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Az e-matrica fokozatos megszünte-
tése után, 2013-2014-től kilométe-
renként hat forintos útdíj bevezetését
tervezi a kormány, de a politikai és
társadalmi egyeztetés még hátravan.
A Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ (KKK) honlapján hoz-
záférhetőek az erre vonatkozó tervek.
A folyamat indulási éve 2013-2014,
befejezése, azaz az éves e-matrica
megszüntetését követő útdíjfizetés
2017-2018-ra válhat teljeskörűen ese-
dékessé. 
A kilométerenként hat forintos útdíjat
az autópályákon közlekedő személy-
gépkocsiknak és motorkerékpárok-
nak kellene megfizetniük. A kamio-
nok fizetési kötelezettsége ennél na-

gyobb lenne, a leg-
nagyobb kamio-
noknak például 34
forintba kerülne
egy kilométer meg-
tétele. Mint az a
KKK honlapján
megtalálható tájé-
koztatóban szerepel, egy – európai
szinten – évtizedek óta zajló folya-
mattal összhangban kerül majd beve-
zetésre a hazai fizetős utakon az ún.
használati díjas (HD) tarifarendszerű,
jelenleg e-matricás technológiánál
korszerűbb, a megtett úttal arányos
(UD) tarifarendszerű elektronikus
díjszedési rendszer. Ettől kezdve min-
denki kizárólag valós úthasználatá-

nak megfelelően fizet majd a díjköte-
les úthálózat igénybevételéért. A  ter-
vezők a „használó és szennyező fizet“
elv maradéktalan alkalmazására  töre-
kednek.
A megtett úttal arányos díjszedés vár-
hatóan több fokozatban kerül kiala-
kításra és bevezetésre, aminek első
lépése a nehéz tehergépjárművek és a
buszok bevonása, később pedig a töb-

bi gépjárműre is kiterjed a rendszer
hatálya. Még semmi sem tekinthető
biztosnak, a megtett úttal arányos út-
díjrendszer kiépítésének ügyében –
mivel a KKK koncepciója szerint az
újfajta díjszedés „bevezetésének
alapfeltétele a szakmai, politikai, tár-
sadalmi konszenzuson alapuló díj-
politika elfogadása“.

(Folytatás a 2. oldalon)

Autópálya díj: csak a megtett kilométer után

Ki jár jobban az új rendszerben?
Óriási figyelem kíséri a tervezett autópályadíjjal
kapcsolatos információkat. A múlt héten a Nép-
szabadságban megjelent írás a Közlekedési Koordi-
nációs Központ tanulmányára hivatkozva számolt
be arról, hogy a kormány a jövőben a személy-
autókra is kivetné a megtett úttal arányos autó-
pályadíjakat. Döntés hivatalosan nincs, de az 
e-matrica fokozatosan szűnne meg: elsőként a
négynapos, utoljára az éves címke tűnne el. Nem-
csak városunkat, hanem a Gödöllői Kistérséget is
érinti a tervezet, a települések már több kezde-
ményezést tettek annak érdekében, hogy Gödöl-
lő és Budapest között ingyenes legyen az autópá-
lya használata, ezek azonban nem vezettek ered-
ményre. A tervezett használatarányos útdíj beve-
zetésével ha ingyenes nem is, de olcsóbb lehet a
fővárosba való bejutás a gödöllőieknek.

A kajakos Janics Natasa, a tor-
nász Berki Krisztián és a kick-
boxos Jároszkievicz Krisztián
holtversenyben lett az Év Spor-
tolója a Nemzeti Sportszövet-
ség (NSSZ) Gáláján. 

A gödöllői Grassalkovich-kastély
dísztermében megrendezett esemé-
nyen a 2010-es év eredményei alap-
ján díjazták a sportolókat, sportveze-
tőket, sportorvosokat és újságírókat. 
Világklasszis kajakozónk, Janics
Natasa, törökországi edzőtáborozása
miatt nem lehetett ott a díjkiosztón,
de a világbajnok tornász Berki Krisz-
tián, és a Küzdősportok Világjátékán
aranyérmes Jároszkievicz Krisztián
(kick-box) személyesen vehette át a ma-
gyar sportszakma elismerését dr. Gé-
mesi Györgytől, a Nemzeti Sportszö-
vetség elnökétől. 
Az NSSZ Gála díjazottjairól a Nemzeti
Sportszövetség elnöksége dönt a sport-
szakmai szervezetek jelölései alapján.
Janics Natasa és Berki Krisztián a 2010-
es teljesítményéért korábban a sportúj-
ságírók szavazatai alapján is az év leg-
jobbja lett.                  (Folytatás  a 12. oldalon)

Nemzeti Sportszövetség

Díjátadások

Elvégezte a Volánbusz Zrt. a tervezett
karbantartási munkákat és festéseket a
buszpályaudvaron.  

(2. oldal)

Bach, Vivaldi, Rossini és Mendelssohn
művei csendülnek fel a kastélyban a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar koncertjén feb-
ruár 26-án.                                                    (6. oldal)

Benkó Réka a franciaországi Orleans-
ban vett részt Grand Prix viadalon ért el
remeknek mondható, 8. helyezést a 105
fős mezőnyben                              (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.

KIA GÖDÖLLŐ 2100 Gödöllő, Blaháné út 2. 

Telefon: 06 (28) 416-205, e-mail: kaszab.istvan@gablini.hu, www.kiagodollo.hu
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(folytatás az 1. oldalról) 

A bevezetendő rendszer kiválasztásá-
val kapcsolatban alapvető szempont
az Európai Uniós előírások keretein
belül megvalósítható technológiai
semlegesség, mely szerint a rendszer
létesítésére kiírandó közbeszerzési
pályázatban a hatályos EU szabályo-
zásban és a vonatkozó miniszteri ren-
deletben meghatározottakon túl tech-
nológiai megkötés nem fog szerepelni
– áll a KKK anyagában. 

Magyarországon jelenleg 708,5 ki-
lométernyi autópálya van, ebből 666
kilométer fizetős szakasz. Jelenleg a
négynapos, legkisebb autópálya-mat-
ricáért 1650 forintot, a tíznaposért
2750-et, a havi matricáért 4500 forin-
tot, míg az évesért kereken 40.000 fo-
rintot kell fizetnie a személyautósok-
nak. Ezekért az árakért cserébe az
autópálya teljes hosszát használhat-
ják, a matrica típusától függően, kor-

látlanul. Az új rendszerben az előze-
tes számítások szerint, akár jól is jár-
hatnak majd városunk lakói.

Amióta az M3-as autópálya M0-ás-
tól Gödöllőig tartó szakaszát is fize-
tőssé tették, legtöbben Fóton keresz-
tül érkeznek a fővárosba Gödöllőről.
Napi ingázókként a havi vagy az éves
matrica 4500, illetve 40.000 forintba
kerül, ami az új rendszerben sem len-
ne drágább.

Budapestről Gödöllőre, mivel az
M3-as autópálya a 13. kilométerkőtől
fizetős, 16 kilométert kellene fizetni,
vagyis 16x6 forintot, ami egy útra 96
forintnak felel meg. Az egy napi in-
gázás így 192 forint lenne, egyetlen
autónak. Az havi szinten (ha csak a
munkanapokat nézzük) 3840 forint,
vagyis 660 forinttal olcsóbb, mint a
mostani rendszer, ahol ugyanez 4500
forint. jb

A múlt hét közterületi munkái-
nak egy részét felülírta az idő-
járás, és a következő napok-
ban is ennek függvényében
dolgoznak majd a VÜSZI Kft.
munkatársai. 

A korábbi enyhe időjárásnak köszön-
hetően a Blaháné úton és a Turul ut-
cában sikerült elvégezni a zárt csapa-
dékvíz elvezető árok tisztítást, az
utóbbi helyszínen pedig az útbesza-
kadásokat is kijavították. 
A február 16-ai havazást követően

azonban inkább a csúszásmentesí-
tésre, a téli munkákra helyeződött át a
hangsúly. A hóügyeletben résztvevők
teljes létszámmal dolgoztak a városi
utak csúszásmentesítésén, mint ahogy
az ezt követő hétfői havazás során is
valamennyi munkás és munkagép
bevonásával dolgoztak az utakon. 

A föld- és a stabilizált utak csú-
szásmentesítését zúzott kővel végez-
ték, míg a burkolt utakon útszóró só-
val, illetve a járdákon zöldsóval szór-
ták a baleset megelőzés érdekében.

bj

A jövő héten új szakaszba lép a Királyi Váró felújí-
tása: megkezdődhet az új tetőszerkezet kialakí-
tása – tudtuk meg Kiss Ferenctől, a Reneszánsz
Kőfaragó Rt. munkatársától. Az épületet a napok-
ban körbeállványozták, már a vasúti sínek felőli
szakaszon is megépítették a munkákat biztosító
állványzatot. 

A jelenlegi tető bontását már megkezdték, s folyamatosan
zajlanak a belső kőműves, valamint a gépészeti és elektro-
mos munkák. Rövidesen véget ér a védőcsövek behelyezése
is. A felújításhoz kapcsolódóan sor kerül a terület vízelveze-
tésének áttekintésére is, ezt a VÜSZI Kft. szakembereinek
bevonásával végzik el. Ennek keretében az Állomás utcában
burkolt árok és padkatisztítást végeztek. jk

Az elmúlt hétvégén karbantar-
tási munkákat végeztek a HÉV
vonalán Kerepes és Gödöllő
között, ezért a HÉV szerelvé-
nyek csak az Örs vezér tere és
Kerepes állomás között jártak.
A munkálatokat a hét végén,
február 26-27-én is folytatják. 

Gödöllő és Kerepes között egyrészt a
közvetlen összeköttetést biztosító, a
3-as főúton közlekedő HE jelzésű, il-
letve a Mogyoródra és Szilasligetre
betérő H2-es jelzésű HÉV-pótló
autóbusszal utazhatnak szombaton és
vasárnap.  

A HÉV pótló buszok megállói: Gö-

döllő, HÉV-végállomás - Gödöllő,
Palotakert - Gödöllő, Szabadság tér -
Gödöllő, Erzsébet park - Szilasligeti
elágazás - Kerepes, illetve Kerepes -
Szilasligeti elágazás - Gödöllő, Er-
zsébet park - Gödöllő, Szökőkút - Gö-
döllő, Szabadság tér - Gödöllő, Palo-
takert - Gödöllő, HÉV-végállomás.

A H2 pótlóbuszok megállók: Gödöl-
lő HÉV-végállomás - Gödöllő, Palo-
takert - Gödöllő, Szabadság tér - Gö-
döllő, Erzsébet park - Szentjakab -
Mogyoród - Szentjakab - Szilasligeti
elágazás - Szilasliget, Posta - Szilas-
liget, Wesselényi utca - Szilasliget,
Szondi utca - Szilasliget, Kemping -
Szilasliget, Szondi utca - Szilasliget,

Wesselényi utca - Szilasliget, Posta -
Kerepes, Szabadság útja - Kerepes
HÉV-végállomás, illetve Kerepes
HÉV-végállomás - Szilasligeti el-
ágazás - Szilasliget, Posta - Szilas-
liget, Wesselényi utca - Szilasliget,
Szondi utca - Szilasliget, Kemping -
Szilasliget, Szondi utca - Szilas-
liget, Wesselényi utca - Szilasliget,
Posta - Kerepes, Szabadság útja -
Szentjakab - Mogyoród - Szentja-
kab - Gödöllő, Erzsébet park - Gö-
döllő, Szökőkút - Gödöllő, Szabad-
ság tér - Gödöllő, Palotakert - Gö-
döllő HÉV-végállomás.
Az esetleges kényelmetlenségek mi-
att az utazóközönség megértését és
türelmét kéri a BKV.

Már csak kisebb munkák vannak hátra a gödöllői buszpályaudvaron, és befe-
jeződik az a karbantartás, amit még januárban kezdett el a Volánbusz Zrt.
Mint arról már beszámoltunk, a cég még a múlt évben megkezdte az előké-
születeket az állomás tisztasági festéséhez, az ehhez kapcsolódó nagytakarí-
táshoz, az állomás területének rendbetételéhez, aminek során az utastájékoz-
tató eszközök korszerűsítésére is sor került. A munkálatokat sikerült úgy el-
végezni, hogy az nem zavarta az állomás forgalmát, az utazók folyamatosan
igénybe tudták venni a korábban megszokott szolgáltatásokat. kj

Autópálya díj: csak a megtett kilométer után

Ki jár jobban az új rendszerben?
Folynak a felújítások

Megszépült a buszállomás

Az időjárás felülírja a terveket

Visszatért a télKörbeállványozták a Királyi Várót

Karbantartás a gödöllői vonalon 

Buszok járnak a HÉV helyett
A pár éve gondos munkával el-
készült, kerítéssel védett feny-
vesi játszótér színes hintái, má-
szókái, függőhídjai szívet-lel-
ket melengető látvánnyal hívo-
gatják a tavaszt váró gyereke-
ket és szüleiket a még fekete-
fehérbe öltözött téli tájban. Kö-
zelebb érve – a gondnok Péter
István szerint nem először –
rongálás nyomait fedeztük fel
hétfőn délelőtt.

Az egyik fatoronyba vezető létrát ki-
törték a helyéről, a pár fokos eszköz a
játszótér járdáján hevert, mögötte egy
üres cigarettás doboz tanúskodott a
vandáljárásról. A kis házikó apácará-
csos ablaka után a tornác könyöklőjét
verték le. Egy másik fatorony is meg-
közelíthetetlenné vált, a meredek hí-
don való feljutást segítő kötelet elé-
gették, csak egy tíz centiméteres
csonk emlékeztet arra, mi volt ott és
milyen célt szolgált. 

A játszótér éjszakára bezárható, de
jobb, ha nem zárják be, mert akkor a
kerítést bontják ki, tapossák le. Rend-
szeres a kerítésen kívül található sze-
métgyűjtő edény tároló rongálása is, a

nyitvatartási időt jelző táblát egysze-
rűen letépik. Még a játszóteret övező
árok falát rögzítő hálót is kihúzogat-
ják a földből. 

A játszóeszközök kibírják a gye-
rekeket, de az erejüket fitogtató hívat-
lan látogatóknak nem tudnak ellenáll-

ni. Most a javítók követ-
keznek, akik igyekeznek
visszaállítani az eredeti ál-
lapotot – de ki tudja, med-
dig sikerül?  Hiszen nem
először történt ilyen eset,
szinte félévente okoztak
kárt a játszótéren ismeret-
lenek. 
Arra is volt már példa, tá-
jékoztatott Péter István,
hogy rongálás miatt egy

időre tényleg be kellett zárni a játszó-
teret. Jó lenne, ha az elkövetők figye-
lembe vennék, hogy a legnagyobb
kárt a gyerekeknek okozzák – akik ők
is voltak, valamikor. it

Újra megrongálták a fenyvesi játszóteret

A kerítés nem akadály! 

A gépkocsival közlekedők kö-
zül is egyre többen veszik
igénybe a közösségi közleke-
dést, ami nem csoda a rekord
benzinárak mellett. Sajnos, a
gépkocsi tulajdonosoknak
rossz hír, hogy a héten ismét
tovább nőnek hazánkban az
üzemanyagok árai. A Mol Nyrt.
bruttó 5 forinttal emeli a 95-ös
benzin és 2 forinttal a gázolaj
literenkénti nagykereskedelmi
árát szerdától.

Az emeléssel a benzin átlagára 364-
365 forintra, a gázolajé pedig 362 fo-
rintra nő. A Mol egy hete emelte 3 fo-

rinttal a gázolaj nagykereskedelmi
árát, akkor a benziné nem változott,
ennek köszönhetően olyan helyzet
állt elő, amit korábban nem tapasz-
taltunk, hogy a benzint és a gázolajat
azonos áron mérték. 

A 366 forintos átlagos benzinár az
idén január közepi – eddig valaha
tapasztalt legmagasabb – csúcsárnak
felel meg.  Ugyanakkor 362 forintos
gázolaj-átlagárral azonban még nem
találkoztunk: a legmagasabb átlagos
ár eddig 360 forint – ez van érvény-
ben múlt szerda óta. 
Érdemes megnézni, hol töltjük tele a
tankot, mivel 30 forintos árkülönbsé-

get is tapasztalhatunk a kutaknál, ami
1500 forintos felárat is jelenthet egy-
egy tankolásnál.

Városunkban az áremelés előtt a
95-ös benzin ára 364 és 368 forint kö-
zött volt, míg a dízel üzemanyaghoz
357 és 366 forint között jutottak hoz-
zá a vásárlók.

jb

Rekordárak az üzemanyagpiacon

További drágulás
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A néhány napos csendet köve-
tően a héten ismét megélén-
külnek az európai uniós elnök-
ségi eseményeknek helyet adó
helyszínek. A héten két tanács-
kozásra is sor kerül, köztük az
egyik kiemelt védettségű ren-
dezvényre, az informális védel-
mi miniszteri találkozóra.

Az elmúlt napokban azonban nem el-
sősorban a közelgő események voltak
az érdeklődés középpontjában, ha-
nem az elmaradó uniós csúcstalálko-
zó. A Keleti Partnerség találkozóját a
2009-es prágai nyilatkozat értelmé-
ben 2011-ben kell megrendezni, s az
eredeti tervek szerint erre városunk-
ban került volna sor, azonban a múlt
héten bejelentették, nem hazánk, ha-
nem a soron következő Lengyelor-
szág elnöksége idején, Varsóban ke-
rül rá sor.

A hivatalos tájékoztatás szerint a
halasztás oka, hogy mivel az eredeti-
leg tervezett, az EU illetékeseivel elő-
zetesen egyeztetett májusi időpont-
ban számos más, fontos nemzetközi
eseményre kerül sor, a soros magyar
EU-elnökség és az elnökségi teendő-
ket 2011. második félévében ellátó
lengyel elnökség az Európai Tanács
elnökével konzultálva kezdeményez-
te, hogy a Keleti Partnerség csúcs-
találkozójára 2011 második felében,
Lengyelországban kerüljön sor.

Herman Von Rompuy, az Európai
Tanács elnöke, a csúcstalálkozó fő-
szervezője, valamint a házigazda Or-

bán Viktor és a társházigazda Do-

nald Tusk lengyel kormányfő mellett
csak Václav Klaus lengyel, Traian

Basescu román, Dalia Grybaus Kai-

te litván (és esetleg Danilo Türk

szlovén) köztársasági elnök biztos
részvételére lehetett számítani. Felté-
teles volt többek között Angela Mer-

kel német kancellár, Silvio Berlus-

coni olasz, José Luis Zapatero spa-
nyol, Fredrik Reinfeldt svéd és
Andrus Ansip észt miniszterelnök
részvétele is. Biztosan jelezte távol-
maradási szándékát Nicolas Sarkozy

francia elnök – a G8 deauvillei csúcs-
találkozója miatt – és David Came-

ron brit kormányfő, aki ez idő alatt
Barack Obamát fogadja Londonban.
Mindezek mellett több ország (köztük
Ciprus, Dánia, Észtország, Finnor-
szág és Írország) jelezte, hogy belpo-
litikai okok, az időponthoz közel eső
parlamenti választások teszik bizony-
talanná a részvételt.

A halasztás azonban számtalan ta-
lálgatásra adott lehetőséget, ami or-
szágszerte felborzolta a kedélyeket.
Az MSZP egyenesen kormány politi-
kai csődjének titulálta a bejelentést,
ami az Orbán-kormány presztizsvesz-
tesége. Ezt Szanyi Tibor, az MSZP
elnökségi tagja jelentette ki pénteki,
az MTI-hez eljuttatott közleményé-
ben, aki ebben azt is kijelentette, tel-
jesen feleslegessé vált „a méregdrá-
gán kicsinosított Gödöllő”.

Szanyi Tibor kijelentése óriási fel-
háborodást váltott ki, dr. Gémesi

György, Gödöllő polgármestere erre
reagálva az alábbi nyilatkozatot jut-
tatta el a sajtónak:

„Felháborítónak tartom Szanyi Ti-
bornak (MSZP) a kelet-európai part-
nerségi csúcstalálkozó elmaradása
kapcsán tett azon nyilatkozatát, mely-
ben kijelentette: „…teljesen felesle-
gessé vált a méregdrágán kicsinosí-
tott Gödöllő”!

Sajnálom, hogy a politikus nem
kellően tájékozódott arról, hogy a
több mint 40 európai uniós csúcsren-
dezvénynek helyszínt adó Gödöllői
Királyi Kastély és Gödöllő város fel-
készülése 90 százalékban EU-s, illet-
ve 10 százalékban költségvetési és
önkormányzati forrásból valósult
meg. Úgy, hogy egy már felújításban
lévő műemlékegyüttes újabb szárnyai
lettek alkalmasak arra, hogy a felbe-
csülhetetlen magyar kulturális és mű-

emléki örökség részét képezzék. Ez a
nemzeti érdekeket megvalósító felújí-
tási folyamat pártpolitikai hovatarto-
zástól függetlenül jött létre és példát-
lan összefogás eredménye. Az elmúlt
másfél hónapban lebonyolított EU-s
rendezvények résztvevői megelége-
déssel nyugtázták az események rang-
jához méltó körülményeket.

Felszólítom Szanyi Tibort, hogy
nyilvánosan kérjen bocsánatot a fel-
újítások előkészítésében áldozatokat
vállalóktól, és külön a gödöllőiektől,
akik örömmel és nagy szeretettel ké-
szültek az idelátogató vendégek foga-
dására, és mindent megtesznek azért,
hogy innen nagyszerű élményekkel tá-
vozzanak!

Tény, hogy a csúcstalálkozó elma-
radása mindannyiunknak hatalmas
csalódottságot és presztízsveszteséget
jelent, de ennek kapcsán nem sértő
nyilatkozatokkal kell lejáratni az or-
szágot, hanem a következő négy és fél
hónap sikeréért kell összefogni poli-
tikai hovatartozástól függetlenül!”

A polgármester felszólítását köve-
tően Szanyi Tibor sajtómegkeresésre
reagálva úgy fogalmazott, szavait fél-
reértették, azokat csak szimbolikus
jelentőségűnek szánta, de hajlandó a
bocsánatkérésre. Lapzártánk idején
azonban az MSZP honlapján nem
találtuk ennek nyomát, csak a feles-

legessé vált Gödöllőről szóló nyilat-
kozatot olvashattuk a bocsánatkérés
helyett.

Bár az EU vezetőinek találkozójára
nem Gödöllőn kerül sor, két csúcsta-
lálkozóra még felkészülhet a város,
hiszen a tervek szerint április 13-14-
én itt tartják majd az EU–USA csúcs-
találkozót, június 6-7-én pedig az
(ASEM) az Ázsia–Európa csúcsot.
Mindkét találkozó a legmagasabb vé-
dettségi fokkal védett rendezvény.

Nem marad azonban esemény nél-
kül Gödöllő. Február 23-án a kastély-
ban zajlik majd a miniszteri szintű el-
nökségi rendezvény, amely az első
lesz az Európai Bizottság sportról
szóló közleménye után. Az értekezlet
egyik része együttesen zajlik az Euró-
pai Bizottság által megrendezett
Sport Fórummal. A sportminiszterek
találkozójának megnyitóján dr. Gé-
mesi György, mint a Nemzeti Sport-
szövetség is felszólal, Czene Attila

sportért felelős államtitkárt követően.
Ezt követően, február 24-25-én

rendezik meg Budapesten és Gödöl-
lőn az EU védelmi minisztereinek so-
ron következő informális ülését. A ta-
lálkozó házigazdája dr. Hende Csa-

ba lesz, a munkavacsorát és a mun-
kaüléseket pedig az Európai Unió
külügyi és biztonságpolitikai főkép-
viselője, Catherine Ashton elnökli.

A Lisszaboni Szerződés életbelé-
pésével, valamint az Európai Külügyi
Szolgálat megalapításával az Európai
Unió lehetőséget kapott arra, hogy
egységes és aktív szereplőként jelen-
jen meg a globális színtéren. A talál-
kozó célja, hogy a közös biztonság-
és védelempolitika területén új gon-
dolatok kialakításának ösztönzésével
és új döntések megalapozásával az
Európai Unió külpolitikai céljainak
elérését elősegítse.

– A február 24-i munkavacsoráju-
kon a miniszterek – az egyes művele-
tek vezetőinek, az EU katonai Bizott-
ságának elnökének és az EU Katonai
Törzs főigazgatójának részvételével –
megvitatják a folyó uniós katonai mű-
veletek aktuális kérdéseit.

– A február 25-én Gödöllőn tartan-
dó két munkaülésen a miniszterek át-
tekintik a védelempolitika terén köve-
tendő irányokat és fő kérdéseket a
legutóbbi többnemzeti kezdeménye-
zések (Weimar, pooling & sharing)
fényében. A munkaüléseken – melye-
ken részt vesz Anders Fogh Ras-

mussen, a NATO főtitkára is – lehe-
tőség nyílik majd az EU és a NATO,
illetve az ENSZ közötti stratégiai
partnerség kérdéseinek megvitatására
is.

(ny.f.)

Gödöllői események

EU 2011

Gödöllő szerbiai testvérvárosából,
Zentáról pénteken 15 fő érkezett a
polgármesteri hivatalba azzal a céllal,
hogy az egyszerűsített honosítási eljá-
rás keretében magyar állampolgársá-
gért folyamodjanak. A vendégek az
állampolgársági kérvények beadása
után az Erzsébet Királyné Szállodá-
ban költötték el ebédjüket, majd az
európai uniós elnökségi helyszínéül
szolgáló Grassalkovich-kastéllyal is-
merkedtek.

Csízik Károly alpolgármester, a
csoport vezetője elmondta, hogy har-
mincan indultak útra a vajdasági vá-
rosból, s mivel több magyarországi
testvérvárosuk is van, a buszon uta-
zók fele az egyikben, Dabason le-
szállt, hogy gyorsabban végére érje-
nek az ügyintézésnek. A város alpol-
gármestere szerint miután több em-
beröltőt kellett várniuk a külhoni ma-
gyaroknak e lehetőségre, a félnapos
út nem okozott fáradságot.

Gödöllőig kísérte az utasokat a ma-
gyar és szerb nyelven megjelenő Zen-
tai Közlönyt szerkesztő Máriás End-

re, aki már többször járt Gödöllőn
színjátszókkal illetve diáktudósokkal
és szintén beadta a kérelmét. A Zentá-
hoz tartozó Bogarason gazdálkodó
Zabos család fele folyamadott most
magyar állampolgárságért. Az édes-
anya, az önkormányzati képviselő
Erika és lánya, Evelin érkezett a
busszal, aki első évfolyamos egyete-
mista a Szegedi Tudományegyetem
földrajz szakán. Mint
elmondták, a család-
fő és a fiú testvér is
élni fog az egyszerű-
sített honosítás adta
lehetőséggel, de ne-
kik még nem sikerült
beszerezniük a szük-
séges okmányokat.

Sava Vujicic édes-
anyja szabadkai ma-

gyar asszony volt, s bár a neve szerb,
magyarnak érzi magát. Számos ma-
gyarországi továbbképzésen vett
részt, s magyar nyelven is tanít a ma-
gyarkanizsai középiskolában. Mint
elmondta, sok mindennel foglalkozik,
köztük a Magyarország és Szerbia
közötti gazdasági kapcsolatok fej-
lesztéséből is kiveszi a részét.

Lapzártánk után, kedden adta le
Gödöllőn kettős állampolgársági ké-
relmét Zenta polgármestere, Sirková

Anikó.
A kérelmüket most beadott zentai

polgárok a tervek szerint június vé-
gén, a Magyar Szabadság Napja ün-
nepségén teszik majd le ünnepélyes
esküjüket. (l.t.)

Bár az elmúlt héten nem voltak elnöksé-
gi események városunkban, nem múlt el
nap, hogy a hazai média ne figyelt volna
Gödöllőre. A Magyar Rádióban szinte
minden délelőtt elhangzott tudósítás,
ezek középpontjában az uniós elnökség
mellett több alkalommal is a Barokk Év,
Mária Terézia szobrának a kastélypark-
ban történt felállítása szerepelt.

A Barokk Évvel és a Grassalkovich-
kastéllyal ismerkedhetnek meg a ha-
zánkba a MALÉV járataival érkezők is,

városunk ugyanis többoldalas anyaggal
szerepel a társaság Horizont című ki-
adványában. A magyarul és angolul ol-
vasható írás megemlékezik a kettős év-
fordulóról, Mária Terézia látogatásáról
és Grassalkovich Antal haláláról, és be-
avatja az olvasókat a kastély történe-
tébe. A cikk, amely az év eseményének
nevezi a Gödöllői Barokk Évet, ter-
mészetesen az uniós elnökség helyszí-
nét, a felújított lovardát is bemutatja ol-
vasóinak. (b.z.)

DÁTUM ESEMÉNY LEZÁRÁS

Február 23. Informális sportminiszteri találkozó Kordon a Művészetek Háza körül, az Ady

sétányon a Martinovics utcától szalagos zárás 

Február 25.
Informális védelmi miniszteri ülés

(legmagasabb szinten védett)
Kordon a Művészetek Háza körül, az

Ady sétányt a Honvéd utcánál zárják le

Március 2.
Európai Ifjúsági Konferencia és

Főigazgatói értekezlet –

Március 3-4. Régiók Bizottsága COR –

Március 8-9. Zárókonferencia a Felnőttképzési
Akciótervről

–

Március 11-12.
Gymnich ülés  

(legmagasabb szinten védett)

Kordon a Művészetek Háza körül, az
Ady sétányt a Honvéd utcánál zárják le

Március 17-18. Bologna Follow Up Group ülés –

Március 21-22.  EGTC ülés –

Március 25-26-27.
Környezetvédelmi Tanács informális

ülése
–

Március 28. Kulturális miniszterek informális ülése;
Oktatási miniszterek informális ülése

Kordon a Művészetek Háza körül, az Ady

sétányon a Martinovics utcától szalagos zárás

Március 29. Oktatásügyi miniszterek informális
ülése

Kordon a Művészetek Háza körül, az Ady

sétányon a Martinovics utcától szalagos zárás

Március 31.
Demográfiai kérdésekért és család-
politikáért felelős miniszterek ülése

Kordon a Művészetek Háza körül, az Ady

sétányon a Martinovics utcától szalagos zárás

Zentaiak kérték honosításukat Gödöllőn

Szabadság Napján esküsznek
Gödöllő a sajtóban
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„Ön szerint is indokolt a szigo-
rúbb ellenőrzés a közlekedési
eszközökön? – tettük fel a kér-
dést múlt heti számunkban.
Íme néhány a beérkezett vála-
szok közül:

„Mi, akik mindig tisztességesen meg-
vesszük a jegyet a buszon, eddig is azt
mondtuk, hogy rendszeres ellenőrzés
kellene. Elhiszem, hogy azok, akik
lógni szeretnének, morognak emiatt.
Aki nem akar fizetni, az gyalogoljon!
Sok ismerősöm választja ezt a lehető-
séget, aki úgydönt, hogy nem költ a
buszra. Vagy ott a kerékpár is, velem
is előfordul, hogy inkább arra patta-
nok fel, de ha felszállok a buszra,
megveszem a jegyet.”     (Asztalos K.)

„…Mivel bérletem van, engem nem
különösebben érdekel az ellenőrzés.
Hónap elején megveszem és nincs ve-
le gond. De gyakran látom, hogy mi-
lyen sok konfliktus van a jegykezelők
és az utasok között, főleg a vonaton.
Nem egyszer előfordult már, hogy az-

ért volt késés, mert a bliccelőket nem
tudták leszállítani a vonatról, sőt, ar-
ra is volt példa, hogy csak akkor vol-
tak hajlandóak leszállni, amikor az
utasok mobiltelefonon felhívták a
rendőrséget. Az új, bekamerázott vo-
natokon már ritkábban van ilyen
gond...” (F. Nándor)

„Nagyon sokszor olvassuk, mennyien
bliccelnek! Arról azonban nem na-
gyon esik szó, hogy sokan miért is
nem vásárolnak jegyet. Én is nem
egyszer kerültem olyan helyzetbe,
hogy hiába akartam, nem tudtam je-
gyet venni, mert a pénztár zárva volt,
jegykiadó automata meg vagy nincs,
vagy nem működik. Ilyenkor az em-
bert kirázza a hideg, hogy jön-e
ellenőr, mert azután lehet magyaráz-
kodni. Nincs kifogásom az ellenőrzé-
sek ellen, de akkor helyezzenek arra
is hangsúlyt, hogy legyen hol meg-
váltani a jegyet!” (Kocsisné)

A hét kérdése: „Ön hogyan vé-
lekedik a kilométer-arányos
autópálya díj tervezett beveze-
téséről?”

A hét kérdése

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, Kovács Ibolya, Kovács Józsefné,
Laczkóné Varga Judit, Lőrincz József, dr. Nánási Éva, dr. Pappné Pintér
Csilla, Pálfi Sándorné, Pintér Zoltán, Pécsi Ildikó, Prém Katalin, 
dr. Szabadfalvi András, Szerdi Ildikó, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, 
Tiborczné Garai Katalin, Tóth Tibor, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia.
A Frédéric Chopin Zeneiskola részéről: Buka Enikő, Ella Attila, T. Pataki
Anikó; A Garabonciás Színtársulat részéről: Bene Zsuzsanna, Keresztesi
István, Mészáros Beáta. 

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

Zenei közreműködők: Rehorovszky Gábor, Várnai Miklós, Csányi István
Technika: Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A műsor háziasszonya: Pécsi Ildikó

Még 2009 őszén indult, 20 hónapon
keresztül tartott a Támop 3.2.4 uniós
pályázata, a„Tudásdepo-expressz”,
aminek elsődleges célja az olvasás
népszerűsítése könyvtári eszközök-
kel. A pályázatba konzorciumi part-
nerként városunk intézményei is be-
kapcsolódtak, a Pest megyei könyvtár
koordinálása mellett a váci és az érdi
könyvtár partnereként a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Köz-
pont, valamint a Damjanich János Ál-
talános Iskola könyvtára vett részt a
programban. A projekt áprilisban ér
véget.

A pályázat eredményeként az el-
múlt hónapokban több programot is
rendeztek a Damjanich iskolában.
Mint azt Szűcs Józsefné igazgató la-
punknak elmondta, négy alkalommal
szervezetek író-olvasó találkozót,
melyeken Bosnyák Viktória írónőt,
két alkalommal is, valamint Nótár

Ilona elsőkönyves írónőt és Nógrádi

Gábor népszerű gyermekírót látták
vendégül. A programok a diákok és a
felnőttek körében egyaránt nagy si-
kert arattak, a szerzők műveit sokan
keresték és olvasták a találkozókat
követően. Különösen kiemelkedő
volt a Nótár Ilonával való beszélge-
tés, aki korábban az iskola diákja
volt, s most személyes példájával mu-
tatta meg az érdeklődőknek, hogy ne-
héz helyzetből is lehet sikeresnek len-
ni. A program sikeréhez nagyban hoz-
zájárult Kolozsváriné Kottán Eleo-

nóra lelkesedése és hozzáértése , aki
a programok szakmai vezetője a

Damjanich iskolá-
ban. Ő szintén a
program keretében
két alkalommal is
részt vehetett szak-
mai akkreditált tan-
folyamon.

Hasonlóan ered-
ményes volt az az
olvasáskonferencia
is, amelyet a gö-
döllői pedagógu-
sok, könyvtárosok
és a civil érdeklő-
dők számára szerveztek az intéz-
ményben. Ezen Nagy Attila olvasás-
kutató, Péterfi Rita olvasás-szocioló-
gus és Szávai Ilona, a Pont kiadó
szerkesztője tartott előadást. A ta-
nácskozás során a hazai és a nemzet-
közi olvasási szokásokról, valamint
arról cseréltek eszmét a résztvevők,
hogyan lehet rászoktatni a gyerekeket
az olvasásra, s hogyan fejleszthető ol-
vasási technikájuk. A konferencia
résztvevői mindezekhez gyakorlati
tanácsokat is kaptak az előadóktól.

A pályázatnak köszönhetően való-
sult meg a Varázsbetű programso-
rozat is, ami diszlexiás és diszgráfiás,
valamint nyelvi nehézséggel küzdő
gyerekeknek nyújt segítséget. Ez a
programelem áprilisban, egy az érin-
tettek számára kiírt versennyel zárul,
ahol pontosan lemérhető lesz az ered-
ményessége.

Jelentős előrelépés történt a könyv-
tári honlap fejlesztése terén is. A
szakemberek egy olyan keresőrend-

szert alakítottak ki, aminek segítsé-
gével a gyerekek folyamatos kapcso-
latot tarthatnak a könyvtáros pedagó-
gussal, valamint megtekinthetik más
országos könyvtárak honlapját is. A
városi könyvtárral közösen megtör-
tént a városi iskolák könyvtárainak
digitális katalogizálása is, ami nagy
segítséget jelent a diákoknak a kere-
sett könyvek kiválasztásában. A négy
gödöllői általános iskola (Erkel, Pe-
tőfi, Hajós és Damjanich) könyvtá-
ri anyagának összekapcsolását most
végzi a városi könyvtár.

De mindezek mellett lehetőség
nyílt a könyvtári eszközbeszerzésre
is, bővítették a polcrendszert, új guru-
lós állványok és átadópult segíti a
munkát.

A fejlesztések során az iskola szo-
rosan együttműködött a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtárral. Az általuk szerve-
zett Olvass Velünk! olvasóprogram-
ban a Damjanich iskola 40 lelkes kis-
diákja vett részt. (k.j.)

147 Tehetségpont vehette át a minő-
ségi munkát igazoló dokumentumo-
kat február 5-én azon az ünnepségen,
amelyen a Magyar Géniusz Program-
ban résztvevő tehetségsegítő intéz-
ményeket minősítették. A Géniusz
hálózatához tartozó több mint 400
Tehetségpont közül 109 jogosult az
akkreditált kiváló, 38 pedig akkredi-
tált tehetségpont cím viselésére a kö-
vetkező három évben. A minősített
intézmények az akkreditáció eredmé-
nyét igazoló dísztáblát és oklevelet a
Tehetségpontok II. Országos Konfe-
renciáján vehették át 2011. febru-
ár 5-én.

A gödöllői Hajós iskola azon 109
Tehetségpont közül az egyik az or-
szágban, illetve a Kárpát-medencé-
ben, amelyek az akkreditált kiváló
minősítési címet megszerezték.

A különböző címek, vagyis a stá-
tuszok mind minőségi különbséget,

mind fejlődési lépcsőt is jelölnek. A
Regisztrált Tehetségpont státusz elfo-
gadása egy egyszerű formai értékelés
után történik meg és ez a kapcsolat
főként információ cserére vonatko-
zik, míg az Akkreditált Tehetségpont
státusz már mélyebb szakmai kapcso-
latot feltételez a szövetséggel. Az
Akkreditált és az Akkreditált Kiváló
Tehetségpontokkal a szakmai

együttműködésre, valamint az egyes
Tehetségpontok hálózati szerepére
vonatkozó külön megállapodás is
születik.

Az intézmény még a múlt évben
csatlakozott a Magyar Géniusz Prog-
ramhoz, akkor a Városházán megren-
dezett tanácskozáson Zmák Júlia, az
intézmény igazgatója beszámolt
azokról a pályázatokról amiken ko-
rábban részt vett az iskola, s amik
nagyban hozzájárultak a korszerű ok-
tatási körülmények megteremtéséhez.
Akkor az igazgató asszony úgy fogal-
mazott, a modern pedagógiai eszkö-
zök beszerzése mellett nagy hang-
súlyt helyeznek arra is, hogy támo-
gassák a pedagógusok számára a
módszertani továbbképzéseket, vala-
mint fontosnak nevezte a szülőkkel
való jó kapcsolat kialakítását.

(b.j.)

Egy éve zárult le a GAK Nonpro-
fit Közhasznú Kft. Családbarát Élet-
pályáért Programja, amely a gödöl-
lői és veresegyházi kistérségben kí-
nált komplex képzési programot
hátrányos helyzetűek számára. A
programban 44 személy szerzett
szakképzettséget, így 16 fő dajka,
17 fő multimédia-fejlesztő, 10 fő
logisztikai ügyintéző és 1 fő anyag-
beszerző képesítéshez jutott. A
program résztvevői túlnyomórészt
kisgyermekes nők voltak, valamint
helyet kaptak 45 év fölöttiek, meg-
változott munkaképességűek, roma

származású személyek és pályakez-
dők.

A programban a szakmai képzésen
túl a résztvevők számítástechnikai is-
mereteket, angol nyelvet és vállalko-
zói ismereteket is tanultak, valamint
kulcsképesség-fejlesztő tréningeken
vettek részt.

Egy év távlatából visszatekintve a
három képzési program közül a dajka
program volt a legsikeresebb: a
résztvevők több, mint kétharmada el
tudott helyezkedni a tanult szakmá-
jában, és azóta is dolgozik.

A pályázaton elnyert összeg lehe-

tőséget nyújtott egy gyermekmegőr-
ző játszóház kialakítására, amely a
képzések ideje alatt a kisgyermekes
résztvevőknek nyújtott hathatós se-
gítséget. A két évvel ezelőtt létreho-
zott Pelikán Kuckó Játszóház jelenleg
is várja a kisgyermekeket a Mű-
vészetek Háza Petőfi téri épületében.

A Családbarát Életpályáért Prog-
ram az „Alternatív munkaerőpi-
aci programok támogatása” című,
TÁMOP-1.4.1-07/1 kódszámú pá-
lyázati program keretében valósult
meg az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinan-

szírozásával. Az Eu-
rópai Unió és a ma-
gyar állam által
nyújtott támogatás
összege 59.736.900
forint.

(x)

A Gödöllői Rendőrkapitányság vezető-
je, Bozsó Zoltán r. dandártábornok el-
rendelte a Gödöllő és vonzáskörzetébe
tartozó szórakozóhelyek fokozott és
visszatérő ellenőrzését. 2011. február
16-án társhatóságok részvételével ellen-
őrzést tartottak a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság bűnügyi és közterületi szolgá-
latot ellátó rendőrei Gödöllőn, az egyik
szórakozóhelyen. Az ellenőrzésben ösz-
szesen 34 fő vett részt, melyben a
Munkaügyi Főfelügyelőség, a Gödöllői
Önkormányzat és a Fogyasztóvédelem
is részt vett. A rendőrség kábítószerke-
reső kutyákkal vizsgálta át a szórakozó
helyet. Az ellenőrzött személyek között
nem volt országos körözés, vagy elfoga-
tóparancs hatálya alatt álló személy. Az
ellenőrzések folytatódnak.

Rongálás és lopás vétség elkövetése
miatt indult büntető eljárás egy 18 éves
gödöllői fiatalember ellen, aki
2011.01.28-án éjszaka Gödöllő egyik
általános iskolájának ablaküvegét betör-
te, oda nem hatolt be. A rongálással oko-
zott kár 25.000 Ft.

Ugyanezen az éjszakán Gödöllő bel-
városában két lezárt állapotban parkoló

Suzuki típusú személy-
gépkocsi ablaküvegeit
betörte, az utastér-

ben értékek után kutatott, de el nem tu-
lajdonított semmit. A rongálási kár
105.000 Ft.

A Gödöllői Rendőrkapitányság gyor-
sított eljárás keretében állította bíróság
elé a férfit, akit a Gödöllői Városi Bíró-
ság 210 nap elzárásra ítélt.

A Gödöllői Rendőrkaptányság veze-
tője, Bozsó Zoltán r. dandártábornok
2011. február 17-én évértékelő munka-
értekezletre hívta meg az illetékességi
területen funkcionáló együttműködő
szervezetek vezetőit, képviselőit.

A megbeszélésen a rendőrkapitány
beszámolt a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság által 2010. évben végzett tevékeny-
ségről. Részletesen taglalt minden szol-
gálati ágat és az elért sikereket.

Az összegzésben az eredmények
mellett, a végrehajtandó, megvalósításra
váró feladatokról is számot adott.

Az együttműködő polgárőr egyesü-
letek és vadásztársaságok vezetői szíve-
sen tettek eleget a dandártábornok úr
meghívásának, tekintettel arra, hogy
ilyen jellegű évértékelésre eddig nem
volt példa.

(grk)

Végéhez közeledik a Tudásdepo-expressz program

Népszerűvé tenni az olvasást

Gödöllői Tehetségpont a legjobbak közöt

Kiváló minősítést kapott a Hajós iskola

Családbarát Életpályáért Program

Rendőrségi hírek
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Napjainkra az internet a min-
dennapi élet szerves részévé
vált; weboldalak milliárdjai kö-
zött böngészhetünk minden el-
képzelhető témában. Mára szin-
te minden cég, vállalkozás, civil
szervezet stb. is rendelkezik sa-
ját oldallal. Nem kivétel ez alól a
gödöllői katolikus fiatalok által
2006-ban elindított portál
(www.ifigodollo.hu) sem. Erről
beszélgettünk a közösség egyik
tagjával, a site főszerkesztőjé-
vel, Bazsik Ádámmal.

– Milyen indíttatásból hozták létre
az ifigodollo.hu-t?
– Az oldal Gödöllő és térségének kato-
likus ifjúsági portálja, ami öt évvel ez-
előtt született azzal a céllal, hogy a Gö-
döllői Római Katolikus Egyházközség
fiataljai számára információs felületet
biztosítson az interneten, melynek se-
gítségével megoszthatjuk egymással
gondolatainkat, híreinket, fotóinkat. A
weboldal ötlete egyébként Farkas
László atyától származik, aki akkori-
ban Gödöllőn teljesített kápláni szolgá-
latot.
– Milyen tartalommal találkozhat-
nak azok, akik felkeresik „Önöket”?
– Az oldal a kezdetek óta folyamatos
fejlődés alatt áll, melynek következ-
tében újabb és újabb rovatok, tartal-
mak, médiaelemek és szolgáltatások
válnak elérhetővé a látogatók számára.
Mondhatni, hogy a kisközösségi web-
oldal kinőtte magát egy nagyobb if-
júsági portállá. Katolikus site révén ki-
emelt szerepet kapnak a vallással kap-
csolatos hírek, események, de hangsú-
lyozom: mindezt nem a megszokott,
tényszerű formában tálaljuk, hanem 
fiatalos lendülettel, vidámsággal, jó ér-
telemben vett humorral.
Számtalan rendezvényre, konferenciá-
ra, ifjúsági találkozóra – a hozzánk ha-
sonló szervezetekkel, közösségekkel
való remek együttműködések révén –
hívnak minket az ország legkülönbö-
zőbb helyeiről. Az ott készült anyagok
is mind elolvashatóak, illetve videók
formájában megtekinthetőek a portá-
lon. Ezen kívül 2008-ban internetes té-
vécsatornával is bővült az oldalunk; je-
lenleg mintegy 100 videóból válogat-
hatnak az érdeklődők a „TV
ShoeShine“ rovatban. A különböző ta-
lálkozókról, táborokról és rendezvé-
nyekről készült képek száma is több

ezerre tehető.
Ennek hatására
elmondható,
hogy már nem-
csak a gödöl-
lői, illetve kör-
n y é k b e l i  
fiatalok láto-
gatnak minket,
hanem az or-
szág minden
pontjáról vannak olvasóink.
– Hány ember keze munkáját dicséri
ez?
– Körülbelül húszan vagyunk azok,
akik önkéntes alapon dolgoznak.
– A fentebb felsoroltak mellett mi-
lyen egyéb tevékenységet folytat-
nak?
– Idén rendezik meg Madridban a
XXVI. Ifjúsági Világtalálkozót, amivel
kapcsolatban a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága
minket kért fel, hogy készítsük el a ta-
lálkozó magyar promóciós videóját.
Örültünk ennek a feladatnak és nagyon
büszkék vagyunk rá. Emellett mi ké-
szíthettük el a „72 óra kompromisszum
nélkül“ rendezvénysorozat hivatalos,
az egész országot átfogó beszámolóját,
szintén egy kisfilm keretein belül. A
másik jelentős munkánk az idei évhez
köthető, amikor is Ausztria, Szlovénia,
Bosznia és Magyarország szövetségé-
ben egy új, nemzetközi projekt készül
megvalósulni a tavasz  folyamán. A
MEKT (mely egy közép-európai ifjú-
ság-pasztorációs együttműködés) azt a
célt tűzte ki maga elé, hogy egy 40 per-
ces rövidfilm keretein belül bemutassa
az ifjúság és az egyház kapcsolatát az
érintett országokban, egy 20 év körüli
fiatal szemszögéből nézve. A magyar
rész elkészítésére minket kértek fel.
– Emellett időről-időre rádiókban is
felbukkannak…
– A magyarországi Mária Rádión is
működik, egy az egyházmegyénk ifjú-
ságával foglalkozó műsor, melynek 
szerkesztésében mi is aktívan részt ve-
szünk. De ugyanígy a RadioAktív
93.6-on, a minden vasárnap jelentkező
Szikla vallási magazinnal is komoly
együttműködést folytatunk.
– Milyen terveik vannak a jövőben?
– Tovább folytatjuk a megkezdett utat.
Úgy érezzük, hírt kell adnunk minden
egyes ember számára, hogy ma keresz-
tény fiatalnak lenni egy teljes élet lehe-
tőségét hordozza. Nem vagyunk bigott,
unalmas emberek és ezt be is szeret-
nénk bizonyítani. Alapgondolatunk:
Semmid sincs, ha nincs kivel megosz-
tanod. hc

Katolikus ifjúsági portál

Megosztani jó

Az ötlet megszületése és a megvalósí-
tása között még három hónap sem telt
el, tudtuk meg Pilcsik Tündétől, a
Regina Alapítvány vezetőjétől.  Mint
mondta, az alapítvány már régóta
ápolja a kapcsolatot a térségben élő,

vállalko-
zó nők-
kel, s így
többször
is tapasz-
t a l t á k ,

sok nő számára nem jár-
ható út az önálló vállal-
kozás beindítása, vagy
problémát jelent a piacon
való megjelenés. Az utób-
biak számára kívánnak le-
hetőséget nyújtani, hogy
az alapítványi keretek

között, legálisan megjelenhessenek
termékeikkel. Bár csak február elején
nyitottak, máris nagy az érdeklődés,
hiszen megfizethető, egyedi termékek
sorakoznak a polcokon. 
A kézi készítésű ékszerek, kerámiák,
kézimunkák mellett gyermekruhák,
játékok kaphatóak náluk. Az elmúlt
napokban már több mint negyvenen
csatlakoztak a kezdeményezéshez. 

A Regina Fórumban azonban nem
csak vásárolni lehet. Az alapítvány
keretein belül szervezett kis létszámú

tanfolyamokra, foglalkozásokra is le-
hetőség nyílik itt, vagy akár egy jóízű
beszélgetésre. És persze nem okoz
gondot az sem, ha valaki kisgyermek-
kel érkezik: amíg a mama válogat, az
apróságok a játszósarokban találnak
maguknak elfoglaltságot.

Kép és szöveg: jk

A korábbi évek hagyományait
követve az idén is bekapcso-
lódik Gödöllő a Születés Hete
rendezvénysorozatába. A má-
jus május 1-8. között zajló prog-
ram szervezése már most meg-
kezdődött. Az idei események
tervezésének különleges hang-
súlyt ad, a Magyar Püspöki Kon-
ferencia által meghirdetett te-
matikus év: „2011. a családok
és a házasság éve”.

Az országos Születés Hete az évnek
az a kiemelt időszaka, amikor a család-
alapítással kapcsolatos fontos infor-
mációk egy egységes arculattal ren-
delkező országos rendezvénysorozat
keretében koncentráltan érhetők el az
érdeklődők számára. Gödöllőn már
2004 óta vannak Születés Hete prog-

ramok. Ez elsősorban dr. Kiss Katalin
fejlesztőpedagógus és családterapeuta
érdeme, aki több éven át egyedül szer-
vezte a helyi és térségi eseményeket.
Ehhez 2008-tól csatlakozott a Socius
Kör Közhasznú Egyesület, amelynek
egyik fő tevékenysége a gyermek- és
ifjúságvédelem, a család és anyaság
intézményének népszerűsítése, vala-
mint a Gödöllői Védőnői Szolgálat
tagjai is erősítik a csapatot szakmai
támogatásukkal.

Az idei programsorozat a hagyo-
mányokhoz híven most is az anyák
napi nyitóünnepséggel veszi kezdetét.
A tervezett tanácskozások között
olyan témák szerepelnek, mint a kis-
mamák visszatérése a munkaerő-
piacra, szó lesz foglalkoztatási kér-
désekről, valamint a várandóskorszak
legfontosabb problémáiról és dönté-

seiről. Az érdeklődők információkat
kaphatnak a kórházi gyermekágyas
időszakról, valamint tájékoztatást az
anyatejmisszió szolgáltatásairól, a
homeopátiáról, a mozgásszervi fejlő-
dés vizsgálati módszereiről, a Schüss-
ler sóterápiáról, stb. A programban
olyan különleges elemek is megtalál-
hatók, mint a családállítást és a sira-
tószoba  berendezése. Lesz fotópályá-
zat, játékgyűjtési akció, babaruha-
börze, baba-mama teázó, a progra-
mok közben pedig játszó- és pelenká-
zószoba segíti az édesanyák részvé-
telét. A szervezők tervei között szere-
pel egy városi ikertalálkozó megsz-
ervezése is, amihez várják az érintett
gödöllői családok jelentkezését !

Márciustól 15-től működik a
www.szuleteshete.hu/godollo orszá-
gos weboldal, amelyen a részletes
programról és a helyszínekről bővebb
információkat találnak az érdeklődők. 
További információk: Socius Kör
Közhasznú Egyesület: 70-634-5680.

bj

Jó hangulatban telt az este február 10-én a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola ebédlőjében, ahová Varga
András és Pelyhe József önkormányzati képviselők in-
vitálták választókörzetük lakóit. A meghívó filmvetí-
tésre szólt: Fuszenecker Ferenc és Szabadi Attila „Volt
egyszer egy Kismuki… – Gödöllő-Veresegyház vasút-
története” című dokumentumfilmjét tekinthették meg
az érdeklődők. A rendezvényen közel 150 fő vett részt, s
természetesen nem csak közös filmnézésre, hanem jóízű
beszélgetésre is lehetőség nyílt. A Kismukit ma is nosz-
talgiával emlegetők kérdéseire Fuszenecker Ferenc vá-
laszolt. jb

A Gödöllői Baptista Gyülekezet a Házasság Hetét kiegészítve  február 26-án, szombaton, 17 órától
CSALÁDTERÁPIÁS ELŐADÁS-SOROZATOT indít „A boldogabb családokért” címmel. 

A meghívott előadók a téma szakértői: családi tanácsadók, családterapeuták, pszichológusok, egyetemi oktatók. 
Az első, februári előadás címe: A család, mint élő szervezet.
További előadások: Március 26.: hit és érték a családban; Április 30.: családi ünnepek, hagyományok és szokások
Május 28.: családi nevelési stílusok.

Valamennyi előadás kezdési időpontja 17 óra 

Meghívó – Premontrei esték

A Premontrei Gimnázium és a Rákóczi Szövet-
ség közös szervezésében:
A Biszku Béláról szóló Bűn és büntetlenség c. film vetítése, majd be-
szélgetés az alkotókkal: Novák Tamással és Skrabski Fruzsinával,
valamint M. Kiss Sándor történésszel.

Időpont: 2011. február 25., péntek, 17 óra
Helyszín: Premontrei Gimnázium B épület

Mindenkit szeretettel vár a Premontrei Gimnázium igazgatósága és a 
Rákóczi Szövetség Gödöllői Szervezete 

Tisztelt Szerkesztőség!

„Az elmúlt hetekben sokszor olvas-
tam az újságban a különböző össze-
foglalókat az uniós dolgokról, és ar-
ról, hogy miként mutatják be Gödöl-
lőt. Nemrég azonban a Művészetek
Házában jártam egy rendezvényen,
ahol én is megcsodálhattam a váro-
sunkat bemutató fotókat, plakátokat.
A többi vendéggel együtt én is so-
káig elnézegettem ezeket az aulá-
ban. Nagyon meglepődtem, milyen
impozáns ez a megjelenés, azt hi-
szem, bárhol megállná a helyét. 
Annak pedig külön örülök, hogy nem
igazolódott be azoknak a félelme,
aki attól tartottak, hogy az EU ki
fogja sajátítani a Művészetek Házát
erre a félévre, hiszen, ha kevesebb
is, de azért vannak kulturális ren-
dezvények“. 

Tisztelettel: Kocsis Sándorné

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Már régen szó volt róla, hogy ki-
építik a városi térfigyelő hálózatot,
amire már nagy szükség van. Azt hi-
szem, ez egy nagyon fontos döntés,
hiszen a rongálók, szemetelők nem
csak az önkormányzatnak, hanem a

lakosságnak is nagyon sok problé-
mát okoznak. Az előző újság is
foglalkozott azzal, milyen sokba ke-
rül az út mellett lerakott szemét el-
szállítása. De nem csak a zöldben le-
rakott szemét látványa zavaró, ha-
nem az is, amit sokszor a hulladék-
gyűjtő szigetek környékén látni. A
múlt hétvégén, vasárnapra virra-
dóra az egyik utcában úgy borították
fel az üveges konténert, hogy az
egész úttestet beborították az üveg-
szilánkok, nem lehetett közlekedni. A
rendőrség és a VÜSZI gyors közbe-
lépésének volt köszönhető, hogy ha-
mar helyreállt a rend, mivel a vü-
szisek összetakarították a törmelé-
ket, ami nem volt könnyű feladat.
Lehet, hogy egyes fiataloknak a disz-
kózás után ez jó szórakozás volt, de
nem hiszem, hogy azok is így gondol-
ják, akiknek az autóval kerülni kellett
és azok, akik összeszedték a szilán-
kokra tört üvegeket. Én is tapasztal-
tam, hogy most, az uniós rendezvé-
nyek miatt sokkal több a rendőr a
városban, még akkor is, ha éppen
nincs tanácskozás a kastélyban. Jó
lenne, ha nem csak nappal lenne na-
gyobb az ellenőrzés, hanem például
azokon az éjszakákon is, amikor a
diszkóból hazafelé menők randalíro-
zására számítani lehet! Szerintem
ennek is örülne a lakosság.“

(Név és cím a szerkesztőségben) 

Lehetőség a térségben élő nőknek

Megnyílt a Regina Fórum
Nem csupán egy üzlet, hanem egyfajta közösségi tér is az a né-
hány négyzetméteres helyiség az Átrium Üzletház földszintjén,
ahol február elején megnyílt a Regina Fórum. A hazánkban még
újdonságnak számító kezdeményezés lényege, hogy  a városi és
a környező településen élő nőknek lehetőséget adjanak arra,
hogy a helyi piacon megjelenhessenek különböző termékeikkel,
s ugyanitt megtalálják a Regina Alapítvány szolgáltatásait is, be-
kapcsolódhassanak a különböző programokba. 

Olvasóink írták

Idei mottó: „Család és hivatás”

Születés Hete 2011

Filmen robog tovább a Kismuki
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A házasság négy évszaka – ezt
a címet adta Gary Chapman, a
kiváló pszichológus, családte-
rapeuta művei egyikének. Szá-
mos könyvét ismerhetjük, nem
egy közülük tananyag a fel-
sőoktatásban. Általában fog-
lalkoztatják az emberi kapcso-
latok, ezen belül elsősorban a
házasság, ahol „minden férj tö-
kéletes nőről álmodik” és
„minden férfi tökéletes férfira
vágyik”. 

De elérhető-e, vagy legalább megkö-
zelíthető-e a tökéletesség? Chapman
szerint a házasságban úgy változnak a
különböző időszakok, mint a termé-
szetben az évszakok. A legjobb há-
zasságban is bekopogtathat a tél, mi-
kor a házastársak bátortalanok, magá-
nyosak és elégedetlenek lesznek. Jó
esetben reménykedve tekintenek a ta-
vaszi megújulás felé. Ha az bekövet-
kezik, már nem kell sokáig várni a
nyárra, arra, hogy a nyár melegében
sütkérezzenek és gondtalanul élvez-
zék az életet. Ám az ajtó mögött le-
selkedik az ősz, mely ismét bizonyta-
lanságot, közönyt és aggodalmakat
ébreszthet.

Chapman A házasság négy évsza-
kában, s persze más könyveiben is ta-
nácsokat ad, segítséget nyújt, hogyan
tehetik tartóssá a házaspárok a jó élet-
szakaszokat, hogyan juthatnak túl mi-
nél előbb a nehézségeken, a sötét
megpróbáltatásokon.

Mindennek regényes feldolgozá-
sára vállalkozott Catherine Palmer
írónő, a Christy-díj, az amerikai ke-
resztény írók legrangosabb elismeré-
sének birtokosa, A témában első köte-
te a Tavaszi történet címet viseli, s an-
nak a végén már hirdetik a következő,
a Nyári szellő című regényt.

A Tavaszi történetben megismer-
kedhetünk a négy kötet állandó hely-
színével, az Idill nevű kisvárossal,
felvonulnak a szereplők. Egymás
után kerülnek majd a középpontba.
Most elsősorban a Hansen házaspár
sorsát kísérhetjük figyelemmel, az tá-
rul fel előttünk, hogyan kerül válság-
ba Steve és Brenda Hansen házassá-
ga.

Felneveltek három gyereket, azok
már ki is repültek a fészekből. Ketten
maradtak. Szinte ezzel egy időben
Steve munkahelyet váltott, s új fog-
lalkozása sokkal inkább lefoglalja,
mint a korábbi. Szenvedélyesen meg-
szereti azt, amibe belevágott: az in-
gatlankereskedelmet. Alig van ott-
hon. Azt is élvezi, hogy mind többet
és többet keres. Szükség van a pénz-
re, a gyerekek iskoláztatása, egyete-
mi tanulmányaik, egyetemi életük
sokba kerül.

Brenda közben egyre kevésbé tud
mit kezdeni magával. Csinosítgatja
az otthonukat, de mikor tapasztalnia
kell, hogy Steve ezt nemcsak nem ér-
tékeli, de észre sem veszi, elmegy tő-
le a kedve. Egyre komorabbá válik,
egyre barátságtalanabb a férjéhez.

Elkerülhetetlen, hogy vonzódni kezd-
jen ahhoz a férfihoz, aki, úgy érzi,
megérti őt. A házuk alagsorának áta-
lakítását végző vállalkozó lesz álmai
szereplője, hiszen vele van egész nap,
együtt dolgoznak, azonos a céljuk.
De mégis, Brenda maga sem érti, ho-
gyan juthatnak odáig, hogy a férfi át-
ölelhesse őt.

Ekkor toppan be Steve. Ő is, Bren-
da is mélyen vallásosak, a házasság-
ról kialakult elképzeléseikbe nem fér
bele még a gondolatban sem, nem-
hogy a gyakorlatban való félrelépés.
Mi történik majd? Elválnak? Vagy
másként változtatnak az életükön?
Sorsuk alakulásában nem kis szere-
pük van az értük aggódó, küzdelmei-
ket figyelemmel kísérő, szükség ese-
tén segítőn közbelépő jó barátoknak
sem. Akik közül majd a következő re-
gények főszereplői kikerülnek. 
(Gary Chapman – Catherine Palmer:
Tavaszi történet)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Tél után tavasz

A Grassalkovich kastély díszter-
mében a barokk kor hangulatát
idézi meg a Gödöllői Szimfoni-
kus Zenekar február 26-ai kon-
certje, ami bevezető eseménye a
Barokk Évnek. A hangversenyen
Bach, Vivaldi, Rossini és Men-
delssohn művei csendülnek fel. 

Mint azt Horváth Gábor, a zenekar ve-
zető karnagya lapunknak elmondta,
ezen az estén négy olyan zeneművet
hallhat majd a közönség, amelyet kizá-
rólag vonósok szólaltatnak meg. 

A műsor első részében a barokk, míg
a másodikban a kora romantika muzsi-
kájából ad ízelítőt a zenekar. 

Bach, II. h-moll szvitje a mester négy
zenekari szvitje közül az egyik leggyak-
rabban játszott mű, ami a fuvolaszóló-
nak köszönhetően szinte slágerszámba
megy. Ezt Illyés Orsolya, a zenekar fia-
tal szólistája tolmácsolásában hallhatják
majd, Vivaldi gordonkára írott g-moll
kettősversenye pedig Kis-Domonkos

Judit és Simonova Jaroszlava közre-
működésével szólal meg.

Rossini D-dúr szonáta vonósokra cí-
mű műve is igazi különlegesség. A szer-
ző hat szonátát írt vonósokra, ebben a
darabban azonban nincs brácsa. Hason-
ló érdekességnek ígérkezik Men-
delssohn X. h-moll vonósszimfóniája is,
ami egyike a zeneszerző gyermekkorá-
ban írt műveinek. Ez a klasszikus ala-
pokra írt darab inkább kamarazeneka-

rok műsorán szerepel. A Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar számos koncertje mel-
lett többször is bekapcsolódik a Barokk
Év rendezvényeibe: június 4-én szintén
a kastélyban Bach műveiből adnak

hangversenyt, az egész éves esemény-
sorozat záró programja pedig, december
3- án, egyúttal a zenekar 30. éves jubi-
leumi koncertje lesz.

jk 

Barokk és romantikus művek vonósokra

Szimfonikus koncert a kastélyban

Kettős kiállítás nyílik február
25-én MaGos címmel a Gödöl-
lői Városi Könyvtárban. A tárla-
ton két gödöllői alkotó,
Goschler Tamás és Madarász
Gergely munkáiból láthatnak
válogatást az érdeklődők.

A két alkotó műveit már régen láthat-
ta a gödöllői közönség, bár csoportos
kiállításokon egy-egy művel képvi-
seltették magukat. A mostani kettős
kiállítás így egyfajta áttekintése az el-
múlt éveknek, s egyfajta hiánypótlás
is. Valamennyi képet először láthatják
városunkban.
Madarász Gergely 2000-ben nyert
felvételt az Eszterházy Károly Főis-
kolára Rajz – Vizuális Kommuniká-
ció szakára. Itt Földi Péter Munkácsy

és Kossuth-díjas festőművész, Nagy
B. István Munkácsy-díjas festőmű-
vész, és Bukta Imre képzőművész
tanítványa volt. 2007-ben sikeres ál-
lamvizsgát tett, és rajz-vizuális kom-
munikáció tanári végzettséget szer-
zett. 
Goschler Tamás alapító tagja az
1998-ban megalakult a Gödöllői Fia-

tal Művészek Egyesületének. 2000.
októbertől a Gödöllőn induló, havon-
ta megjelenő PONT Gödöllői Irodal-
mi és Képzőművészeti Folyóirat kép-
zőművészeti szerkesztője, esetenként
illusztrátoraként tevékenykedett.  Gö-
döllő tanulmányai után a Napút Sza-
bad Művészeti Főiskolára járt, ahol
Wróbel Péter tanítványa volt. 

A két alkotó szívesen mutatkozik
be együtt. Különböző stílusuk miatt a

munkáik különös kontrasztot alkot-
nak, s így izgalmas hatást érhetnek el.
A kiállítást március 28-ig tekinthető
meg. bj

Gödöllői művészek a városi könyvtárban

Két művész, két stílus

Goschler Tamás

Madarász Gergely

Elkészült a Talamba
Ütőgyüttes Gödöllő leg-
újabb cd-je, ami a janu-
ár 3-án, a Bartók Rádió-
ban elhangzott zenei
anyagát tartalmazza. 

A zenekar crossover live vá-
logatását decemberben rög-
zítette a rádió, s a rendkívül
sikeres élő koncertfelvétel-
ből már el is készült az új al-
bum, amelyen a Talamba sa-
ját szerzeményei mellett
Bach, Bizet és Mozart feldol-
gozások hallhatók. 
Az együttes napjai azonban most is munkával telnek, hiszen márciusban a Ta-
vaszi Fesztivál keretében a Tyerem Kvartettel lépnek fel, majd Rhoda Scottal
és Varnus Xavérral adnak koncertet Budapesten, több hazai nagyvárosban és
Pozsonyban. Mindezek mellett már készülnek a tavasszal induló turnéra is,
amelyen új különlegességgel lepik meg a közönséget: Liszt Ferenc emléke
előtt tisztelegnek a szerző II. magyar rapszódiájának előadásával. jb

Megjelent a Talamba új cd-je
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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, vala-
mint a Mária Terézia és Grassal-
kovich Antal torták sajtóbemutatója
az időszaki kiállító teremben. (A
tortákat készítette a Solier étterem
és cukrászda)

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

BÉRLET FELHÍVÁS 

A Gödöllői Királyi Kastély 2011-es koncert és színházi évadjára az
alábbi bérletet hirdeti meg.

Február 26.: Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje  
Március 5.: Barokk koncert a Savaria Barokk Zenekarral 
Június 11.: Baldassare Galuppi: Il caffé di Campagna/A falusi kávéház c.
operaelőadás 
Augusztus 6.: A Constanzi szimfonikus zenekar koncertje
Október 1.: A Zene Világnapja  - A 20 éves Gödöllői Fúvószenekar
minősítő koncertje
Október 21.: X. Jubileumi Liszt Fesztivál keretén belül Szilasi Alex zongo-
ra koncertje 
Október 30.: Aichachi Kamarazenekar koncertje 
November 13.: Haydn: A holdbéli világ c. operaelőadás  
December 10.: „Mester és Tanítványa” Baranyai László és Bogányi Gerge-
ly ünnepi zongora hangversenye 
December 11.: A 20 éves gödöllői Cavaletta Nőikar jubileumi ünnepi kon-
certje 

A BÉRLETEK ÁRA: 

Teljes árú: 20.000 Ft

Nyugdíjas, diák: 15.000 Ft

A bérletek megvásárolhatók a Kastély pénztárában, nyitvatartási 
időszakban és a Művészetek Házának jegypénztárában.

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

NÉZZEN BE A KULISSZÁK MÖGÉ!     „EURÓPA A KASTÉLYBAN”

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 
pedagógusoknak (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,
mint a magyar soros Európai

Uniós elnökség egyik 
hivatalos helyszíne, 

2011. év február hónapban
és március elején 

AZ ALÁBBI NAPOKON 
TART NYITVA:

2011. február 11-21.
2011. február 26-28.
2011. március 3-9.

Nyitva tartási idő naponta:
10.00-17.00 óra

Pénztárzárás: 16.00 óra

Az időpontok változtatásá-
nak jogát fenntartjuk! 

Megértésüket köszönjük!

További információ:
+36-28/410-124

informacio@kiralyikastely.hu

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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Kirchhofer József 1919. január 28-án született Gödöllőn.
Iskolai tanulmányait a Premontrei Gimnáziumban kezdte.
Itt kezdődött sportpályafutása Ötvös Károly testnevelő ta-
nárral és Kömlei Károly edzővel.
Ezekre az évekre később így emlékezett vissza:
„…Iskolámban szerették a testnevelést, sőt: pártolták. A
budapesti országos középiskolás-bajnokságra az egész
gimnázium felutazott egy kibérelt villamoson. Messziről
lehetett hallani buzdításukat, mert már azzal érkeztek a
pályára…Az osztályomban sportfelelős voltam, és töb-
bek között gerelydobásban képviseltem a gödöllői színe-
ket. Színeket? Akkor ezt komolyan vették. Olyannyira,
hogy az érettségin a növendékek sportérmeit, díjait is ki-
állították a vizsgabizottság előtt. Félreértés ne essék, a be-
folyásolás szándéka nélkül tették ezt. Úgy vélték, ez is ré-
sze az iskolai életnek. Az én vizsgámon, mivel akkor még
szabad bejáratú volt az érettségi, ott szurkoltak mögöttem
azok is, akik a versenyeken szorítottak értem…”
Tekintettel arra, hogy több sportoló és élsportoló is volt a
Kirchhofer családban, ezért már fiatal korában a sport el-
kötelezett híve volt, így teljesen természetes volt minden-
ki számára, hogy további tanulmányait a Testnevelői Fő-
iskolán folytassa.  Ebben az időben már aktív és sokolda-

lú sporttevékenységet folytatott. Az egyik legnagyobb
felkészültséget igénylő sportágban, a tízpróbában 1938-
ban az ifjúsági bajnokságon győzelmet ért el, s szintén eb-
ben az évben ifjúsági bajnoksági címet szerzett ökölví-
vásban is.
Mint minden életet, az ő pályafutását is megtörte a II. vi-
lágháború és az azzal kapcsolatos sok magyart sújtó hadi-
fogság, a sebesülés. Annak ellenére, hogy a fogságból
megpróbált megszökni, 1947. június 16-án 10 órakor tud-
ta átlépni a szülői ház küszöbét. Tevékenységét a sport
iránt érzett elkötelezettséggel, s még nagyobb elszánt-

sággal folytatta, mint testnevelő tanár. 
Munkáját egykori iskolájában, a Premontrei Gimnázium-
ban kezdte, majd az Imre utcai leányiskolában folytatta
1977-ig. Diákjai, tanítványai nagy szeretettel és tisztelet-
tel emlegették: Ferndinandy György író szinte minden
gödöllői ittléte, közönségtalálkozója során megemlíti a nevét.
Az egykori premontreis mindennapokat megörökítő Snufá-
kok című írásában is megörökítette: „Nekem Kirchhofer Jó-
zsef a példaképem. Csosza bácsi, az ifjúsági bajnok, akiből
tornatanár lett, miután meglőtték a háborúban.”
Nehéz összeszámolni, de hozzávetőlegesen mintegy 1700
gödöllői gyermekkel ismertette meg hosszú pedagógusi,
edzői pályafutása során a sport szeretetét, szellemét, a ki-
tartást, a céltudatosságot és a küzdeni akarást. Munkájá-
nak sikerét bizonyítja, hogy tanítványai közül sokan test-
nevelői pályát választottak élethivatásuknak. Edzői tevé-
kenységét mi sem jellemzi jobban, hogy Gödöllőt az atlé-
tikai utánpótlás egyik fellegvárának tartják, nemcsak a
megyében, hanem országosan is.
Munkájának elismeréseként megkapta a Magyar Atléti-
káért kitüntetés arany fokozatát, 1998. augusztus 19-én
pedig, a városházán vette át a Gödöllő Város Díszpolgára
kitüntető címet a városban kifejtett több évtizedes, ki-
emelkedően eredményes sportpedagógiai tevékenysé-
géért. jk

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

Kirchhofer József (Gödöllő, 1919. január 28.- Gödöllő, 2009. december 20.) 

A Gödöllői Királyi Kastély látványos új-
donsága, a Habsburg Galéria nagy si-
kert arat az Európai Unió Tanácsának
találkozóira érkezők között. A hazai
gyűjteményekből kölcsönzött alkotá-
sok közül az egyik legkedvesebb a Má-
ria Valériát és kutyáját ábrázoló fest-
mény.

A gödöllői királykisasszonyt és játszótársát
1870-ben olajban festette meg Franz
Schrotzberg (1811-1889). A Monarchia ismert
mestere afféle udvari festőnek számított, több
portrét készített Ferenc Józsefről és Erzsébet
királynéról is.

Őfe l s égéék
csak nagy rit-
kán ültek mo-
dellt, a festők
többnyire fo-

tográfiák alapján dolgoztak. Fokozottan így
lehetett Mária Valéria esetében is, hiszen a kis-
lány a festmény készítésekor, 1870-ben mind-
össze kétéves volt. Szerencsénk volt, ugyanis
megtaláltuk az alkotás alapjául szolgáló fény-
képeket is.

Azt, hogy a festmény 1870-ben készült, a
hajdani Erzsébet Királyné Emlékmúzeum ka-
talógusából tudjuk. Mint ismeretes, a hazánk-
ban és elsősorban Gödöllőn rajongásig szere-
tett felséges asszony 1898-ban gyilkosság ál-
dozata lett. A tragikus esemény után a magya-
rok keresték annak a lehetőségét, hogyan fejez-
hetnék ki iránta érzett tiszteletüket és hálájukat.
Az ezredfordulón megszületett az emlékmúze-

um létesítésének gon-
dolata. A budai kirá-
lyi várban a Szent
Korona közvetlen
szomszédságában
Hauszmann Alajos
építész tervei alapján
alakították ki a mú-
zeumot. 
Az adakozók közül – Gizella és Mária Valéria,
Ferenczy Ida – Ferenc József járt az élen. A ki-
rályné rekonstruált írószobájának teljes beren-
dezését ő adta ajándékba. A műtárgyak között
volt Schrotzberg szóban forgó festménye is.
Egy másik, ugyanezt a kutyát ábrázoló képről
tudjuk, hogy a neve Brave – Bátor – volt. Na-
gyon szerethette a gödöllői királykisasszonyt,
és családtagnak tarthatták. A két évvel később,
Gizella főhercegnő eljegyzésekor készített,
Emil von Hartitzsch akvarelljén is együtt lát-

ható Mária Valéria és a de-
rék pásztorkutya.
A második világhábo-
rúban a főváros ostroma-
kor a királyi vár is meg-
sérült, az emlékmúzeum
gyűjteményének megma-
radt darabjait, köztük a
gödöllői királykisasszonyt
és kutyáját ábrázoló fest-
ményét sikerült meg-
menteni; a Magyar Nem-
zeti Múzeumban őrizték,
onnan került most köl-
csönbe a királyi kastélyba.

Szabó Margit

A gödöllői királykisasszony és a pásztorkutya

Egy festmény története

Március első hetében ismét megrendezik az
Utazás kiállítást a HUNGEXPO területén.  Vá-
rosunk az idén is képviselteti magát a tu-
risztikai szakma és a nagyközönség számá-
ra egyaránt fontos rendezvényen. 

A gödöllői kínálat fókuszában a Barokk Év áll, de az
aktuális programok mellett a város nevezetességeinek
bemutatására, a már bevezetett tematikus turisztikai
utakat népszerűsítésére is sor kerül. 

Természetesen a város most is jelentős újdonsággal
rukkol ki: itt mutatják be a 2012-es tematikus évre vo-
natkozó anyagokat. 

A Turizmus trend turisztikai szaklap médiaverse-
nyén is részt vesz  Gödöllő, most a városi honlap tu-
rizmus fejezetét indítják el a megmérettetésen, ahol
többek között hetven városi nevezetesség leírását ta-
lálhatják meg az érdeklődők, amiket négy sétaútra –
mint ajánlott programra – fűztek fel a szakemberek. 

Gödöllőt az A pavilon 211 E standjánál találják
majd meg a látogatók, akik a városi turisztikai szol-
gáltatásokról is tájékozódhatnak a helyszínen.

jb
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Sokunk számára ismerős a Csa-
ládom és egyéb állatfajták című
könyv vagy film. Talán néhányan
el is gondolkoztunk rajta, milyen
jó lehet ilyen izgalmas helyen fel-
nőni. Milyen jó, amikor az ember
édesanyja nem sikít azért, mert
hazavittünk egy kiskutyát vagy
cicát. Gerald Durrell (1925.
január 7.–1995. január 30.) talán
családjának is köszönheti, hogy
a legsimeretebb természetbú-
várrá vált. 

Hiszen ő nem kutyát és macskát, vagy
épp a fészekből kiesett madarat vitt ha-
za, hanem kígyót, békát, sőt még dene-
vért is. És mindezért még sziadalmat
sem kapott. És míg gyermekkorában
„csak” az otthonukból csinált állatkertet,
addig felnőttként már egy saját állatker-
tet alapított Jersey szigetén. És a beszer-
ző útjairól számtalan könyvet is megje-
lentetett. Időrendben érdemes előbb A
bafuti kopók című könyvet elolvasni,
amelyben Gerald Durrell első kame-
runi gyűjtőútjának eseményeit írta meg,
s amelyben számtalan fura állatot és ter-
mészetesen helybéli embert mutat be az
olvasóknak.
Nyolc évvel később, számos sikeres
gyűjtőúttal a háta mögött Durrell ismét
az országba utazott, hogy újfent állato-
kat gyűjtsön, ezúttal a saját, még meg-

alapításra váró állatkertje számára, va-
lamint hogy viszontlássa Bafut uralko-
dóját, akit az egyszerűség kedvéért min-
dig Fonként emleget.
A második találkozást egy kis aggoda-
lom előzte meg, mivel az őszinteség je-
gyében a Font minden túlzástól mente-

sen, életerőtől duzzadó, alkoholszerető
és számos feleséggel rendelkező király-
ként ábrázolta előző könyvében. Durrell
nem volt biztos, miként fogadta barát-
ja ezt a modern életrajzok szellemisé-
gétől eltérő bemutatást. Szerencsére
nem lett sértődés az ügyből, kivált, mi-
vel épp a könyvnek köszönhetően
számtalan fehér ember kért aláírást
tőle, amit a Fon hasznos hírverésként,
fontosságának megerősítéseként érté-
kelt.
Ezért aztán nem csoda, ha ott folytat-

ták, ahol korábban abbahagyták barát-
ságukat: közös italozással, mulatozás-

sal, amelyekre természetesen Durrell
felesége is hivatalos volt. A nappali
órák pedig az állatgyűjtés, -tanulmá-
nyozás és -tartás jegyében teltek.
A könyv ugyan naplóként is felfogható,
de annál azért jóval több, s ez nem utol-
só sorban Durrell természettudósi mi-
voltának köszönhető. Nála egyszer
sincs olyan, hogy az alkonyi szürkület-
ben elrepül két madár a ház előtt, vagy
megpillant egy gyíkot a verandán. Min-
den szeme elé kerülő állat precízen
meghatározásra kerül, ha mást nem is,
de legalább a nevét megtudjuk, eseten-
ként pedig rövid összefoglalást is ka-
punk szokásairól. A könyv legjobb ré-
szei közé nem csupán a humoros jelen-
tek tartoznak, hanem a leírások is, mivel
ezekben érződik talán legjobban az a
vonzalom és tisztelet, amit az élővilág
egésze iránt érzett. Az is jellemző, hogy
egyforma szeretettel beszél a befogott
állatokról és a körülötte lévő emberekről
– bár tény, az állatok jóval nagyobb ter-
jedelemben szerepelnek a könyvben. Az
Állatkert a poggyászomban nyilvánva-
lóan nem mérhető az életmű legjobbjai-
hoz, sőt, úgy vélem, az állatgyűjtős
könyvek között is van jobb (Vadászat
felvevőgéppel például), de nem sok,
ezért aztán mindenképpen érdemes (új-
ra) elolvasni az újrakiadást.                   pts

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület idén a la-
kosságra bízza a 2012-es év ma-
darának kiválasztását. A szerve-
zet honlapján (www.mme.hu)
február 10-től két elterjedt ra-
gadozómadárra és egy énekes-
madárra lehet szavazni.

A fajok közös jellemzője, hogy általá-
nosan elterjedtek Magyarországon, így
minden madárszerető rendszeresen
találkozhat velük és tehet a védelmü-
kért. A három jól ismert faj az egerész-
ölyv, a fekete rigó és a vörös vércse. A
május 10-ig tartó szavazás lezárultával
az MME elkezdi a jövő évi kampány
előkészítését.  

Az egerészölyv leggyakoribb ragado-
zómadarunk, sík- és hegyvidéken egy-
aránt előfordul. Nevét arról kapta, hogy
előszeretettel vadászik egerekre és más
rágcsálókra. Mivel táplálékforrása
egész évben a rendelkezésére áll,
hazánkban állandó madár, sőt állomá-
nya télen feldúsul a hozzánk északról
érkező példányokkal is. Az egerész-
ölyveket gyakran látni forgalmasabb
utak, autópályák mellett a szalagkorlá-
tokon, vadkerítések tartóoszlopain ülni,
hogy a kezelt gyepfelületek nyújtotta
könnyebb zsákmányszerzési lehetősé-
get kihasználják. 

A hazai egerészölyv populációra je-
lenleg a középfeszültségű elektromos
oszlopokon elszenvedett áramütés és a
közelmúltban elharapódzott mérgezési
hullám jelentik a legnagyobb veszélyt.
Ölyvek ezrei pusztultak el így az elmúlt
években. A faj jelenlegi stabil helyzetét
az a téves információkon alapuló törek-
vés is veszélyezteti, amely „túlszaporo-
dására” és „károkozására” hivatkozva
újra vadászhatóvá kívánja tenni. Az
egerészölyv megválasztása esetén az

MME, kampányával ezen téves infor-
mációkat szeretné tudományosan alátá-
masztott tényekkel cáfolni, és ezzel biz-
tosítani az egerészölyv és az összes töb-
bi ragadozómadár-faj törvényes hazai
védettségét, amelyre egyébként nem-
zetközi természetvédelmi egyezmé-
nyek is köteleznek minket.   

A fekete rigó a leggyakoribb rigófaj
Magyarországon, nevét az öreg hímek
koromfekete színéről kapta. Ezek a ma-
darak az 1900-as évek elején kezdtek el
a településeinkre költözni, melynek kö-
szönhetően a legnagyobb városainkban
is általánossá váltak. A táplálékban és
fészkelőhelyben gazdag, ugyanakkor a

szárnyas ragadozóiban szegény városi
környezetben a természetesnél na-
gyobb gyakorisággal fordulnak elő.
Annak ellenére, hogy az éves országos
állományfelmérések adatai alapján a fe-
kete rigó hazai állománya stabil, sokan
úgy érzik, hogy kevesebb a rigó a vá-
rosokban – ezért is fontos, hogy be-
széljünk a fajt érintő kérdésekről: a kó-
bor macska problémáról, a városi zöld-
területek védelméről, a betelepülő szar-
kák és varjak eltúlzottnak vélt állo-
mányszabályozó szerepéről. 
Egy új problémát jelenthet a „Usutu

vírus” okozta megbetegedés, amelyet
Afrikából vándormadarak hoznak ma-
gukkal és szúnyogok révén fertőzhetik
meg az erre érzékeny egyéb madárfa-
jokat, köztük is elsősorban a fekete

rigókat. Kisebb helyi járványok
alakultak már ki Bécsben, Zü-
richben és Budapesten is, és bár
ezek eddig még elsősorban a
természetesnél nagyobb sűrű-
ségű városi állományokban je-
lentkeztek csak, a fertőzés es-
etleges terjedésének mihama-
rabbi észleléséhez a jövőben
jobban oda kell figyelnünk az
ismeretlen okból pusztuló
fekete rigókra.   

A vörös vércse szintén gyakori
ragadozómadarunk, amely a

mezőgazdasági területek mellett szá-
mos városunkban, így Budapesten is,
szép számban költ. Hasonlóan rokoná-
hoz, a kék vércséhez (a 2009-es Év ma-

darához) nem épít fészket, hanem más
madarak, főleg a szarka és a dolmányos
varjú nem használt fészkét foglalja el.
Előszeretettel használja a kihelyezett
mesterséges költőládákat is, amelyek
segítségével olyan élőhelyekre is sike-
resen visszatelepíthető, ahol a költőhe-
lyek hiánya miatt rendkívül megritkult. 

Elsősorban rágcsálókkal, főleg me-
zei pocokkal táplálkozik, de gyakran
zsákmányol gyíkokat, kisebb termetű
madarakat, és nagyobb termetű rova-
rokat is. A vörös vércsére a legnagyobb
veszélyt szintén a középfeszültségű 
szabad légvezetékek jelentik. Az MME
által a korábbi években végzett fel-
mérések szerint az így elpusztult ma-
darak 15 százaléka volt vörös vércse.
Az egyesület az elmúlt években sokat
dolgozott az áramütött madarak számá-
nak csökkentéséért, azonban a problé-
ma még mindig jelentős, ezért a kam-
pánnyal ezen probléma fontosságára is
szeretnék felhívni a figyelmet. 

mme

Hiába született uniós irányelv az
állatkertekre, az intézmények
zöme nem tartja be ezeket az
előírásokat – állítja a Szabadnak
Született (Born Free) nevű állat-
védő szervezet idei jelentésében.
Az állatkertek működését rop-
pant kritikus szemmel figyelő 
szervezet országjelentésekben
mutatja be a rossz példákat.

Az elefántok férőhelyével sokszor
vannak gondok

Valóban akadnak botrányos körülmé-
nyek között működő állatkertek Euró-
pában, például a Balkánon, amelyeket a
legegyszerűbb bezárni” – ért egyet a
Born Free véleményével Persányi
Miklós, a Fővárosi Növény- és Állat-
kert főigazgatója, aki szerint ha húsz év-
vel ezelőtt kérdezett volna rá valaki a
hazai bemutatóhelyek állapotára, akkor
mai szemmel mindegyikre kizárólag a
borzasztó jelző lett volna az elfogadha-
tó. Az elmúlt két évtizedben azonban –
ha különböző mértékben és sebességgel
– valamennyi hazai állatkertben nagy-

ságrenddel jobbak lettek a körülmé-
nyek. Két évtizede döntően szűk ketre-
cekben forgolódtak a vadak, ma jókora
kifutókat használhatnak. Sokat javult az
ellátás, a gondozók felkészültsége, az ál-
lategészségügyi háttér.

Az EU-direktíva nyomán született
szigorú jogszabályok hatására a kicsiny
területű állatkertek állománya alaposan
átalakult. A legkisebb, mindössze tíz-
hektáros kiterjedésű fővárosi állatkert-
ben a bemutatott fajok száma négyszáz-
ról ezerre nőtt, amit az tett lehetővé,
hogy jelentősen nőtt a kisebb helyigé-
nyű fajok – halak, gerinctelenek – szá-
ma, ellenben visszaszorultak az emlő-
sök, ezen belül is a nagy testű emlősök.
Ugyanakkor hatvan éve nem volt egy
időben négy elefánt a fővárosban. Per-
sányi Miklós szerint az elefántok jóval

nagyobb kifutót érdemelnének – akkor
is igaz ez, ha a budapesti kifutó kétsze-
rese annak a felületnek, melyen az 
amszterdami elefántok trappolhatnak.
Budapest legnagyobb gondja éppen a
helyszűke, irigykedve nézik Szegedet,
ahol negyven, illetve Nyíregyházát,
ahol harminc hektáron gazdálkodhat-
nak.

A legnagyobb fejlődést éppen a nyír-
egyházi állatkert mutatta fel. A folyama-
tos fejlesztéseknek köszönhetően a két
évtizede mindössze 70-80 ezer látogatót

vonzó kert tavaly közel félmillió érdek-
lődőt fogadott – Budapest 2010-ben 920
ezer vendéget szórakoztatott. Ezzel a két
állatkert az ország két legnépszerűbb
bemutatóhelye – megelőzik valamennyi
múzeumot. Szakmai szempontból az
unió húsz legjobb állatkertje között szá-
mon tartott fővárosi intézményben az

elefántok kifutóhelyének növelése mel-
lett a jegesmedvék és a mosómedvék la-
kóhelyét komfortosabbá kell tenni, illet-
ve a tavaly novemberben megroggyant
keselyűröpdét is újjá kell építeni.
Persányi Miklós szerint lehet vitatni az
állatkertek létét – ahogy ezt a Born Free
teszi –, de tudomásul kell venni, hogy
tíz- és százmilliók számára ez az egyet-
len lehetőség arra, hogy élőben lássanak
vadon élő állatokat. Az Európai Állat-
kertek és Akváriumok Szövetségében
(EAZA) – 36 országból – tag 322 állat-
kertet évente átlagosan 130–140 millió
ember látogatja. Ha csak az uniós állat-
kerteket nézzük, akkor a 280 állatkert 32
ezer munkahelyet ad, illetve további 9-
10 ezer embernek biztosít közvetett mó-
don munkát. Ezek a gyűjtemények
évente 30 millió eurót költenek kutatás-
ra és ötmillió gyereknek tartanak szer-
vezett tanfolyamokat. A szemléletfor-
máló hatásuk felbecsülhetetlen. Persá-

nyi Miklós szerint – aki az EAZA titkára
is –ezért állatkerteket csak végső eset-
ben kell bezárni, sokkal fontosabb őket
úgy átalakítani, hogy a lehető legjobb
körülményeket biztosítsák a túlnyomó
többségében egyébként nem szabadon,
hanem állatkertben született állatok szá-
mára.

Az állatvédők becslése szerint az
unióban legalább 3500 akkreditált állat-
kert található, és több száz olyan, amely
nem felel meg a jogszabályoknak. Az
akkreditáltak közül a Born Free az Eu-
rópai Állatkertek és Akváriumok Szö-
vetségében (EAZA) tag bemutatóhe-
lyekkel a legelégedettebb. A magyar
jogszabályoknál jóval szigorúbb felté-
teleket támasztó EAZA-nak a fővárosin
kívül öt vidéki állatkert a tagja. Egyéb-
ként itthon is létezik egy szervezet, a
Magyar Állatkertek Szövetsége, amely-
be tizenegy bemutatóhely – a fővárosi, a
győri, a veszprémi, a pécsi, a budakeszi,
a jászberényi, a kecskeméti, a szegedi, a
debreceni, a miskolci és a nyíregyházi –
lépett be. (De nem tag például a szintén
állatkertnek tekinthető fővárosi Tropi-
carium, illetve a balatonedericsi Afrika
múzeum állatsereglete.)

pts

Európai állatkerteket is bezáratna a Born Free

Hazánkban jobbak a körülmények
A lakosság dönthet a 2012-es év madaráról 

Hárman versenyben

Gerald Durrell: Állatkert a poggyászomban

Egy éves ivartalanított nőstény 
cica, „Bizsu” szerető gazdit keres!
Cirmos és nagyon szelíd vagyok. 

Tel.: 20/9-996-7608
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Február 21-27-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2.  Tel.: 545-585
Február 28-márc. 6-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243

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.

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 időszakban a
Palotakerti Óvoda tart ügyeletet.

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

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy

dr. Gémesi György polgármester
március havi fogadónapjának időpontja:

2011. március 9., 10-12 óráig és 14-16 óráig

Tájékoztató a bölcsődék
nyári zárva tartásáról

A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI.törvény 42. § (5) bekez-
désben foglalt rendelkezések alap-
ján a városi bölcsődék 2011. évi
nyári zárva tartását az alábbiak sze-
rint rendelem el:

1. sz. Városi Bölcsőde – Palota-
kert: 2011. július 25 – augusztus 19-
ig,

2. sz. Városi Bölcsőde – Kossuth
L. u. 5-7. sz.: 2011. július 25 – au-
gusztus 19-ig

3. sz. Városi Bölcsőde – Pre-
montrei u. 8. sz.: 2011. július 25 –
augusztus 19-ig.

Dr. Nánási Éva
címzetes  főjegyző

Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2011-ben is
pályázatot hirdet a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen
működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.

Pályázati adatlap 2011. február 22-től (kedd) beszerezhető a Polgármeste-
ri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján vagy letölthető a honlapról
(www.godollo.hu). A pályázatokat 2011. március 18. (péntek) 14 óráig 2 pél-
dányban kell eljuttatni postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára (II. em. 222. szoba).
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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
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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!

Február 27-én, vasárnap Gödöl-
lőn amatőr kupát, egy héttel ké-
sőbb, míg március 5-én az öregfi-
úk számára rendeznek kispályás
focitornát 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

Lassan a végéhez közeledik a
téli felkészülés a Gödöllői
Sport Klub felnőtt labdarúgó
csapatánál. Lovrencsics László
együttese a 12. helyről várja a
március 5-én kezdődő, tavaszi
folytatást a megyei I. osztályú
bajnokságban.

A csapat január elején kezdte meg a
felkészülést és a közel két hónapos
alapozó időszakban eddig három ed-
zőmérkőzést játszottak. A Vác ifi el-
len 6–5-re, az Aszód ellen 3–0-re,
míg a Szücsi csapata ellen 12–0-ra
nyert a Gödöllő. Lapzártánk után,
kedden az NB III-as Tura, míg feb-
ruár utolsó vasárnapján a GEAC ellen
mérkőzik a csapat a mogyoródi mű-
füves pályán. A főpróbának is nevez-
hető, „egyetemisták” elleni meccset
követően aztán az első tavaszi játék-
napon a Tápiószecső látogat majd a
gödöllőiekhez, ha lesz mérkőzés,
ugyanis az időjárás még közbeszól-
hat.
A csapat edzőjét kérdeztük a várako-
zásokról, a felkészülésről és a keret-
ben történt változásokról.
– Kezdjük a kerettel, bár nagy hírrel
nem szolgálhatok, ugyanis mindössze
két változásról számolhatok be. Az
őszi kerethez csatlakozott a legutóbb
Valkón játszó, de gödöllői Csenteri
Csaba, míg Müller Péter Bagra tá-
vozott. Az egyesület koncepcióját kö-
vetve, továbbra is a tehetséges, saját
nevelésű fiatalokat próbáljuk meg be-
építeni a felnőtt keretbe, ami tudjuk,
hogy egy hosszú folyamat. Az után-

pótlás bázis biztosított, így a fiatalok
feláramoltatása a felnőtt csapatba
mondhatni hosszú távon is biztosított.
– Az ősszel igen hullámzó volt a csa-
pat teljesítménye és szinte minden
meccs után a helyzetkihasználásra
panaszkodott. Mit vár a tavasztól?
– Az elsődleges cél a bent maradás,
ezen belül minél jobb helyen végezni.
Van egy két sérültünk, de jól halad a
felkészülés, hogy ez mire lesz elég az
majd kiderül. Abban azért bízom,
hogy a már említett helyzetkihaszná-
lásunk jobb lesz, erre nagyobb hang-
súlyt fektettünk a felkészülés során.
Elég fiatal a csapat, így biztos lesznek
hullámvölgyek, de remélem, hogy
sok örömet szerezünk majd szurko-
lóinknak a tavasszal. -lt-

Labdarúgás – Hajrában a GSK felkészülése

A biztos bent maradás a cél

A Gödöllői SK tavaszi, hazai mér-
kőzéseinek időpontjai (a mecscsek a
Táncsics Mihály úti sportcentrum-

ban kerülnek megrendezésre):
Március 5., szombat,14:30 (ifi:12:30): 

Gödöllői SK – Tápiószecső
Március 12., szombat, 14:30 (12:30): 

Gödöllői SK – Törtel
Április 02., szombat, 15:00 (13:00): 

Gödöllői SK – Pilissport
Április 16., szombat, 16:00 (14:00): 

Gödöllői SK – Halásztelek
Április 30., szombat, 16:30 (14:30): 

Gödöllői SK – Tárnok
Május 14., szombat, 17:00 (15:00): 

Gödöllői SK – Pilisi LK
Május 28., szombat, 17:00 (15:00): 

Gödöllői SK – Diósd
Június 11., szombat, 17:00 (15:00): 

Gödöllői SK – Hévízgyörk

(Folytatás az 1. oldalról)

Az utánpótláskorúaknál az úszó
Kapás Boglárka, az edzőknél Berki
Krisztián trénere, Kovács István, a

sportvezetők között dr. Leyrer Ric-
hárd, a Magyar Kick-box Szövet-
ség elnöke, a Sportolók Egészsé-
géért kategóriájában a
magyar úszóválogatott
vezető sportorvosa, dr.
Kausz István lett első.
Az Év Sportújságírója
díjjal Ballai Attilát, a
Magyar Nemzet sport-
rovatának vezetőjét ju-
talmazták. 

Egy sportvezető-legen-
da vehette át az életműdíj-
at: a 85 éves Bonn Ottót

köszöntötték vastapssal, aki 2000-ig
szolgálta a kajak-kenu sportágat.

A gálán a Nemzeti Sportszövetség
együttműködési megállapodást kö-
tött a Magyar Edzők Társaságával és
a Sportjus sportjogász társasággal.

-forrás:nssz-

Díjátadó Gála – NSSZ legjeit díjazták

Hárman a legjobbak

Benkó Réka a franciaországi Or-
leans-ban vett részt Grand Prix vi-
adalon február közepén és ért el

remeknek mondható, 8. helye-
zést a 105 fős mezőnyben.

Február 11-12-én, Orleans adott otthont
kard Grand Prix versenyének, amelyre a
25 országból összesen 105 vívónő ne-
vezett. Benkó Réka a 64-es táblára 39-
ként jutott fel, ahol elsőként az amerikai
Muhammadot verte 15:10 arányban. A
következő ellenfelét, az ukrán Zhovnirt
15: 6 arányban műlta felül, majd a leg-
jobb 8-ba jutásért a kínai Zhut győzte le
egy tussal. Az asszó elején vezetett Ré-
ka, de az utolsó tusokban kiegyenlített a
kínai, azonban Réka győzni akarásának
köszönhetően végül 15:14 arányban 
nyert. A négybe jutásért a hazai Berder

jelentette a végálomást, 11:15-re kapott
ki Benkó. A 4000 fős francia közönség
szurkolása ellenére jól vívott a 21 éves
gödöllői vívónő, sőt még sportszerűsé-
gével a hazai közönség tapsát is kivívta
magának, valamint a remeknek mond-
ható 8. helyre is büszke lehet.

Országos Bajnokság – Egy
bronz az U17-nél

Budapesten rendezték az U17-es Or-
szágos bajnokságot, ahol a mindössze
15 éves Bancsics Máté a 3. helyen vég-
zett 45 induló közül.  A GEAC vívója a
későbbi győztes, 17 éves Singer Martint
is megszorongatta. Edző: Bokor Ger-
gely. -bg-

Vívás – női kard GP és kadet OB

Benkó Réka: 8. hely a Grand Prix-n

Minden eddigit felülmúlt a részt-
vevők száma a Margita téli túrá-
ján, amelyen közel 1000 fő vett
részt a február 12-én.

A Margita 344.2 TSE hagyományos téli
teljesítménytúráján a városon kívül eső
szakaszokon mindenkit próbára tett az
elolvadt hótakaró nyomán keletkezett
sár és pocsolyák, de ez korántsem lom-
bozta le a lelkes résztvevők kedvét. A
résztvevők végül a csípős szélben kipi-
rult arccal érkeztek meg a célba, és a le-
pecsételt ellenőrzőlapok bemutatása
után átvették a teljesítésért a nevezésü-
knek megfelelően járó érmet, vagy okle-
velet és kitűzőt.
A terepmaratonon 146-an indultak, és
141-en értek be szintidőn belül. A leg-

gyorsabb teljesítő az ürömi Varga Jó-
zsef lett, aki 2:56:27 idő alatt futotta le a
39,6 km-es távot. A női indulók között a
nagykanizsai Lubics Szilvia 3:43:18
idővel lett a legjobb, ezzel az eredmé-
nyével az abszolút 28. helyezést érte el.
A kilenc gödöllői versenyző közül
3:11:22 idővel Dr. Galamb Gábor volt
a leggyorsabb és ezzel megszerezte az
abszolút 6. helyet.
A gyalogos teljesítménytúrána  választ-
ható négy távból a 20 km-es volt a leg-
népszerűbb, amit 452-en választottak,
219-en illetve 111-en teljesítették a 12
illetve 40 kilométeres távot, és 53-an in-
dultak a 6 km-es túrán.
Kristóf Zsolt, az egyesület elnöke érté-
kelte a túrát.
– Nagyon örülünk a magas részvételi

aránynak, ez bizonyítja, hogy igény van
a szabadidősport ezen formájára. Az
előzetes tervek teljesültek azzal, hogy a
két rövidebb távot szüleik társaságában,
illetve az iskolájuk szervezésében első-
sorban 4-5 éves gyerekek, illetve általá-
nos iskolások teljesítették. Reméljük,
hogy ők is megkedvelték a kikapcsoló-
dásnak ezt a formáját. A tavalyi vándor-
kupa győztes a Szent Imre Katolikus
Általános iskola képviseltette magát a
gödöllői iskolák közötti versenyben a
legnagyobb létszámmal, 108 fővel. Ez-
úton is gratulálunk minden teljesítőnek
és reméljük, hogy legközelebb is eljön-
nek.
Az érdeklődők a terepmaraton teljes
eredménylistáját, valamint a futókról és
gyalogtúrázókról készült fotókat meg-
tekinthetik a Margita 344,2 TSE hon-
lapján: a www.margita344-2.hu címen
(a kezdőoldal, az aktuális illetve a Mar-
gita blog oldalakon).

-li-

Szabadidős sport – Túráztak a Margitások

Közel 1000 résztvevő

Benkó Réka

Az Év sportolói (balról): Jároszkievicz
Krisztián, Berki Kriszián és a kép jobb
oldalán Janics Natasa menedzsere

A megállapodások aláírása
a két szervezet között



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 rezsikölt-
ségű, egyedi fűtésű lakás. Új,
hőszigetelt külső
nyílászárók, fa belső
nyílászárók és borovi
fenyőből készült beépített
szekrények. Korszerű ház-
tartási gépek számára
megfelelően felújított elek-
tromos hálózat. Iá.: 15,1 mFt.
Tel: 30/411-4698 (napközben
9-18 óra között)

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

* Garázs-összekötéses iker-
ház emelt szintű
szerkezetkész állapotban
17MFt 93nm nappali+3szoba
2 0 - 7 7 2 2 4 2 8
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

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

* Saját kertrésszel és autóbeál-
lóval rendelkező alacsony rezsi-
jű, ötletes belső kialakítású,
nagy teraszos világos 44nm-es
nappali +szoba padlófűtéses
lakás eladó. Tömegközlekedés
2percre. Iá:12,5MFt 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 +nappalis, 2 fürdős-
zobás, teraszos, mediterrán
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 rez-
sivel 7,2MFt 20-804-2102

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

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

* Új építésű 1+2félszobás
lakások kertrésszel, autó-
beállóval, nagy terasszal ela-
dók 14,9MFt-tól 20-804-2102

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

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

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

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

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

* Kastély mögött jó állapotú
családi ház, két nappalival,
négy szobával, 1254m2-es
telken eladó! Iár:27.9Mft! 20-
539-1988

* Gödöllő panorámás
részén, 15%-os beépí-
thetőséggel 720M-es telek,
8.8Mf t-ért eladó! 21m-es
utcafront, víz , villany a
telken! 20-539-1988

* Gödöllő kertvárosában
felújítandó vályogház telek-
árban eladó! Iár:13.4Mft! 20-
539-1988

* Gödöllőn fiatalosan felújí-
tott 4.em-i két és fél szobás
lakás eladó! Iár.10.9Mft! 20-
539-1988

* Gödöllőn János u-ban
negyedik emeleti, két és fél
szobás felújított lakás 11Mft-
ért eladó! 20-539-1988

* János u.-ban 3.em.-i,
sarokkádas, nappalis, 64m2-
es lakás eladó! Iár:13.25Mft!
20-539-1988

* Gödöllő Újfenyvesi részén
választható telekre, saját
igényre alakítható ikerházi
lakások eladók! Minőségi
kivitelezés, utólagos fizetési
feltételek! Ár:25.9Mf t-tól!
20-539-1988

* 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 lakóparkban
2006-ban épült, 124 m2-es, 4
szobás, földszinti társasházi
lakás. (tágas terasz, saját
zöld terület és garázs, fel-
színi parkoló, tároló tartozik
a lakáshoz). A lakás modern
stílusú bútorokkal beren-
dezett, színvonalas, igényes
kivitelezésű. Akár teljes
bútorzattal (29,5 mFt) vagy
bútorozatlan állapotban
eladó (28 mFt). Ugyanitt 1.
emeleti, 124 m2-es, 3
szobás, 2 fürdőszobás, erké-
lyes 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 fürdős-
zobás, befejezés előtt álló,
kétszintes ikerház-fél, 300
nm-es saját telekrésszel
eladó. Iá: 15,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn ÁRON ALUL a
Boncsokban (Csiperke u-ban)
16 m utcafronti szélességű,
800 m2-es zártkert, egy 12
m2 alapterületű, 2 helyiség-
ből álló faházzal. Iá: 3,8 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Akár 1 millió Ft kedvezmény-
ben 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). Érdeklőd-
ni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100
Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.:
20/9194-870; 28/411-086

* Gödöllőn központhoz
közeli, teljes körűen felújí-
tott, földszinti, erkélyes
lakás. 84 m2-es, 3 szobás,
egyedi fűtésű. Új víz-, és vil-
lanyvezetékek, burkolatok,
szaniterek, nyílászárók,
konyhabútor, felújított erké-
ly. Iá: 16,8 mFt. Érd: 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.

Helyszín:

Fidesz iroda
2100 Gödöllő,

Testvérvárosok útja 2.
Időpont:

2011. március 02. 
16:00 – 18:00 óra

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:
Mavrák Krisztina 

mavrak.krisztina@fidesz.hu 
+36-20-212-9660 

A Fidesz-KDNP ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE 



* Gödöllőn a belvárosban, 2005-
ben épült társasházban 103 m2-
es, kétszintes öröklakás. Nap-
pali, 2 szoba, konyha kamra,
fürdősz. A lakáshoz felszíni, bel-
ső udvari gk. parkoló tartozik. Iá:
20,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllő belvárosában, 80
m2-es, nappali+2 szobás,
cirkófűtésű, 2 emeleti örök-
lakás. A lakás újszerű
állapotú, D-Ny-i fekvésű,
tágas terek és napfényes
helyiségek jellemzik. A gép-
kocsi parkolást felszíni, bel-
ső udvari gk. beálló biztosít-
ja. Iá: 23,9 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn a Szilágyi Erzsé-
bet 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

* Gödöllőn a Nagyfenyves-
ben, 155 m2 alapterületű,
színvonalas belső kialakí-
tású, 2 külön bejárattal ren-
delkező földszintes családi
ház. 2 nappali, 3 szoba, 2
konyha, étkező, 2 fürdőszo-
ba, 2 wc, tágas terasz és
garázs, 988 m2-es telek. A
telken egy különálló, külön
mérőórákkal ellátott, szoba-
konyha-fürdőszoba kiala-
kítású lakóház épült, mely
akár vállalkozás céljára (fod-
rászat, kozmetika, rendelő,
iroda, stb.) is alkalmas. Iá:
39,9 mFt. Érd.:20/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 3
éve épült, 140 m2-es, nappali
+ 3 szobás, színvonalas kül-
ső és belső kialakítású kétsz-
intes ikerház-fél garázzsal (+
mosókonyha, gardrób,
gépesített konyha, klíma),
parkosított telekkel, díszk-
erttel. 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 csalá-
di ház, pincével, mel-
léképülettel, garázzsal. Iá:
20,5 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn (Királytelepen)
jó állapotban lévő, 150 m2-
es, nappali+3 szobás, kétsz-
intes családi ház 475 m2-es
telekkel. Iá: 27,5 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 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
+3620/9194-870

* 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 kertkapcsolatos
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 (30 % beépíthetőségi
lehetőség). Iá: 2,7 mFt/db.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* ÁRCSÖKKENÉS! Veresegy-
házon tó közelében, csendes
környéken, 1996-ban épült,
130 m2 lakóterű, 2 szintes
családi ház. Nappali+2
szobával, 2 gardróbszobával,
különálló garázzsal. Iá: 22
mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn, a Palotakerten,
FÖLDSZINTI, 38nm-es, déli
fekvésű, redőnyözött, jó
állapotú lakás ELADÓ!
Alacsony rezsi (egyedi
fűtésszabályzó, egyedi
mérőkkel) és közös költség
jellemzi. Iá.:7.2M Ft
Érd.:30/491-5020

* Gödöllőn, a Palotakerten, 4
emeletes házban eladó egy
MAGASFÖLDSZINTI, 62nm-es, 2
szobás, FELÚJÍTOTT, nagy
ERKÉLYES, parkra néző, nyugati
fekvésű, egyedi mérőkkel felsz-
erelt lakás. Iá.:10.9M Ft
Érd.:30/491-5020

* Gödöllőn, KERTVÁROSI
hangulattal, ERZSÉBET parkhoz
közel, MAGASFÖLDSZINTI,
55nm es, 2 szobás, kelet-nyugati
tájolású, IGÉNYESEN felújított
lakás eladó. Barátságos, nyu-
godt környezet, kisgyermekes
családoknak is ideális. Nagyobb
lakás ill. családi ház érték-
egyeztetéssel csere alapot
képezhet. Iá.: 11.3M Ft
Érd.:30/491-5020

* Eladó Gödöllő központjában
egy 71 nm-es, 3 szobás, nagy
ERKÉLYES, parkra néző, tágas,
világos, remek beosztású, III.
emeleti, jó állapotú lakás.
Iskola, óvoda, rendelő, hév,
busz 2 percre. Iá.:13.5M Ft
Érd.:30/491-5020

* Eladó Gödöllőn, az
Egyetem szomszédságában,
csendes, nyugodt környezet-
ben egy 59nm-es, világos, jó
beosztású, igényesen felújí-
tott (villany, vízvezetékek,
nyílászárók cseréjével) MA-
GASFÖLDSZINTI, 2 szobás,
KONVEKTOROS fűtésű lakás,
6 nm-es saját tárolóval.
Óvoda, iskola, tömegközle-
kedés 5 percen belül.  Iá:
13.9M Ft Érd.:30/491-5020

* EGYEDI AJÁNLAT, NAGYON JÓ
ÁRON! Gödöllőn Centrumban
eladó egy TÉGLA építésű, KON-
VEKTOROS fűtésű, 70 nm-es
1+2 fél szobás, nagy ERKÉLYES,
nyugati fekvésű FELÚJÍTOTT
lakás. AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
Iá: 13M Ft Érd:30/491-5020

* Gödöllőn, Lázár Vilmos
utcában örökpanorámás
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
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* Gödöllő legszebb részén, a
TESCO közelében, most
épülő új lakóparkban építési
telkek ELADÓK! Tel: +36-30-
946-7702

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

* Gyönyörű, 3 szobás, nagy
étkezős ház, (dryvit szige-
telés, gázcirkó) eladó Bagon.
Nagy teraszok, pince, ga-rázs.
Telek 784m2. 13.900.000 Ft.
Tel: 0630/ 977-6665

* Sürgősen eladó! Szép
állapotú, kétszintes, 5
szobás, tégla építésű ház
Turán. Telek 1500 m2,
összközműves, (gáz/vegyes
kazán). 16,900,000 Ft. Tel:
0630/977-6665

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

* Eladó Szada külterületen,
M3-s autópálya lejárójához
közel, családi gazdálkodás-
ra, lovas tanyának is alka-
lmas BEÉPÍTHETŐ 15.700nm
TERÜLET, 850,-Ft/nm áron.
Villany a telekhatáron. Érd:
06-20-946-1034 

* VERSEGEN 2646nm-es
TELEK eladó, rajta egy bon-
tandó parasztházzal. Ugyanitt
503nm-es TELEK 10nm-es
faházzal szintén eladó.  Érd:
30/246-0111, 20/582-8278 

* Vácszentlászló legszebb
részén 3 szobás családi ház
2030 nm-es, osztható telken
eladó. Érdeklődni a 06-20-
433-0744 telefonon lehet.

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

* Versegen 3 szobás 90nm-
es ház, gazdasági 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: állattartásra
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, összköz-
műves családi ház, alápin-
cézve, melléképülettel, nagy
kerttel. Gazdálkodásra, vál-
lalkozásra alkalmas. Ár: 12
MFt. tel: 06-20-968-0336 

* Gödöllőn a Kör utcában
eladó 1+2 félszobás erké-
lyes, konvektoros, 69nm-es,
téglaépítésű, 2.emeleti lakás
beépített bútorokkal, kony-
hai 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)

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

* Isaszegen 669nm-es
parkosított, rendezett telken
110nm-es négy szobás csalá-
di ház eladó. Saroktelek
főútvonal mentén, frekven-
tált helyen (iskola, óvoda,
vasútállomás, orvosi ren-
delő, gyógyszertár, Tesco).
2003-ban felújítva +mel-
léképület, tüzifa tároló,
garázs. Gázos központi
fűtéssel, új építésű cserép-
kályhával, héjvédelmes
riasztó rendszerrel. Üzlethe-
lyiség is kialakítható. Iár:
25MFt. Tel:+36-30-559-1676 

* Bagon nyugodt, csendes
környezetben 6 szobás
családi ház melléképülettel,
garázzsal, nagy kerttel, ren-
dezett udvarral eladó, vagy
egyedi fűtéses lakásra
cserélhető. Ár: 12MFt. Tel:
0620-9332-520 

* Gödöllőn a Szt. János
utcában eladó vagy bér-
beadó III.emeleti 1,5 szobás
alacsony rezsijű, felújított,
patakra néző, fogyasztási
órákkal felszerelt lakás. Iár:
9,5MFt. Tel: 28/418-648 

* Gödöllőn központban
téglaépítésű, konvektoros,
62nm-es 2+1félszobás, erké-
lyes II.em. felújított lakás,
2pincerésszel, udvari kocsi-
beállóval, kellemes
környezetben eladó. Iár:15,5
MFt. Érd:06-20-425-8489, v.
19 órától: 28/410-997 

* Gödöllő ”Rózsadombján” -
a város panorámájával-
eladó 3 szintes igényes
családi ház beépített
extrákkal 1000nm-es telken.
Érd: 06-20-511-3974, 06-20-
422-7168

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

ALBÉRLET KIADÓ

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

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

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

* Gödöllő belvárosában, új
építésű háztömbben, 1.
emeleti, nappali+1 szobás,
igényes lakás KIADÓ. Érd.:
+3620/9194-870

* Kiadó Gödöllőn a Palotak-
erten 2 szobás, erkélyes, rés-
zlegesen bútorozott lakás.
Tel.: 20/212-6315.

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

* Gödöllő Központjában a
Kossuth L. utcában 62 nm-es,
2 szobás, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó! 55.000 Ft
/hó + rezsi + 1 havi kaució.
Érd: +36-30-6276-133

* Gödöllő, Palotakert
lakótelepen igényesen felújí-
tott 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 

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

* Szoba-konyhás, zuhany-
zós, fa tüzelésű lakás kiadó!
Egy fő részére. 1 havi kaució-
val. Tel: 0630-609-8707 

* Igényes, 30nm-es 1 szobás
lakás nem dohányzó szemé-
ly vagy pár részére nagyon
alacsony rezsivel kiadó. Tel:
70/451-4323 

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

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

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGY-
ON ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken
eladó vagy a környéken nagyobbra
cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
*A Blahán, nappali+3 szobás, kétsz-
intes, jó állapotú családi ház, garáz-
zsal 910 nm-es, panorámás telken
eladó.  Irányár: 27,8 mFt.
*A Blahán 60 nm-es felújítandó, 2
szobás téglaház, 852 nm-es telken
eladó. Cserelakás beszámítható.
Iá: 16,5 mFt.
*A Kertvárosban nappali+2 szobás, 95
nm-es családi ház, 40 nm-es különálló
házzal, fedett autóbeállóval, mel-
léképülettel, ásott kúttal 1120 nm-es
telken eladó. Két generáció számára is
kiválóan alkalmas. Irányár: 26,5 mFt.

*A Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iár: 150 mFt.
*A Kertvárosban, 120 nm-es, nappali+3
szobás, ízlésesen felújított, hangulatos
családi ház 605 nm-es parkosított
telken, a központ közelében eladó.
Irányár: 38,5 mFt.
*A Kertvárosban, közel a központhoz,
715 nm-es parkosított telken 360 nm-es,
szinteltolásos nappali+3 szobás csa-ládi
ház (garázzsal, borospincével, mosó-
konyhával, kondi szobával, hatalmas
fedett medencével) eladó. Iá.: 55 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es, 3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú csalá-
di ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra cserél-
hető. Irányár: 26 mFt.
*A Máriabesnyő Lakóparkban 2005-
ben épült, 193 nm-es, nappali+ 5
szobás, teraszos, igényes lakóház
beépített konyhabútorral, garázzsal
985 nm-es telken, szép természeti
környezetben eladó. Irányár: 36 mFt.
*Az Alvégben régi építésű 76 nm-es, 2

szobás lakóház 3090 nm-es, ősfás
telken (a telek végén patak folyik)

eladó. Iár: 21,9 mFt.

*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es, szépen
parkosított telken, 220 nm-es, nappali+ 3
szobás, háromszintes, garázsos, igényes
családi ház, szaunával, kerti medencével,
locsolórendszerrel eladó. Iár: 38,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben nappali+4 szobás, 174
nm-es, részben felújított családi ház 900
nm-es telken eladó vagy budapesti
kisméretű lakásokra cserélhető. Iá.:27 mFt. 
*A Nagyfenyvesben nappali+4 szobás, 174
nm-es, részben felújított családi ház 900
nm-es telken eladó vagy budapesti
kisméretű lakásokra cserélhető. Iá.:27 mFt.
*Az Antal-hegyen, körpanorámás, 800 nm-
es telken 2009-ben épült 238 nm-es, két-
szintes, nappali+ 3 szobás, ízléses, kiváló
minőségű családi ház eladó. Iá.: 70 mFt.
*Az Antal-hegyen1850 nm-es,
panorámás telken, 2004-ben épült,
igényes, 3 szintes családi ház (nappali, 2
szoba, amerikai konyha, gardrób, kamra,
fürdő, mosókonyha, tárolók, dupla
garázs). A tetőtérben egy önálló lakás
kialakítható. Irányár:65 mFt.
*Az Öreghegyi utcában 1976- ban épült,
kétszintes, 250 nm-es felújítandó családi
ház 1652 nm-es telken sürgősen eladó.
Irányár: 27,5 mFt. 



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

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

* Gödöllőn, Palotakerten a
négyemeletes házakban
igényesen felújított 44 nm-es
lakás kiadó. Ár: 50 E Ft/hó
+rezsi. Tel: 06-30-5637-413 

* 67 nm-es lakás kiadó
Palotakerten. Tel:  06-30-
2100-490 

* Gödöllő központjában 1
szobás 44nm-es felújított
szép, tiszta berendezett
lakás alacsony rezsivel
kiadó. 45.000,-Ft/hó +rezsi
és 2 havi kaució. Tel: 20/248-
0001 

* Gödöllőn, fiatal egyedülál-
ló férfi vagy nő részére albér-
let kiadó. Kaució nincs! Érd:
20/221-6172 

* Gödöllőn, kertes
övezetben, 2 szobás,
bútorozatlan, összkomfortos
földszinti lakás, nem
dohányzóknak kiadó. Tel:
20/542-1087 

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

* Központban, medencés
családi ház, kandallóval, sza-
unával kiadó! Ár:250eft/hó
+két havi kaució! 20-539-
1988

* Központhoz közel újszerű
állapotú 3szoba +nappalis
2fürdőszobás ház kiadó
Ár:100.000Ft/hó +rezsi
+kaució 06 20 772 2429

* Kiadó április közepétől az
Ady Endre sétányon tár-
sasházban lévő 157 nm-es
lakás. Iroda és szolgáltatás
céljára is alkalmas. Tel: 06-
20-534-1333 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

* 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 (Táncsics
utcában), forgalmas helyen,
élelmiszer-csemege üzlet-
ként működő üzlethelyiség
kiadó. Tel:06-20-9194-870

* 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 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 

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

* Petőfi térre néző 35 nm-es
üzlethelyiség 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 

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

* Gödöllőn a királyi Kastély
ősfás parkjában 1478nm
magán telken, 90 fős
étterem +80 fős terasz
berendezéssel együtt eladó
vagy kiadó, sok más
tevékenységre is alkalmas.
Tel: 06-20-9148-885 

* Kiadó iroda Gödöllőn a
Szőlő utcai irodaházban, 104
nm, első emeleti, utcafron-
tos, klimatizált, igényes. Érd:
H-P 8-18-ig 06-28-430-209 

* Gödöllő belvárosában a
Spar áruház mellett (Kossuth
L. u. 44.) 35 nm-es üzlethely-
iség kiadó. Érd: 06-20-511-
3974, 06-20-422-7168 

* GARÁZS KIADÓ a Kazinczy
lakótelepen. Érd: +36-70-
216-4331, vagy +380-9392-
47215 

* Gödöllőn az autópálya
lejáró melletti frekventált
helyen, a Dózsa György út
69.sz. alatti éjjel-nappal
őrzött BERGER UDVARBAN
raktárhelyiség, műhely és
iroda kedvező áron, egy havi
bérleti díj kedvezménnyel, jó
parkolási lehetőséggel bérbe
adó. Érd: 06-30-203-2770 

* Gödöllőn a belvárosban 31
nm-es felújított, klimatizált
üzlethelyiség nagy kirakattal
sürgősen bérbeadó. Bérleti
díj:  80 EFt +rezsi.  Tel:
30/305-6038 

* Üzlethelyiség kiadó
Gödöllő központjában.
Igényesen kialakított, nívós
üzlet a belvárosban. Jó
parkolási lehetőség. Tel:
+36-30-9428-275 

* Gödöllő Dózsa György úti
társasház zárt parkolójából
nyíló 21 nm-es GARÁZS
ELADÓ, KIADÓ. Tel: 20/946-
2210 

qg Gödöllőn több iroda és
üzlethelyiség kiadó!
Ár.60eft/hó-tól! 20-539-1988

* Városközpontban 84nm-es
üzlethelyiség kiadó, alac-
sony rezsivel 150.000Ft/hó
+2havi kaució. 06-20-
9447025  

ÁLLÁS

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

* Tíz éve jól működő, Tánc-
sics Mihály úti fodrász szalo-
nunkba keresünk férfi-női
fodrászt. Jelentkezni a +36-
20 9194-870 -es telefonszá-
mon lehet.

* Csinos, fiatal pultos lányt
keresünk a Lavalette Étte-
rembe,  napi 4 órára. Tel.:
28/430-030, 20/315-0951

* Magyarország legnagyobb
ingatlanközvetítő hálózata – a
Duna House – gödöllői irodájá-
ba vállalkozó szemléletű
ingatlan értékesítő munkatár-
sakat keres. Érd: 06-30-866-
3421, karsai.orsolya@dh.hu 

* ÚJ KÉNYEZTETŐ SZALON
GÖDÖLLŐN keres manikű-
röst, pedikűröst, műkör-
möst, THAI masszőrt. Tel:
20/260-8636 

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

* Gödöllői cég keres orszá-
gos, il letve külföldi
munkavégzéssel optikai
kábelek mérésére technikus
végzettségű kollégát. E-mail:
optotel@gmail.com 

* VILLAMOSSÁGI SZERELŐT
KERESÜNK. Gödöllői,
mezőgazdasági automa-
tizálással foglalkozó cég
munkatársat keres állattartó
technológiák villamossági
szerelésére, szervizelésére
hazai és külföldi projek-
tekhez. A munka esetenként
tartós távollétet igényelhet.
Feltételek: vezérléstechnikai
és villamos ismeretek, kom-
munikációképesség angol
nyelven, jogosítvány.
Jelentkezését szakmai
önéletrajz leadásával várjuk
a caliper@caliper.hu címre.
Bővebb információ:
+36(28)510-985 

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

* Elektromos összesz-
erelőket, mechanikai
szerelőket és teszt techniku-
sokat keresünk veresegyházi
munkahelyre. Érd: 0670-
3606-586, 0670-773-7424
Önéletrajzokat az alábbi e-
mail címre várjuk:
iroda@lakart.t-online.hu 

* CO2 hegesztőket keresünk
Gödöllő környéki munkahe-
lyre azonnali kezdéssel
(feltétel: 3 év szakmai gyako-
rlat szükséges). Érd: 10-17-ig
70/431-8015, 70/431-8013,
e - m a i l :
lolo2009@freemail.hu 

* Hírlap és szórólap
kézbesítőket keresek
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 .  gyermek-
felügyeletet vállal. Tel: 06-
20-320-8247 
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* 21 éves lány marketing és
reklámügyintéző, logisztikai
ügyintéző, nemzetközi szál-
lítmányozási ügyintéző (OKJ)
végzettségekkel és folyamat-
ban lévő főiskolai (levelező)
tanulmányokkal állandó
munkát keres. Tel: 06-70-53-
63-774 

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

* Hosszútávon házi ápolást,
-gondozást vállalok segít-
ségnyújtásra szoruló idősek
részére, melybe beletar-
tozik: mosás, takarítás és
bevásárlás is. Tel:  30-501-
9207 

* Gyakorlott fodrászokat
keres a BIOHAIR gödöllői
szalonjába februári kezdés-
sel. Fizetés 70.000,-Ft f ix
+jutalék, folyamatos képzési
lehetőség. Jelentkezni lehet
a 06-30-212-3471 telefonon
vagy fényképes önéletrajzzal
az info@biohajvagoszalon.hu 

* PULTOSNŐ vendégkörrel
munkát keres Gödöllőn. 20
éve a vendéglátó iparban
dolgozó, egyedülálló,
környezetére igényes, meg-
bízható. Tel: 30/523-7983 

* Angol nyelvű távsegítség
Gödöllő és környéki cégek
számára. Fordítás, angol
nyelvű üzleti levelezés,
piackutatás, kapcsolattartás
külföldi partnerekkel tele-
fonon, e-mail-en keresztül.
Soós Erzsébet english
@fibermail.hu, 06-20-399-
3610 

* BUDAPESTI CBA BOLT-
JAINKBA gyakorlattal ren-
delkező szakképzett kol-
légákat keresünk
BOLVEZETŐ, BOLVEZETŐ
HELYETTES, HENTES
munkakörbe! Jelentkezni
lehet: fax: 06-26-526-210.
Posta cím: CTRL
Könyvelőiroda 2013, Pomáz,
Céhmester u.3. E-mail:
munkaugy@gkonyveles.hu 

* CNC forgácsolókat
keresünk megmunkáló
központra NC esztergára, ill.
hagyományos esztergá-
lyosokat, köszörűsöket, gépi
kovácsokat, minősített CO2
hegesztőket, kovács üzembe
10-15T híddarura
darukezelőket (bizonyítvány,
gyakorlat szükséges). Érd:
10-17 óráig 06-70-620-9901,
32/769-001, e-mail:
apm10@freemail.hu 

* Gödöllői Munkahelyre
ELADÓ – PÉNZTÁROSI
munkakörbe azonnali
kezdéssel kolléganőt
keresünk. Tel: 20/9417-627 

* Alulvezérelt darukezelői
vizsgával rendelkező
hengerítő és élhajlító
lakatosokat keresünk gödöl-
lői munkahelyre (rajzolvasás
és gyakorlat szükséges).
Korhatár 50év. Érd. 10-17:
0670/3426751 e-mail:
indentplus@freemail.hu 

* Az Or-Vi Utazási Központ
idegenforgalmi ügyintézőt
keres. Utazási irodai
munkatapasztalat feltétel!
Pályázni kizárólag az
info@orvi.hu címen lehet-
séges. Nyugdíjasok jelen-
tkezését is várjuk! 

SZOLGÁLTATÁS

* Fáj a lába a
bőrkeményedéstől? Ápolás-
ra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetet-
ni, és szépen megcsináltat-
ni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763

* GYÓGYTORNÁSZ magán-
rendelés az Ön otthonában!
Gerincferdülés, tartáshibák
kezelése Schrott-módszer-
rel, reumatikus fájdalmak
kezelése, műtét utáni reha-
bilitáció. 0670/7015617.
www.mobilgyogytornasz.hu

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

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRU-
SZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok,
fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlif t bérlési
lehetősége. Bővebb felvilá-
gosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu 

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! 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
H U L L A D É K S Z Á L L Í T Á S .
TERMŐFÖLD ÉS GÉPI
FÖLDMUNKA RENDELÉSE.
+36-20-9-537-537

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



* 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: +36-30-
202-0050 

* CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése,
j a v í t á s a .
www.kalyhasmester.hu Tel:
+36-20-5231-094

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

* KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanác-
sadás. Gödöllő, Szent István
tér 5. Tel: 28/407-122, 06-
30/508-1380 

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

* FRISSÍTŐ MASSZÁZS. Tel:
06-70/570-4189 

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

* Utánfutó kölcsönzés:
20/220-62-98

* STRESSZOLDÁS, KÉPES-
SÉGFEJLESZTÉS, közérzet-
javítás holisztikusan.
Felnőtt: 5.000,- gyermek:
3500,-Ft/alkalom. Lucza
Gabriella kineziológus
20/585-5132 Santemed klini-
ka. Gödöllő, Remsey krt.21.

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

* FOGYASZTÁS FÜLAKU-
PUNTÚRÁVAL. Tartós tű, léz-
eres kezelés is. Diétás tanác-
sadás. Ingyenes kipróbálási
lehetőség. Bejelentkezés:
0 6 - 3 0 - 2 3 1 0 - 4 4 3
www.tubamirum.eu 

* TV javítás, földi digitális
antenna, riasztórendszerek
telepítése. Elektronikai
készülékek, videó, hi-f i
rádió, konyhai eszközök
felújítása. Korrekt munka,
korrekt áron. Keresztes
Antal 06-20-550-9894 

* FODRÁSZ házhoz megy!
Gyors, kényelmes, meg-
bízható. Női hajvágás: 1800
Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft.
Gyermek hajvágás: 600 Ft.
Hívjon bizalommal! 70-280-
2276

* Parkettázási munkálatok
kivitelezése, kedvező
árakkal, precíz, szakszerű
munkavégzéssel, a munka-
terep tisztán való átadásá-
val! Érd: 06-20-356-7060 

* Gyógy pedikűr: tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm
szakszerű kezelése, ápolása.
Talp masszázs. 28 év szak-
mai háttér. Óvakodjon a
házaló, kínálkozó kontárok-
tól! Bárándi József 06-20-
532-7275 

* Tetők felújítása, kivitele-
zése, ácsmunkák Tóth
László. Tel: 30-9229-553.

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

* PARKETTÁS vállal hagy-
ományos és szalagparketta
lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajó-
padló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel:
+36-70-505-1177.

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

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

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

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

* CSERÉPKÁLYHA építése
egyedi tervek alapján.
Kályhacsempe készítés. Régi
kályha átrakás. Tel: 06-20-
3649-567

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

OKTATÁS

* ANGOL korrepetálást vál-
lalok Gödöllőn általános
iskola alsótagozatosok
számára. Tel.: 30/428-6700  

* BESZÉDCENTRIKUS
ANGOL tanítás a hétfőtől
szombatig reggel 9.00 - 17-
00. Kísérje figyelemmel
folyamatosan induló tan-
folyamokat és akciós órái-
mat: englishlearning.
hupont.hu, tel.: 30/932-4401

* 50 órás középszintű
érettségire felkészítő tan-
folyam indul középiskolások-
nak. 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 Részletfizetés lehet-
séges! Könyvet venni nem
kell egyik tanfolyam esetén
sem! Tel.: 0630/932-4401

* GYERE NYELVET TANULNI!
N Y E L V T A N F O L Y A M R A
JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ,
HOGY NEM OLYAN TANÁRT
KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZ-
ERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY-
NEM JÖSSZ MAJD KI A CSO-
PORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM
PROBLÉMA! MINDEN CSO-
PORTOS ÉS EGYÉNI NYELV-
TANFOLYAMUNKRA 100
SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉ-
GI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI
GARANCIÁT VÁLLALUNK!
NÉZD MEG HONLAPUNKAT
ÉS JELENTKEZZ MA!
W W W . S T U D I O O N L I N E . H U .
TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRAN-
CIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN
VAGY EGYÉNI ÓRÁKON.
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. -
A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTEL-
LENBEN - FKNYSZ: 13-0920-
04. ESETLEG TELEFONÁLN-
OD 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 a szerda
esti tanfolyam. Tanfolyam 6.
osztályosoknak szerdán:
13.00-14.30-ig és 14.30-
16.00-ig. www.toptan.hu, top-
tan1999@gmail.com, 30-224-
75-643.
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* ANGOL, NÉMET, FRANCIA,
SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő
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 nyel-
voktatás Gödöllő közpon-
tjában, anyanyelvi tanárok,
alap-, közép-, felsőfokon,
kedvező áron, egyéni, cso-
portos. Általános, beszéd-
centrikus, üzleti tan-
folyamok, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. 06-
3 0 - 3 7 4 - 6 5 4 5
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

* LOGOPÉDIA –
MOZGÁSFEJLESZTÉS. Egyéni
és kiscsoportos formában 3
éves kortól. Dr. Virsingerné
Ágota – logopédus –
mozgásterapeuta. Szt. István
tér 7. Tel: 20/543-3407 

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

* Professzionális felkészítés
NÉMET közép- és emeltszin-
tű érettségire, szakmai és
általános nyelvvizsgákra.
Scherzinger Mária: 30/223-
6715 

* Angol oktatás egyénileg,
párban, csoportban tapasz-
talt,  diplomás tanárnál.
Érettségire, nyelvvizsgára
felkészítés. Iskolásoknak
korrepetálás, kicsiknek
játékos nyelvtanulás.
Bármilyen időpontban –a
belvárosban. Tel. 06-30-337-
6074 

* Tanulási képességek
fejlesztése diákoknak és fel-
nőtt korosztálynak. TANULNI
IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel.
28-415-998, 20-388-4953  

* Kineziológia kezdő tan-
folyam I.  II .  (tanulási
nehézségek) Gödöllőn 2011.
februártól indul. -III. Testkód:
április 2. 3. -IV. Haladó:
június 23-26. -V. Szavaknál is
hangosabban: aug.11-14.
Előzetes jelentkezés Barna
Krisztina: 20/323-1856 

* A TAVASZI VIRÁGOK
SZÍNEI - 8 hetes festéstan-
folyam indul az Árnika
Központban (Gödöllő,
Szabadság út 45.) 2011. már-
cius 2-án. Jelentkezés, infor-
máció: 28/415-650, 20/5757-
049 www.aranyarnika.hu

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

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

* ANGOL nyelvoktatás, kor-
repetálás nyelvtanárnál. Tel:
06-70-582-7968, e-mail:
aliz18@indamail.hu 

* ANGOL nyelv oktatása
Gödöllő, Blahán. Diplomás,
tapasztalt pedagógus nyelv-
tanár, tanító. Felkészítés
nyelvvizsgára, érettségire,
állásinterjúra, felvételire.
Alsó tagozatosok kor-
repetálása minden tantárgy-
ból. 06-20-399-3610, eng-
lish@fibermail.hu 

* Angolból és földrajzból
korrepetálást, érettségire,
nyelvvizsgára történő
felkészítést vállalok minden
korosztálynak. Tel:
20/2799345 e-mail:
gg28@freemail.hu

ADÁS-VÉTEL

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

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

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

* 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

* KOVÁCSOLTVAS nagykapu
– kiskapu (4 m) beszerelve,
garanciával 350.000,-Ft-ér t
eladó. Tel: 06-30-849-8426

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szakü-
zletünkben vagy kiszállítás-
sal. Szolgáltatásaink: besz-
erelés, bevizsgálás, töltés-
mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, kedvező
árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) +36-20-94-58-766, 06-
28-611-728 

EGYÉB

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

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

* Hastáncosnő fellépést vál-
lal. Tel.: 20/9455-583.

* TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA a
komoly kapcsolatra vágyók-
nak! Országos adatbázissal!
H. Boglárka 0620-504-9910
http://galgamente.ctk.hu 

* MÉZET közvetlenül a ter-
melőtől, 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 vásárlóinkat csányi
almánkkal. Szép Idared 150
Ft-ig. Tel:  28/411-298,
20/4359-650 

* 5×2,5 m-es, kétoldalas,
( m e g v i l á g í t h a t ó )
REKLÁMTÁBLA forgalmas út
mellett olcsón KIADÓ. Tel:
30/202-0050

* Gödöllőn 280nm
a l a p t e r ü l e t ű
R A K T Á R É P Ü L E T E T
FELAJÁNLUNK BONTÁSRA a
bontott anyagokért cserébe.
A téglát, tetőanyagot, fűtés
és elektromos eszközöket, a
vaskaput a bontást végző
hasznosíthatja. A képződő
hulladék hivatalos elszál-
lítása szükséges. Érd: 06-30-
203-2770 

* Házi hízó (nem tápos)
eladó. Élő ár: 400 Ft/kg,
hasítva: 500 Ft/kg.
Megnézhető, kiválasztható.
Átlagsúly 130 kg. Érd: 06-20-
413-1031 

* Egy éves ivartalanított
nőstény cica „Bizsu” szerető
gazdit keres! Cirmos és
nagyon szelíd vagyok. Tel:
06-20/9-996-7608
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
MÁRCIUS 2.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Csereklei Erika, Semmelweis u.3.
A Gödöllői Városi Múzeum kiál-
lítási belépőjét nyerte: Sipos
Hajnalka, Kazinczy krt.7.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Bartha Renáta, Szabadka u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Székelyné Hőnig Gizella, Eperjes
u. 6., dr. Takács Irma, Akácfa u.
21.
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Bihari József, Kossuth L.
u. 41.  

HOZZÁVALÓK:

Egy egész csirke,  8 dkg vaj,  3 dl
fehérbor, 12 dkg szeletelt füstölt
szalonna, majoránna, őrölt bors és
só.

ELKÉSZÍTÉS:

A megmosott csirkét kívül-belül
megsózzuk, belsejét majoránná-
val, külső felületét borssal fűsze-
rezzük. Az így előkészített csirkét
magas falú tepsibe helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal,majd aláöntjük a fehérbort. Alufó-
liával letakarjuk, majd 200 fokon addig pároljuk, míg a hús meg nem puhul. Szükség sze-
rint pótoljuk az elpárolgott bort. 
Amikor elkészült, hajszálvékony szalonnaszeleteket borítunk rá, és ropogósra sütjük.

Recept – Farsangi részeges csirke


