szép új
játszótér, a Világfa és a sétány. Az
utóbbinál ha jól emlékszem, már ré-
gebben is volt szó, hogy bekameráz-
zák, mert máshogy nem tudják elejét
venni annak, hogy hetente verjék szét
a lámpákat, letörjék a szemeteseket és
a szétverjék a padokat. Remélem ez a
terület is bekerül a megfigyelőrend-
szerbe. Igaz, most, hogy az uniós el-
nökség miatt ilyen sok a rendőr, na-
gyon sokat javult a közbiztonság. Jó
lenne, ha ez az állapot maradna!” 

Horváth S.

A hét kérdése:
– Ön szerint is indokolt a szigo-
rúbb ellenőrzés a közlekedési
eszközökön? 

A hét kérdése

A Petőfi Sándor Általános Isko-
la idén ünnepli fennállásának
280. évfordulóját. Ehhez kap-
csolódóan március 7-11. között
rendezik meg a már nagy hagyo-
mányokra visszatekintő Petőfi
Hetet, ahol az oktatási intéz-
mény méltóképpen emlékezik
meg névadójáról. Erről beszél-
gettünk Klagyivikné Vadkerti
Máriával, az iskola igazgatóhe-
lyettesével.

– Az iskola a Petőfi Hét keretében
minden évben a hagyományoknak
megfelelően olyan programokat ál-
lít össze a diákok számára, amik
megfelelően mutatják be az intéz-
mény névadójához kötődő esemé-
nyeket, történéseket. Mit lehet tud-
ni az idei rendezvényről?

– Sok izgalmas és változatos prog-
ram várja a tanulókat ebben az egy-
hetes időszakban is. A hét első napjá-
tól megvásárolható lesz az iskolai új-
ság, a „Petőfirka” jubileumi, az iskola
történetét bemutató száma.

Március 7-én a Diákönkormányzat
szervezi a nap programját. A gyere-
kek életkorának megfelelő izgalmas
és változatos feladatok sorával eleve-
nítik fel az elmúlt 280 évet. 

Ezen a napon nyílik meg az a rajz-
és fotókiállítás is, amelyen gödöllői
diákok művei lesznek láthatóak a hét
folyamán.

– Kik pályázhattak erre a ver-
senyre?

– A kiállítást Gödöllő óvodáiban,
illetve általános és középiskoláiban
hirdettük meg az alábbi témákban:
Milyen iskolába járhatott Petőfi Sán-
dor (rajzpályázat); Az iskola régen és
most (fotópályázat); Milyennek kép-
zeled leendő iskoládat? Ez utóbbit az
óvodások számára találtuk ki, hiszen
ők képviselik azt a nemzedéket, amely
pár év múlva az iskolánkban folytatja
tanulmányait.

Március 8-án, kedden rendezzük
meg a házi szavalóversenyünket,
melynek témája szintén a 280 éves
évfordulóhoz kötődik. 

Az első újdonságot viszont a kö-
vetkező nap, március 9-e hozza,
ugyanis ekkor tartjuk az ÖKO-vetél-
kedő döntőjét.

– A Petőfi évek óta ÖKO-iskola-
ként működik, vagyis a környezet-
tudatos nevelést tartja szem előtt.
Erről a vetélkedőről mit érdemes
tudni?

– A viadalon a gödöllői általános
iskolák tanulói vesznek részt három
korosztályban: 3-4., 5-6. és 7-8. osz-
tályosok. Az első két fordulón már túl
vagyunk, ezeken a diákoknak többek
között hulladék anyagokból kellett
minél kreatívabban a klímaváltozásra
figyelem felhívó tárgyakat előállítani,
amiket aztán eljuttattak hozzánk. A
harmadik, záró fordulóban viszont
élőben kell számot adniuk arról, hogy
mennyire sajátították el a környezet-
tudatos szemléletet, azt, hogy a kör-
nyezetvédelem milyen fontos is nap-
jainkban.

– A hét további részében milyen
események zajlanak majd az isko-
lában?

– Március 10-én, csütörtökön két
programmal készülünk. Az egyik a
már több évtizedes hagyományokra
visszatekintő városi vers- és próza-
mondó verseny, a másik pedig a fen-
tebb már említett rajz- és fotópályázat
ünnepélyes díjátadó ünnepsége.

– Pénteken viszont ismét csak új-
donságok várják az érdeklődő-
ket…

– Először is egy nagyszabású ün-
nepi műsorral tisztelgünk a 280 éves
évfordulónk előtt. Ehhez kapcsoló-
dóan nyílik meg az az iskolatörténeti
kiállítás, ahol olyan régi tárgyakat,
eszközöket mutatunk be, amelyek va-
lamilyen módon kapcsolódnak az
iskolánkhoz.

Ezen kívül az aulában két emlék-
falat is felavatunk. Az egyiken az in-
tézmény volt igazgatóira emléke-
zünk, a másikon pedig az iskola
büszkeségeit mutatjuk be. Ez utóbbi
hagyományteremtő szándékkal indul;
azt tervezzük, hogy minden évben 4-5
személlyel bővül majd a lista. hc

Európai uniós keretjáték a is-
kolában

A 2010/11-es tanévben a diákélet
középpontjában az Európai Unió áll.
Az első tanítási napon, az iskolagyű-
lésen minden osztályból egy gyerek
kihúzta egy ország nevét. Ez lett az
osztály országa, melyet egész évben

képviselnek a gyerekek. A cél, hogy a
tanévnek egy vonulatot adjunk, vala-
mint hogy a diákok a szórakozás mel-
lett egy kicsit tanuljanak, más kultú-
rákat ismerjenek meg. Minden osz-
tály egy bizonyos ország kultúrájában
mélyült el, de egymás munkáját is fi-
gyelemmel kísérik. Minden hónapban
kapnak a gyerekek valami feladatot,
ahol az országukat kell bemutatni, és
ezért pontot kapnak az osztályok.
Szemléltetésképp a DÖK-faliújságon
egy EU-s térkép volt, amin megjelen-
tek az osztályok is. A térképet lecse-
réltük hegycsúcsra, amit az ország
színeiben lévő hegymászó emberke
próbál meghódítani. Így a gyerekek
minden feladat után megnézhetik,
hogy az osztályuk hányadik lett a
pontversenyben.  Érdemes részt venni
a feladatokban, hiszen mind alsó,
mind felső tagozaton az első három
helyezést elérő osztályok nyeremé-
nyekben részesülnek. Ahhoz, hogy a
keretjátékban való részvétel érvényes
legyen, minden osztálynak be kell

mutatnia pár percben az általa képvi-
selt országot egy iskolarádiós műsor
keretén belül. Természetesen az alsó
tagozatosoknak ez nehezebb feladat,
de ezt könnyítendő kialakítottunk egy
testvérosztály-rendszert. Minden al-
sós osztálynak van egy felsős testvér-
osztálya.  A felsős DÖK-ösök köte-
lessége, hogy nyomon kövessék, va-
lamint segítsék alsós társaikat a fela-
datok elvégzésekor, hiszen ez is
szempont a pontozásnál, hogy segí-
tettek-e alsós testvérosztályuknak. A
dolog olyan jól működik, hogy már
nem csak a kicsik kérik nagy „test-
véreik” segítségét, hanem esetenként
a kicsik sietnek a nagyok segítségére,
például, ha a terem dekorálásáról van
szó. 

A félév során rengeteg izgalmas fel-
adatuk volt az osztályoknak. Szep-
temberben az iskolai akadályversenyt
például úgy terveztük, hogy minden
állomáson egy ország jellegzetes
sportját ismerhettük meg, mint pél-
dául a francia petanque-ot, vagy a
finn asszonyhordást. Itt az egyik ál-
lomás máris az volt, hogy mutasd be
az országodat! Volt, aki zászlókkal
érkezett, valaki jellegzetes ételt ho-
zott, de olyannal is találkoztunk, aki
egy jelenetet adott elő az országából.
Az év során feladat volt még egy
montázs készítése is, ami az első
emeleti lépcsőfordulót díszíti, vala-
mint a tanteremben kiállítást kellett

berendezniük a gyerekeknek. Kará-
csonyra plakátot készítettek az ország
adventi hagyományaiból, de a leglát-
ványosabb feladat az volt, mikor ver-
set kellett mondani az adott ország
nyelvén. Az osztályok fantasztikusan
helyt álltak, láttunk görög táncot, hal-
lottunk litván nyelvtörőt, francia kör-
játékot, szlovák verset, és még sorol-
hatnám. A gyerekek nagyon élvezik a
feladatokat, folyamatosan gyűjtenek,
kutatnak, büszkén képviselik a kihú-
zott országot.

Az év lezárásaképp, a tanév prog-
ramjait összegezve egy újabb játékot
terveztünk. Az utolsó tanítási napon
minden osztály kihúz egy másik orszá-
got, amit pár órával később be kell mu-
tatniuk az egész iskola előtt. Ezzel azt
láthatjuk majd meg, hogy a gyerekek
nem csak saját országukat ismerték
meg, hanem a feladatok megoldása köz-
ben a többi osztály előadására, munkái-
ra is odafigyeltek, ezzel is jobban meg-
ismerve az Európai Uniót.

Arnold Katalin; Kurucz Balázs

280 éves a Petőfi Sándor Általános Iskola

Sok újdonságot hozó Petőfi Hét

Kedves Olvasóink!

Az elmúlt hetekben több panaszt kapott az Alvégből szerkesztőségünk, hogy hosszabb ideje nem
jut el az olvasókhoz lapunk. Természetesen ezt azonnal jeleztük a terjesztő felé, aki a kivizsgálást
követően egy félreértésről tájékoztatta szerkesztőségünket. Úgy gondoltuk, a tapasztalatokat
érdemes közzé tenni, hogy a későbbiekben elkerülhetőek legyenek a hasonló esetek. 

Lapunkat városunk lakói ingyenesen kapják meg minden héten, így a terjesztő számára ingyenes kiadványnak számít.
Mivel az alvégi lakók több utcában is jelezték, nem kérnek semmiféle ingyenes kiadványt, így a Gödöllői Szolgálatot
sem szórták be részükre. 
Természetesen a terjesztővel tisztáztuk a félreértést. Kérjük azonban, hogy a jövőben, aki személyesen vagy postalá-
dáján jelzi, hogy nem kér ingyenes kiadványokat, az jelezze azt is, hogy ez lapunkra nem vonatkozik! 

Gödöllői Szolgálat szerkesztősége

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében

Nőnapi műsor 2011
Nőnapi ajándékkosár nem csak hölgyeknek!

Az előadások időpontja:
2011. március 7., hétfő: 16, 18 és 20 óra
2011. március 8., kedd 16, 18 és 20 óra

Helyszín: Művészetek Háza színházterme
Támogatói jegy: 300.-Ft/fő

Jegyek elővételben korlátozott számban válthatók a Belvárosi Jegyirodában
(Gödöllő, Szabadság tér 5., Múzeumi Bolt)
Információ: 06-28/514-130, 06-70/452-7268

Nyitva tartás: H -P: 12.00-18.00, SZO: 9.00-13.00
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében.

A befolyt összeget a szervezők Tamás Zoltán gyógykezelésére fordítják.

A műsorban közreműködnek: Bárdy Péter, Bokor Árpád, Ella Attila,
Fábián Bertalan, Falk László, Farkas Balázs, Fodor Csilla, Gambárné 
Szántai Ildikó, dr. Gémesi György, Hatolkai Szaniszló, Ipacs Piroska, Kolozs
Istvánné, Kósa István, Kovács Balázs, Láncziné Kovács Ibolya, Laczkóné
Varga Judit, Lőrincz József, dr. Nánási Éva, dr. Pappné Pintér Csilla, Pécsi
Ildikó, Prém Katalin, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tiborczné Garai
Katalin, Tóth Tibor, Varga András, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia.
A Frédéric Chopin Zeneiskola részéről:Buka Enikő,  Csányi István, Ella At-
tila, T. Pataki Anikó; A Garabonciás Színtársulat részéről: Bene Zsuzsanna,
Keresztesi István, Mészáros Beáta, 

Rendezők:
Prém Katalin, Pánker László, Vajda Gyöngyvér, Benedek Krisztina

Zenei közreműködő: Rehorovszky Gábor, Várnai Miklós
Technika: Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A műsor háziasszonya: Pécsi Ildikó

Az elmúlt héten is fennakadásokat okoztak a
vasúti közlekedésben a kábeltolvajok. Feb-
ruár 9-én csak a délutáni órákra állt helyre a
menetrend Gödöllő és a Keleti-pályaudvar
között, miután a hajnali órákban a vonalon
kábellopás történt. Az ezt elkövetőket még
nem sikerült elfogni, azokat azonban, akik
február 4-én éjszaka tevékenykedtek, igen.
Igaz, azóta már szabadlábon vannak.
A Péceli Vasútállomás Állomásfőnöke feb-
ruár 4-én éjszaka tett bejelentést, mert a vál-
tókra kötött jelzőkészülék riasztást jelzett,
mivel feltehetően az állomás melletti sínpá-

lya területén elhelyezett vál-
tók vezetékeit elvágták. A
járőrök a helyszíntől néhány
méterre ellenőrzés alá von-

ták K. J. 18 éves és L. Z. 17 éves helyi lako-
sokat. Az adatgyűjtés során beszerzett infor-
mációk alapján a két személy megalapozot-
tan gyanúsítható a kábellopások elkövetésé-
vel, ezért előállították őket. A két személy
gyanúsítottkénti kihallgatásán elismerte,
hogy két alkalommal, összesen körölbelül
50 méter un. betáp kábelt tulajdonítottak el,
azzal a céllal, hogy a vezeték leadásából
származó pénzt szórakozásra költsék. A lo-
pással több százezer forint kárt okoztak,
melynek jelentős része a lefoglalások során
megtérült.

Kábeltolvajok  a hatvani vonalon

Rendőrségi hírek



2011. február 16. Gödöllői Szolgálat 5Civil

Nekünk fontos!

Gödöllő városának önkormányzata éves szinten 100 millió forinttal támogatja a Volánbuszt a helyi buszközlekedés biztosítása érdekében, ezért a városvezetés

kiemelten fontosnak tartja, hogy a lakosság elégedett legyen a szolgáltatással. Ezért kérem, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat!

A kitöltött kérdőívet levélben az alábbi címre juttassák el: Gödöllői Szolgálat szerkesztősége, 2101 Pf 385, vagy dobje be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt

kihelyezett postaládába. A kérdőív a www.szolgalat.com oldalon is letölthető, és e-mailen elküldhető a godolloiszolgalat@gmail.com címre.

1) Gödöllőn a leggyakrabban milyen közlekedési eszközzel szokott közlekedni?

autóbusz  vonat  személygépkocsi  kerékpár  egyéb:………………………

2) Milyen gyakorisággal utazik?

naponta hetente többször  hetente néhány hetente ritkábban

3) Honnan hová utazik Ön a leggyakrabban?

Odaút: ……………….………..……ról

…………....………………………….. ra………..…….órakor

Visszaút: ………………………………… ról ……………………..…………………ra………………órakor

4) Mi leggyakrabban az utazás célja?

iskolába járás  munkába járás ügyintézés egészségügyi intézmény 

egyéb: ………………………………...............................................................

5) Milyen gyakran veszi igénybe a helyi buszjáratok valamelyikét?

naponta hetente többször hetente alkalmanként  soha

6) A jelenlegi benzinárak mellett milyen feltételekkel venné igénybe a helyi buszközlekedés szolgáltatásait? (Fontossági sorrendben jelölje 1 - 5-ig)

sűrűbb buszjárat jól megközelíthető, közeli buszmegállók  átszállás nélkül elérhető úticélok kombinált jegy- vagy bérlet egyéb:………….............

7) Igénybe venne-e megfelelő módon és helyen kialakított p+r parkolókat?

igen, a buszállomásnál igen, a vasútállomásnál igen, a hév vonalán nem

8) Kedvezőtlen időjárás esetén (pl. eső) mivel utazik úticéljához?

személygépkocsi tömegközlekedés egyéb:……………

9) Jeggyel vagy bérlettel utazik?

jeggyel  bérlettel  65 éven felüli

10) Igénybe vesz-e valamilyen utazási kedvezményt? (diák, nyugdíjas, egyéb)

igen    nem

11) Milyen gyakran utazik a fővárosba, Budapestre?

naponta hetente többször hetente  néhány hetente  ritkábban

12) Egyéb megjegyzés, észrevétel, javaslat:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................................................................................

dr. Gémesi György polgármester

Sokszor megfogadjuk, ezentúl
egészségesebben táplálkozunk.
Mit jelent ez a mindennapok-
ban? Lényeges, hogy az alap-
anyag jó minőségű, ellenőr-
zött, a származási hely beazo-
nosítható, lehetőleg hazai sze-
zonnak megfelelő legyen és a
feldolgozás során a friss nyers-
anyagban lévő értékes össze-
tevők minél nagyobb arányát
őrizzük meg. 

Az egyes gabonafélék némileg eltér-
nek egymástól összetételben, ezért
jellemzőek a felhasználási lehetősé-
geik: 
– friss gabona müzli nyers gabonák-
ból (teljes szemből készült pehely
magkeverék); 
– főzött, sütött gabona ételek (például
rizsből); 
– teljes kiőrlésű búza, illetve rozs
lisztből készített kenyér, kifli, zsemle; 
– teljes kiőrlésű búza lisztből készített
sütemények, tészták, pogácsák.

A gabonafélék fogyasztásának teljes
elhagyása nem javasolt, az viszont lé-
nyeges, hogy mikor, milyen formá-
ban és mennyit fogyasztunk belőle.
Reggelire fogyasszunk teljes kiőrlésű
kenyeret vagy natúr gabonapelyhek
(nem puffasztott!) és aszalt gyümöl-
csök keverékéből készített müzlit,
amelyek elegendő energiát adnak és
amit az egész napi tevékenység során
a szervezet eléget. Akkor fogyasztjuk
helyesen a gabonákat, ha a búzából
készült kenyéren  kívül minél több-
féle gabonát eszünk (például rozske-
nyér, árpagyöngy, köleskása, kukori-
cadara, stb.). A jó minőségű kenyér
otthoni sütése könnyen megoldható.
Az alábbiakban egy egyszerű gáz-
vagy villany sütőben, bármilyen sütő-
formában elkészíthető kenyér recept-
je olvasható. A liszt beszerzésénél is
törekedjünk a megbízhatóságra. Aki
ellenőrzött helyről szerzi be a lisztet,
a csomagoláson jól látható az előállí-
tás helye, ideje – legyen az fehér liszt,
teljes kiőrlésű és bio liszt (vegyszer-
mentes előállítású) –, nem kell tarta-
nia attól, hogy minőségileg nem meg-

felelő. Akinek
először szokat-
lan a teljes kiőr-
lésű lisztből ké-
szült kenyér fo-
gyasztása, elein-
te kisebb arány-
ban is használ-
hatja és fokozatosan növelheti a 
mennyiségét. Idővel lehet kizárólag
teljes kiőrlésű lisztből készíteni a ke-
nyeret. 

Feles magvas kenyér recept 

Hozzávalók: 2,5 dkg élesztő, 25 dkg
teljes kiőrlésű búzaliszt és 25 dkg fe-
hér búzaliszt, 2-3 csapott teáskanál
só, 1 kávéskanál őrölt köménymag, 2
evőkanál lenmag, 2 evőkanál szezám-
mag, 4 evőkanál napra-forgó vagy
tökmag, 3-4 dl lan-gyos víz, 2 evő-
kanál hidegen sajtolt napraforgó olaj. 
Elkészítés: az élesztőt 0,5 dl langyos
vízben feloldjuk. Tálba tesszük a lisz-
tet, sót, köménymagot, az olajos mag-
vakat, a feloldott élesztőt és a kimért
langyos vizet fokozatosan hozzáöntjük.
Az alapanyagokat alaposan összegyúr-
juk. Amikor az edény faláról elváló
masszát kapunk, akkor keverjük hozzá
az olajt. Az összeállított kenyértésztát
fél óráig langyos helyen ruhával leta-
karva kelesztjük, ezután átgyúrjuk és
kiolajozott tetszőleges formába tesz-
szük, ahol még 20 percet kelesztjük. 
Sütés: hideg sütőben kezdve a sütést
15 percig közepes hőfokon (gázsütő
4-es fokozat, villanysütő 200 fokon),
majd 15 percig magas hőfokon (gáz-
sütő 8-as fokozat, villanysütő 240
fok), ezután ismét 15 percig sütjük
közepes hőfokon. Rácsra helyezve ki-
hűlés után szeleteljük. 
http://solier-green.blogspot.com/

Dr. Varga Adrienne
(SZIE, egyetemi adjunktus)

G7 – Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanács 

A teljes értékű táplálkozás  2011-ben ünnepli 10. születés-
napját a fogathajtó világbajnok
Lázár testvérek domonyvölgyi lo-
vasparkja. 

2001-ben nyílt meg a Régi csárda, a
park legfrekventáltabb elhelyezkedésű
épülete. Kialakításában a tér a térben elv
érvényesült. A belső átriumos étterem-
ből a csárda ablakain kitekintve a szem-
lélő elé tárul a leírhatatlanul gyönyörű
táj. 

Elkészült a romos juhhodályból felújí-
tott, modern versenyistálló, ahol a világ-
bajnok lipicai lovak kerültek elhelye-
zésre.

Már 2002-ben átadásra került a má-
sodik, Tornácos csárda, amely egy
klasszikus régi stílusú, parasztházhoz
hasonlít. Kedves kis ablakaival, falain
Barkóczi József lovas festményeivel, fa
födémszerkezetével otthonos érzést su-
gároz.  Szervesen kapcsolódik hozzá a
stílusosan trófeákkal, és a vadászélet je-
leneteit megörökítő metszetekkel díszí-
tett Vadász terem.

Ekkor készült el az őshonos magyar
állatfajtákat bemutató falusi udvar, vala-
mint a versenyistállóhoz kapcsolódó Vi-
lágbajnokok terme. Itt találhatóak a Lá-
zár testvérek fogathajtó kocsijai, világ-
bajnoki érmei, díjai, kupái.

Évről-évre további fejlesztések kerül-
tek megvalósításra: 

– Szabadtéren: parkosítás, díszburko-
latok cseréje és népművész által faragott
lófejes padok kialakítása a teraszokon, a
tribün ülőhelyeinek, fény- és hangtech-

nikájának bővítése, útbaigazító táblák
kihelyezése, díszvilágítás, gyermek ka-
landpark létesítése.

– Csárdákban: padok cseréje szé-
kekre, burkolat csere és kandalló építé-
se, beépített hangtechnika megvalósítá-
sa, légtechnika fejlesztése, vezeték nél-
küli internet elérés kialakítása. 

2008-ban a növekvő igények kielé-
gítésére megépült a harmadik, Tornyos
csárda, amely rövid időn belül, impo-
záns megjelenése miatt a vendégek által

leginkább kedvelt teremmé vált. A XIX.
századot idéző ácsszerkezete, kézzel
festett, dupla félköríves oldalfalai a 

diszkrét toronnyal bővítve különleges és
egyedi megjelenést kölcsönöz a csárdá-
nak. Teraszán került kialakításra az im-
pozáns, dupla tűztérrel rendelkező ke-
mence, amely szabadtéri gasztronómiai
élmények helyszíne. A kemencében sül-
teken kívül óriás serpenyőben, grillen,
bográcsban készült ételeket is felszol-
gálnak.

Ugyanebben az évben a Lovaspark
elnyerte a Turizmus Minőségi Díjat
valamint ezáltal az európai kritériu-
moknak megfelelő QQ jel használa-
tára is jogosultságot szerzett. Az elis-
merést 2011-ben újabb két évre meg-
hosszabbították.

2009-ben a Lázár testvérek édesap-
ja, Vili bácsi emlékére elkészült a rusz-
tikus borospince a hozzá tartozó bor-
trezorral.

A lovaspark fennállásának 10. év-
fordulója alkalmából akciókkal, új
rendezvényekkel kedveskednek a ven-

dégeknek. 10
százalék ked-
vezményt biz-
tosítanak a lo-
vasbemutató és
az étkezés árá-
ból, azoknak az
egyéni vendégeknek, akik foglaláskor a
„10 éves a Lázár Lovaspark” jeligére hi-
vatkoznak.
A honlapon (www.lazarlovaspark.hu),
valamint a Facebook oldalon havonta
játékot hirdetnek meg, amelynek nyer-
tesei Lázár Lovasparkos, galléros pólót
és a Lovasparkba érvényes belépőket
nyerhetnek. 
2011-ben a visszatérő rendezvényeken
kívül (www.lazarlovaspark.hu – Ren-
dezvények menüpont) a következő új
eseményekkel várják a vendégeket:

Február 19-én újból lesz Valentin bál,
amelyre invitálást kapott az a közel 500
pár, aki a Lovasparkban tartotta eskü-
vőjét az elmúlt 10 év alatt.  

2011-ben először lesz Gyermeknap
május 29-én, amikor egész napos prog-
ramokat kínálnak a család minden tagjá-
nak. Kedvezményes belépő ellenében
gyermekműsor, lovasbemutató, kocsi-
kázás, futószáras lovaglás, kézművesek,
gyerek kalandpark, állatsimogató és sok
egyéb játék várja kicsiket és nagyokat. 

Augusztus 7-én TáncoLÓ Fesztivál
néven néptáncos-lovas fesztivál kerül
megrendezésre a Lázár Lovaspark és az
Egészség TV szervezésében. Magyar-
ország leghíresebb táncház zenekarai, a
Galgamente és Magyarország legjobb
táncegyüttesei lépnek fel. Természete-
sen lovasok, csikósok is közreműköd-
nek és lovasbemutató is lesz.  A Lázár
Lovaspark minden kedves vendégé-
nek és partnerének megköszöni a 10
éves együttműködést.

10 éves a domonyvölgyi Lázár Lovaspark

A kezdetek...
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Popper Pétert sokáig nem fog-
juk elfelejteni. A könyveit per-
sze soha, amíg csak könyvol-
vasók lesznek a földön, azokat
mindig levehetik a könyvespol-
cokról, de mostanság, noha
nemrégiben távozott közü-
lünk, mintha még személyé-
ben is itt lenne.

Sokkal inkább rendhagyó pszicholó-
gusnak tarthatjuk, mint bárki mást.
Nem riadt vissza még attól sem, hogy
megkérdőjelezze a pszichológia mint
tudomány létjogosultságát – ez talán
abban gyökeredzik, hogy az édesany-
ja nem tartotta a pszichológus mester-
séget rendes, komoly foglalkozásnak,
nagyon ellenére volt, hogy a fia azt
választja. 

Popper Péter nem átallott bizonyos
helyzetekben, őt zavaró dolgok hatá-
sára botrányt csinálni. Ugyanakkor
nagy tisztelettel, mi több, alázattal
közeledett a különböző vallásokhoz,
kutatta elsősorban a zsidó-keresztény
vallást, de tanított buddhista főisko-
lán, hosszabb időt töltött hindu medi-
tációs központban. 

A most megjelent Lélekrágcsálók
című könyv az alcíme szerint is: Vá-
logatás Popper Péter legjobb elődá-

saiból. Tíz előadást tartalmaz, közü-
lük a másodiknak a témája a három
nagy „lélekrágcsáló”, a szorongás, a
félelem és a pánik. 

Olyan ember tartja az előadásokat,
akit a fenti három rém már nem befo-
lyásol. Túl van rajtuk. Olvasás köz-
ben is felfedezhető, hogy aki a lejegy-
zett előadásokat tartja, könnyedén be-
szél, minden görcsösség nélkül.
Mondja, ami éppen eszébe jut, a csa-
ládja múltjából vett anekdotákat, a
személyes élményeit. Ezzel hitelessé
is, érdekessé is teszi a mondanivaló-
ját. 

Hivatkozik neves pszichológus
elődökre, elmondja, mikor és hogyan
alkalmazta a módszereiket. Vagyis
beismeri, hogy mégis van némi hasz-
na a pszichológiának. Csak éppen
egyéníteni kell, nem lehet minden
emberre, minden páciensre ugyanazt
a sémát ráhúzni. 

Emlékszem egy példájára, ebben a
könyvben éppen nincs benne: ez az X
úgy iszik, mint a kefekötő. Állandóan
részeg. Mire a válasz: nem csodálko-
zom. Az apja is alkoholista volt.
Majd: ez az Y meg nem inna még
csak egy pohár bort sem. Soha egy
korty alkohol le nem csúszott még a
torkán. A válasz szinte ugyanaz: nem

csodálkozom. Az apja alkoholista
volt. 

Amik viszont benne vannak a kö-
tetben, a következő előadások: Játsz-
mák és sorsok, a már említett Lélek-
rágcsálók: a szorongás, a félelem és a
pánik. Fussunk el a bánat elől? Ősök
és utódok. Családi boldogság, családi
pokol? A hazugság ára. Barangolás a
tudatszintek között. (Tudják: az Én, a
felettes én meg a tudatalatti. Freud-
nál. Jungnál még hozzájön egy ne-
gyedik szint, a kollektív tudatalatti.)
Belső erőforrásaink nyomában. 

Őszinteség, hazugság és titok a
párkapcsolatban. Boldogság – a frá-
zisok fojtogatásában. 
(Popper Péter: Lélekrágcsálók)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Utóélet

A kárpát-medence értékeit gyűj-
tötte össze Molnár Béla volt or-
szággyűlési képviselő abban a ki-
adványban, amit február 11-én
mutattak be a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Köz-
pontban. A nagy érdeklődés mel-
lett megtartott rendezvényen
egyfajta történelmi kalandozás-
ra is lehetőségük nyílt az érdek-
lődőknek.

Trianon a magyarságot és a Kárpát-me-
dencét sújtó következményeit nem em-
léktáblák koszorúzásával lehet meg-
szüntetni, hanem olyan befektetések
ösztönzésével a Felvidéken, Kárpátal-
ján, Erdélyben és a Délvidéken, ame-
lyek révén a létrejövő vállalatoknál a
magyar lesz a munka nyelve. A határok
által szétszabdalt, eredendően egy tér-
séget alkotó vidékek gazdasági és társa-
dalmi fejlődését pedig akkor segíthet-
jük, ha felismerjük a szomszédos álla-
mok erre irányuló készségét, ha alkal-
masak, és képesek vagyunk élni a lehe-
tőséggel. 

Ekképp összegezhető annak a másfél
órának a tanulsága, amit Molnár Béla
társaságában tölthettünk el a Történelmi

Vitézi Rend rendezvényén. A találkozót
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub, A Nem-
zeti Lobogó Társasága és a Rákóczi
Szövetség Gödöllői Szervezete támo-
gatta.
És, hogy „Miért éppen a Kárpát-me-
dence?” – teszi fel s kérdést a könyv
egyik fejezetének címe. A sorok között
pedig megtaláljuk a választ is: „ El kell
jöjjön végre az idő, amikor nem mind-

untalan nemzetünk gyász-
napjairól beszélünk, nem
múltbéli és jelen nyomo-
rúságainkat ecseteljük. El
kell jöjjön végre az idő,

amikor számba vesszük mindazt, amire
büszkék lehetünk, amit őseinktől
örököltünk, és mi is alkottunk. Néha be-

szélünk hungarikumokról,
magyar értékekről, de még
nem merünk ezekre úgy
büszkék lenni, mint Európa
más népei a sajátjukra.”
Molnár Béla arra vállalko-
zott, hogy 35 fejezetben
összefoglalja a Kárpát-me-
dence táji szépségeit és az
ezeken a tájakon élő embe-
rek helytállását, a megma-
radásért vívott mindenna-
pos, de sokszor nem min-
dennapi küzdelmét.

A Tiszát tápláló, a Kárpátokban kiala-
kult Szinevér tótól a Retyezát Nemzeti
Parkig, a Batthyány grófok által építte-
tett Vas megyei Ikervári Vízierőműtől a
Paksi Atomerőműig vezetett az útja.
Bőven volt lehetősége a gödöllői
könyvbemutatóján is idézni a múlt év-
ben megjelent munkájából, amiből to-
vábbi részleteket olvastak fel a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium

diákjai. Molnár Béla szervezte és ve-
zette a 2010.  március 19-én a Nyugati
Pályaudvarról kigördült Kárpátalja Ex-

presszt. A gödöllői közönség előtt rész-
letesen beszámolt a két napos út elő-
készületeiről és történéseiről. E vonat
indulására 66 évet kellett várni. Két em-
beröltő múlt el azóta, hogy magyar sze-
mélyvonat magyar felségjelzésű moz-
donnyal járt a Csap – Beregszász –
Nagyszőlős vonalon. A Kárpátalja Ex-
pressz Románián keresztül érkezett ha-
za Magyarországra egy Nohab moz-

donnyal az élen és 350 lelkes utassal a
„fedélzeten”. Molnár Béla kiemelte: az
ukrán hatóságok példás rugalmassággal

működtek együtt a vállalkozás si-
keréért. Ennek egyik példája volt,
hogy az ukrajnai határtelepülé-
sen, Nevetlenfalván, ahol egyéb-
ként nincs vasúti személyforgal-
mú határátmenet Romániába, ki-
települve, műholdas kapcsolattal
megoldották az útlevélkezelést.
Éppen ennek a három országhoz
tartozó térségnek a felemelkedé-
sét segítené, ha az expressz indí-
tásához hasonló kezdeményezé-

sek révén kialakulna az idegenforgalma
(a könyvben ennek az utazásnak az em-
lékét is megörökítette a szerző). Molnár
Béla azt tapasztalta, és ebben a tapaszta-
latában az utasok is osztoztak, hogy a
vonat által érintett területeken élők ezt
szeretnék is. Erre is fel kívánják hívni
újólag minden érintett figyelmét az
őszre újra elindítani tervezett magyar 
szerelvénnyel. Kép és szöveg: it

Csokorba gyűjtött Kárpát-medencei értékek 

Eljött a számbavétel ideje

Részlet a könyvből

Az elmúlt években hagyo-
mánnyá vált, hogy Bálint nap
idején összegyűlnek a gödöl-
lőiek, és tisztelegnek a magyar
szerelmi líra megteremtője,
Balassi (Balassa) Bálint emlé-
ke előtt. Nem volt ez másként
az idén sem, a Művészetek Há-
zában sokak örömére szólal-
tak meg versei, csendültek fel
korának dallamai. 

Az időutazáson dr. Lencsés György
címzetes egyetemi docens kalauzolta
az érdeklődőket, aki megemlékezett
arról is, hogy bár Balassi Bálint volt
az első, aki magyarul írta verseit, an-
nak ellenére, hogy kilenc nyelven be-
szélt, írt és olvasott. Az est az irodal-
mi kalandozás mellett különleges
zenei csemegével is szolgált. Az egy-
kori vitézi, szerelmes, és istenes ver-
seket, énekeket a Kecskés Együttes
tolmácsolásában hallhatta a közönség

olyan hangszereken, amilyeneknek a
muzsikájára a XVI. században táncol-
tak farsang idején.  

A furulya mellett többek között gör-
bekürtön, töröksípon, kelta hárfán,
kobozon és a tekerőlant elődjén, a
symphonián szólaltak meg az ötszáz
esztendővel ezelőtti dallamok, köztük
sok olyan, ami ma is megtalálható a
protestáns énekeskönyvekben. 

Érdekes, hogy nyomtatásban csak
ezek az istenes versei jelentek meg so-
káig, a többi inkább kéziratokban ma-
radt ránk. 
Hogy költészetét ma mégis igen jól is-
merhetjük, az Balassa-kódex néven is-
mert kéziratos könyvnek köszönhető.
Az – egy feltehetően tudós másoló

munkájának köszönhe-
tő – 50 évvel a költő
halála, 1656 után szü-
letett alkotás az 1800-
as évek második felé-
ben került elő. 
Ezekből a versekből
válogatott a Kecskés
Együttes vasárnap es-
te, mintegy főhajtás-
ként a költő előtt. Ter-
mészetesen Szent Va-
lentin ünnepe előtt egy
nappal az istenes ver-

sek mellett nemcsak arról esett szó,
hogy „…mi lehet szebb dolog az Vé-
geknél…”, hiszen Balassi szerelmi
lírája különleges gyöngyszeme a ma-
gyar irodalomnak. Szerelmes ver-
seiből a Júlia-, Célia ciklusokból is
ízelítőt kaptunk ezen az estén.           kj

Emlékezés Balassi Bálintra

Hősökről és szerelemről
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A BAROKK ÉV 2011. 
MÁRCIUS 5-I 

PROGRAMJAI
A GÖDÖLLŐI VÁROSI

MÚZEUMBAN

14 óra:
A Gödöllői Barokk Év megnyitó
ünnepsége és a „Birodalmam
alatt…”(Gróf Grassalkovich An-
tal) – Gödöllő mezőváros élete a
XVIII. században című kiállítás
megnyitója (a kiállítás nyitva: ok-
tóber 2-ig)
Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere
A kiállítást megnyitja: Dr. Kósa
László akadémikus, egyetemi tanár
Közreműködik: a Gödöllő Consort

Kísérő rendezvények:

10 óra:
A Barokk Év tiszteletére készült
gödöllői bélyeg és boríték első napi
bélyegzése
13 óra:
A gödöllői bélyeg és boríték, val-
amint a Mária Terézia és Grassal-
kovich Antal torták sajtóbemutatója
az időszaki kiállító teremben. (A
tortákat készítette a Solier étterem
és cukrászda)

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

„EURÓPA A KASTÉLYBAN”– 
TÁRLATVEZETÉS AZ ELNÖKSÉGI HELYSZÍNEKEN

Az első félév során hétvégeken, a rendkívüli nyitvatartási 
rendnek megfelelően, egy különleges túra keretében tekinthetik

meg látogatóink az elnökségi helyszíneket.
A túra fix időpontokban, 10.30 órától óránként magyar nyelvű

vezetéssel indul. (Utolsó vezetés 16.30 órakor indul.) 
Idegen nyelvű csoportok esetén a tárlatvezetéshez előzetes 

bejelentkezés szükséges.
Tárlatvezetés időtartama: 50 perc

Csoport létszáma: 25 fő (max. 30 fő)
BELÉPŐJEGY: Felnőtt: 1.200 Ft/fő Diák: 500 Ft/fő (18 éves korig)

Fenti jegyárak vonatkoznak az újságíró igazolvánnyal és állandó
múzeumi belépővel rendelkezőkre is. Megértésüket köszönjük!
A fogyatékkal élőknek és kísérőjüknek, valamint kísérő pedagó-

gusoknak (min. 20 fő gyermek esetén) a belépés ingyenes.
Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy az elnökségi helyszíneken

fotózni és videófelvételt készíteni nem lehet! 
Megértésüket köszönjük!

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY 2011. FEBRUÁR HÓNAPBAN AZ
ALÁBBI NAPOKON TART ZÁRVA: 2011. február 22-25.

Megértésüket köszönjük!

További információ: +36-28/410-124 
informacio@kiralyikastely.hu        www.kiralyikastely.hu

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY 2011. ÉV ELSŐ

FÉLÉVÉBEN A KÖVETKEZŐ
IDŐPONTOKBAN 

NEM LÁTOGATHATÓ:

2011. február 22-25.
2011. március 2-18.

2011. március 21 - április 1.
2011. április 4-18.

2011. április 27-29.
2011. május 2-7.

2011. május 15 – május 20.
2011. május 23 – május 27.
2011. május 30 – június 7.

2011. június 15-17.
2011. június 20-28.

AZ ÉV TÖBBI NAPJÁN A 
NORMÁL NYITVATARTÁSI

RENDNEK 
MEGFELELŐEN VÁRJUK 

LÁTOGATÓINKAT!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Kedves Barátunk!

A MI KÉPEINK 2 című Szikora Tamás és barátai munkáit bemutató csoportos képzőművészeti
kiállítás záró eseményére hívunk!
Időpontja: 2011. február 27. (vasárnap) 16 óra

Meghívott vendégek: Fábián Dénes Zoltán képző-
művész, Orosz István grafikusművész és a kiállító
művészek: Bondor Csilla festőművész, Dobner Edit
képzőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész,
Kovács Réka Gyöngyvér festőművész, Szász Sándor
festőművész, Szikora Tamás festőművész, érdemes
művész, Újházi Péter festőművész,  érdemes művész.

A beszélgetést követően dzsessz improvizációkat ad elő Kisák Zoltán gitáron, Horváth Balázs
nagybőgőn.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 06-28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

www.gimhaz.hu
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Remsey Gábor a század elejei szecessziós gödöllői mű-
vésztelep két tagjának, Remsey  Jenő festőművésznek és
a szövőműhelyben dolgozó Frey Vilmának harmadik 
gyermekeként látta meg a napvilágot. A művész szülőktől
sokoldalú művészi tehetséget és érzékenységet örökölt. A
képzőművészet műfajai közül a sokszorosított grafika,
ezen belül is a rézkarc állt hozzá a legközelebb, élethiva-
tásul azonban a zenét választotta. 
Szirányi Jánosnál tanult zongorázni, majd 1946-tól zene-
szerzés szakra járt a Zeneakadémián. Ennek elvégzése
után, autodidaktaként kezdett grafikával és rézkarcokkal
foglalkozni, bár már kicsi korától rajzolt ő is, mint
mindenki a családban. Később tagja lett a Magyar Réz-
karcolók Alkotóközösségének. Mesterének Nagy Sándort
és édesapját, Remsey Jenőt tartotta. Megérezte, hogy las-
san eltűnik a régi Gödöllő. Hozzá látott hát, hogy meg
örökítse. Ismerte Gödöllő minden utcáját, minden házát.
Ezek a roggyant, düledező kerítésű, a természettel szinte
eggyé váló faluszéli házak voltak a kedvenc témái. 
Alkotásait szülővárosa mellett az angliai Cambridge-ben
és a skóciai Andrew-ban is egyéni kiállításon láthatták az
érdeklődők, de számos csoportos kiállításon is részt vett. 
1986-ban megkapta Gödöllő város grafikai díját, majd
1987-ben a Váci Művészeti Fesztivál grafikai különdíját. 

1958-tól 1975-ig, több mint 15 éven át a zeneiskola előd-
jének, a Gödöllői Munkaközösségi Zeneiskolának volt a
vezető tanára, igazgatója. Több mint 25 évig oktatta zon-
gorára, gitárra és szolfézsra a gödöllői gyermekeket. Ta-
nítványai azonban könyvtárát is használhatták. Nagyon
közel álltak hozzá a fiatalok, egy ideig a gödöllői gyer-
mekkönyvtár vezetője is volt. 
Lelkiismeretesen gondozta édesapja szépirodalmi hagya-
tékát, s ő vigyázott az 1956-ban gazdátlanul hagyott Nagy
Sándor-házra is. A műteremház gondnokaként a legnehe-
zebb időkben is önfeláldozóan, önzetlenül védte, gondoz-
ta a gyűjteményt, Nagy Sándor hagyatékát 1998-ig. A sa-
ját költségén végezte az állagmegóvást; ehhez az isme-
retségek révén próbálta olcsóbban megszerezni, ami elen-
gedhetetlenül szükséges volt. Rendbe tette, leltárba fog-
lalta a hagyatékot – aminek híre is ment: vannak művé-
szet történészek, akik Remsey Gábor munkája nyomán
diplomáztak.

Szilárd világnézettel és értéktudattal rendelkezett.
Mindig, mindenhol, mindenkinek önzetlenül segített, so-
kan ma is úgy emlegetik, mint az elesettek gyámolítóját.
Nehezebb problémák megoldásában és a mindennapos
apróságokban egyaránt számíthatott rá, aki rászorult.
1949-ig, a mozgalom betiltásáig cserkész volt, 1989-ben,
amikor lehetőség nyílt rá, jelentős szerepe volt a Szeme-
rédi László cserkészcsapat létrehozásában. Ő kezelte a
gödöllői Sík Sándor-hagyatékot is. Öregcserkészként ő
kutatta ki az 1927-ben a Magyar Cserkészszövetségnek
adományozott díszzászló történetét, amelyet Nagy Sán-
dor tervezett, majd felesége, leánya és annak barátnője hí-
meztek.
Temetésére hatalmas tömeg kísérte, a Dózsa György úti
temetőben lévő sírjára ma is sokan visznek virágot, mé-
csest. Emlékét sokan ápolják, őrzik ma is. 

Forrás: Gödöllői Szolgálat, Magyar Katolikus Lexikon, Artportál

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

Remsey Gábor (Gödöllő, 1925. július 20. – Gödöllő, 1999. február 6.)

(folytatás az 1. oldalról) 

A második világháború sem kegyel-
mezett az uralkodóknak. Mária Teré-
ziát találat érte, a szobor alsó része
megsemmisült. Az 1950-es években a
Habsburgok teljes mértékben kegy-

vesztetté váltak és csak a szerencsé-
nek köszönhető, hogy nem lettek be-
olvasztva a Sztálin-szoborba, mint
például gróf Andrássy Gyula lovas
szobra. Az üres helyeket a magyar
függetlenségért küzdő vezetők, Bocs-
kai István és Bethlen Gábor szobrai
töltötték be.  

A lecserélt szobrok először a BTM
Kiscelli Múzeumának raktárába,
majd onnan Sülysápra “költöztek”. A
rendszerváltás után elsőként Mária
Terézia szobrát restaurálta Illyés An-
tal 2002-ben, ekkor került a Szépmű-
vészeti Múzeum aulájába a főbejárat
mellé és ott volt látható a híradások
révén nevezetessé vált hétfő reggelig. 
Az éppen csúcs-
forgalmát élő vá-
ros szinte nem is
vette észre, hogy
Illyés Antal veze-
tésével egy csapat
a szobor költözte-
tésével foglalko-
zik. Az egyelőre

jövő év végéig
Gödöllőre láto-
gató műtárgyat
un. békára emel-
ték, majd a mú-
zeum főbejáratán
át húzták ki a
szabadba. 

A lépcsősor tetején nagy teherbírású
daru várta a szállítmányt, amely ruti-
nos kezek segítségével a magasba
emelkedett, s búcsút vett a Millenniu-

mi emlékművön álló történelmi sze-
mélyiségektől. Gödöllőn Gémesi

György polgármester és Gönczi Ti-

bor igazgató jelenlétében a sajtó nagy
érdeklődésével kísérve emelték új he-
lyére a szobrot, amit március 5-én dél-
után fél 4-kor avatnak fel a Barokk Év
megnyitó ünnepsége keretében.

Megérkezett a királynő szobra

Mária Terézia a kastélyban

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az elmúlt hetekben az Erzsébet-park-
ban, a Kálváriánál is elvégezték azokat a
munkákat, amiket az időjárás lehetővé
tett. Megtörténtek a szükséges feltárá-
sok, amik elengedhetetlenek voltak a
végleges kiviteli tervek elkészítéséhez.
Ez a szakasz várhatóan márciusra lezá-
rul, ezt követően kezdődhet meg a kivi-
telezés. Ennek során többek között az
épület rendkívül rossz állapotú szigete-
lését is megújítják. Jelenleg itt is folya-
matban vannak a bontási munkák: a kő-
korlátokat már korábban Varga Zoltán

Zsolt műhelyébe vitték, hogy elvégez-
hessék a restaurálást, a napokban az

építmény teraszrészén lévő kőlapok, kő-
folyókák, valamint a faragott kapasz-
kodók, mellvédek elszállítása zajlott. 
Mint azt Varga Zoltán Zsolt lapunknak

elmondta, már hozzákezdett a lépcső és
a mellvédkorlát restaurálásához. Ennek
során többek között a korábban a van-
dálok által ledöntött darabokat össze-
illeszti és elkészíti a szükséges kiegé-
szítéseket, s valamennyi darabot meg-
tisztítja. A munkával jól halad, annak el-
ső részszakasza, a korlátok mintegy 30
százaléka már elkészült. A tervek szerint
műtermi munkák március végére feje-
ződnek be, áprilisban pedig már a hely-
színen dolgoznak majd, ekkor kerül sor
az elszállított kőelemek visszaállítására
és a szobrok restaurálására. jb

Megújulás a Norvég Alap támogatásával

Felújítás és értékmegőrzés
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A tudósoknak a közelmúltban
sikerült szekvenálniuk hat szu-
mátrai és öt borneói orángután
genomját, és meglepő felfede-
zést tettek. Kiderült ugyan-
is, hogy az állatok DNS
felépítése sokkal válto-
zatosabb az emberénél,
és az elmúlt 15 millió év-
ben szinte teljesen válto-
zatlan maradt.

Az emberszabású majmok kö-
zül az orángutánok az ember
legtávolabbi rokonai. A mos-
tani kutatások során ugyanis
megállapították, hogy génállo-
mányunk csupán 97 százalék-
ban azonos az övékkel, míg a
csimpánzok esetében ez az

arány 99 százalék – írja a HealthDay.
A tudósok emellett hihetetlenül válto-
zatos génállományt dokumentáltak az
állatok esetében: testükben ugyanis

13 millió különböző DNS-variáció
van jelen. Ez a sokféleség segíti a
populációt abban, hogy az egyedek
egészségesek maradjanak, és ennek
köszönhetik azt is, hogy jól alkal-
mazkodnak a változó környezeti kö-
rülményekhez.
Egy átlagos orángután genetikai
szempontból sokkal változatosabb,
mint egy átlagos ember. Azt azonban
egyelőre nem tudjuk, hogy ez a ge-
netikai sokféleség akkor is fennma-
rad-e, ha az erdőirtások tovább-
ra is ilyen ütemben folytatódnak
Szumátrán és Borneón – mondta
Devin Locke, a tanulmány szer-
zője. pts

Meglepte a tudósokat az orángután genomja

Az erdei ember

3 éves barátságos 
TENGERIMALACOT 

elajándékoznánk, ketrec és
egyéb tartozékokkal. 

Ár: 2000,-Ft. 
Érd: 28/419-096.

Egy frissen megjelent tanul-
mány szerint a Japán partjainál
élő korallok észak felé vándo-
rolnak. Egyes fajok akár 14
kilométert is haladhatnak
évente, köszönhetően az óceá-
nok klímaváltozás okozta me-
legedésének. 

A Geophysical Research Letters szak-
folyóiratban közölt cikk több példát is
bemutat a korallok vándorlására. Flo-
ridában például szarvasagancs-koral-
lokat figyeltek meg jellemző előfor-
dulási helyüktől északra, Ausztráliá-
ban pedig zátonyokban élő halakat ta-
láltak megszokott elterjedési terüle-
tüktől délre.

Az óceán vizének téli hőmérséklete
Japán térségében 0,7-2,4 °C-ot nőtt az
elmúlt száz évben. Ennek ismereté-
ben elemezték Hiroya Yamano és
munkatársai (Globális Környezeti
Kutató Központ) a Japánban 1930 óta
megfigyelt korallokról rendelkezésre
álló adatokat. Yamanoék szerint ki-
lenc korallfajból négy a sarkvidék irá-
nyába vándorol, míg öt a „helyén
marad“. A vándorló fajok egyébként a
veszélyeztetett fajok közé tartoznak.

A korallok észak felé vándorlásának
sebessége, az évenkénti akár
14 kilométer meglepően
nagy – különösen, ha figye-
lembe vesszük, hogy egy
szárazföldi növény- vagy ál-
latfaj évente kevesebb, mint
egy kilométert vándorol, de
egy tengerfenéken élő állat-
faj sem halad többet 5 kilo-
méternél éves szinten. 
A korallok klímaváltozásra
mutatott reakciója igen bo-
nyolult: amikor megnő a
légkör szén-dioxid-szintje
és a gáz beoldódik az óceán-

ba, annak vize savasab-
bá válik. A savasabb víz
leoldja a korallok kalci-
um-karbonát anyagú
vázát. Meglepő módon
egyes korallok vázuk
nélkül is szépen fejlőd-
nek, de a zátonyban élő
halak és más élőlények
megsínylik a szilárd
váz hiányát. Yamano
szerint a magasabb hő-
mérséklet új vízi öko-
szisztémák kialakulá-

sához vezethet. pts

Pusztuló tengeri világ

Világszerte menekülnek a korallok
A Magyar Madártani Egyesület
(MME) az „Év madarát”, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem
pedig az „Év fáját” választja
meg minden évben. E mozgal-
mak nyomán a honi botaniku-
sok az idei évtől megválasztják
az „Év vadvirágá”-t – olvasható
a Greenfo internetes portálon.

A kezdeményezés célja, hogy évről-
évre ráirányítsa a figyelmet egy lát-
ványos és veszélyeztetett vadon élő
virágos növényünkre. A magánkez-
deményű ötletet követő internetes vi-

ta, majd szavazás eredményeként
2011-ben a leánykökörcsinre (Pulsa-
tilla grandis) esett a választás. A re-
mények szerint a következő évtől már
egy szakmai intézmény vagy szerve-
zet irányításával folytatódik és válhat
hagyományteremtő mozgalommá ez
a természetszeretetre, természetvé-
delemre nevelő kezdeményezés.

A kora tavasszal virító leánykö-
körcsin megkapó szépségű növény,
melyet sokan ismernek, szeretnek. A
kékesibolya különböző árnyalataiban
játszó feltűnően nagy virágok a még
szalmasárga, látszólag élettelen gye-
pekben mindenkinek felejthetetlen
látványt nyújtanak. Ez a bársonyosan
szőrös vadvirág ma még hazánk je-
lentős részén elterjedt. Egyes előfor-
dulási helyei kirándulók és fotósok
tavaszi zarándokhelyévé váltak. So-
kan óvják, ugyanakkor sajnos állomá-
nyai – különösen települések közvet-
len közelségében – fogyatkozóban
vannak vagy akár már el is tűntek. A
veszélyeztető tényezők között említ-
hető a lelőhelyek beépítése, az egykor
legeltetett termőhelyek becserjésedé-
se, az illegális motocrossozás és quado-

zás, a gyepek télvégi felégetése, vala-
mint virágainak leszedése és töveinek
kiásása is. 

Kökörcsin szavunk ótörök eredetű,
az elfogadott magyarázat szerint a
„kök”, azaz kék szóból ered. A nem-
zetség tudományos neve – Pulsatilla –
a harang alakú virágokra utal (pulsare
= rázni, harangozni); a leánykökör-
csin pedig tudományos fajnevét –
grandis – feltűnően nagy virágai után
kapta. Számos népi elnevezése – ló-
kökörcsin, kikirics, kükörics, tikdög-
lesztő, alamuszvirág, kokasharang,
varjúkikerics – arra utal, hogy a ma-
gyar nép egyik régtől fogva jól ismert
vadvirága. A növény minden része
mérgező, de a népi gyógyászat egy-
kor felhasználta: a virágából és leve-
léből készült teát asztmás görcsök és
fejfájás csillapítására, valamint vese-
betegségek, köszvény, csúz gyógyítá-
sára is alkalmazták. Egy XVI. századi
kódex tanúsága szerint juhok himlőjét
gyógyították vele és festéket készítet-
tek belőle.

Hazánkban a leánykökörcsin mel-
lett további 4 kökörcsinfaj – a tátogó,
a magyar, a fekete és a Zimmermann-

kökörcsin – fordul elő. Mindegyik
védett növény. A leánykökörcsin ter-
mészetvédelmi értéke 10.000 forint.

Az „Év vadvirága” kezdeményezés
sikerének záloga az összefogás és
tenni akarás. Botanikusok és nem sza-
kmabeliek, hivatásos és amatőr ter-
mészetvédők, pedagógusok és diákok
egyaránt sokat tehetnek az év vadvi-
rágáért. A leánykökörcsin, többi ho-
nos vadvirágunkkal együtt a nemzeti
vagyon része, megóvása közös érdek
és közös feladat.

pts

Az Év vadvirága idén a leánykökörcsin

Az első kiválasztott

A hóolvadás után előbújtak az első tavaszi virágok Gödöllőn, a Szent István
Egyetem városi védettség alatt álló Botanikus Kertjében. Az érdeklődők több
száz élénksárga virágú téltemető és lilás színű sáfrány kora tavaszi virágpom-
pájában gyönyörködhetnek, de
a kertben ilyenkor nyílik a vé-
dett kikeleti hóvirág és kisázsiai
rokon fajai, valamint a szintén
védett, mérgező hajtású, deko-
ratív virágú hunyorok is.
A Botanikus Kertben megfi-
gyelhető az idei év madara, az
év fája és március végétől az év
vadvirága is. Az év folyamán
több száz érdekes növényfaj
várja tavasztól késő őszig a látogatókat. A jelképes belépőjegyek az elmúlt
években hazai és uniós forrásokból felújított kert fenntartásához és fejleszté-
séhez járulnak hozzá. A kert hétköznapokon munkaidőben látogatható, míg
hétvégén előzetes egyeztetés alapján lehet megtekinteni. 
Elérhetőség: botanicalgarden@mkk.szie.hu, telefon: 28-522-000/1761.

Dr. Szirmai Orsolya, Dr. Czóbel Szilárd

Gödöllői Botanikus Kert

Kinyíltak az első virágok

A győri Xantus János Állatkert Természetvédelmi Mentőközpontja évek óta foglalkozik sérült, ha-
zai vadakkal. Tavaly több mint 100 állat fordult meg a központban. Az ellátott fajok nagy része a ma-
darak közül került ki, de érkezett beteg őz, hód és denevér is. Ez az év is mozgalmasan indult. Janu-
árban fél tucat sérült madár lelt ideiglenes otthonra a győri állatkertben.

A természetvédelmi munka sokrétű és nemcsak távoli föld-
részek élőlényeinek védelmére kell gondolni, hanem a ne-
künk ismerős hazai fajokra is. Különösen fontos az emberi
tevékenység miatt megsérült, megbetegedett állatok befo-
gadása és lehetőség szerinti gyógyulás utáni visszaenge-
dése. E természetvédelmi mentőmunka egyik helyszíne a
győri állatkert Természetvédelmi Mentőhelye, ahol évente
száznál több sérül vadállat gyógyítása folyik.
A 2009-ben elkezdett gyakorlatnak megfelelően 2010-ben
már kizárólag gyűrűzött madarakat engedtek vissza a ter-
mészetbe, a munkában a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség szakemberivel szoros volt az együtt-
működés. Bővítették az állatkertben elhelyezett madárodúk számát és az otthon, ház körül végezhető madárbarát tevékenysége-

ket is népszerűsítették. Az állatkert állandó programjai között
szerepel a Madarak és Fák napi rendezvény, amire iskolás cso-
portok jelentkezését várják.
Tavaly ismét nagyon sok madár érkezett a mentőközpont-
ba. A beérkezett fajok több, mint 80 százalékát a madarak
képviselték. A menhelyen megfordultak olyan fajok, mint
a vörös vércse, az erdei fülesbagoly, a tengelic, a réti pityer,
a törpe gém, a bíbic, a fakusz vagy éppen a kabasólyom, de
érkezett őz, korai denevér, hód és az európai sün néhány
egyede is. 35 faj 102 egyedét látták el a mentőmenhelyen,
ezek 30 százalékát telepítették vissza eredeti élőhelyére.
A 2011-es időszak eddig mozgalmasnak bizonyult. Janu-
árban féltucat sérült madár lelt ideiglenes otthonra a men-
tőközpontban. pts

Vadállatok százait látják el évente a Xántus-állatkert mentőközpontjában

Vadvilág S.O.S.
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Február 14-20-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3.  Tel.: 430-069
Február 21-27-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. 
Tel.: 28/410-302, 06-20/937-6375. 
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Szabadság tér és környéke

Megújult forgalomszabályozási rend
Dózsa György út – II. sz. Rendelő környezete:

Alapvető változás, hogy megszűnik a térre való behajtás a Dózsa György út felől. Innen csak az Erzsébet Királyné
Szálloda mélygarázsába lehet lehajtani.

A II. sz. rendelő előtti parkoló is átalakult. A Dózsa György útról történő behajtás után 6 db parkoló + 1 moz-
gássérült parkoló került kialakításra. Ezek a fizetős parkolási övezetbe tartoznak, használhatja minden díjat megfi-
zető autós (beteg, dolgozó, orvos). A rendelőhöz érkező mentőautók a bejárat előtti, színben kiemelt burkolatú terüle-
ten várakozhatnak, ide más gépkocsi nem állhat.

A II. sz. rendelő előtt kialakított parkolóhelyeken túl közlekedni csak a Coop áruház áruszállítását végző gépjár-
műveknek szabad. Ezt a 6 db várakozóhely után kihelyezett „Behajtani tilos, kivéve áruszállítás” tábla szabályozza.

A Coop áruház oldalánál a főtérre történő behajtást ülőkockák és egy süllyedő poler zárja le. A poler csak az Ön-
kormányzat külön engedélyével átadott, erre rendszeresített távirányítóval nyitható (süllyeszthető). Az áthaladás után
a használója köteles a távirányítóval maga után a polert zárni (emelni).

A három süllyedő polerból csak itt, a Coop oldalánál található hidraulikus mozgatású, így szinte korlátlan napi
mozgatásra alkalmas. Ezért itt kell ki-be közlekedni valamennyi, a főtérre behajtási engedéllyel rendelkező jármű-
nek. Így a református lelkészi házhoz és a Líceum szolgálati lakásaihoz tartozó gépkocsiknak, a szemétszállítónak. A
beengedett járművek főtéren belüli közlekedése kizárólag a megerősített burkolati alappal kiépített nyomvonal en-
gedélyezett, más területeken való áthajtás a burkolat süllyedéséhez vezethet.

A II. sz. rendelő – HÉV-állomás épülete közötti terület a korábbi rendhez hasonlóan működik, az itt található 12 db
parkoló + 1 mozgássérült parkoló hely a fizetős parkolási övezetbe tartozik, használhatja minden díjat megfizető
autós (beteg, dolgozó, orvos, stb.).

Gábor Áron utca forgalmi rendje:
A Gábor Áron utca forgalmi rendje is átalakult. Eddig ide bárki behajthatott és kialakított parkoló helyek is voltak.

A jövőben a Gábor Áron utcába kizárólag az ott található lakások tulajdonosai, valamint az utcában található üzletek,
boltok áruszállítását végző gépjárművek hajthatnak be rakodás céljával és idejéig. Ezt a Gábor Áron utca 5. sz.-nál az
utca mindkét oldalára kihelyezett „Várakozni tilos”, „rakodóhely” kiegészítő tábla szabályozza. A lakástulajdonosok
az épülethez tartozó belső udvaron parkolhatnak.

A Gábor Áron utca 5. sz. utáni szakaszán parkolni, vagy az autót elhagyva várakozni tilos. Parkoló hely ezen a ré-
szen nincs. Parkolni az utca elején, vagy a Gábor Áron utcát a Petőfi Sándor utcával összekötő, egyirányú forgalmú
kis közben kialakított parkolóhelyeken lehet, a parkolási díj megfizetésével, ahogy eddig is.

A Gábor Áron utca tér felöli végét ülőkockák és egy süllyedő poler zárja le. A poler csak az Önkormányzat külön
engedélyével átadott, erre rendszeresített távirányítóval nyitható (süllyeszthető). Az áthaladás után a használója köte-
les a távirányítóval maga után a polert zárni (emelni).

A Szabadság téren található üzletek áruszállítása kézikocsival oldható meg. Az áruszállító gépjármű vagy a Dózsa
György út sarkán, a szálloda frontján állhat meg - ahol ezt 10 méter hosszan a „Várakozni tilos, kivéve áruszállítás”
tábla engedi; vagy a Gábor Áron utcában várakozhat az áruszállítás idején.

Petőfi Sándor utca forgalmi rendje:
A Petőfi Sándor utca forgalmi rendje alapvetően nem változik. Az újra leaszfaltozott sáv mentén kialakított par-

kolóhelyek a régi rendnek megfelelően, parkolási díj megfizetése mellett használhatók.

Alternatív parkolási lehetőségek:
A korábbi, főtéren lévő parkolóhelyek megszűnését kompenzálják a főtér közelében található alábbi, eddig is

meglévő és új parkolóhelyek: Városi Könyvtár és Információs Központ alatti mélygarázs, Tűztorony-ház alatti mély-
garázs, Petőfi téren újonnan átadott Huniber-üzletház mélygarázsa, a Petőfi Sándor utca végén kialakított két murvás
parkoló, a Művészetek Háza parkolója (az EU elnökség után), a volt Rézgombos helyén épülő majdani mélygarázs.

Értekezletek leendő első osztályos 
gyermekek szüleinek

A korábbi évek jól bevált gyakorlatának megfelelően az idén is
megrendezésre kerül a leendő első osztályos gyermekek szü-
lei részére az összevont szülői értekezlet, melyen az önkor-
mányzati fenntartású általános iskolák és a Szent Imre Kato-
likus Általános Iskola igazgatója mutatja be intézményét és
tájékoztatja az érdeklődő szülőket.

Az iskolák igazgatói ellátogatnak minden óvodába és ott
találkoznak a szülőkkel.

A szülői értekezletek időpontjai:

– Táncsics Mihály úti Óvoda: 2011. február 17-én (csütörtökön) 17 óra
– Kazinczy körúti Óvoda: 2011. február 22-én (kedden) 17 óra

A nem önkormányzati óvodákból az érdeklődő szülők a Palotakerti vagy a
Táncsics Mihály úti Óvodában tartandó tájékoztatón vehetnek részt.

Városunk lakói gyakran tanácsta-
lanok, milyen telefonszámon for-
dulhatnak segítségért. Ezért a
jövőben közölni fogjuk a leggyak-
rabban kért számokat:

ELMÜ központi hibabe-
jelentő:

06-40/38-38-38
(éjjel-nappal)

ELMÜ-SZOLG Kft.:
06-28/430-562
(munkaidőben)

RENDŐRSÉGI
SZOLGÁLATI
JÁRŐR-
MOBIL:

06-20/524-0340

Felhívás

Új kirendeltséget hozott létre
2011. január 1-jétől Gödöllőn a

Magyar Kémény Kft. a jobb
lakossági ellátás

és elérhetőség érdekében.

Cím: Gödöllő, Remsey krt. 12. 

Elérhetőségek:

Tel/fax: 06-28/419-534

e-mail:

mkgodollo@gmail.com

Ügyfélfogadási idő:

hétfőn 12-16

szerdán 10-16

pénteken 8.30-11 óra

Tájékoztató az
óvodák nyári zárva

tartásáról

A nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8)
MKM rendelet 2 §. (7) bekezdése
alapján az óvodák 2011. évi  nyári
zárva tartását az alábbiak szerint
rendelem el:

2011. június 27-től - július 22-ig
zárva tart a Szent János utcai Óvoda
és a Zöld Óvoda. Ebben az időszak-
ban a Palotakerti Óvoda tart ügye-
letet.

2011. július 25-től - augusztus
19-ig zárva tart az Egyetemi Óvoda,
Kazinczy körúti Óvoda, a Martino-
vics utcai Óvoda, a Palotakerti Óvo-
da és a Táncsics Mihály úti Óvoda.
Ebben az időszakban az ügyeletet a
Szent János utcai Óvoda látja el.

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Közérdekű telefonszámok!

Bérbevételi felhívás

Gödöllő Város Polgármesteri Hiva-
tala bérbe adja a Gödöllő, Deák F.
tér 1. és 2. számú épületben lévő
üres garázsait.

A garázsok alapterülete: 14, 15,
ill. 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).

A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 2011. december 31. nap-
jáig szóló.

A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó +
ÁFA.

A bérbevétel részletes feltétele-
iről írásbeli tájékoztató beszerez-
hető a Városüzemeltető és Vagyon-
kezelő Iroda III. emelet 303. számú
helyiségében, illetve érdeklődni le-
het a 06-28-529-171-es telefon-
számon.

Tisztelt támogatók!

Az előző évben felajánlott személyi
jövedelemadó 1%-át a súlyos beteg-
ségben szenvedő gödöllői gyerme-
kek gyógyíttatásának támogatására
fordítottuk.

Kérjük, idén is támogassa a
Dr. Lumniczer Sándor Alapítványt
személyi jövedelemadójuk 1%-val!

Adószám:18670945-1-13

Köszönjük!
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

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

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

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.

FEBRUÁRI VADÉTEL NAPOK!
Februárban minden szombaton és vasárnap

50% kedvezményt adunk az étlapon szereplő ételek árából!
Kóstolják meg a Gödöllő környékén gyűjtött

téli szarvasgombával készült ételeinket!
3 fogásos menüvel várjuk Önöket hétköznaponként 11.30-15.00-ig

Új e-mail cím: info@ekhotel.hu
etterem@erzsebetkiralyneetterem.hu

Ételkóstolással egybekötött
bemutató

a Török Ignác Gimnáziumban.

Az ételeket eredeti receptek
alapján

Fodor Sándor és Fiel Attila,
a Solier Café szakácsai

készítik el a gimnázium latin
nyelvet tanuló diákjainak a

közreműködésével.

Időpont:
2011. február 18., péntek

18 ‐ 19 óra

„A tojástól az almáig” –

avagy a rómaiak

konyhaművészete
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Focizz velünk –– Tagtoborzó a Bikáknál
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-16 éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek

jelentkezését. Érdeklődni, valamint jelentkezni a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!

Jól szerepeltek a gödöllői után-
pótlás kézilabda csapatok az el-
múlt időszak versenyein. A TIG
DSE U13-as korosztályú fiú csa-
pata kettős jubileummal zárta a
százhalombattai hétvégét, míg
a Gödöllői SE hasonló korcso-
portos lány csapata Debrecen-
ben parádézott.

Február 4-én Dabason rendezett me-
gyei döntőn és a 12-én Százhalombat-
tán megrendezett országos gyermek
bajnokság régió döntőjén, idén már ötö-
dik alkalommal hódították el mindkét
bajnoki címet a fiúk.

Igazán figyelemre méltó teljesít-
mény, hogy öt év alatt sem a megyében
sem a tágabb régióban nem találtak le-
győzőre korosztályukban. A hétvégi ré-
gió döntőn, szép játékkal, bajnokhoz
méltóan védték meg címűket.

A régió bajnoki címet eldöntő mér-
kőzések eredményei: TIG DSE – Dabas
15:8; Százhalombatta – TIG DSE 13:21

A csapat tagjai: Czene Dávid, Gyur-
csánszki Ádám, Horváth Tamás, Kal-
már Marcel, Kiss Tamás, Kovács Csa-
ba, Laczkó Szilárd, Molnár Balázs,
Papp Kristóf, Réti Tamás, Szakály Be-
nedek, Takács Attila, Tamás Norbert,

Thury Martin, Tóth Attila, edző: Ten-
gely László.

Főnix kupa – A GSE újabb ku-
pagyőzelme

A Gödöllői SE U13-as lánycsapata
újabb kupagyőzelmet szerzett a csapat
mellett állók nagy örömére a január 27-
30. között megrendezett Főnix kupán.
Az idén már negyedik évfordulóját ün-
neplő debreceni Főnix kupán tizenhét
csapat vett részt. A mieink először a
Fehérgyarmatot 18:14-re, majd a
Hort Se Budapest csapatát 22:10-re,
ezt követően a Szombathelyi Sport-
iskolát 22:9-re, végül a Berettyóúj-
falút győzték le 19:3-ra. Ezután kö-
vetkezett az elődöntő, ahol a Debre-
cen SC-SI csapatával csaptak össze
lányaink. Szoros küzdelemben sik-
erült megszerezni a győzelmet

(12:10), így a döntőbe kerülni. A
fináléban a FTC csapatával kerültek
szembe a lányok, csakúgy, mint a ta-
valyi országos döntőben a bronzére-
mért vívott csatában. A sors megismé-
telte önmagát, és újra sikerült legyőzni
a Ferencvárost, ezúttal 17:12-re, ezzel
elhódítani a Főnix kupa első helyét.

A győztes csapat tagjai: Blaubacher
Dóra, Botyik Alexandra, Csalló Fran-
ciska, Csenteri Anna, Hornyák Berna-
dett, Laki Bianka, Majoros Sarolta, Pat-
hó Dóra, Szekeres Dóra, Sztankovics
Réka, Tromposch Noémi, Uzsoki Zsó-
fia, edző: Majoros Gusztáv.

A kategória gólkirálynője Blaubach-
er Dóra lett, aki meghívást kapott a
magyar női serdülő válogatottba. A tor-
na legtechnikásabb játékosának pedig,
Hornyák Bernadettet választották.
Mindketten a GSE sportolói.                  -ll-

Kézilabda – Utánpótlás sikerek

Jól szerepelt a gödöllői utánpótlás

Február 5-6. között, az MTK vívó-
termében rendezték meg a juni-
or tőr Országos bajnokságot, me-
lyen több, korábban a GEAC-ban
nevelkedett vívó is indult. 

A férfiak versenyében nagyszerű "gö-

döllői" sikerek születtek. Az első napon
a Szent István Egyetem hallgatója, Stei-
ner Dániel (tagja az áprilisban, Jordá-
niában rendezendő junior világbajnok-
ságra utazó csapatnak) végig kiegyensú-
lyozott vívással - három ellenfelének is
kevesebb, mint 5 tust engedve – junior

bajnok lett. A döntőben, meggyőző fö-
lénnyel, 15:7-re győzte le a Törekvés SE
versenyzőjét, Németh Andrást. Más-
nap, a csapatversenyben is remekül sze-
repeltek a „gödöllői” fiúk, hiszen Dani
mellett Zorkóczy Zoltán is tagja volt az
országos bajnokságot nyerő BHSE csa-
patának. Ők a döntőben az MTK csapa-
tát verték 45:31-re. A BHSE II. ne-
gyedik helyezett lett, ahol három gödöl-
lői is vívott (Kovács Márk, Liszkai
Márton és Liszkai Tamás). -li-

Vívás – Junior tőr országos bajnokság

Steiner Dániel ismét alkotott

Az elmúlt hétvégén, Gyöngyö-
sön mérte össze tudását a Gödöl-
lői Sport Klub 2003-as korcso-
portja az első alkalommal meg-
rendezett Farsang kupán.

Deme István legényei a 6 csapatos te-
remlabdarúgó tornán az első helyezést
érték el. Minden játékos remek teljesít-
ményt nyújtott, aminek eredményeként
még gólt sem kaptak a gödöllői fiatalok.

A csapat legjobb játékosa Péterfi
Csongor lett, aki fantasztikusan védett,

Rohrbeck Balázs pedig, kiérdemelte a
torna legjobb játékosa cí-
met. A győztes csapat tag-
jai: Bakonyi Boldizsár,
Bárdi Milán, Juhász Ger-
gő, Kiss Dávid, Kovács
András, Kovács Mátyás,
Péterfi Csongor, Rohrbeck
Balázs, Szente Marci,
Szikszai Benedek, Zakor
Zsombor. Edző: Deme Ist-
ván.

A másik aranyérmes

csapat a GSK ifjúsági csapata lett.
Sztriskó István együttese egy hazai
rendezésű, 4 csapatos tornán szerezte
meg az első helyet. Ugyan ezen a kupán,
csak az U17-es korcsoportban bronzér-
mes lett a Gödöllő 1994-es csapata. -lt-

Labdarúgás – I. Farsang kupa

GSK arany két korcsoportban

Bajnoki cím esélyeseként, a Gö-
döllői Bikák csapata a Berety-
tyóújfalu kettő ellen is diadal-
maskodni tudtott az elmúlt NB II-
es fordulóban, idegenben, ezzel
újabb lépést tettek céljaik eléré-
se felé, vagyis a bajnoki arany
megszerzéséért.

Baranyai Pál együttese a keleti csoport
rangadóján mindvégig kézben tartotta a
találkozót, és ugyan a hazaiak a máso-
dik félidő hajrájában egyenlíteni tudtak,
Schracz Balázs szabadrúgás góljára
már nem tudtak reagálni az első keretből
több játékossal is megerősített hajdúsá-
giak. Győzelmével a Gödöllő továbbra
is vezeti csoportját és az élről várhatja
majd a március elején folytatódó küz-
delemsorozatot. A közel egy hónapos
pihenő oka, hogy a válogatott Európa-
bajnoki selejtezőre készül
Futsal NB II., keleti csoport 13. ford.:
MVFC Berettyóújfalu II. – Gödöllői
Bikák 2–3 (1–2)

Gól: Szente Tamás, Vidák Balázs, Sch-
rancz Balázs

Utánpótlás bajnokság – Újabb
papírforma sikerek

Az elmúlt hétvégén, immáron a 7.
fordulót játszották le az NB I-es futsal
bajnokság U15-ös kiírásában. A Gödöl-
lői Sport Klub csapata ismét könnyedén
vette az akadályt és továbbra is veretle-
nül vezeti csoportját. A csoportkör záró
mini tornáját a Gödöllő rendezi majd
Csömörön, március 13-án.
Futsal NB I. U15-ös korcsoport, kö-
zép csoport, 7. forduló
Rubeola FC-Gödöllő – Vasas Fortuna
Futsal 9–0 (6–0)
Gól: Hegyi Balázs (2), Kiss Gábor (2),
Gyárfás Tamás (2), Árvai Bence, Szabó
Bence, Tóth Patrik
Rubeola FC-Gödöllő – Gyöngyös 6–1
(2–1)
Gól: Husz Attila (3), Hegyi Balázs (2),
Gyárfás Tamás -tt-

Futsal – Győzelem Berettyón

Újabb lépés az arany felé

Magabiztos, nagyarányú győ-
zelmet arattak a Gödöllői Sak-
kbarátok a csapatbajnokság ha-
todik fordulójában Gyömrőn. 

Az éltáblás FIDE-mester, Bándy
Attila jó játékkal győzte le mester-
jelölt ellenfelét, két huszárjával bás-
tya ellen diadalmaskodott. Kis sze-
rencsével az eredmény nagyobb ará-

nyú is lehetett volna. A hatodik for-
duló után a csapat a 3. helyen áll és
minden esélye megvan, hogy a há-
tralévő fordulókban tovább javítson
jelenlegi pozícióján.
Pest megye Szuper csoport:
Gyömrő – GSBE 3:7
Következő mérkőzés
Február 27., Pest megye Szupercso-
port: GSBE-Vác -vb-

Sakk – Győzelem Gyömrőn

Dobogón a GSBE

Február 27-én, vasárnap Gödöl-
lőn amatőr kupát, egy héttel ké-
sőbb, március 5-én az öregfiúk
számára rendeznek kispályás fo-
citornát a Táncsics Mihály úti
sportcentrum fedett, műfüves
pályáján. 

Az amatőr tornán kizárólag olyan játé-
kos nevezhető, aki nem szerepel igazolt
játékosként semmilyen futsal és nagy-
pályás csapatban, kivételt képez, ha az a
játékos csak az öregfiúkban lép pályára,
míg az „öreg halak” számára megrende-
zésre kerülő kupára a 33 évnél időseb-
bek nevezhetnek
Amatőr kispályás Kupa
Időpontja: 2011.02.27. (vasárnap), Ne-
vezési határidő: 2011.02.23. (szerda),
Nevezhető létszám: 15 fő/csapat, Ne-
vezési díj: 20.000 Ft/csapat
Díjazás: I. helyezett: érem, kupa, okle-

vél, mez; II. helyezett: érem, kupa, ok-
levél, labda; III. helyezett: érem, kupa,
oklevél, labda; IV. helyezett: kupa, okle-
vél, labda;
Football Factor /www.footballfactor.hu/
különdíjai: Legjobb Játékos, Legjobb
Kapus, Gólkirály
Öregfiúk Labdarúgó Kupa
Időpontja: 2011.03.05. (szombat) Ne-
vezési határidő: 2011.03.02. (szerda)
Nevezhető létszám: 15 fő/csapat Neve-
zési díj: 20.000 Ft/csapat, játékosok
száma a pályán: 5+1
Pályaméret: 40X30m, Kapuméret:
5X2m
Díjazás: I-II-III. helyezett: érem, kupa,
oklevél, Különdíjak: Legjobb Játékos,
Legjobb Kapus, Gólkirály, Legrutinos-
abb Játékos
Infó és nevezés: www.sevo.hu
Tokai Norbert 06-70-60-44-393,
(toka-in@freemail.hu)                               -ll-

Kispályás foci – Kupadömping

Öregfiúk és amatőr kupa

Jegyvásárlás:
+36/70-60-44-388
+36/70-60-44-393



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki
mindazoknak, akik VAJDA JÁNOSNÉ
PIROSKA temetésén részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak, és részvétüket
fejezték ki.  A gyászoló család 

INGATLAN

* Őrbottyán külterületén lótartásra és
lakóház építésére alkalmas 2 Ha
földterület eladó. 850 Ft/nm2.
tel.:70/7015617

* Eladó Gödöllő, Kör utcában 2. emeleti,
63 nm-es alapterületű, erkélyes, korsz-
erűsített, alacsony rezsiköltségű, egyedi
fűtésű lakás. Új, hőszigetelt külső
nyílászárók, fa belső nyílászárók és
borovi fenyőből készült beépített
szekrények. Korszerű háztartási gépek
számára megfelelően felújított elektro-
mos hálózat. Iá.: 15,1 mFt. Tel: 30/411-
4698 (napközben 9-18 óra között)

* Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz,
gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-
6243 (egész nap).

* Garázs-összekötéses ikerház emelt
szintű szerkezetkész állapotban 17MFt
93nm nappali +3szoba  20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* János u.ban 1,5 szobás II.emeleti
lakás Iár: 9,2 MFt    20-772-2429  

* Fenyvesi részen építési telkek eladók
11,5MFt és 14MFt 20-7722428

* Saját kertrésszel és autóbeállóval ren-
delkező alacsony rezsijű, ötletes belső
kialakítású, nagy teraszos világos
44nm-es nappali +szoba padlófűtéses
lakás eladó. Tömegközlekedés 2percre.
Iá:12,5MFt 20-7722428  

* János utcában 59m2-es erkélyes, jó
állapotú konvektoros lakás eladó. Iár:
10,9MFt 20-7722428 

* Kertvárosban, 620 nm-es ősfás telken
2 szobás családi ház eladó 13.5 MFT
(20) 804-2102 

* Szada központjában új építésű
3szobás családi ház kulcsrakészen
eladó! Iá.: 21,9MFt (20) 944-7025

* AKCIÓ! Belvárosban 3szoba +nap-
palis, 2 fürdőszobás, teraszos, mediter-
rán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház
200nm-es saját telekkel eladó.
Kulcsrakész ár:20MFt, 320nm-es
telekkel rendelkező ikerház 22MFt. 20-
772-2429    

* Központban két szobás lakás 8.5 M Ft-
ért eladó 20-804-2102      

* Szőlő u.-ban 69 nm-es, 3 szobás, extra
tágas erkélyes, műanyag nyílászárós
lakás eladó. Iár: 12,9MFt  20-804-2102

* Palotakerten 1 szobás, felújított lakás,
alacsony rezsivel 7,2MFt 20-804-2102

* Kiváló áron, Ambrus közben 1+2fél-
szobás 55nm-es tágas, jó beosztású
lakás eladó Iár: 9,9MFt  20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Nagyfenyvesben 3szoba +nappalis,
étkezős felújított cirkós ház eladó szu-
per áron költözés miatt. Iár: 19MFt  20-
772-2429   

* Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102

* Sürgősen eladó Nagyfenyvesben
3szobás ikerház Iár:16,5MFt 20-804-2102

* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós,
jó állapotú 2szobás, 53nm-es lakás a
Kazinczy krt.-n. Iár:9,5 MFt 20-8042102

* Kertvárosban panorámás 110nm-es
családi ház eladó 26,5MFt 20-9447025

* Új építésű társasházban, nappali+2
szobás lakás Gödöllő központjában
16,4MFt    Ugyanitt egyedi penthouse
lakás 16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2
alatt 20-9447025

* Gödöllői belterületi építési telek, 21m
utcafronttal, 15%beépíthetőséggel,
8.8MFt-ért eladó! 20-539-1988

* Gödöllőn, Kertvárosban felújítandó
családi ház, 600m2-es telken, telekár-
ban eladó! Iár:13.4MFt 20-539-1988

* Gödöllő központjában, felújított lakás,
új nyílászárókkal eladó! Iár:10.9MFt 20-
539-1988

* Eladó 35-55m2 körüli üzlethelységet
keresek a központban.  20-944-7025

* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57
nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely
akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 15,5 mFt (zárt
udvari gk. beállóval). Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

* Gödöllőn, családias, csendes
környezetben, zöldövezeti zárt lakópark-
ban 2006-ban épült, 124 m2-es, 4
szobás, földszinti társasházi lakás.
(tágas terasz, saját zöld terület és
garázs, felszíni parkoló, tároló tartozik a
lakáshoz). A lakás modern stílusú
bútorokkal berendezett, színvonalas,
igényes kivitelezésű. Akár teljes
bútorzattal (29,5 mFt) vagy bútorozatlan
állapotban eladó (28 mFt). Ugyanitt 1.
emeleti, 124 m2-es, 3 szobás, 2 fürdős-
zobás, erkélyes lakás, garázzsal, saját
zöld területtel 23 mFt irányáron eladó.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma
utcában 75 nm-es, nappali + 2 szobás,
2 fürdőszobás, befejezés előtt álló, két-
szintes ikerház-fél, 300 nm-es saját
telekrésszel eladó. Iá: 15,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn ÁRON ALUL a Boncsokban
(Csiperke u-ban) 16 m utcafronti szé-
lességű, 800 m2-es zártkert, egy 12 m2
alapterületű, 2 helyiségből álló faházzal.
Iá: 3,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

* Akár 1 millió Ft kedvezményben
részesülhet! Gödöllő Belvárosában
2011. Decemberi átadással épülő 18
lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67
m2), 1 irodából (30 m2) álló tár-
sasházban lakások, iroda és üzletek
eladók. Árak: 9,9 – 26,2 mFt (276 eFt/
m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniro-
da 2100 Gödöllő, Szabadság tér 14.,
Tel.: 20/9194-870; 28/411-086

* Gödöllőn a Szilágyi Erzsébet utcában
nagyon jó állapotban lévő, 90 m2-es,
2+fél szobás családi ház, egy 50 m2-es
melléképülettel, 900 m2-es telekkel. Iá:
26 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
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HH IRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL !!
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 NYITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-
mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

www.volkswagen.hu

Automobil-Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Vásár u. 1.

telefon: (37) 507-240, fax: (37) 507-241

e-mail: iroza@automobil-gyongyos.hu, internet: www.automobil-gyongyos.hu

Az új Jetta kívül-belül egyaránt lenyűgöző: a 9 centiméterrel nagyobb hosszúságnak 

nemcsak szokatlanul tágas utastér, hanem igazán meggyőző, 510 literes raktér is  

köszönhető. Arról már nem is beszélve, hogy amennyire bőséges a helykínálat,  

annyira gazdag a szériafelszereltség és az opciós lista.

A nagyvonalú térkínálat és számtalan konfigurációs lehe-

tőség mellett a hatékony TDI és TSI motorok is segítenek 

abban, hogy az új Jetta minden igényének megfeleljen.

További információkért látogasson el  

márkakereskedésünkbe!

A Volkswagen Jetta motorizáltságtól függő, kombinált átlag-

fogyasztása: 4,5-5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 119-138 g/km.

Az új és lenyűgöző Jetta.  
Nem tűr ellentmondást.

Van kérdés? Nincs kérdés.

Ú
g

y 
é

rz
i,

 h
o

g
y 

b
e

h
a

tá
ro

lj
a

 a
 h

ir
d

e
té

si
 f

e
lü

le
t?

A
já

n
lj

u
k

 a
 r

e
k

lá
m

ci
k

k
e

t,
 a

h
o

l 
cs

a
k

 a
 m

o
n

d
a

n
iv

a
ló

ja
sz

a
b

h
a

t 
h

a
tá

rt
, 

s 
m

i 
m

e
g

 i
s 

ír
ju

k
 Ö

n
 h

e
ly

e
tt

! 
To

vá
b

b
i 

in
fo

rm
á

ci
ó

: 
7

0
/3

8
1

-7
6

-9
4



* Gödöllőn (Nagyfenyvesben) örök-
zöldekkel beültetett telken (880 m2), jó
állapotban lévő, 100 m2 lakóterű, 2
nappali + 3 szobás szinteltolásos csalá-
di egy 90 m2-es, különálló, külön
bejáratú épülettel, amely irodaként,
üzletként vállalkozás kialakítására alka-
lmas, esetleg lakás céljára kialakítható.
Iá: 30 mFt. Érd: 20/9194-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, 4 laká-
sos társasházban 132 m2 lakóterű, nap-
pali+ 4 szobás, extrákkal felszerelt és
teljesen bútorozott kétszintes, újszerű
állapotú sorházi lakás, 3 beállásos
garázzsal, saját használatú telekrésszel.
Iá: 33,9 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 3 éve épült,
140 m2-es, nappali + 3 szobás, színvon-
alas külső és belső kialakítású kétsz-
intes ikerház-fél garázzsal (+ mosókony-
ha, gardrób, gépesített konyha, klíma),
parkosított telekkel, díszkerttel. Iá: 32
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban teljesen
felújított 86 m2 alapterületű, nappali +
2 szobás családi ház, kis telekkel. (Új
elektromos és vízvezetékek, új külső
műanyag nyílászárók, új burkolatok
szaniterek, külső homlokzati színezés,
távirányítású kapu, 2 gk. beálló, kis
pince). Iá: 23 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es
telken, 100 nm alapterületű, 2 + fél
szobás, belül részben felújított családi
ház, pincével, melléképülettel, garáz-
zsal. Iá: 20,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Fenyvesben 120 m2
alapterületű, nappali +2 félszobás (+
szuterénben kialakított lakóhelyiségek-
kel) polgári jellegű családi ház, 1500
m2-es, 2 utcára nyíló telekkel. Iá: 28
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn a központtól néhány perc-
nyire 120 nm alapterületű (2 lakrésszé
kialakított) 3 szobás, belül teljesen
felújított családi ház, 900 nm-es ősfák-
kal beültetett hangulatos telekkel. Iá: 30
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 

* Gödöllőn a Kertvárosban, 1000 m2-es
saroktelken, 100 m2 alapterületű, 3
szobás családi ház melléképülettel,
garázzsal. Iá: 28 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn az Erzsébet park közelében
34 nm-es, 1 szobás, felújításra szoruló
lakás. Iá: 6,2 mFt. Érd: 28/411-086;
20/9194-870

* Gödöllőn a központban, 1. emeleti, 49
m2-es, 1+fél szobás, nagy erkélyes, jó
állapotban lévő lakás. Iá: 10,2 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Szt. János u-ban 2. emeleti
2 szobás egyedi fűtésű lakás eladó. Iá:
10 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn Kertvárosban 500 m2-es
parkosított, panorámás telken eladó
110 m2 lakóterű, nappali + 2 szobás
szinteltolásos családi ház kertkapcso-
latos terasszal. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086; 20/9194-870

* Gödöllő és Isaszeg között 3 db
egymás melletti, egyenként 800 m2
alapterületű építési telek eladó (0 %
beépíthetőségi lehetőség). Iá: 2,7
mFt/db. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örök-
panorámás építési TELEK családi okok
miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában
2500 m2 SZÁNTÓ 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Tel:
+36-30-946-7702

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

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos
társasházban új építésű lakások és
garázsok eladók. Tel: +36-30-946-7702

* KERESEK eladó másfél, vagy két-
szobás lakást 7-10 MFt-ig felújítandót,
vagy felújítottat is,  főleg Földszintit,
Magasföldszintit vagy  I.emeletit. Egész
nap: 0670-424-5960

* Építési telket keresek Gödöllőn
megvételre. Akár telekrész is megfelel,
kisebb területű is, ahová kis ház elfér.
Tel.: 0630-385-5569

* ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐ, Blahán!
Rét utca közelében 1290 m2-es 27 m
széles telek, ősfás gondozott kerttel, jó
közelkedéssel, aszfaltozott utcában
ELADÓ. Tel.: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ – A NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN! Sorszám: 4872

* KERTVÁROSI GYÖNGYSZEM! Gödöllőn
a Brassó utca közelében, 88 m2-es, 2.5
Szobás ÖNÁLLÓ TÉGLAHÁZ széles, for-
más 1140 m2-es telken ELADÓ. Hívjon:
0630-919-5960 www.ingatlanvadasz.hu -
A NAGY POSTÁVAL SZEMBEN AZ ELSŐ
EMELETEN. Sorszám: 1169.

* FELKÖLTÖZTÜNK! Kedves Ügyfeleink,
Irodánk mai naptól újra megnyitott ugyana-
zon a címen a Dózsa György út 18. alatt a
NAGY POSTÁVAL SZEMBEN AZ ELSŐ
EMELETEN A FOLYOSÓ VÉGÉN. 10 éves
helyi értékesítési tapasztalattal vállaljuk
gödöllői háza, lakása, telke eladását, és
segítünk találni csere megoldást. Tel.:
0630-919-5960 www.ingatlanvadasz.hu

* Eladó Szt. István téren 2. emeleti, 56
nm-es, 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás. Ár: 10,7 MFt. Érd: 30/355-8020 

* Eladó Szt. János utcai földszinti telje-
sen felújított 1,5 szobás lakás (tégla),
tárolóval. Iár: 9,5MFt. Érd: 20-3289-666 

* Társasházban komfortos kislakás
alacsony áron, beköltözhetően tulaj-
donostól eladó. A lakás a város közpon-
ti, de csendes részén található. Érd: 06-
1-3677-368 
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Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 
Ajánljuk a reklámcikket, 

ahol csak a mondanivalója szabhat határt, 
s mi meg is írjuk Ön helyett! 

További információ: 70/381-76-94
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* Peresben egy 1080nm és 1180nm-es
telek eladó (2,2 és 2,5MFt) közel a
buszfordulóhoz. Befektetésnek is
kiváló. Érd: +447838599970, e-mail:
h74sanyi@citromail.hu

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

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 900 nm-
es telken 4 szobás, 160 nm-es családi
ház gondozott kerttel, csendes helyen
eladó. Iár: 36 MFt. Érd: 30/996-8949 

* Eladó Gödöllőn, Palotakerten földszinti
56 nm-es lakás bútorozottan. 1+két fél-
szoba, fürdő, konyha. Azonnal költözhető,
tehermentes. Érd: 36-30/927-0161 

* 1,5 szobás, amerikai konyha-nappalis,
49 nm-es, konvektoros, 4.emeleti lakás
a János utcában eladó. Iár: 11 MFT. Érd:
30/9661-375 

* Gödöllőn az Irtványban bekerített
FÖLDTERÜLET, illetve Gödöllő
Rózsadombján beépíthető panorámás,
közműves TELEK eladó. Érd: 06-70-
229-8599 

* Gödöllő Kertvárosában 3 család
részére is alkalmas családi ház külön
bejárattal eladó. Iár: 38 M Ft. Tel: 06-20-
9-716-172 

* Kartal központjában 554nm-es telken
100 nm-es hosszú parasztház - 3szoba,
konyha, spejz -, melléképületekkel,
gyümölcsfákkal eladó. Iár: 7,8 M Ft. Tel:
06-20/213-7054 

* Kihagyhatatlan ajánlat! Új építésű iker-
házi lakások rendkívül kedvező áron lekö-
thetők Gödöllő egyik legelegánsabb
övezetében, a Rét utcában. A két külön
egységet képező –garázzsal elválasztott-
téglaházakhoz kert is tartozik. A belső
terek a megrendelő igényeihez
alakíthatók. A földszint és a tetőtér össz.
hasznos lakótere 100nm (+garázs). Tágas
utcafront, szép ligetes környezetben. Ár:
20,99MFt/ház. Tel: 0630-9404-997 

* Versegen 3 szobás 90nm-es ház, gaz-
dasági épület (50nm), 3.000 nm-es
gyümölcsös, parkos kerttel, kúttal,
kemencével eladó. Hitel nincs rajta. Ár:
16 MFt. Tel. 06-30-637-3947 

* Kistarcsán 8.000 nm alapterületű,
tanyasi jellegű terület eladó: állattartás-
ra alkalmas régi épület, +ott
tartózkodásra 3 helyiséges épülettel.
Villany, fúrt kút van. Érd: 06-20-5650-
698, kobold200@gmail.com 

* Galgahévíz központjában eladó 3
szobás, összközműves családi ház,
alápincézve, melléképülettel, nagy kert-
tel. Gazdálkodásra, vállalkozásra alka-
lmas. Ár: 12 MFt. tel: 06-20-968-0336 

* Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás
tégla konvektoros II. emeleti lakás
eladó. 10,3 MFt. Érd: 06-20-520-5249 

* Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 fél-
szobás erkélyes, konvektoros, 69nm-es,
téglaépítésű, 2.emeleti lakás beépített
bútorokkal, konyhai gépekkel.
Iár:15MFt. 30-483-3022, 30-384-2587

* Eladó Isaszeg Gödöllő közeli részén,
saroktelken épült jó állapotú családi ház
nagy pincével és tetőtér beépítési
lehetőséggel. Iár: 16 MFt. Gödöllői
lakást beszámítunk. Érd: 70/519-8479
(17h után)

* A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-
es, 1+2 félszobás klímás, erkélyes, kon-
vektoros felújított lakás. Alacsony rezsi.
Érd: 06-20-345-0074

* Családi ház eladó Valkón. 80 nm-es,
összkomfortos, 2 szoba +nappali hatalmas
kerttel. Iár: 10,8 MFt. Érd: 30/299-5802 

* Városközpont közelében 110nm-es,
3,5szobás (mindegyik külön nyílik) csalá-
di ház 700nm-es kerttel, garázzsal,
műhellyel, beépíthető tetőtérrel családi
okból sürgősen eladó. Iár: 26,8 MFt.
Részletek: http://sites.google.com/site/
godolloicsaladihaz/ Tel: 30-384-2894 

* Szőlővel, gyümölcsfákkal, 50nm-es
melléképülettel eladó egy 90nm-es
nagy teraszos kertvárosi családi ház.
Parkettás szobák, konvektoros fűtés
+cserépkályha. Műanyag nyílászárók,
dryvit vakolat, garázs. Tel: 28/415-544,
30/850-4674 

* GÖDÖLLŐ Kertvárosban, új építésű
5szobás, dupla komfortos, garázsos,
igényes ikerházfél saját kerttel ELADÓ
vagy KIADÓ. Iár:29,9MFt, ill. 120.000,-Ft
+rezsi/hó. Érd: 06-30-500-2432

ALBÉRLET KIADÓ

* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es
összkomfortos, különálló családi ház.
Tel.: 06 20 986 4946

* Gödöllőn 3. emeleti, 40 nm-es, 1
szobás, egyedi fűtésű, felújított és
bútorozott lakás kiadó. 50
eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086

* Gödöllőn a Kastély mögötti részen 3
szobás (+ egyterű tetőtér) családi ház
fűtött garázzsal, szuterénnel, garázzsal
KIADÓ 90 eFt+reszi bérleti díj. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 4 lakásos
társasházban földszinti, 120 m2
alapterületű, nappali + 2 szobás, újszerű
állapotú lakás, teremgarázzsal. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 

* Gödöllő városközpontjában a Kossuth
Lajos utca új beépítésű részén,
csendes, belső udvarra néző, 84m2-es
két-szintes, magas alapfelszereltségű
sorházi lakás áprilistól kiadó. Nappali-
gépesített konyha-étkező, két hálószo-
ba, gardrób, fürdőszoba, WC, terasz.
Egyedi fűtés, kíma, riasztó, redőny, zárt,
udvari gk. beálló. Tel.: 06-20-572-3807

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

* Gödöllő kertvárosában 3 szobás felújí-
tott családi ház kiadó. 80eFt/hó 20-
5391988

* Gödöllő, Kossuth L. u.-ban nappali
+3szoba, amerikai konyhás 2fürdős-
zobás, cirkós, teraszos társasházi lakás
kiadó! Iá.: 110.000Ft+rezsi  20-772-2429

* Gödöllőn, királytelepen 2 szoba
+konyhás, étkezős, cirkós családi ház
70EFt+rezsiért kiadó! 2havi kaució, 20-
772-2429 

* Gödöllő Központjában a Kossuth L.
utcában 62 nm-es, 2 szobás, bútorozott
lakás hosszútávra kiadó! 55.000 Ft /hó
+ rezsi +1 havi kaució. Érd: 30-6276-133

* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútál-
lomástól 5 percre lévő 3 szobás földszin-
ti konvektoros lakásba albérlőtársat kere-
sünk. Érd: 20-224-6598, 30-250-4696 

* Igényes, 30nm-es 1 szobás lakás nem
dohányzó személy vagy pár részére
kiadó. Tel: 70/451-4323 

* KIADÓ, eladó Kazinczy körúton 3. em,
2 szoba összkomfortos, konvektoros,
erkélyes, egyedi vízórás lakás bútoro-
zott konyhával. 50e +rezsi +2 havi kau-
ció. Tel: 06-20-578-6848

* Présház utcában, buszmegállótól egy
percre, családi házban, tágas terekkel
rendelkező, jó elosztású, teljesen felsz-
erelt lakrészben, csendes, verőfényes,
teraszos, hangulatos szoba kiadó.
Internet, pince, műhely. 20-240-4635 

* 2 SZOBÁS LAKÁS, kiadó hosszútávra
Gödöllő belvárosában, alacsony rezsi.
Tel.: 20/9390797. 

* Kertvárosi övezetben, vasútál-
lomáshoz közel, háromlakásos családi
házban 60nm-es, összkomfortos lakás
bútorozottan kiadó nemdohányzó 1-2 fő
részére. 60.000,-Ft +2havi kaució. Tel:
30/6062-821, 20/915-4263

* GÖDÖLLŐN OLCSÓ ALBÉRLET
KIADÓ. Tel: 20/226-3007, 28/416-449 

* Gödöllő kertvárosában családi ház
tetőtéri 80nm-es lakása, saját bejárattal
kiadó. Panorámás, teraszos, padlófűtés-
es, két kocsibeállóval. Két fő esetén rez-
sivel együtt nyáron: 100.000,-Ft, télen
120.000,-Ft. Kauciót nem kérek. Tel:
0670-200-0752 

* Gödöllő, Palotakert lakótelepen
igényesen felújított 2 szobás lakás
kiadó. Beépített konyha, internet,
kábeltévé, vízóra, fűtés-szabályozó van.
Bérleti díj: 55.000,-Ft/hó +rezsi +kau-
ció. Tel: 06-70-216-4202 

* Gödöllő központjában, új építésű, 35
nm-es másfél szobás, bútorozatlan
tégla lakás kiadó. Érd: 0630-345-0955 

* Konvektoros, 1,5 szobás családi ház
kiadó 2 fő részére. Csak fiatal párok
jelentkezését várom. Bérleti díj 35.000,-
Ft/hó, kaució szükséges! Tel: 06-70-
381-2807 

* Szoba-konyhás, zuhanyzós, fa
tüzelésű lakás kiadó! Egy fő részére. 1
havi kaucióval. Tel: 0630-609-8707 

* Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent
János utcában egy 38 nm-es felújított, 1
szobás, egyedi gázfűtéses, összkomfor-
tos lakás berendezve. 45.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hónap kaució  Érd:
06/30/202782

* Gödöllő központjában, a János
utcában 2 szobás, erkélyes, konvek-
toros II.emeleti lakás hosszútávra kiadó.
2havi kaució szükséges. Érd: 06-20-
367-8793, 06-28-436-370 

* Kertes ház felső szintjén bútorozott
szoba, fürdőszoba +konyharész az
egyetem közelében kiadó 55.000,-
Ft/hó, rezsivel (félhavi kaucióval). Tel:
30/2969-618, 12 órától. 

* Gödöllőn családi házban külön
bejáratú összkomfortos lakrész kiadó.
Egy havi kaució szükséges. 50.000,-Ft
rezsivel. Tel: 06-20-367-6670 

* Városközpontban 44 nm-es lakás
hosszú távra albérletbe kiadó 45.000,-
Ft + rezsiért. 2 havi kaució szükséges.
Tel: 06-30-919-5970 

* Csendes helyen, vasúttól, HÉV-től 5
percre 1 szobás lakás kiadó. Egyedi
fűtéssel, vízórával rendelkezik. 39.000,-
Ft/hó +rezsi, kaució szükséges. Tel: 06-
70-945-0021

* Gödöllőn a Zombor utcában bútoro-
zott, gázkonvektoros lakás kiadó. Tel:
06-28-412-034 

* Gödöllő városközpontban, Remsey
körúton 1,5 szobás 46 m2-es, bútoro-
zott, vízórás földszinti lakás elkerített
terasszal kiadó! 45e. Ft/hó +rezsi + 1
havi kaució. Érd. 20/9319-521

* Gödöllő Kertvárosában családi ház
hosszú távra kiadó. Érd: 70-226-9942 

* Gödöllőn családi házban különbe-
járatú albérlet kiadó. Érd: 30-230-7301

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* ASZÓDON, nappali+2 szobás,
amerikai konyhás, 2005-ben
épült,130 nm-es családi ház 1080
nm-es, parkosított telken, szép
környezetben eladó vagy gödöllői
telekre, házra cserélhető érték-
egyeztetéssel. Irányár: 31,2 mFt.
* KARTALON, 4 éve felújított 110 nm-
es, 3 szobás családi ház 1655 nm-es
művelt kerttel, melléképületekkel,
ólakkal eladó vagy gödöllői kis csalá-
di házra, ikerházi lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Irányár: 17 mFt.
* VALKÓN, erdővel övezett
panorámás dombtetőn 1417 nm-es
telken 225 nm-es új építésű,
szerkezetkész családi ház áron alul
eladó. Irányár: 14,9 mFt.
* VALKÓN 130 nm-es, hangulatos, jó
állapotú, összkomfortos parasztház
2000 nm-es, gondozott telken eladó.
Irányár: 13 mFt.

* VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás,
jó állapotú téglaház eladó 6370 nm-
es, gazdálkodásra alkalmas telken.
Csereként budapesti (1-2 szobás,
egyedi fűtésű) lakást beszámítanak. :
Irányár 18,2 mFt.
* TURÁN nappali + 4 szobás, földsz-
intes, garázsos, 130 nm-es, 2007-ben
épült lakóház (90 %-os készültségben)
927 nm-es telken eladó. Iá.: 28 mFt.
* KISTARCSÁN, ( a Zsófia ligeti
hévmegállótól 500 m-re), csendes,
aszfaltos utcában 100 nm-es, 3
szobás családi ház 1080 nm-es
telken eladó. Irányár 19,9 mFt. 
TELKEK, ZÁRTKERTEK:
* SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás sarok-
telek, (30%-a beépíthető) eladó. Iá.:
11.3 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Nagyfenyvesben
822 nm-es (20x41 m) szép, szabá-
lyos építési telek igényes házak kör-
nyezetében eladó. Irányár: 16,9 mFt.

* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben
1376 nm-es,(22x62) panorámás
építési telek eladó, közmű a ház előtt,
25 %-a beépíthető. Irányár: 14 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben
1443 nm-es,(22x65m) panorámás
építési telek eladó, közmű a ház előtt,
25 %-a beépíthető. Irányár: 15 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870
nm-es közművesített építési telek
(20x43,5m) eladó, 30%-a beépíthető.
Irányár: 16 mFt.
IPARI TERÜLETEK, IPARI
ÉPÜLETEK, SZÁNTÓK:
* GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója
mellett, a Sony szomszédjában, 7495
nm-es ipari terület eladó. Beépít-het-
őség: 40 %. Irányár: 25 ezer Ft/nm.
* GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú
épület (13 iroda+ mellékhelyiségek)
2000 nm-es telken eladó.  Iá: 31,5 m Ft. 
* GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nm-
es terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800 Ft/nm.



* Azonnal beköltözhető, családi háznál
különbejáratú berendezett garzon kiadó.
Konvektoros fűtés. Külön mérővel min-
den fogyasztás. 32.000,-Ft/hó +alacsony
rezsi. 1havi kaució. 0620-488-0584 

* Gödöllő központjához közel, tár-
sasházban 1,5 szobás felújított lakás
kiadó. 60.000,-Ft +rezsi. (1 havi kau-
ció.) Tel: 06-20-264-7661 

* Gödöllőn HÉV végállomástól 2percre
családi házban külön bejáratú kis
szoba, konyha, fürdő, spejz, kábeltévév-
el, teljesen berendezve kocsibeállási
lehetőséggel 30eFt +kicsi rezsiért
kiadó. (Uitt gáztűzhely palackkal 13eFt.)
0620-9150-341

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllőn (Táncsics utcában), forgal-
mas helyen, élelmiszer-csemege
üzletként működő üzlethelyiség kiadó.
Tel:06-20-9194-870

* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57
nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely
akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 15,5 mFt (zárt
udvari gk. beállóval). Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

* Kiadó üzlet. Gödöllő kertvárosában,
főútvonal mellett fekvő, 2010-ben teljes
körűen felújított, nagy forgalmú
üzletházban 86 m2-es, 3 helyiségből
álló klímával és riasztóval felszerelt bér-
lemény szolgáltatás vagy irodai
tevékenység céljára kiadó. Kiváló
parkolási lehetőség. Tel: 20-572-3807

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

* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a
Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-
5126.

* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (konyhával, riasztó-
val, ráccsal felszerelve)! Irodának és
fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508

* 1500 – 2000nm összközműves IPAR-
KERESKEDELMI TERÜLET bérbeadó
hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház
telepítése lehetséges-, forgalmas főút
mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050

* Gödöllő, János u.1-ben 17nm
alapterületű helyiség kiadó. Frissen felújí-
tott. Irodának (igény szerint, bútorokkal
berendezve) vagy üzlethelyiségnek alka-
lmas. Külön mért víz, áram van. 25.000,-
Ft/hó. Érd: 06/30/2027828

* Gödöllőn, forgalmas úton, kertváros-
ban kiadó egy 2007-ben épült, igénye-
sen kialakított, alul 85nm-es, emeleten
40nm-es üzlethelyiség. Gázfűtés, klíma,
egyedi mérőórák! Akár két tevékenysé-
gre is megfelelhet! Havi bérleti díj meg-
egyezés szerint! Tel: 20/916-0460 

* Gödöllő frekventált helyén lévő,
kellemes, zöld mikro kertes, műemlék
jellegű épületben jól bejáratott kb. 100
FŐS ÉTTEREM igényes vendégkörrel
hosszútávra május 1-től BÉRBEADÓ.
Érd: du.4-7h 30/9489-426 

* Petőfi térre néző 35 nm-es üzlethely-
iség kiadó. Érd: 06-20-480-7698 

* Március 1-től a Dózsa György úton
üzlethelyiség kiadó. Bérleti díj: 50.000,-
Ft + rezsi. Érd: 06-30-500-7028 

* Cégek, vállalkozások egyedi reklá-
mozása, limitálatlan KONFERENCIA
TEREM, video – email stb. Tájékoztató:
Solier Kávézó 2011.02.21. Hétfő 18:00.
Info: 70/6016-206

* Gödöllőn 80m2 és egy 104m2-es
iroda kiadó! 20-539-1988

* Városközpontban 84nm-es üzlethelyiség
kiadó, alacsony rezsivel 150.000Ft/hó
+2havi kaució. 20-9447025  

ÁLLÁS

* Gödöllői autószalon hitel és biztosítási
ügyintézést, számlázást, pénztárkezelést
tudó értékesítő munkatársnőt keres! A
fényképes önéletrajzokat várjuk:
info@chevroletkatona.hu

* Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti
fodrász szalonunkba keresünk férfi-női
fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-
870 -es telefonszámon lehet.

Villanyszerelő jelentkezését várjuk. Tel.:
30/588-5889

* Új Gépjármű értékesítőt keresünk:
gödöllői márkakereskedésünkbe, több
éves szakmai tapasztalattal. A
fényképes önéletrajzokat az alábbi e-
mail címre várjuk: hr@gablini.hu

* Műkörmöst, fodrászt, kozmetikust
felveszek gödöllői Szépségszalonba.
Tel: 0630-247-6718 

* A Tormay Károly Egészségügyi Központ
pályázati hirdetménye. A Tormay Károly
Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő,
Petőfi S. u. 1.) pályázatot hirdet 1 fő
határozatlan idejű szociálismunkás és 1
fő laborasszisztens álláshely betöltésére.
Határozatlan idejű szociálismunkás állás
betöltése esetén feladat: a Pszichiátriai
Gondozó Intézet ellátási területhez tar-
tozó lakosság ellátása, intézeten belül és
kívül. Pályázati feltételek: - szociális-
munkás végzettség, /főiskolai, v. felső-
fokú képesítés,/ - középfokú egészségü-
gyi végzettség, - büntetlen előélet, -
legalább 1 éves szakmai gyakorlat.
Gödöllői lakóhely előnyt jelent.
Pályázathoz csatolni kell: - végzettséget
igazoló okiratok másolata, - 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati anyagot az
elbírálásban részt vevők megismerhetik, -
orvosi alkalmasságot igazoló okmány.
Határozatlan idejű laborasszisztens állás
betöltése esetén feladatok: vérvétel,
automata gépek kezelése, adminisztrá-
ció. Pályázati feltételek: - laborassziszten-
si végzettség, - legalább: 1 éves szakmai
gyakorlat, - büntetlen előélet, - Gödöllői
lakóhely előnyt jelent. Pályázathoz csatol-
ni kell: - végzettséget igazoló okiratok
másolata, - eü. működési nyilvántartási
kártya másolata, - 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot az elbírálásban
részt vevők megismerhetik, - orvosi alka-
lmasságot igazoló okmány. Juttatások:
mindkét esetben a Kjt. alapján. A kin-
evezés határozott időre szól, 3 hónapos
próbaidő kikötésével. A pályázat
benyújtási helye: Tormay Károly
Egészségügyi Központ - intézeti vezető
asszisztens – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u.
1. A pályázat benyújtási határideje: a meg-
jelenéstől számított 15 nap. A pályázat
elbírálásának határideje: a megjelenéstől
számított 30 nap. Az állás az elbírálás
után azonnal betölthető.

* Magyarország legnagyobb ingat-
lanközvetítő hálózata – a Duna House –
gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű
ingatlan értékesítő munkatársakat
keres. Érd: 06-30-866-3421, karsai.
orsolya@dh.hu 

* Gödöllői cég keres országos, illetve
külföldi munkavégzéssel optikai kábelek
mérésére technikus végzett-ségű kol-
légát. E-mail: optotel@gmail.com 

* Irodai munkára keresünk németül jól
beszélő kolléganőt: -jó kommunikációs
készség, -alapszintű számítógépes
ismeret, -min. középfokú végzettség. 0670-
323-7777, orangecredit.kft@gmail.com 

* Elektromos összeszerelőket,
mechanikai szerelőket és teszt tech-
nikusokat keresünk veresegyházi
munkahelyre. Érd: 0670-3606-586,
0670-773-7424 Önéletrajzokat az aláb-
bi e-mail címre várjuk: iroda@lakart.t-
online.hu 

* Cégünk keres elektronikai karban-
tartókat, gépipari mechanikai karban-
tartókat, ill. művezetőket. (CNC – NC –
PLC, járműipar ágazati termelő gépek,
berendezések ismerete előny.) Magas
kereseti lehetőség. Érd: 10-17-ig 0670-
620-9901, 32/769-001, e-mail:
markus0204@freemail.hu 

* Sörözőbe keresünk fiatal, agilis pultos
lányt Pomáz, Szentendre, Csobánka
környékéről. Fényképes szakmai önéle-
trajz szükséges. Tel: 0670-333-8536, e-
mail: femasystemkft@freemail.hu 

* CO2 hegesztőket keresünk Gödöllő
környéki munkahelyre azonnali kezdés-
sel (feltétel: 3 év szakmai gyakorlat
szükséges). Érd: 10-17-ig 70/431-
8015, 70/431-8013, e-mail:
lolo2009@freemail.hu 

* Multinacionális pénzintézet értékesítő
csapatának bővítésére ambiciózus,
kitartó és jó kommunikációs készséggel
rendelkező pénzügyi tanácsadókat
keres. Tel: 06-20-472-3919 
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* Hírlap és szórólap kézbesítőket kere-
sek Gödöllő területére!
Hírlapkézbesítés hétfőtől szombatig,
kora reggel 2-3 órai munka! Szórólap
kézbesítés heti 2-3 nap, napi 3-4 órai
munka. 06-30-591-5304 

* Leinformálható középkorú nő
takarítást ill. gyermekfelügyeletet vállal.
Tel: 06-20-320-8247 

* 21 éves lány marketing és reklámügy-
intéző, logisztikai ügyintéző, nemzetközi
szállítmányozási ügyintéző (OKJ)
végzettségekkel és folyamatban lévő
főiskolai (levelező) tanulmányokkal
állandó munkát keres. Tel: 70-53-63-774 

* Regisztrált mérlegképes KÖNYVELŐ
könyvelőirodai gyakorlattal munkát
keres (részfeladat is lehet). Érd:
20/528-3996 

* Hosszútávon házi ápolást, -gondozást
vállalok segítségnyújtásra szoruló
idősek részére, melybe beletartozik:
mosás, takarítás és bevásárlás is. Tel:
0630-501-9207 

* Gyakorlott fodrászokat keres a BIO-
HAIR gödöllői szalonjába februári
kezdéssel. Fizetés 70.000,-Ft fix
+jutalék, folyamatos képzési lehetőség.
Jelentkezni lehet a 06-30-212-3471
telefonon vagy fényképes önéletrajzzal
az info@biohajvagoszalon.hu 

* Gödöllői munkahelyre eladói
munkakörbe férfi kollégát keresünk.
Érettségi, számítógépes ismeret,
jogosítvány előny. Tel: 20/9417-637 

* Direkt értékesítésben internet tech-
nológia bevezetéséhez
ÉRTÉKESÍTŐKET keresek. Fizetés:
AZONNAL! Tájékoztató: Solier Kávézó
2011.02.21. Hétfő 18:00. Akkor jelen-
tkezz, ha dolgozni is akarsz! Info:
70/6016-206 

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van.
Többek között autója belső takarítását
is megoldom az otthonában (a min-
denes). Érd: +36-20-486-2747

SZOLGÁLTATÁS

* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolás-
ra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltat-
ni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL,
kényelmesen! Érd.: 30-851-8763

* GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az
Ön otthonában! Gerincferdülés,
tartáshibák kezelése Schrott-módszer-
rel, reumatikus fájdalmak kezelése,
műtét utáni rehabilitáció.  70/7015617.
www.mobilgyogytornasz.hu

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

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

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-
mail:info@ili.hu

* KONTÉNERES SITT ÉS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS
GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-
20-9-537-537

* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú
kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629

* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés,
légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: 30-202-0050 

* Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201

* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munk-
abérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 06-
30/508-1380 

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

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

* Fogyás éhezés nélkül! 10nap alatt 4-
10kg fogyás –Kínai tradicionális
masszázzsal (MIAOMEI) (hozzátartozó
étrend kiegészítőkkel). -Gyógy, frissítő,
fogyasztó kezelések. Bejelentkezés: H-
Szo Dell’Edera Márta okl. gyógymasszőr
06-70-522-4063 (Kossuth L.u.24-26.) 

* KŐMŰVES mester vállalja családi
házak teljes körű kivitelezését,
felújítását. Külső hőszigetelés,
viakolorozás, burkolás. Minden nemű
építőipari munkák. Árajánlattal. Tel: 06-
20-9258-912

* Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

Biorezonancia
az éltető rezgés
Csak arra tanítja meg a

szervezetet, amit egészséges

korában már tudott...

Három  évvel ezelőtt megbetegedtem

mind mentálisan mind fizikálisan, nem

láttam kiutat a gyógyulásomra. Ekkor

kerültem kapcsolatba az alternatív gyó-

gyászattal és a Nelson féle

Biorezonanciával. Már az első kezelés

után sokkal jobban éreztem magam,

gyógyszerek és antidepresszánsok

nélkül sikerült meggyógyulnom. 2010.

augusztusában vásároltam egy Nelson

Biorezonanciás készüléklet, azóta azzal

dolgozom és örömmel látom a hozzá

fordulók állapotának javulását.

A Biorezonanciás számítógépes vizs-

gálat során a legkímélőbb módon

kapunk betekintést a szervezetben zajló

energetikai, anyagcsere folyamatokról

az egészségi állapotról. Fizikálisan is

úgy érethetjük magunkat mintha EKG

vizsgálaton vennénk részt. Tehát nem

érzünk semmilyen kellemetlenséget.

Sőt a Biorezonanciás kezelés közben

kifejezetten kellemesen érzi magát a

paciens, hiszen egyrészt azonnal

érzékeli az energia jótékony hatását,

másrészt relaxált állapotba kerül.

A gyermekek számára is igazán

kíméletes és javasolt a számítógépes

Biorezonancia vizsgálat és kezelési

módszer.

A Nelson Terápia során nemcsak az

energiát vesztett sejtek részesülnek

energiatöbbletben hanem az egészséges

sejtek is, tovább támogatva ezáltal a

szervezet öngyógyító folyamatait.

A szervezet válaszinformációit

/stresszelt szervek, blokkok rezgésszint

/ a számítógép elsőbbségi, fontossági

sorrendbe állítja, így a vizsgálat és

kezelés során nyilvánvaló lesz szá-

munkra, hogy mely területeken vannak

a legnagyobb energetikai eltérések.

Képet kapunk például a panaszok

kialakulásának hátteréről a szervezet

vízháztartásáról, oxigén ellátottságáról

esetleges elsavasodásról.

Tájékoztatást kapunk  az immunrend-

szer állapotáról a sejtvitalitásról, a szív

a csont a máj az emésztőrendszer,

valamint a szervezetben jelenlévő

élősködőkről, parazitákról gombákról,

baktériumokról, vírusokról.

A Nelson készülék a szervezet

tesztelése, feltérképezése után megkez-

di annak gyógyítását, mely együttesen

kb. két órát vesz igénybe.

Könnyedén megszabadulhatunk káros

szenvedélyeinktől, / dohányzás, alko-

hol, kényszeres cselekedetek /.

Segíti a tanulási zavarokat kezeli a

figyelemzavart.

Jó egészséget kívánok 

MINDENKINEK!

Tel.: 20-421-94-33
Cím: 2100 Gödöllő, 

Kossuth út 1.
(x)



* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: +36-20-9527-289, +36-
28-476-229 

* KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác
telephellyel – KFT-k, BT-k, egyéni vál-
lalkozók részére teljes körű számviteli
szolgáltatást vállal, több évtizedes
gyakorlattal. Tel: 28/411-428 

* STRESSZOLDÁS, KÉPESSÉG-
FEJLESZTÉS, közérzetjavítás holisztiku-
san. Felnőtt: 5.000,- gyermek: 3500,-
Ft/alkalom. Lucza Gabriella kinezioló-
gus 20/585-5132 Santemed klinika.
Gödöllő, Remsey krt.21.

* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS.
-Kapuk, ajtók, ablakok javítása, zár-
javítás, zárcsere, betörés utáni javítás. -
Lamináltpadló lerakás, fürdőszobai
javítások. -Bútorok összeszerelése.
–Redőnyjavítás. Tel:06-70/201-1292 

* FOGYASZTÁS FÜLAKUPUNTÚRÁVAL.
Tartós tű, lézeres kezelés is. Diétás
tanácsadás. Ingyenes kipróbálási
lehetőség. Bejelentkezés: 06-30-2310-
443 www.tubamirum.eu 

* FOGYASZTÁS, ALAKFORMÁLÁS ered-
ményesen, elérhető áron. Főnix
Egészségcenter. 06-30-6764-335
www.fonixegeszsegcenter.hu 

* BAJBAN VAN? Hitelkárosultaknak
hitelmentés, adósságrendezés!
Vállalkozói hitelek mentése is! Hívjon,
van megoldás: 30/343-2568 

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

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

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

* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon biza-
lommal! 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.

* Tetők felújítása, kivitelezése,
ácsmunkák Tóth László. Tel: +36-30-
9229-553.

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

OKTATÁS

* ANGOL korrepetálást vállalok Gödöl-
lőn általános iskola alsótagozatosok
számára. tel.:+3630/428-6700     

* BESZÉDCENTRIKUS ANGOL tanítás a
hétfőtől szombatig reggel 9.00 - 17-00.
Kísérje figyelemmel folyamatosan
induló tanfolyamokat és akciós óráimat:
englishlearning.hupont.hu, tel.:
0630/932-4401 

* 50 órás középszintű érettségire
felkészítő tanfolyam indul középiskolá-
soknak. Kezdés: 2011. január 25. és
2011. január 29. Időpont: 1. minden
kedden és csütörtökön 16.00 - 17.30, 2.
minden szombaton 12.30 - 15.45 Rés-
zletfizetés lehetséges! Könyvet venni
nem kell egyik tanfolyam esetén sem!
Tel.: 0630/932-4401

* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTAN-
FOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ,
HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ
MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY
EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGYNEM
JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ
TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSO-
PORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYA-
MUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVIS-
SZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK!
NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELEN-
TKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU.
TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL,
OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI
ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. -
A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN -
FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELE-
FONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELE-
FON: 0620 216 62 40 

* TOP-TAN: Ha már megvan az angol
középfokú nyelvvizsgád, de úgy érzed,
hogy a beszéd nehezen megy: Neked
szól ez a szerda esti tanfolyam.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.
com, 30-224-75-643.

* TOP-TAN: Ha gondja van gyermekének
a matematika, fizika, kémia tantár-
gyakkal általános vagy középiskolában,
magántanuló, vagy vizsgára készül,
hívjon bizalommal. Tanári segítséggel a
félévi gyengébb jegy is javítható. Hívjon:
30-908-4130

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ általános, intenzív és vizs-
gafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek
és gyerekek részére egyaránt, 560
Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 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) 

* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL,
OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás Gödöllő
központjában, anyanyelvi tanárok, alap-,
közép-, felsőfokon, kedvező áron,
egyéni, csoportos. Általános, beszéd-
centrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. 06-30-374-
6545 www.mencelus.com 

* Nincs jogosítványa, de szeretne? Van
jogosítványa, de nincs gyakorlata?
Hívjon bizalommal, segítek! –Homoki
Gábor szgk.oktató. (Ford C Max -diesel)
Gödöllő, 0620-450-1780

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten, minden korosztálynak.
Egyéni és kiscsoportos oktatás. Érd:
06-30-611-0036 Kollarics Katalin
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Kenyérlázadás
A XVIII. sz. közepén egy

szegény varrónőt szeretője

Párizsba vitte lányával együtt,

akit gondosan taníttatott. Nem

volt önzetlen a segítség, a

kislány feltűnő szépségét ki

akarta aknázni. Rövidesen

beajánlotta a királynak, aki

(mint a mesében) bele-

szeretett, így a jótevő

közvetítő komoly befolyást

szerezhetett a francia

udvarnál. A szegény sorból

származó Madame du Barry

XV. Lajos oldalán kedvelte

meg a zöldségeket, amelyek

XIV. Lajosnak köszönhetően

ekkor váltak népszerüvé, elfo-

gadottá. Kedvence a karfiol

volt, amely besamel mártás-

sal, ráolvasztott sajttal sütve

róla neveztek el, ez lett a

„Dubarry mód”.

Madame du Barry fényko-

rában vezető párizsi ékszerészek hatalmas

pénzt fektettek a legszebb gyémántok

összegyűjtésébe. Tervük az volt, hogy

kihasználják a király vonzalmát Madame

du Barry iránt, s felajánlják számára a

világ legértékesebb gyémántnyakláncát.

Az ékszer elkészítésének ideje alatt azon-

ban meghalt XV. Lajos, Madame du

Barry külföldre távozott, így a következő

király, XVI. Lajosnak, illetve feleségének

Marie Antoinette királynénak ajánlották

fel a legdrágább nyakéket, ám az olyan

sokba került, hogy még a királynak sem

telt rá. (Ez a nyakék később híres bűntény

tárgya lett, árnyékot vetve a királynőre is.)

Négy évvel később az előző évi aszály,

rossz termés miatt 1789-ben

éhséglázadás tört ki Párizsban, az

emberek az utcára tódultak, kenyeret

követelve. Maria Antoinette kinézett

palotája ablakán, s kérdezte

öltöztetőnőjét, mi ez a lárma, mit akarnak

az emberek? – Nincs kenyerük felség… -

Akkor miért nem esznek kalácsot? –

kérdezte a királynő. 

Gasztronómiai rovatunk következő tár-

gya a kenyér lesz.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)

Szarvas Vacsora a Fagyöngy étteremben!�

2011. Február 19 én 18:30 órai kezdettel egy
szarvaslakomára hívjuk a vendégeket!�

* Szarvashús pástétom szedervel vel�

* Tárkonyos vadragu leves

* Vörösboros erdeigombás szasrvasragu
házi magos krokettel

* Konfitált szarvasgerinc filé narancsos
áfonyamártással, grillezett süt tökkel,
burgonyával

* Vaníliás gyümölcs linzer kosárban

Amenüsor ára 3.900 Ft/f
Asztalfoglalás:

2100 Gödöüll , Szabadság út 199.

Telefonszám:
+36 /20/454 2768,
+36 /28/ 430434

Kövesse a Fagyöngy éttermet a
facebook on is!



* MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt- és középszintű
érettségire való felkészítést vállal gödöl-
lői középiskolai tanár. Főiskolások,
egyetemisták segítése is! Tel: 20/380-
2268 (du., este)

* Professzionális felkészítés NÉMET
közép- és emeltszintű érettségire, szak-
mai és általános nyelvvizsgákra.
Scherzinger Mária: 30/223-6715 

* Angol oktatás egyénileg, párban, cso-
portban tapasztalt, diplomás tanárnál.
Érettségire, nyelvvizsgára felkészítés.
Iskolásoknak korrepetálás, kicsiknek
játékos nyelvtanulás. Bármilyen időpont-
ban –a belvárosban. Tel. 30-337-6074 

* Gyakorlatias ANGOLTANULÁS vidá-
man, egyénre szabottan diplomás
angoltanárnál. Kismamáknak a délelőtti
órákban is. Érdeklődjön bátran a 06-
20/571-3284-es számon vagy a
karuna.angol@gmail.com email címen!

* Tanulási képességek fejlesztése
diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gon-
dolkodást. Tel. +36-28-415-998, +36-
20-388-4953 

* A TAVASZI VIRÁGOK SZÍNEI - 8 hetes
festéstanfolyam indul az Árnika
Központban (Gödöllő, Szabadság út
45.) 2011. március 2-án. Jelentkezés,
információ: 28/415-650, 20/5757-049
www.aranyarnika.hu

* NÉMET nyelvvizsgára való felkészítés
nyelvtanárnál. Tel: +36/30-606-8302 

* BÉRZONGORA. Otthonomban diákot,
diáklányt zongoragyakorlásra fogadok.
Amennyiben szükséges szolfézsban
segítek. Ugyanott kották eladók:
klasszikus és népi. Tel: 70/238-0342 

* STOTT PILATES oktatás egyénileg és
kiscsoportban, talajon és Reformer
gépen nemzetközi diplomával ren-
delkező oktatóval Gödöllőn. Seregi
Dominika 20/936-2065

* Angyal tanár angyaltanfolyamot tart
(R.A.I. oklevél). Helyzetelemzés, tanác-
sadás, Tarot jóslás. Tel: 06-30-362-
3987 

ADÁS~VÉTEL

* Toprider etetőszék, almazöld,
kifogástalan állapotban eladó. Ár: 10
ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.

* Stokke babakocsi zöld színben (fiú-
nak-lánynak egyaránt használható)
kifogástalan állapotban eladó
(www.stokke.com). Ár: 150 ezer Ft. Tel.:
70/627-9233.

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

* Eladó: Kanizsa 4.tip. világos
szekrénysor, heverő bio matraccal (ágy-
neműt.), kisiparos által gyártott nagy-
obb heverő (ágyneműt.), bárpultos
fekete aranyszegélyű szekrénysor
(10db elem), rekamié 2db fotellal, fa
színű szekrénysor, íróasztal (Bonanza),
mozgássérülteknek tolókocsi 2db. Árak
megegyezés szerint. 06-30-238-5508 

* Eredeti állapotú PANNONIA, SIMSON,
MZ, JAWA, DANUVIA, CSEPEL és szo-
cialista motorkerékpárokat, ezekhez
tartozó alkatrészeket, könyveket,
prospektusokat, tartozékokat keresek
megvételre. 0620-587-6779 Kartal.

* Mogyorószínű szekrénysor (4 db-s) és
egy mély babakocsi eladó. Tel: 06-30-
637-3947 

* Elméretezett új műanyag nyílászárók
kedvezményes áron eladók: 1db
173×116cm, 1db 183×86cm, 1db
199×155cm, 1db 76×236,5cm, 1db
100×120cm. Érd: Fenstherm
Bemutatóterem, Gödöllő, Kossuth
L.u.26. 30/398-4815

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítás-
sal. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanác-
sadás. Minőségi akkuk, kedvező árak.
Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) +36-20-94-58-
766, 06-28-611-728 

EGYÉB

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

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

* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.

* TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA a komoly
kapcsolatra vágyóknak! Országos adat-
bázissal! H. Boglárka 0620-504-9910
http://galgamente.ctk.hu 

* 5×2,5 m-es, kétoldalas,
(megvilágítható) REKLÁMTÁBLA forgal-
mas út mellett olcsón KIADÓ. Tel:
30/202-0050 

* Tavaszváró mulatságot szervez a
ZSUZSA TÁRSKERESŐ KLUB 2011. 03.
25-én 19.00 - 23.00 óráig Gödöllőn.
Jelentkezési hat.idő: 03.10. Érd: 06-20-
571-8369. Szeretettel várom jelen-
tkezését!

* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 06-30-9891-721 

* Ismételten várjuk régi és új vásár-
lóinkat csányi almánkkal. Szép Idared
150 Ft-ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-
650 

* Házi hízó (nem tápos) eladó. Élő ár:
400 Ft/kg, hasítva: 500 Ft/kg.
Megnézhető, kiválasztható. Átlagsúly
130 kg. Érd: 06-20-413-1031 
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A,   B,  C,  C+E     T    M    kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086 Regisztrációs szám:13-0943-05 PLH 445 
www.bbmaganautosiskola.net 

 

 
 
 
El zetes érdekl dés:      06 28 419 529                     
      06 20 9414-638     06 20 99-516-99 
                          Mindenkinek egységesen 
                     „B”10.000 Ft az elméleti tandíj. 

Részletfizetés! 
                        Gyors, korrekt lebonyolítás! 

Típusválasztási lehet ség! 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 23.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Katonáné Sződi Edit, Iskola köz 1., Bátorfi
Ferencné, Ádám u. 34/a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Juhász Pál, Faiskola tér 17., Mihajlovich-
né Bódis Tímea, Szent János u. 12/b.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Fekete Dalma, Erzsébet királyné
krt. 1.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Boross Marianna,
Gyöngyvirág u. 1. 

Az év végén az Aeroviva utazásszervező
csődje több mint kétezer honfitársunk életét
keserítette meg, mivel befizetett álomnya-
ralásuk egy nap alatt köddé vált. Az elmúlt
hetekben a tunéziai és egyiptomi zavargá-
sok borzolták a kedélyeket, hiszen mindkét
ország igen népszerű a magyar turisták kö-
rében is. Joggal merül fel tehát a kérdés, ki-
vel és hová utazzunk az idén?
A legnagyobb európai touroperátorok
(TUI, Thomas Cook) már most extra jára-
tokat indítanak a Kanári-szigetek kedvelt
üdülőhelyeire, később várhatóan felértéke-
lődnek a görög, olasz és horvát úticélok és
Budapestről is korábban, már márciustól
repülnek a törökországi charterek. 
Aki a legtöbb kedvezményt szeretné ki-
használni nyári szabadságának megrende-
lésekor, az ne késlekedjen lefoglalni utazá-
sát, hiszen az előfoglalási kedvezmények
időszaka már javában tart, néhány repülő-
járat és hotel már csak korlátozott számban
foglalható. Az előfoglalási kedvezmények
több esetben kombinálhatók, például a ho-
tel által adott engedmény összeadódik az
utazásszervező által kínált százalékos ár-
csökkentéssel vagy  repülőtéri  illetékmen-
tes akcióval, így sokszor igen jelentős, akár
35%-os megtakarítás is elérhető. 
De bizony a legkedvezőbb árérték arány-
ban foglalható utazások az Utazás Kiállítás
idejére már sokszor elkelnek, különösen a
családi szobák fogynak el hamar!
Forduljon hozzánk bizalommal, hiszen
irodánk tizenöt év tapasztalatával, sok-sok 

hotel személyes ismeretével és biztos anya-
gi háttérrel – az Utazás Kiállítás idején is –
ugyanazokat a kedvezményeket nyújtja
Önök részére, amelyeket az utazásszerve-
zők aktuálisan kínálnak. 
Ne feledjék azt sem, hogy a TUI budapesti
indulású útjai már 10% előleggel foglalha-
tók, ráadásul a mostani kedvező EUR árfo-
lyam miatt kb. 5% extra árfolyamkedvez-
mény is elérhető!
Kérje tanácsunkat és foglalja le nyaralását
legkésőbb március 7-ig a legjobb ajánlatok
között válogatva! 
Azért a last minute ajánlatra várókat is tud-
juk valamivel biztatni, amennyiben az arab
országokban normalizálódik a helyzet, úgy
várhatóan a tunéziai és egyiptomi utak igen
kedvező áron lesznek kaphatók!
Pontos részletekkel várjuk irodánkban.

UTAZNI JÓ!

Biztonságos utazások
kedvező áron

Sissy Utazási Iroda


