
Ma is sok esetben a nem helyi lakók
foglalják el napközben a parkolókat,
a zsúfoltság még tovább nőhet, ha a
jövő évtől járási központként 178.000
ember ügyintézése zajlik majd váro-
sunkban. A fórumon az érintett terüle-
tek önkormányzati képviselői, Pely-
he József és Varga András is részt
vettek.

A nagy érdeklődés mellett megtar-
tott fórumon Pintér Zoltán elsőként
a jelenlegi parkolási rendszer műkö-
dését ismertette. Mint elmondta, vá-
rosunkban tíz parkolási zóna műkö-
dik, a korábbiak mellé ugyanis nem-
rég nyitottá vált a lakosság számára
az Erzsébet Királyné Szálloda mély-
garázsa is.

Az elmúlt év adatai alapján össze-
sen 301.501 óra parkolást regisztrál-

tak, a legtöbbet,
135.707 órát a
Petőfi Sándor–
Gábor Áron ut-
cai zónában.

A múlt évben
bevezetett „mo-
bil parkolás” ha-
mar népszerűvé
vált az autósok
körében. Egyre
többen élnek a
gyors és kényel-
mes, aprópénzt
nem igénylő le-
hetőséggel, és fi-
zetik mobiltele-
fonon a parkolá-
si díjat.

A parkolási le-
hetőségek to-
vább bővülnek.
Rövidesen elké-
szül a P+R, B+R
parkoló a vasút-
állomáson, ahol
124 gépkocsi
számára biztosítanak majd ingyenes
parkolási lehetőséget. Ez jelentősen
tehermentesíti majd a belvárost, főleg
azok számára lesz kiváló alternatíva,
akik tömegközlekedéssel kívánnak
tovább utazni.

A vasútállomással szemben, az
egyetemi kollégium épülete előtt is
korszerűsítik a jelenleg is parkolásra

használt, de rendkívül rossz állapot-
ban lévő területet. Itt újabb 54 gépko-
csi számára lesz hely, ráadásul – ha-
sonlóan a Művészetek Háza parkoló-
jához – itt az első másfél óra mind-
össze 10 forintba kerül majd.

A belváros új parkolási szabályo-
zása elsősorban a nem a területen
élők számára jelent majd változást a

korábbiakhoz képest. A Szent István
téri gyakorlat mintájára, az új öveze-
teken belül állandó lakcímmel rendel-
kezők továbbra is ingyenesen parkol-
hatnak az elképzelések szerint. Az ő
számukra a VÜSZI ingyenes éves
parkolási kártyát állítana ki, amit térí-
tésmentesen kaphatnának meg.

(folytatás a 2. oldalon)
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Legyen helyük a gödöllőieknek!
Lakossági fórumon ismertette
a parkolási rendelet módosítá-
sának tervezetét Pintér Zoltán
alpolgármester a Városházán
február elsején. Mint az a ren-
dezvényen elhangzott, a beér-
kezett lakossági jelzések alap-
ján indokolttá vált újabb parko-
lási övezetek kialakítása. Erre
azért van szükség, hogy a Kos-
suth Lajos utca, az Erzsébet ki-
rályné körút és a közelben lévő
lakótelepen élők számára is
biztosítani tudják lakóhelyü-
kön a parkolási lehetőséget.

Magasabb számlát hoz a postás a távfű-
téses lakásokban élőknek. A szolgáltatót
törvényi előírás kötelezi az emelésre.

(2.old.)

18. alkalommal rendezte meg a Hajós Alf-
réd Általános Iskola névadójának tisztele-
tére a hagyományos Hajós Napot.

(4.old.)

A Futsal NB I. 14. fordulójában 5-0-ra
nyert a Gödöllői Bikák csapata Debreceni
EAC ellen idegenben.

(8.old.)

Zsúfoltság
a Remsey
körúton

Hó, zimankó

Kemény tél
Igencsak ránk ijesztettek a me-
teorológusok és a katasztrófa-
védelmi szakemberek a múlt
héten, amikor rekord hidegre
és félméteres hóra készítették
fel a lakosságot az előrejel-
zések alapján. A kemény, hi-
deg idő meg is érkezett, a hó-
ból azonban, szerencsére csak
annyi esett, amennyinek a
szánkózni vágyó gyerekek iga-
zán örülhetnek. 

Városunkban nem is elsősorban a hó,
inkább a hideg időjárás adott felada-
tot a szakembereknek. Az önkor-
mányzat munkatársai a rendőrséggel
és a katasztrófavédelmi feladatokat
ellátó tűzoltóság munkatársaival kö-
zösen nagy gondot fordítottak arra,
hogy a veszélyben lévőket biztonság-
ba helyezzék. Sajnos, néhány esetben
szükség volt a segítségükre, a Forrás
Szociális és Családsegítő Szolgálattal
közösen sikerült átmeneti megoldást
találni az érintettek számára.

A rendkívül hideg tél nem csak az
utcán élőkre, hanem az egyedül élő
idős, beteg emberekre is veszélyt je-
lent, rájuk ilyenkor fokozottan oda
kell figyelni. Városunkban a szociá-
lis szakemberek mellett a Gödöllői
Rendőrkapitányság munkatársai is
nyilvántartást vezetnek a krízishely-
zetben lévőkről, és figyelnek rájuk,
megelőzendő az esetleges tragédiát.

(folytatás a 2.oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Az ügyintézés folyamata jelentősen le-
egyszerűsödne: a VÜSZI ügyfélszolgá-
lati irodájában (Dózsa György út 12.)
néhány perc alatt elkészíthetik számuk-
ra, amennyiben a szükséges érvényes
iratok rendelkezésre állnak. 

Fontos, hogy a munkaanyag szerint
nem lakásonként, hanem személyen-
ként egy gépjárműre adnának ki ingye-
nes parkolási engedélyt, tehát ez nem
jelentene anyagi terhet azoknak a csalá-
doknak sem, amelyekben két gépkocsi

van. Azok is mentesülnének a fizetés
alól, akik céges autót használnak, ehhez
mindössze a munkáltató cég igazolá-
sára lenne szükség, miszerint az adott
magánszemély használatában van a
gépjármű. Arra, hogy az albérletben
élők, illetve az ideiglenes lakcímmel
bejelentettek parkolását hogyan oldják
meg, több elképzelés is van: ezek kö-
zött szerepel a kedvezményes bérlet ki-
állítása is.

A tervek szerint az új belvárosi
parkolási zónákat az alábbiak sze-
rint alakítanák ki: 

A Kossuth Lajos – Szent Imre utca –
Remsey körutat magába foglaló szaka-
szon 156 darab, a  Kossuth Lajos utca
felső szakaszán és az Ambrus közben
173 kocsi számára lenne hely. Bevon-
nák a fizetős övezetbe az Erkel Ferenc
és a Szent Imre iskolák mögötti részt is,

ahol 38 parkoló van, de ez szintén csak
10 forint lenne. Ezt azért tartanák cél-
szerűnek, mert így kiszorulnának a te-
rületről azok, akik P+R parkolónak
használják ezt a területet, s így lenne
hely az iskolába csak néhány percre ér-
kező, vagy ügyintéző szülők számára. 

Az Erzsébet királyné körutat és a há-
rom közt összefogó zónában 167 gép-
kocsi fér el a számítások szerint.

Tárgyalások folynak arról is, hogy a
Spar parkolójában is bevezetnék a már
említett 10 forintos parkolást, mivel a

tapasztalatok sze-
rint ez is célpontja a
környékről érkező,
nem gödöllői lakos-
ságnak, akik azután
egész napra ott-
hagyják a gépko-
csit, miközben az
áruházba érkezők
parkolási gondok-
kal küzdenek. 

A tervek szerint a
fizető övezetbe be-
vonnák az Erkel és

a Szent Imre iskola előtti parkolót an-
nak érdekében, hogy megszüntessék az
ott lévő, sokszor kaotikus állapotot. Az
Állomás utca-Ady sétány keresztező-
désénél a két kis élelmiszer bolt közötti,
jelenleg rendezetlen területen is új par-
kolót szeretne az önkormányzat. Ezek-
kel az intézkedésekkel összesen 772
darab gépkocsi helyéről lehetne gon-
doskodni. 

Pintér Zoltán és Pelyhe József
többször is felhívták a figyelmet arra,
hogy a bemutatott anyag nincs „kőbe
vésve”, az egy munkaanyag, aminek
végleges változatát az érintett lakosok-
kal közösen, észrevételeik, javaslataik
figyelembe vételével szeretnék kidol-
gozni. A parkolás szabályozása azon-
ban két okból is egyre sürgetőbb: egy-
részt a városunkban lévő 12.300 háztar-

táshoz 18.000 gépkocsi tartozik, más-
részt pedig  jelentősen megnöveli majd
a helyi gépjármű forgalmat, ha Gödöllő
2013-tól járási székhely lesz. Ekkortól
ugyanis itt zajlik majd a gödöllői járás-
hoz tartozó 178.000 lakos ügyintézése,
ami, ha sürgősen nem történnek meg a
szükséges előkészületek, teljesen el-
lehetetlenítheti a városi parkolást. (Ar-
ról, hogy a járási hivatal kialakítását
pontosan hol tervezik, még nincs infor-
máció – a szerk.)

Hangsúlyozták, nem az a cél, hogy a
fizetős parkolók számának bővítésével
az önkormányzat megsarcolja az itt élő-
ket, hanem az, hogy egy jelenleg jól
működő rendszer bővítésével biztosít-
sák az állandó lakcímmel rendelkezők-
nek a lehetőséget, hogy lakásuk köze-
lében ingyenesen parkolhassanak.

Erre egyébként egyre kevesebb ön-
kormányzat biztosít lehetőséget. Sok
városban az állandó lakóknak sem
ingyenes a parkolás. 

– Debrecenben évi nettó 9449 forint-
ba kerül a parkolás a lakosságnak;

– Egerben az első kocsi után éves 
szinten bruttó 3350 forintot, a második
kocsi után pedig 16.750 forintot kell fi-
zetni;

– Hódmezővásárhelyen 7250 Ft/év;
– Vácon nem kell fizetni a parkolá-

sért, de eljárási díj és előállítási díj cí-
men a parkoló kártyáért bruttó 4000 fo-
rintot kell fizetni;

– Kaposváron lakásonként csak egy
gépkocsira adnak ki ingyenes kártyát,
aminek az előállításáért 3500 Ft. + Áfát,
valamint az évenkénti érvényesítésért
1000 Ft. + Áfát kell fizetni;

– Budapesten az egyórai várakozási
díj 250-szeresét kell fizetni egy éves
bérletért, amitől a kerületek szigorú 
szabályozás alapján térhetnek el, és a
legkedvezőbb esetben is lakásonként
csak egy gépjárműnek adhatnak in-
gyenes parkolási engedélyt. A kártya
azonban a fővárosban is pénzbe kerül.
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Legyen helyük a gödöllőieknek 
Emelkedtek a távhő díjak ja-
nuár 1-jétől. Az emelésért egy
miniszteri rendelet felelős, ami
szerint a múlt évben hatósági
árassá vált szolgáltatást 4,2
százalékkal drágábban kell ad-
ni a szolgáltatónak. 

Míg városunk lakó az elmúlt években
az országos átlagnál jóval alacso-
nyabb távhő díjjal számolhattak, a ha-
tósági ár bevezetésével már nincs az
önkormányzatnak beleszólása abba,
gigajoulonként mennyit számlázzon a
Távhő Kft. A távhőszolgáltatás díját
az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet
határozza meg.

Ennek 4. § szerint a végfelhasz-
náló, azaz a fogyasztó, a 2011. már-
cius 31-én alkalmazott, általános for-
galmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2
százalékkal magasabb mértékű – a
legmagasabb hatósági árnak minősü-
lő – díjat köteles fizetni. 

Így a lakosságnak a februárban
postázott számlán a múlt havi 3460
Ft/GJ  helyett már 3605 Ff/GJ-al
kénytelen számolni a Távhő Kft.

A távfűtéses lakásokban élőknek
évről-évre nagy gondot okoz a ma-
gas számla kifizetése, és komoly fej-
törést, hogyan lehetne csökkenteni a
költségeket. Az elmúlt években váro-
sunkban is sok épületet korszerűsí-
tettek, egyre több társasházban éltek a

különböző lehetőségekkel. Mára a
Palotakert nagy részén, a Kossuth
Lajos utcai fűtőmű területén pedig
csaknem az épületek felénél végeztek
átalakításokat, a lakók egy része a
költségosztós, míg más része az egyé-
ni hőmennyiségmérős rendszer kiala-
kítása mellett döntött. Az elmúlt na-
pokban készítette el a Gödöllői Távhő
Kft. azt az összesítést, ami jól mu-
tatja, milyen jelentős megtakarításra
nyílt ezzel lehetőség, ami a folya-
matosan emelkedő árak mellett egyál-
talán nem elhanyagolható. 

A három fűtési rendszer össze-
hasonlítása két-két azonos méretű
épület adatai alapján került érté-
kelésre.  Az összesített adatok szerint
a 2009/2010-es télen a nem átalakított
fűtési rendszerrel üzemelő házak át-
lag fogyasztása 1702 GJ, ugyanez
költségelosztós fűtés esetében 1340,
míg egyéni hőmennyiségmérő esetén
mindössze 1067 GJ volt. A
2010/2011-es téli időszak ennél is

jobb eredményeket hozott a korsze-
rűsítést vállalók számára. A nem át-
alakított házakban 1721 GJ volt a fo-
gyasztás, míg a költségelosztósok
esetében 1208, az egyéni mérősöknél
pedig 997 GJ volt a jellemző, azaz a
két esetben 30, illetve 40 százalékos
fogyasztáscsökkenést értek el a la-
kók. 

Érdemes tehát belevágni az át-
alakításba még akkor is, ha ehhez sok
esetben a lakóknak a közös költség
felett is hozzá kell járulniuk. Erre
azonban nem mindenhol van szükség.
A Kossuth utcai fűtőmű területén volt
olyan társasház, ahol a közös költ-
ségből kigazdálkodták a felújítás tel-
jes bekerülési költségét úgy, hogy a
lakóknak egyetlen fillért sem kellett
ahhoz hozzátenni!

A tél és a jelenlegi kemény hideg
azonban nem csak a lakosság pénz-
tárcájára mér jelentős csapást, ko-
moly feladat elé állítja a szolgáltatót
is. Az elmúlt hetekben is több helyen
kellett távhővezetéket cserélni, így
például a Kossuth Lajos utcában és a
Dózsa György úton. Mint Geiger
Tibor, a Gödöllői Távhő Kft. igazga-
tója lapunknak elmondta, a folya-
matos karbantartás és ellenőrzések
mellett is nagyon sok problémát kell
megoldaniuk, amiket főleg a föld alatt
húzódó elöregedett vezetékek okoz-
nak. Ezeknek a csöveknek a nagy ré-

sze már 30 éves, az élettartalmuk
azonban ennek csak a töredéke. A tel-
jes cserére azonban nincs lehetőség,
mert az milliárdos tétel lenne. A táv-
hőszolgáltatók elérhető nyereségét
rendelet írja elő 2012-től, amely a
Gödöllői Távhő Kft. esetében 5 millió
forint. Ez az összeg áll rendelkezésre
további fejlesztésekre. Szerencsére
van olyan korszerű műszaki berende-
zés, mely jelzi a rendszer vízcsökke-
nését, sérülését, és így van lehetőség
felkészülni a javításra. Műszeres be-
rendezés segíti a hiba helyének beha-
tárolását, Nem várják meg a komo-
lyabb meghibásodást, hanem a lehető
legrövidebb idő alatt megtervezik és
megszervezik a cserét, ami a fogyasz-
tóknak és a szolgáltatónak is keve-
sebb problémával jár. Ezért szükséges
még most, a leghidegebb napokban is
elhárítani a jelentkező kisebb meghi-
básodást, mely rövidebb szolgáltatás
kieséssel jár, mint egy esetleges teljes
leállás. jk

Érdemes korszerűsíteni a lakóknak

Emelkedik a távhő hatósági ára

(Folytatás az 1. oldalról) 

A hét végén a rendőrség is teljes lét-
számú ügyeletet tartott, és folya-
matosan ellenőrizte a veszélyeztetet-
teket. Fontos azonban, hogy nem csak
ők segíthetnek, bárki jelezheti a Forrás
felé az 513-610-es telefonszámon, ha
például nem tapasztalnak mozgást az
ilyen személyeknél, vagy a város te-
rületén bárhol hajléktalanokat észlel-
nek.

Teljes létszámmal dolgozott a
VÜSZI hóügyelete is az elmúlt na-
pokban; 36 fővel és 8 munkagéppel
járták a városi utakat. A szombat reg-
gel kezdődött, és vasárnap késő dél-
előtt megszűnt havazás során az új,
nagy teljesítményű Mercedes típusú
szóró-toló gépet is bevetették. Míg a
közlekedési utakon elsősorban hóto-
lást alkalmaztak, a járdákon alternatív
szóróanyagot is használtak. 

A -18 fokos hideg, és a lehullott 15-
20 cm hó nem okozott problémát, a tö-
megközlekedés zavartalan volt, ami
viszont jelentősen megnehezítette a
munkát, hogy több helyen, így például
a Röges utcában a lakosok a járdáról,
illetve a kertekből a gépkocsi kiállá-
sokról a már letakarított úttestre hord-
ták ki a havat. A VÜSZI azt kéri, hogy
a jövőben az úttestre történő kihordás
helyett inkább a kupacolást válasszák. 

A VÜSZI munkagépeivel és a kézi

munkásokkal folyamatosan készenlét-
ben van, és ha kell, azonnal be tud
avatkozni. Amennyiben szükséges, az
emelkedőkön a hótolás mellett kő-
zuzalékos szórást fognak alkalmazni.
Erre várhatóan szükség is lesz, lap-
zártánk idején ugyanis ismét meg-
kezdődött a havazás, ami folytatódik
a hét hátralévő részében, s továbbra is
marad a -20 fok közeli hideg idő is. 

A téli időszakban kiemelt figyelem
kíséri az utak takarítását. Az ide vonat-
kozó kormányrendelet értelmében a

közutak kivételével az egyéb közterü-
leteket alternatív szóróanyaggal kell
csúszásmentesíteni. Ez a lakosságra is
vonatkozik! Az érintett helyeken,
járdákon, parkokban, növények kör-
nyezetében városunkban homokot és
kőzúzalékot használ a VÜSZI. Ezt bát-
ran választhatják a kertes övezetben
élő ingatlantulajdonosok is, de elfoga-

dott a sóder, a faforgács, a fahamu, a
fűrészpor és a nádfonat is erre a célra. 

A hóeltakarítás rendjét miniszteri
rendelet szabályozza, s városunkban is
ennek megfelelően haladnak a hó-
kotrók.  Eszerint az I. ütemben mindig
az autóbuszjáratok útvonalát teszik
használhatóvá, hogy a tömegközleke-
désben ne keletkezzen fennakadás. A
II. ütemben a városi gyűjtőutak és a
lakótelepi utak takarítása történik meg,
majd a III. ütemben végzik el a föld-
utak tisztítását. 

A VÜSZI feladata a kerékpárutak
és az önkormányzati tu-
lajdonú épületek előtti
járdák takarítása is, a
gyalogos közlekedési
utakat azonban azoknak
az ingatlantulajdonosok-
nak kell rendben tartani,
akiknek az ingatlana
előtt található. Ez egy-
aránt vonatkozik a kü-
lönböző cégekre és a
magánházakra is. A la-

kótelepeken és a társasházak esetében
a közös képviselők feladata a jár-
daszakaszok tisztántartásának, csú-
szásmentesítésének megoldása.

A Gödöllőn áthaladó országos köz-
utak takarítása a Magyar Közút Non-
profit Zrt-nek a feladata (Dózsa
György út, 3-as főút, Köztársaság út,
Isaszegi út, Állomás utca). 

jk

Fakivágás üzembiztonsági okokból

A közlekedés biztonsága miatt szükséges néhány fa kivágása Mária-
besnyőn, a vasútállomás területén. A MÁV a két vágány között lévő
fákat távolítja el, mivel azok veszélyeztetik a  vasúti közlekedést.

A munkálatokat a tervek szerint két részletben végzik el: február 13-17. kö-
zött, valamint február 20-24. között; 22.50-től hajnali 5.10-ig terjedő idő-
szakban dolgoznak majd, amikor az a legkevésbé zavarja a vasúti közle-
kedést. 

Kemény téli idővel köszöntött be a február

Nem a hó, inkább a hideg okoz gondot
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Közös közleményben foglalt
állást a Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége és a Magyar
Ebtenyésztők Országos Egye-
sülete a sokak által vitatott
eredményességű ebadóval
kapcsolatosan. Az eddigi ta-
pasztalatok azt mutatják, a
legtöbb település nem él a be-
vezetés lehetőségével.

„A Magyar Önkormányzatok Szövet-
sége és a Magyar Ebtenyésztők Or-
szágos Egyesülete üdvözli, hogy a
települések többsége nem vezeti be az
ebadót, így nem segíti elő, hogy több
kutya kerüljön az utcára, illetve men-
helyre.

Sajnos már decembertől, az ebadó
hírének megjelenésétől megfigyelhe-
tő volt a gazdátlan ebek számának nö-
vekedése. Számos menhelyen január-

ra már nem volt hely több kóborkutya
befogadására. 

A MÖSZ és a MEOE január elején
kiadott közleménye után a helyi és
országos sajtó is részletesebben fog-
lakozott az ebadóval, és több önkor-
mányzat is úgy nyilatkozott, hogy
nem tervezik azt bevezetni.

Megjegyzendő, hogy ebadót ma is
fizetnek a kutyatulajdonosok, még-
pedig a kötelező éves veszettség el-
leni védőoltás árában 260 forintot,
amit az állatorvosok a kormányhiva-
talnak utalnak át. Nem tisztázott
azonban, hogy ezt az összeget mire
használja fel a kormányhivatal.

A MÖSZ és a MEOE támogat min-
den olyan kezdeményezést, ami a fe-

lelős állattartást biztosítja. Vélemé-
nyük szerint egy olyan programot kell
kidolgozni, ami öt éven belül biztosít-
ja, hogy minden kutya mikrochippel
legyen ellátva, továbbá támogatni
kell a tenyésztésre nem szánt ebek
ivartalanítását. Csak ezt követően le-
het ebrendészeti hozzájárulást beve-
zetni úgy, hogy annak következmé-
nye ne a kóbor- és oltatlan kutyák
számának növekedése, hanem való-
ban az állatok jólétét elősegítő beru-
házások fedezete legyen.

Átdolgozást igényel a törvény ab-
ból a szempontból is, hogy egyaránt
alkalmas legyen a véletlen szaporu-
latok és a tenyésztési előírásoknak
nem megfelelő szándékos kutyasza-
porítás visszaszorítására is. 

A cél érdekében a  Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége és a Magyar
Ebtenyésztők Országos Egyesülete

március 20-án konferenciát rendez,
állatorvosok, menhelyek, önkor-
mányzatok és ebtenyésztők részvé-
telével, majd szakmai anyagot készí-
tenek, amit  a törvényalkotók részére
is eljuttatnak.”

A nyiltakozatot dr. Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke és Korózs
András, a Magyar Ebtenyésztők Or-
szágos Egyesületének elnöke írta alá. 

Mint azt lapunkban már többször is
megírtuk, az önkormányzat Gödöllőn
sem kíván élni ezzel a bevételi lehető-
séggel.

(k.j.)

A Szent István Egyetem és a
gödöllői térség középiskolái
egyaránt fontosnak tartják,
hogy a mindenkori érettségiző
korosztály tagjai pontos isme-
retek, alapos tájékozódás bir-
tokában válasszanak felsőfokú
tanulmányaik folytatásához
szakot és intézményt. E közös
felelősség jegyében, a SZIE
külkapcsolati rektorhelyette-
sének, Csákiné Michéli Erika
egyetemi tanárnak a kezdemé-
nyezésére találkoztak február
1-jén az egyetem székhelyén a
Madách Imre Szakközépisko-
la, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium, a Református Lí-
ceum és a Török Ignác Gimná-
zium, továbbá péceli és isasze-
gi középiskolák igazgatói, kép-
viselői az egyetem vezetőivel.

A beszélgetésen Gémesi György pol-
gármester is részt vett, aki örömmel
köszöntötte a kezdeményezést, hiszen
Gödöllő jelenében és jövőjében is
meghatározó jelentőségű az egyetem
szellemi kisugárzása és munkáltatói
szerepe.

Az intézmény oktatási és kutatási
stratégiáját, a gödöllői karokon is

több tudományterületet átölelő kép-
zési kínálatát Solti László rektor és
Beke János oktatási rektorhelyettes
ismertették. A SZIE 2010-ben elnyert
Kiváló Egyetem címe az intézmény
minőségi oktatási törekvéseinek fon-

tos eredménye. A munkaerőpiac is
visszaigazolja az egyetemi képzés
magas színvonalát.

Az egyes szakokról, képzési szin-
tekről és felvehető létszámokról, az
oktatás specialitásairól Füleky
György, a Mezőgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Kar (MKK) megbí-
zott dékánja, Szabó István, a Gé-
pészmérnöki Kar (GÉK) dékánja és
Villányi László, a Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Kar (GTK) dé-
kánja adott részletesebb tájékoztatást.
Mint megtudtuk, a Gödöllőn legré-

gebb óta működő MKK öregdiákjai
között egy-egy család több generáci-
óját is felfedezhetjük. A Gépészmér-
nöki Kar korszerűsített és vadonatúj
tanműhelyeit valamint laboratóriu-
mait elsők között vehetik majd bir-

tokba a gólyák. A GTK több tanára a
térség középiskoláiban is tanít, a kar
által indított szakok többségén pedig
ma is a költségtérítéses képzést válla-
ló hallgatók tanulnak.

A középiskolás fiatalok sokoldalú
tájékoztatását szolgálják a kari nyílt
napok, és az egyetemi hallgatói ön-
kormányzat (EHÖK) kezdeményezé-
sére indult Vissza a sulidba! akció is,
amiben egyetemista fiatalok felkere-
sik volt iskolájukat, segítendő az
érettségi előtt állók pályaválasztását.
Az utóbbiról Nagy Dániel, az EHÖK
elnöke adott tájékoztatást. 

A február elsejei találkozó több
résztvevője is jelezte, hogy a követke-
ző napok szülői értekezletein meg-
osztják a SZIE-n szerzett informáci-
óikat az érdeklődőkkel.

*
Fontos tudnivaló hogy – az egye-

temi találkozót követő napon – a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ok-
tatásért Felelős Államtitkársága feb-
ruár 24-én éjfélig meghosszabbította
az eredetileg február 15-i felvételi je-
lentkezési határidőt, ily módon nyújt-
va lehetőséget a tanulóknak és család-
juknak arra, hogy minél megfontol-
tabban dönthessenek a továbbtanulás-
ról, aminek a feltételei – mint a sajtó
híradásaiból kiderült – a múlt évihez
képes lényegesen változtak.

(l.t.)

Az ÁFA-emelés miatt változnak a
helyközi viteldíjak. A 86/2011. (XII.
29.) számú NFM miniszteri rendelet
az ÁFA emelés mértékével, átlagosan
1,6%-kal módosította a helyközi vi-
teldíjakat, ezért 2012. február 1-jétől
többet kell fizetniük azoknak, akik
HÉV-vel utaznak.

A BKV közleményben tájékoztatta
az utazókat az emelésről. Mint írták, a
társaság viteldíját minden esetben a
Fővárosi Közgyűlés határozza meg.
Ennek ármegállapító rendelete értel-

mében a közigazgatási határon kívüli
utazások esetében a környéki autóbu-
szokon és a HÉV-en a belföldi köz-
forgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás és helyközi (távolsá-
gi) autóbusz-közlekedés, valamint a
nevelési-oktatási intézmények által
rendelt belföldi autóbusz különjára-
tok legmagasabb díjairól szóló, min-
denkor hatályos miniszteri rendelet-
ben foglalt árakat kell alkalmazni.

(b.z.)

A BKV mellett a MÁV és a Volán já-
ratain sem utazhatnak majd kedvez-
ménnyel a korhatár, azaz a 62 év
alatti, illetve a rokkantsággal élő
nyugdíjasok: egyes társaságok már
most sem fogadják el az olcsóbb uta-
zásra jogosító igazolványokat. A
mozgássérültek érdekvédelmi szerve-
zete hazai és nemzetközi fórumokon
is jogorvoslatot kért a szerintük igaz-
ságtalan döntés miatt.

Hegedűs Lajos, a Mozgáskorláto-
zottak Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége (MEOSZ) elnöke szerint az
utazási kedvezmények megszűnése
300 ezer rokkantnyugdíjast érint,
akiknek áprilistól 40-45 százalékkal
kell többet fizetniük a bérletekért.
Példaként elmondta, az a 62 éves
nyugdíjas, akinek havi 200 ezer forint
nyugdíja van, jogosult lesz az kedvez-
ményre, egy 61 és fél éves rokkant-
nyugdíjas a 40 ezer forintjából csak a
teljes árú bérletet veheti meg ezután.
Ez a BKV esetében jelentős különb-
ség, mert a kedvezményes bérlet 3700
Ft, a teljes árú viszont 9800 Ft kerül.
Az utazási kedvezmények megszün-
tetése miatt a MEOSZ beadvánnyal
fordul a strasbourgi Emberi Jogi Bí-
rósághoz, az ombudsmanhoz, az Al-
kotmánybírósághoz és az ENSZ-hez.

A mozgáskorlátozottakat a decem-
berben elfogadott változások más te-

rületen is rendkívül negatívan érintik.
Így például nem lesz lehetőségük arra
sem, hogy egyéni vállalkozóként ki-
egészítő vállalkozási tevékenységet
folytassanak – erre szintén Hege-
dűs Lajos hívta fel a figyelmet a múlt
héten. Eddig ugyanis tényleges jöve-
delmeik után egy kedvező járulékot
fizethettek, ily módon vállalkozásaik
révén havonta körülbelül 40-50 ezer
forint kiegészítő bevételre tehettek
szert. Most azonban teljes jogú vállal-
kozóvá váltak, így a minimálisan fi-
zetendő járulékuk 57.700 forint, adott
esetben egy 40.000 forintos bevétel
mellett.

A szervezet továbbá a jövede-
lemkorlát bevezetését is kifogásolja,
eszerint ugyanis a legsúlyosabb
helyzetben lévő rokkantnyugdíja-
sokra is vonatkozik, hogy amennyi-
ben a jövedelem három hónapon ke-
resztül meghaladja a minimálbér
150 százalékát, úgy a rokkantsági
ellátás a negyedik hónaptól meg-
szüntetésre kerül. Így például Hege-
dűs szerint előfordulhat, hogy ha
valaki idénymunkát vállal, és három
hónapon át 130 ezer forintot keres,
akkor azt követően az ellátást akkor
is megvonják, ha az év hátralevő
részében egyáltalán nem tud dolgoz-
ni.

A MEOSZ elnöke a sajtóban úgy
nyilatkozott, a rokkantnyugdíjaso-
kat hátrányosan érintő törvénymó-
dosítások miatt az Alkotmánybíró-
sághoz, az állampolgári jogok or-
szággyűlési biztosához és az Emberi
Jogok Európai Bíróságához fordul-
nak.

Az elmúlt hetek felháborodási
hullámát követően a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium (NFM) a na-
pokban bejelentette, hogy a megvál-
tozott jogszabályi feltételek alapján
felülvizsgálják az utazási kedvez-
mények rendszerét a korábbi rok-
kantnyugdíjasok esetében is.

A tárca az utazási kedvezmény
igénybevételére jogosító, egészség-
károsodással összefüggésben meg-
állapítható ellátások megnevezésé-
nek a hatályos törvényi szabályozás-
hoz igazítására tesz javaslatot.

Az NFM tájékoztatása szerint a
2011-ben kiállított „Nyugdíjasok
utazási utalványa” 2012. március
31-éig korlátozás nélkül használható
kedvezményes utazás igénybevéte-
lére. Az ezt követő időszakra vonat-
kozó kedvezményekről a tervek sze-
rint még februárban döntést hoznak.

Arról nincs hír, hogy a többi, a
rokkantnyugdíjasokat érintő törvény
esetében terveznek-e hasonló lépést.

(b.j.)

Ha kell, nemzetközi szinten kérnek jogorvoslatot

Mozgáskorlátozottak: Több hátrány

Meghosszabbították a felvételi jelentkezés határidejét 

Partnerség a továbbtanulók érdekében

HÉV: ÁFA-emelés miatt változnak a viteldíjak

Drágábban utazhatunk

Megoldást kell keresni az ebadóra 

A MÖSZ-MEOE közleménye
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Nőnapi ajándékkosár nem csak hölgyeknek!

XX. Jubileumi műsor 
Az előadások időpontja:

2012. március 7., szerda: 16, 18 és 20 óra

2012. március 8., csütörtök: 16, 18 és 20 óra

Helyszín: Művészetek Háza színházterme

Jegy: 400.-Ft/fő

Jegyek már kaphatók a Művészetek Háza Gödöllő
Belvárosi Jegyirodájában (Gödöllő, Szabadság út 6.)

Bővebb információ a következő lapszámunkban olvasható!

A rendezvény a “Híres Hölgyek Gödöllőn, 2012 a
Nők éve” programsorozat nyitó eseménye

A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ íróköre,
az IRKA 2012-ben második al-
kalommal hirdeti meg prózaíró
kurzusát. Az írókurzus azok-
nak szól, akik szeretnének
megtanulni írni – vagy egyene-
sen íróvá szeretnének válni.
Ezúttal elsősorban fiatalok –
akár középiskolások számára
szabjuk az előadásokat, de ter-
mészetesen az idősebbeket is
szeretettel látjuk.

A 10 hetes kurzuson részt vevők el-
sajátíthatják azokat az írói megoldá-
sokat, melyek alapul szolgálnak

majd, ha tovább akarnak lépni, és ko-
molyabban is az írással akarnak fog-
lalkozni. Az írás ugyanis egyfajta
készség. Méghozzá fejleszthető kész-
ség.

Az összesen 10, egyenként 2 óra
hosszúságú foglalkozás különböző
alapvető írástechnikai kérdéseket jár
körül a karakterek kidolgozásától a
párbeszédíráson keresztül az újra-
írásig bezárólag. 

A tematika legvégén a kezdő írók
tanácsokat, útmutatást kapnak azzal
kapcsolatban, hogyan érdemes az írói
pályán elindulni. Az elméleti részt
helyben, illetve otthon elvégzendő
gyakorlatok egészítik ki.

A kurzus vezetője, Galántai Zol-
tán több mint húsz éves írási és ok-
tatási tapasztalattal rendelkezik. Kö-
zel két tucat szépirodalmi, tudomá-
nyos és tudományos-fantasztikus
könyv szerzője vagy társszerzője;
többek között a Szépírók Társasága
és a Magyar Írószövetség tagja. 

A kurzus kezdete: 2012. február
20., hétfő 18 óra 

Helyszín: Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központ

Jelentkezni és további információt
kérni az Irka vezetőjétől, Istók An-
nától lehet: istoka@gvkik.hu

Jelentkezési határidő: 2012. feb-
ruár 15.

A kurzus csak minimum 10 fő je-
lentkezése esetén indul el. A kurzus-
előadások hétfőnként lesznek, heti
rendszerességgel, a korábbi kezdés
megbeszélés függvénye.                     ia

Idén február 1-jén, 18. alka-
lommal rendezte meg a gödöl-
lői Hajós Alfréd Általános Isko-
la névadójának tiszteletére a
hagyományos Hajós Napot.

Meghívott vendég volt a Magyar
Olimpiai Akadémia főtitkára, Dr. Ja-
kabházyné Mező Mária, Sákovics-
né Dömölky Lídia olimpiai bajnok
tőrvívó, az Év atlétaedzőjének meg-
választott Benkő Ákos, a londoni
olimpiára készülő Deák Nagy Mar-
cell, aki az iskola egykori tanulója és
Pintér Zoltán alpolgármester.

Az intézmény diákjai, valamint
másik négy meghívott iskola tanulói
szellemi vetélkedőn mérték össze ab-
béli tudásukat, hogy az olimpiák tör-
ténetéből ki a felkészültebb. 

Ezen a viadalon az 1. helyen a zug-
lói Hajós iskola, megosztott 2. helyen
a gödöllői Erkel, a pesterzsébeti és a

gödöllői Hajós iskola
egyik csapata, a 3. he-
lyen szintén a gödöllői
Hajós másik csapata,
míg a 4. helyen a Petőfi
iskola diákjaiból összeál-
lított csapat végzett.

A szokásokhoz híven
az iskola tanulói a 134
évvel ezelőtt született
Hajós Alfrédról össze-
állított műsorral is ké-
szültek, valamint házi

úszóverseny és sportbaj-
nokság is színesítette a
napi programot.

A Hajós napi program
keretében a Borovitz há-
zaspár vándorkiállítása is
megtekinthető volt, ami
az 1908-as, 1948-as és a
közeli 2012 londoni
olimpiákat dolgozta fel.

Kép és szöveg: tl

A GreenDependent Fenntart-
ható Megoldások Egyesület  a
múlt évben hirdette meg a  Kis-
lábnyom kampányt, amelynek
célja, hogy a háztartások ener-
giatudatosságát és energia-
hatékonyságát növelje, és nép-
szerűsítse a klímabarát, szén-
szegény életmódot. 

A kampány keretében az egyesület in-
formális képzéseket tartott, amelye-
ken összesen több mint 250 család
vett részt. A tanulási folyamat során
bemutatták, hogy egy társadalom 
energiafogyasztását nem csupán az
energiához kapcsolódó szokások,
azaz például a fűtés, világítás, köz-
lekedés befolyásolják, hanem az is,
hogyan étkezünk és hogyan töltjük
szabadidőnket. 

A képzések után a helyi klíma-koor-
dinátorok, valamint a rendszeresen
megjelenő elektronikus Kislábnyom
hírlevél és kiadványok támogatnak
minden érdeklődőt az energia-
takarékos és klímabarát életmód meg-
valósításában. 

A program másik, jelentős állo-
mása az energiatakarékossági ver-
seny, amelyhez folyamatosan lehet
csatlakozni. 

A nemzetközi energia-megtaka-
rítási verseny először kerül meghirde-
tésre  Magyarországon,  több család-

ból álló közösségek számára – pár-
huzamosan további 15 európai or-
szággal. 

A verseny során a résztvevőknek –
a regisztráció után – a következő-
ket kell tenniük: 

1. a játék ideje alatt minden hónap
elején le kell olvasniuk és az online
karbon-kalkulátorban feljegyezniük
mérőóra állásaikat. A kalkulátor a
gépkocsi/közlekedési szokásokra, il-
letve az élelmiszerfogyasztásra is
rákérdez; 

2. a meghirdetett 2 online feladatot
megoldani. A második feladatként be-
küldendő online tudáspróba részletei
már elérhetőek a honlapon, míg a har-
madik február végén kerül meghir-
detésre. (Az első feladat egy háztar-
tási energia audit volt.) 

3. Aki extra pontokat szeretne el-
érni, azok megoldhatják a szorgalmi
feladatok egyikét. 

Azok a háztartások, akik ezen kívül
is vágynak kihívásokra, a játék folya-
mán plusz pontokat szerezhetnek né-
hány kreatív, a család minden tag-
jának közreműködésével megoldott
feladat elkészítésével. Ezekkel bár-

mely háztartás ja-
víthatja is akár a
versenyben a köte-
lező feladatok
megoldásával ki-
vívott helyezését.

A második szorgalmi feladat kereté-
ben klímabarát utazási/közlekedési
terv készítésére ösztönözzük a csalá-
dokat a kevesebb autóhasználat érde-
kében. 

A folyamatosan feltöltött fogyasz-
tási adatokat és a beküldött felada-

tokat egy szakmai zsűri pontozza. A
legjobban szereplő, legkörnyezettu-
datosabb háztartások a megtakarítás
mellett értékes nyereményeket is kap-
nak: A++ energiaosztályú hűtőszek-
rény, laptop, kerékpár, környezetbarát
családi nyaralás és környezetbarát
termékeket tartalmazó ajándékcso-
mag. A győztes háztartások a nyere-
ményeket személyesen vehetik át a
2012 májusában megrendezésre kerü-
lő záró rendezvényen. 

Fontos, hogy mindenki minél
előbb regisztráljon, mert annál na-
gyobb az esélye a nyeremények meg-
szerzésének! 
Regisztrálni a http://kislabnyom.hu
címen lehet. 

A versenyben való részvétel in-
gyenes, bármely közép-magyarorszá-
gi háztartás számára nyitott, előzetes
tudás nem szükséges!

A múlt héten szombaton immáron 3. alkalommal rendezték meg a gödöllői
Esküvő Kiállítást az Erzsébet Királyné Szálloda nagytermében. Kiállítók
és érdeklődők egymásra találását a hirtelen hidegre és havasra fordult
időjárás sem tudta megakadályozni, bár több kiállító is azt mondta, hogy
az idén érezhetően kevesebben látogattak el a rendezvényre. 

A szálloda emeleti báltermében szép ruhák, kiegészítők, torták és szolgál-
tatások között lehetett „válogatni”, valamint fiatal hölgyek bemutatá-
sában is meg lehetett tekinteni a legújabb divat szerint készült ruhákat.
(t.a.)

Író kurzust indít az IRKA

A prózaírás művészete

Kislábnyom háztartási energiatakarossági verseny 

Továbbra is lehet jelentkezni

A 134 éve született névadóra emlékeztek

Színes program a hagyományos Hajós napon
Esküvő Kiállítás a szállodában
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Különös és remek ötletre épül
Nógrádi Gábor ifjúsági regé-
nye, a Pete Pite. Mi lenne, ha a
felnőtt és a gyerek egyszer
csak helyet cserélnének? Az
apuka egy szép (?) reggelen ar-
ra ébredne, hogy a saját tizen-
egy és fél éves fia külsejét vi-
seli, a gyerek, Péter, vagyis Pi-
te pedig arra, hogy pontosan
olyan a megjelenése, mint a
saját apjának.

A hangjuk is, a gyerek- és a felnőtt-
hang felcserélődött. Mindenki azt hi-
heti tehát, hogy az egyikük a másik, s
a másikuk az egyik. Egyedül a szom-
szédnak a kutyáját nem sikerül meg-
téveszteniük, az szagról nagy bizton-
sággal kiválasztja, ki kicsoda, de
mindenki mást igen. Hisznek a külse-
jüknek a tanárok az iskolában, a kol-
légák a munkahelyen, de még az
orvos, aki nem először vizsgálja egyi-
küket, sem fog gyanút. 
Mindössze furcsállnak ezt-azt. Cso-
dálkoznak egy és máson. Hiszen a két
külsejét tekintve felcserélődött sze-

mélynek a lelke, az érzelmei, a modo-
ra, a tudása maradt olyan, mint volt.
Másként nem is lenne semmi értelme
a cserének. Mondhatni, nem is be-
szélhetnénk cseréről, ha bensőleg is
megváltoztak volna. Az a veleje a tör-
ténteknek: egy gyerek próbálja ki,
milyen is felnőttnek lenni, a felnőtt
pedig térjen vissza a gyerekkorba,
amit már egészen elfelejtett.
Pite és az apukája között rendszeres
volt a vita, a vádaskodás: könnyű ne-
ked, mert gyerek vagy! És viszont: mi
gondja-baja is lehet egy felnőttnek?!
Igen, úgy gondolják, hogy a másik-
nak könnyebb az élete? Tessék, pró-
bálja ki! Megtudhatjuk a regényből,
hogyan is boldogul a harminckilenc
éves dr. Pete Ádám az általános isko-
la padjában, az órákon, a tanárokkal,
a társakkal, a tizenegy és fél éves Pete
Péter pedig egy munkahelyen, ami ez
esetben egy tévécsatorna szerkesz-
tősége. Ahol ő vezető munkatárs.
Döntéseket kell hoznia. Javaslatokat
tenni. S még mi minden más próbaté-
tel vár rá!
Minden jó, ha jó a vége. Noha csetlet-

tek-botlottak nem keveset a nem
megszokott terepeken, végül is nem
történt semmi jóvátehetetlen. Némely
dolgot helyre kell majd hoznia a fel-
nőtté, illetve gyerekké visszaváltozó-
nak. Azonban történtek olyan lépések
is, amelyeknek az előnyét élvezheti a
saját közegébe visszatérő. A legfőbb
haszna a kalamajkának pedig: azon-
túl jobban megértik majd egymást.
Hiszen megtapasztalták: sem gyerek-
nek, sem felnőttnek lenni nem
könnyű. De szép.
(Nógrádi Gábor: Pete Pite)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A nagy helycsere

A hölgyeket helyezi a közép-
pontba az idén Gödöllő.  A ren-
dezvénysorozat nyitó eseménye
a hagyományos nőnapi műsor
lesz, amit március 7-én és 8-án
mutatnak be a Művészetek Házá-
ban. A színházi előadások is a
nők köré épülnek. Márciusban
két produkciót láthat majd a
közönség, de az év hátralévő ré-
szében is népszerű műveket te-
kinthetnek meg, s természete-
sen mindegyikben jelentős 
szerep jut a gyengébb nem kép-
viselőinek. 

Március 18-19-én a Művészetek Háza
nagyszínpadán ismét megtekinthetik
a Kabaré című musicalt, amit a Gö-
döllői Fiatal Művészek Egyesülete a
múlt évben mutatott be óriási sikerrel.

A z 1930-ban, Németországban ját-

szódó darab főszereplője  Clifford
Bradshaw, a fiatal amerikai regény-
író, aki Szilveszter éjszakáján érkezik
Berlinbe. Szinte azonnal magával ra-
gadja a pezsgő éjszakai élet, a ka-
barék világa. Megismerkedik egy kü-
lönös angol lánnyal, Sallyvel, a Kit
Kat Klub feltörekvő ifjú énekesnő-
jével. A lány hozzáköltözik és meg-
kezdődik viharos együttélésük, mely
minden kötöttségtől és előítélettől
mentes, éppúgy, mint a szűk közeg,
amelyben élnek. Csakhogy Berlin ek-
kor már nem csupán a művészek és
bohémek fővárosa, hanem a fasizá-
lódó Németországé is: a vidám hét-
köznapokba észrevétlenül beszivárog
a rettenet, és az addigi kívülállókat
választásra kényszeríti.

A Kabaré történetének alapját
Christopher Isherwood Goodbye to
Berlin (Isten veled, Berlin) című no-
vellafüzére szolgáltatja, mely az író
Berlinben töltött éveinek (1929-
1933) élményanyagából ihletődött.

Joe Masteroff szövegkönyvéből –
Fred Ebb dalszövegeivel és John
Kander zenéjével – nagysikerű
Broadway-musical született 1966-
ban, de a darabot Bob Fosse 1972-es
filmfeldolgozása tette világszerte
ismertté.

A gödöllői előadásban Neumann
Balázs és Miklós Krisztina szemé-
lyesíti meg Cliffet és Sallyt, a főbb 
szerepeket pedig Herczenik Anna,
Géczi András, Hábetler András,
Békefi László és Baranyai Orsolya
alakítja. 

Az bemutató különlegessége, hogy
a zenei részek a Hot Jazz Band elő-
adásában szólalnak meg, a darab ze-
nei rendezése is a kiváló zenekar tag-
jának, Fodor Lászlónak a munkáját
dicséri. 

Néhány nappal később, március
24-25-én a Barokk Színházban Sisi
királyné címmel mutatják be azt a
különleges daljátékot, ami Németh
Pál állított színpadra. A történet
1867-ben, Gödöllőn játszódik, ami-
kor is császári pár a magyar királyi
koronázási ünnepségek keretében
Gödöllőre látogat, s Andrássy gróf a
magyar nemzet koronázási ajándé-
kaként átadja nekik a kastélyt a hozzá

tartozó birtokkal együtt. A kastély ezt
követően Erzsébet királyné kedvelt
pihenő rezidenciája lett. A darab zenei
betéteit, amelyeket a Savaria Barokk
Zenekar szólaltat meg, a rendező
Erkel Ferenc, Johann Strauss, Franz
Schubert, Johannes Brahms és Joseph
Haydn műveiből állította össze.

Sisi szerepét Ducza Nóra, Ferencz
Józsefet Jekl László, Andrássy grófot
pedig Szerekován János alakítja. 

Az év hátralévő részében a számta-
lan tervezett program közül több szín-
házi előadás is vár az érdeklődőkre.

A Múzeumok Éjszakáján a Városi
Múzeum udvara változik ismét szín-
paddá. A Garabonciás társulat előadá-
sában ez alkalommal Shakespeare:
Windsori víg nők című komédiáját
mutatja be, június 24-én  pedig a Ki-
rályi Kastély parkjában a Waldorf is-
kola színjátszóinak köszönhetően
szintén egy Shakespeare mű, a Szent
Iván éji álom elevenedik meg. 

A szintén rendkívül népszerű gö-
döllői rendezvény, a Barokk Kastély-
napok részeként is egy különleges
művet, Mozart Varázsfuvoláját láthat-
ja majd a közönség. A darabot a gö-
döllői Szkolatábor színtársulata adja
elő. 

A Nők éve programsorozatban nem
csak a színjátszásnak jut jelentős sze-
rep, hanem nagy alakjának, Blaha 
Lujzának is. A Nemzet Csalogányára
emlékezik a Gödöllői Városi Mú-
zeum márciusban nyíló időszaki kiál-

lítása is. Ennek egyik különleges-
sége lesz az a művésznőt ábrázoló
mellszobor, ami a Művészeti Szak-
szervezetek Szövetségének székhá-
zából érkezik városunkba. 

Bory Jenő szobrászművész alko-
tásának eredetije Blaha Lujza szülő-
városa, Rimaszombat főterén áll (ké-
pünkön). A 63 cm magas alkotás Pé-
csi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas
színművész segítségének köszönhe-
tően lehet a kiállítás része.                  jb

Híres hölgyek Gödöllőn – Nők éve 2012

Színpadon is nők

Az idei esztendő gazdag kí-
nálattal várja a képzőművészet
iránt érdeklődőket. A gödöllői
kiállítóhelyeken folyamatosan
egymást váltják a különböző
tárlatok. A Levendula Galé-
riában ismét új kiállításra ké-
szülnek, de akad nézegetni va-
ló a Városháza földszinti kiállí-
tótermében is.

A Levendula Galériában  február 18-
án, szombaton 17 órakor nyílik meg
Posztobányi  Péter festőművész ki-
állítása. 

Posztobányi Péter  Székesfehér-
váron kezdett festeni, ezután Pesten a
Dési Huber István Képzőművészeti
Körben  végzett stúdiumokat, majd a
főiskolán Molnár Sándor tanítványa
volt. 

Munkáit városunkban is már több
alkalommal láthatta a nagyközönség,
önálló kiállításon és a GÖMB alko-
tócsoport tagjaként egyaránt találkoz-
hattak alkotásaival. 

A kiállítást Galambos Ádám, az
Asztali Beszélgetések Kulturális
Alapítvány kuratóriumának elnöke

nyitja meg, s ahogy az a Levendula
Galériában szinte már hagyomány, a
megnyitó mellé jó zene is társul. Erről
Borbély Tamás, Csúr Gábor és De-
recskei András gondoskodik, míg
Somlai Tamás nemes boraival teszi
barátivá a rendezvény hangulatát. A
kiállítás március 28-ig várja az ér-
deklődőket. 

A Városháza földszinti galériája az

idén is nyitva áll az alkotók előtt. Je-
lenleg Maksa Márta alkotásait lát-
hatják az érdeklődők. A festő 2006-
ban költözött Gödöllőre. Képeit a ter-
mészet szeretete ihlette.                     jb

Városi kiállítások

Gazdag kínálat

Részlet a Kabaré c. előadásból
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Siklódy Lőrinc köztéri
alkotásai közül többet is
megsemmisítettek a II. vi-
lágháborút követően. Erre a
sorsra jutott az egykori,
eredeti Cserkész-szobor is,
ami szintén az ő alkotása
volt.

A szobrot az 1933-as gö-
döllői Cserkész Világtalál-
kozó, a Jamboree 10. évfor-
dulója alkalmából állították
fel a Testőrlaktanya előtt. A
szobrászművész Budapes-
ten, a Százados úti Művész-
telepen készítette el az em-
lékművet, amihez a szem-
ben lévő polgári iskola, 20.
sz. Erődi Ödön cserkész-
csapat tagjai, Bellanovich
Iván, Bokody József és
Szőnyi Béla cserkészek áll-
tak modellt. A szobrot
1943. október 17-én leplez-
ték le, de a háború miatt
ebből az alkalomból nem
rendezhettek olyan ünnep-
séget, mint amit szerettek
volna. Az alkotás mind-
össze öt évig állt a helyén,
1948-ban, a mozgalom megszüntetése után ledöntötték, majd a szobornak és
a talapzatnak egyaránt nyoma veszett. Később csak ez utóbbi került meg. 

A rendszerváltás után újraéledő cserkészmozgalom a régi talapzatra új
szobrot keresve döntött Kisfaludy Stróbl Zsigmond „Cserkészfiú” című
kisplasztikájának felnagyítása mellett. Az 1929-ben készült, 50 cm-es szo-

bor felnagyítását Kisfalu-
dy Stróbl egyik tanítvá-
nya, Paál István készí-
tette el. 1993-ban, a Jam-
boree Emléktábor kereté-
ben, a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központban
megrendezett cserkészki-
állításon mutatták be az
új cserkészszobor gipsz-
modelljét. A szobrot a
megtalált régi poszta-
mensre állították fel és
1994. április 24-én, Szent
György napján, a cser-
készek védőszentjének
ünnepén több mint ezer
cserkész és több száz gö-
döllői lakos jelenlétében
dr. Surján László, a Ma-
gyar Cserkészszövetség
elnöke és dr. Gémesi
György, Gödöllő város
polgármestere avatta fel.
A talapzatra a cserkész-
mozgalom meghatározó

személyiségeinek domborművei kerültek: Robert és Olave Lord Baden
Powell – a nemzetközi cserkészmozgalom alapítói, Lindenmeyer Antónia az
1939-ben szintén Gödöllőn megszervezett leány cserkész világtalálkozó, a
Pax Ting szervezője, és gróf Teleki Pál – a gödöllői Jamboree szervezője.

(ny.f.)

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

A gödöllői cserkészszobrok

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ame-
lyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk ma-
radt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tud-
hatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a fest-
mények, fényképek őriztek meg számunkra. 

Tisztelgés az igaz emberek előtt

Raoul Wallenberg-emlékév
Raoul Wallenberg születésé-
nek 100. évfordulóját Svéd-
ország és Magyarország is em-
lékév megrendezésével ün-
nepli.

Magyarország német megszállását
követően egyre riasztóbb hírek kerül-
tek napvilágra a magyarországi zsidó-
ság sorsáról. A svéd külügyminiszté-
rium, az Egyesült Államok stockhol-
mi nagykövete és a háborús menekül-
tekkel foglalkozó amerikai kormány-
szervezet, a War Refugee Board meg-
bízásából a magyar származású Lauer
Kálmán export-import vállalkozásá-
nál üzletemberként dolgozó, útjai so-
rán Budapestre is eljutó Raoul Wal-
lenberget kérték fel a budapesti men-
tőtevékenység megszervezésére. Így
lett a svéd nagykövetség másodtitká-
ra.

Wallenberg a diplomáciai érintke-
zés szokásos formáit messze megha-
ladó módon küzdött az emberéletek
megmentéséért. Mindenhová eljutott,
ahol segíteni lehetett és kellett. Hatá-
rozott fellépése és egyéniségének va-

rázsa feledtette ellenségeivel, hogy ő
is ugyanolyan védtelen és kiszolgál-
tatott, akár védencei. Embermentő
küldetésének teljesítése közben Wal-
lenberg a háború utáni viszonyokra is
gondolt, és az újjáépítéssel kapcsola-
tos gazdasági terveket dolgozott ki.
Ezek tárgyalására készült, amikor
1945. január 17-én munkatársai utol-
jára látták három szovjet katona kísé-
retében „Nem tudom, vendég va-
gyok-e vagy fogoly” – mondta, mi-
előtt végleg elköszönt.

A svéd diplomata és segítői életü-
ket kockáztatva állítottak ki schutz-
passokat vagyis menleveleket, me-
lyek zsidó családok tízezreit mentet-
ték meg a nácik úgynevezett „végső
megoldásától”. Raoul Wallenberg
emlékét számos emléktábla, kegyhely
és szobor, valamit a Világ Népeinek
Igaza elismerés is őrzi. A Raoul Wal-

lenberg Év keretében számos prog-
ram és kiállítás emlékezik majd a
svéd diplomatára. 

A II. világháború idején sokan pró-
báltak segíteni a magyarországi zsi-
dóságon. Köztük a Gödöllőn élő dr.
Leo Tschoell is, akiről nagyon keve-

set tudunk. Meránban született, ott ta-
nult és nőtt fel, majd Grazban egy kis

céget alapított, amely kegytárgyak
készítésével, és árusításával foglalko-
zott. (Ez a grazi Opera közelében levő
kis üzlet még a 2000-es év elején is
működött.) 

1944-ben Magyarországon a ma-
gyar „nyilaskeresztes párt” jutott ha-
talomra, amely támogatta a zsidók el-
hurcolását. Leo Tschoell, aki az An-
schluss elől menekült el Ausztriából,
ekkor a Kossuth Lajos u. 44. alatt la-
kott sok, segítségét kérő zsidót rejtett
el otthonában. 

Állítólag a bíróságon dolgozott, s
titkos feladata volt, hogy Kassa és
Gödöllő között mentsen mindenkit,
aki rászorult.

Nyomdájában sok száz hamis iratot
készített, földalatti antifasiszta szer-
vezetet alakított, s egyre több rászo-
rultat juttatott ki ilyen hamis személy-
azonossági irattal külföldre, és men-
tette meg életüket a svájci és pápai
követségeken keresztül. Később, eze-
ket a hamis iratokat felhasználva a
gyűjtőhelyekről is hozott ki deportá-
lásra egybegyűjtötteket. 

A Kossuth utcai házat az ötvenes
évek elején adta el a Zeke családnak,
akik kezdetben, a ház udvarba nyúló
részében laktak, míg dr. Tschoell és
nála jóval fiatalabb felesége valamint
a házvezetőnőjük a ház utcai részé-
ben. Gödöllőt 1956-ban hagyták el.
Özvegye ma is Bécsben él. dr. Leo
Tschoell 1968-ban kapta meg az
„igaz ember a nemzetek között” cí-
met, emlékét a jeruzsálemi Yad Va-
shemben őrzik.

(A dr. Leo Tschoellről szóló beszá-
molóért köszönet illeti Halászné Vá-
radi Ildikót.)

Források: Wikipédia
XX. század: Az üldözött magyar

zsidók mentése
Unokaöccse: Norbert Tschoell (München)

szóbeli közlése.

Raoul Wallenberg

dr. Leo Tschoell

2012 februárja egy nappal hosszabb,
az idei ugyanis szökőév. A szökőévek
beiktatása azért szükséges, mert az év
valóságos hossza, (ha pontosan szá-
mítjuk) 365 nap, 5 óra, 48 perc és 46
másodperc. Ez négy évenként csak-
nem egy nap eltolódást eredményez,
amit a szökőnap beiktatásával egyen-
lítenek ki. A még így is fennmaradó
pontatlanságot úgy igazítják ki, hogy
az évszázadok évei (pl. 1900, 2000
stb.) közül csak a 400-al oszthatók
szökőévek. Ezzel a módszerrel most
már 1 napos pontossággal biztosítha-
tó a naptár éve és a csillagászati év
együttfutása kb. 3300 évre.

A szökőnap február 24. Ennek oka
a római naptárban keresendő, amely-
ben Julius Caesar kihirdette, hogy „a
március kalendasa előtti 6. nap ket-
tőztessék meg”, mely a mai naptárunk
szerint február 23. napjának felel
meg, melyet a szökőnap követ.

A teljesen pontos meghatározás sz-
erint egy középnap a tropikus napév
365, 422-ed része. Egy csillagnap, va-
gyis egy csillag két delelése közt el-
telt idő 23 óra, 56 perc, 4.9 másod-
perc. A 16. századtól a csillagászok a
könnyebb számolás érdekében a na-
pok számát, számlálják. Egy közmeg-
egyezéssel kiválasztott dátumtól,
Kr.e. 4713. január 1-től a napokat fo-
lyamatos sorszámmal látták el, ezek
az úgy nevezett Julián-napok.

Egyébként a mai évbeosztás Au-
gustus császár rendeletére Kr. u. 18
óta használatos. Ő a korábbi, Julius
Caesar által Kr.e. 45-ben bevezetett
naptárrendszert pontosította. Mivel a
hiba okát sem Augustus, sem később
a 325-ös niceai zsinat nem szüntette
meg, a tavaszi napéjegyenlőség idő-
pontja a 16. század végére az eredeti
március 5. helyett már március 11-ére
esett. Ezért aztán XIII. Gergely pápa

1582-ben elrendelte, hogy október 4.
után 15-ét kell írni, és bevezette a
fenn leírt 400-as oszthatósági sza-
bályt.

(Forrás: www.katolikus.hu,
hu.wikipedia.org)

Szökőév és szökőnap
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Február 11‐én, 10.30‐12.00 között
Február 12‐én kizárólag előzetes

telefonos egyeztetés alapján: 
17‐18 óráig:

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: dr. Michalik László 
Tel.: 20/981‐3100.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:GAZDIT KERESŐ

KUTYA

Fekete keverék kislány
kutyusnak gazdát

keresek. 

Tel.: 70/576‐2479.

GAZDIT KERESŐ
KUTYA

Családi okok miatt
ajándékba adnám
féléves, keverék, 

tigrismintás, kan kölyök
kutyusomat. Kertes

házhoz ajánlom. 

Tel.: 20/553‐0609

Gazdát kereső kutyák, online

A Plútó Állatorvosi Rendelő hon-
lapján a Gödöllői Ebrendészeti Te-
leppel együttműködve létrejött egy
weboldal, ahol a menhelyen gaz-
dára váró kutyákat lehet megte-
kinteni. 

Bővebb információ: 
http://www.allatorvosgodollo.hu

A rendkívül hideg időjárási körül-
mények között az etetőre járó
madarak számára az energia
utánpótlása mellett a víz meg-
szerzése is létkérdést jelent.
Ezért is fontos, hogy a mag, az al-
ma és az állati zsiradék (cinke-
golyó, vaj, faggyú) mellett nap-
közben legalább néhány órán ke-
resztül folyékony halmazállapo-
tú vizet is találjanak a madarak
az etetők alapfelszereltségéhez
hozzátartozó itatókban.

A vizek befagyása a vízimadarak életét
is befolyásolja, ilyenkor a récék, ludak,
sirályok a jégpáncéllal fedett tavakról a
folyóvizekre költöznek vagy Európa dé-
lebbi és tengerparti régióiba vándorol-
nak, így ezek a fajok nem szorulnak rá a
segítségünkre (kivéve, ha sérültek, ami
viszont már a madármentés témakörébe
tartozik). 

Folyamatosan etessünk!
Azért jelent problémát a nagy forgalmú
etetők máról-holnapra történő felszá-

molása a szezon ideje alatt, mert így
nagy az esélye annak, hogy az ide szo-
kott madarak nem találnak elegendő ter-
mészetes élelemet. Ilyenkor, ha az éj-
szakai hőmérséklet - 10 fok körül vagy
ez alatt van, nagy az esélye annak, hogy
az éhező, legyengült madarak hajnalra
megfagynak. 

Itatás fagyok idején
Gyakori kérdés, hogy miként kivitelez-
hető a téli itatás, hiszen ilyenkor a víz
megfagy az itatótálcákban. Szélsőséges
időjárási körülmények között a kevés is
sokat jelent, ezért nem az a cél, hogy
egész nap víz legyen az itatókban. Ha
reggel kézmeleg vízre cseréljük az éj-
szaka képződött jeget, akkor ez legalább
néhány órán keresztül folyékony hal-
mazállapotú marad és az etetőn táplál-
kozó madarak tudnak belőle inni.
Ráadásul a víz hőmérsékletének csök-
kenésével megjelenő jéghártyát és vé-
kony jeget a madarak át tudják törni,
ami jelentősen kitolja az ivásra rendel-
kezésre álló időt.  

Néhány trükk a téli itatás meg-
könnyítéséhez: ha az itató napon van,
akkor a gyenge téli napsütés is késlelteti
a víz befagyását; télen különösen elő-
nyös a lágy műanyagból készült mű-

anyag virágalátét itatótálca, mert ebből
annak sérülése, eltörése nélkül eltávolít-
ható a jég; a jégtelenítés úgy a leg-
könnyebb, ha a kézmeleg vízből a jégre
és az edény hátuljára is csorgatunk egy
keveset; ha éjszakára egy követ teszünk
a kazánra, fűtőtestre, akkor ezt a felme-
legedett “indián radiátort” a jégtelenített
itató vizébe téve elodázható a befagyás;
ablakpárkányon, erkélyen, a házhoz kö-
zeli itatón – hosszabbító segítségével –
10-20W-os termosztátos (beállítható
hőmérsékleten automatikuson ki- és be-
kapcsoló) akváriumfűtővel kis költség-
gel folyamatosan fagypont alatti hőmér-
sékleten tartható az itató vize; kis itatók
vizében egy kevés cukor feloldása ter-
mészetes fagyállóként (ezért nem fagy
meg például télen az utcai standról áru-
sított narancs) kitolja a jégképződés ide-
jét, és plusz energia utánpótlást is jelent
a madaraknak (sót ilyen célra ne hasz-
náljunk, mert az életveszélyes a szá-
mukra); etetni-itatni erkélyen, ablakpár-
kányon is lehet; az etetőre kihelyezett
alma nem csak élelmet, de némi víz-

utánpótlást is jelent a madarak számára,
ha ez kőkeményre fagyott, csurgassunk
rá meleg vizet, hogy felpuhulva a gyen-
gébb csőrű madarak számára is meg-
könnyítsük a csipegetését.

Mesterséges odúkat az etetők kö-
zelébe!
A téli madárvédelem korántsem merül
ki a madarak táplálék és víz utánpótlásá-

nak biztosításában. Ennél jelentősen
többet tehetünk az odúköltő énekesma-
darakért azzal, ha odúkat telepítünk az
etetők közelébe. Ezek a fajok ugyanis a
közhiedelemmel ellentétben nem csak a
költési időszakban  használják a fák üre-
geit, épületek hasadékait. A cinegék és
verebek téli túlélési stratégiájának fon-
tos részét képezi a szélvédett, hőmér-
sékletileg kiegyensúlyozottabb éjszaká-
zóüregek akár közös használata is.

A kistestű (veréb méretű) madarak
normál testhőmérséklete – emberi
szemmel nézve – rendkívül magas,
41-43 fok között alakul. A nem vonuló
fajok, mivel nincs rá szükségük, nem
halmoznak fel jelentős mennyiségű, zsír
formájában tárolt energiatartalékot.
Ezért ezeknek a madaraknak a túlélé-
sében alapvető fontosságú, hogy a rövid
téli nappalokon, amikor még 8 órájuk
sincs a táplálkozásra, annyi élelmet ta-
láljanak és tudjanak elfogyasztani, ami
biztosítja számukra a nappali anyag-
csere szükségletet és a leghidegebb éj-
szakai órák átvészelését.
Télen az esti szürkület és a hajnali

pirkadat között eltelő akár 13-14 órát
az etető madarai mozdulatlanul pi-
henve töltik, amikor nélkülözniük
kell az izommozgás fűtő hatását.
Ezért nem mindegy, hogy az akár -20
fokos fagyokat a csupasz ágak között
vagy egy odúban vészelhetik át, ami
megőrzi a madarak testmelegét, kü-
lönösen akkor, ha több madár bújik
össze egy-egy odú alján.
Ha leesik a hó
A tél elsősorban nem a hidegével, ha-
nem a hó-, alkalmanként pedig az
ónos eső borítással nehezíti meg iga-
zán az állatok életét. A tartós, az ága-
kat is befedő hótakaró fizikailag zárja
el a kisebb madarakat a kéregrepe-
dések, a talaj, a hullott levelek táplá-
lékkínálatától. Ilyenkor különös gon-
dot kell fordítani a hóval fedett etetők
(különösen a nyitott etetőtálcák és ta-
lajetetők esetében) takarítására.

mme

A kemény fagyokban kritikus kérdés az itthon telelő madarak segítése!

Vörös riasztás a madaraknál

Az elmúlt héten több “megérkezett az
első gólya” témájú hír jelent meg a mé-
diában. Azonban az ezekben a beszámo-
lókban tévesen bemutatott példányok
nem vonuló, hanem az utóbbi években
mind gyakrabban áttelelő egyedek vol-
tak. Ezek a gólyák a telet elsősorban az
általuk jól ismert területen tartózkodva
élik túl, ahol tudják, hogy hol találnak
pockos tarlókat, be nem fagyó vizeket,
hulladéklerakókat, vagy ahol az embe-
rek etetik őket. A telelő gólyák azonban
hosszabb-rövidebb időszakokra “eltűn-
hetnek” a megszokott helyükről, ilyen-

kor akár nagyobb távolságokra is elkó-
borolnak.
Miért maradnak itthon?
A gólyák rendkívül gazdag tápláléklis-
tával rendelkező madarak. Nyáron el-
sősorban rovarokkal táplálkoznak, de
gyakorlatilag bármit, amit le tudnak
nyelni: kisrágcsálókat, gyíkokat, bé-
kákat, kígyókat, halakat is megfognak.
A faj éppen azért vonuló, mert a fő táp-
lálékbázisát jelentő rovarok télen nem
hozzáférhetőek. Ha azonban tisztában
vagyunk azzal, hogy a fehér gólyák
hosszútávú, a Szaharától délre vonuló

madárként akár Dél-Afrikáig is elrepül-
nek, ami oda-vissza több mint 20.000
km-es veszélyekkel teli utat jelent min-
den évben, akkor már nem olyan nehéz
beleélnünk magunkat annak a gólyának
a helyzetébe, mely az áttelelés megkoc-
káztatása mellett dönt. mme

Nem korán érkeztek, el sem mentek! 

A zöld tea pozitív egészségügyi
hatásait számos kutatás és
vizsgálat igazolta. A teában lé-
vő hatóanyagok segítenek a fo-
gyásban, rákmegelőző, kolesz-
terinszintet csökkentő, érvédő
szerepük is régóta ismert tény
az orvoslásban.

Zöld tea vagy fekete tea?

A fekete teával ellentétben a zöld teát
nem erjesztik. Kevéssel a teaszüret
után gőzölés, melegítés útján bontják
le a tealevelekben megtalálható poli-
fenol-oxidáz enzimet. Az eljárási fo-
lyamat miatt az erjedés leáll. A ké-

sőbbiekben a leveleket formázzák és
minőségüknek megfelelően válogat-
ják és szárítják. A minőségi teák fel-
dolgozását kézzel végzik.

A tea leginkább említésre méltó
pozitív egészségügyi hatása összete-
vőiben rejlik. Antioxidáns hatású 
vegyületei közül legfontosabbak a
polifenol szerkezetű, flavonoid ve-

gyületek, melyek nagy koncentráció-
ban fordulnak elő a teában.

Példaként említve egy liter tea
megközelítőleg 1 gramm polifenolt
tartalmaz. A fekete teával szemben a
zöld tea a fent említett előnyös hatású
anyagokból valamivel többet tartal-
maz, illetve a zöld teában kevesebb
koffein található.

A zöld tea évezredek óta haszná-
latos szere a kínai tradicionális orvos-
tudománynak. Számos jótékony ha-
tása ismert. Segíti a vércukor regulá-
cióját, antidiabetikus hatással rendel-
kezik, cukorbetegeknek javallott a fo-
gyasztása. A daganatos betegségek
megelőzésében is nagy jelentőséget
tulajdonítanak, a benne lévő epigallo-
catechin-gallátnak, mely a polifeno-
lok családjába tartozik.

Zöld tea és anyagcsere - A fogyás-
ban is segíthet

A zöld teában lévő epigallocate-
chin-gallát állatkísérletekben már be-
bizonyította jótékony hatását az el-
hízás kialakulásának megelőzésében
is, hiszen az epigallocatechin-gallátot
fogyasztó csoportban a kontrollcso-
porthoz képest egyértelmű összefüg-
gés volt kimutatható a zöld tea ható-
anyagának fogyasztása és a kisebb
testtömeg, az alacsonyabb koleszte-
rinszint és a kisebb mértékű inzulin-
rezisztencia között. Az összefüggést a
tradicionális kínai orvoslás emberek
esetében is igazolta tapasztalati úton.
Ezen, a kísérletek során tapasztalt jó-
tékony hatás miatt ideális szer a fo-
gyókúra kiegészítőjeként. Azt minden
esetben kiemeljük, hogy a zöld teát na-
túran, lehetőleg cukor és édesítőszer
használata nélkül kell fogyasztani. 

edenkert.hu

Az egészség védelmében

A zöld tea titka

Medveárnyék vetült időjárási
jövőképünkre, ugyanis meglát-
ták az árnyékukat a barlang-
jukból előjövő barnamedvék a
Fővárosi Állat- és Növénykert-
ben. A hagyományos népi idő-
jóslás szerint ez arra utal, hogy
a tél még hosszan elhúzódik. 

Több százan várták a barnamedvék
előjövetelét az állatok kifutójánál. A
nagy érdeklődés fő oka a február má-
sodikához és a medvék-
hez kötődő időjós népha-
gyomány, amelyről évek
óta kiemelten emlékez-
nek meg a városligeti in-
tézményben.

A népi időjóslásban ál-
talában egy-egy jeles nap
(Medárd, vagy a Luca-
naptár napjai) időjárása
alapján igyekeztek meg-
jósolni egy-egy hosszabb
időszak jellemző időjárá-
sát. Az ilyen napok egyike február
másodika, amely vallási okokból ele-
ve jeles napnak számított, mivel ek-
korra esik a karácsonyt negyven nap-
pal követő Gyertyaszentelő Boldog-
asszony napja is. A hagyomány ezt a
napot egyúttal a medvékkel is össze-

kapcsolja abból a népi megfigye-
lésből kiindulva, hogy a télen kevés-
bé aktív barnamedvék nagyjából
ekkortájt kezdtek ismét mozgolódni
az erdőkben. Így alakult ki az a vé-
lekedés, hogy ha az ezen a napon elő-
jövő medve meglátja az árnyékát
(vagyis napos idő van), akkor a tél
még sokáig tart, ha azonban az állat
árnyéka nemigen látszik (borult idő
esetén), akkor már nem kell sokat
várni a tavaszias idő beköszöntéig. Az

állatkertben elvégzett medveárnyék
észlelés szerint a három barnamedve,
Vali, Nóra és Defoe a szikrázó nap-
sütésben meglátta az árnyékát, így a
népi megfigyelések alapján arra kell
számítanunk, hogy a tél még hosszan
el fog húzódni. zbp

Fotó: Bagosi Zoltán 

A medvék szerint hosszú lesz a tél
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Kedves Szülők és Gyermekek!

A Gödöllői Sport Klub Asz-
talitenisz Szakosztálya fel-
vételt hirdet 6-14 év közöt-

ti lányok és fiúk részére.
Mindenkit sok szeretettel
várunk edzéseink alkal-
mával a Damjanich János
Általános Iskola tornater-

mében 16:30-tól, két órán
keresztül.
Cím: 2100 Gödöllő, Damjanich Já-
nos Általános Iskola tornaterme
Edzések:
Kedden és csütörtökön 16:30-18:30
Tagdíj: 4 500 Ft / hó
Jelentkezés: Személyesen a helyszí-
nen, vagy telefonon: 
Monostori Péter: +36/70-3705905
Kajári Balázs: +36/70-2212172

VELÜNK HASZNOSAN
ÜTHETED EL AZ IDŐT!

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás lab-
darúgó-szakosztálya várja 5-17 éves
kor közötti, focizni vágyó fiúk jelent-
kezését  korosztályos labdarúgó csa-
pataiba. Gyere, focizz velünk és légy
részese az élménynek! Érdeklődni a:
+36/20-958-04-14-es telefonszámon.

Lányok figyelem!
Szeptemberben indult leány csapatba
várjuk15-18 év közötti, focizni szerető
lányok jelentkezését. Edzések helye és
ideje: Szerda 16-17 óráig a Hajós isko-
la tornatermében. Érdeklődni a:
+36/30-580-86-18-as telefonszámon.

Időpont: 2012. 02.11. 
Rajt-Cél: Gödöllő Erkel Ferenc Ál-
talános Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 7-9 óráig
Cél nyitva tartása: 19 óráig
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 40/30/20 km-es távo-
kon 800 Ft/fő (Magyar Turista kár-
tyával: 100 Ft/fő)

12/6 km-es távokon 400 Ft/fő 
Térkép: Gödöllői-dombság turista-
térképe
Információ az alábbi telefonszá-
mokon: 06-30-209-2828,  06-30-
609-8729,   06-20-341-7063, vagy
a: www.margita344-2.hu oldalon.
A rendezvény a Margita Kupa 1.

fordulója!

Téli Margita 40/30/20/12/6 
gyalogos teljesítménytúra

Kérjük, támogassa a Jövőt! Várjuk idén is azokat, akik adójuk 1%-val  
segítenék a Gödöllői Sport Klubban sportoló fiatalokat!

A GSK a következő számra  várja a felajánlásaikat: Adószám- 18699090-1-13

TÁMOGASSA A JÖVŐT!

Focizz velünk, csatlakozz a Bikákhoz!

Örömjátékkal zárta a bajnokság
alapszakaszát a TEVA-Gödöllői
RC, miután az utolsó találko-
zón, hazai pályán könnyedén
verte a Veszprém együttesét
(3:0), ezzel a 2. helyen zárva az
alapszakaszt.

Ludvig Zsolt csapata hálásnak mond-
ható ellenféllel mérkőzött, így, mond-
hatni ismét egy edzőmeccsnek megfe-
lelő bajnoki találkozón vannak túl a lá-
nyok. Az, hogy ez a tét nélküli „küz-
delem” mennyire lesz jó a folytatásban,
majd kiderül, ami biztos, hogy a 3:0-ás
siker és az újabb bajnoki pontoknak
köszönhetően a 2. helyen zárta az alap-
szakaszt a Gödöl-
lő. Ennek köszön-
hetően a február
22-én folytatódó
bajnokságban a
Miskolc ellen lép
majd pályára a
csapat. A negyed-
döntő az egyik fél
harmadik győzel-
méig tart majd.
A Szabados Ist-
ván kezei alatt
pallérozódó juni-
orok a 9. helyen

fejezték be az alapszakasz küzdelmeit,
miután az utolsó mérkőzésükön, 0:2-
ről fordítottak és nyertek 3:2-re a
veszprémi fiatalok ellen.

NB I. Liga, alapszakasz 22. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Veszprémi
Egyetemi SC 3:0 (13, 17, 18)              -tt-

Kérjük, hogy támogassa idén is adója
1%-ával a Gödöllői Röplabda Clubot.
Felajánlásaikat a következő címre vár-
juk: Gödöllői Röplabda Club
Adószám: 19182425-2-13

1%

Röplabda – 2. helyen zárt a TEVA-GRC

Miskolc lesz az ellenfél

5–0-ás győzelemmel zárta a deb-
receni kirándulást a Gödöllői Bi-
kák csapata, akik lenullázták ide-
genben az egykori szövetségi ka-
pitány, Kozma Mihály együttesét.
Baranyai Pál legényei a magabiz-
tos sikernek, valamint az Aramis
botlásának köszönhetően előz-
tek és már a 3. helyen állnak a 
bajnoki tabellán.

Nagy volt a várakozás a Debreceni EAC
elleni meccse előtt, ugyanis egy jó ered-
ménnyel és a többi találkozó kedvező
a l a k u l á s á v a l
akár két helyet is
léphetett volna
előre a Gödöllő.
Nos, ez már nem
múlt idő, ugya-
nis valósággal
lefocizták a DE-
AC-ot a gödöllői
futsalosok és kö-
szönhetően an-
nak, hogy a Co-
l o r s p e c t r u m

Aramis csak döntetlent ért el Szombat-
helyen, kettős előzést hajtott végre a
csapat.
A 14 forduló után 27 ponttal a tabella 3.
helyén álló Gödöllői Bikák következő
ellenfele a jelenleg 11., utolsó előtti he-
lyen szerénykedő MAFC-BME Docler
Akadémia csapata volt február 6-án,
lapzártánkat követően.
Futsal NB I., 14. forduló
Debreceni EAC Futsal Club – Gödöllői
Bikák 0–5 (0–2) Gól: Ughy Márk, Nagy
Roland (2), Jenei Ottó, Szente Tamás

-tt-

Futsal – Lenullázott Debrecen

Ötössel előzött a Gödöllő

Elmúlt lapszámunkban már cik-
keztünk arról, hogy a gödöllői
labdarúgók is elkezdték a téli fel-
készülést. Lovrencics Lászlótól, a
csapat edzőjétől megtudtuk,
hogy a GSK hat edzőmeccsel ké-
szül a tavaszi folytatásra.

Az elmúlt hétvégi havazás az első, Tura
elleni felkészülési mérkőzést azóta már
törölte a programból, de remélhetőleg a
további találkozókkal nem lesz problé-
ma. Ennek fényében február 12-én a
Szücsi, 18-án az Aszód vár a gödöllői-
ekre. Február 24-re és 29-re még ellen-
felet keresnek a mieink, míg március el-
ső szombatján, 3-án a Dunakeszi Kini-
zsi ellen zárja a meccssorozatot a GSK.

Ami biztos, hogy két játékossal
gyengülni fog a keret, ugyanis a már be-
harangozott Lovrencsics Balázs még-
sem Gödöllőn, hanem az NB III-as
Maglód csapatánál próbál szerencsét,
míg a megyei I. osztályba az ősszel be-
robbanó és ott 5 találatig jutó, 18 éves
Somogyi Levente az agárdi akadémián,
az MTK-nál folytatja pályafutását.

Utánpótlás – 222 csapat a téli so-
rozaton

Véget értek a hagyományos gödöllői
téli utánpótlás labdarúgó tornák, ame-
lyeken összesen 222 csapat szerepelt a
különböző korcsoportokban. A rendez-
vénysorozat nagy sikert aratott ezúttal

is. A téli sorozatot az ovisok zárták az
elmúlt hétvégén és a hagyományoknak
megfelelően minden gyerkőc aranyé-
remmel lehetett gazdagabb a nap végén,
többek között a sorozat mögé álló Füg-
getlenszervíz Hungária Kft. támogatá-
sának köszönhetően.

Tóth László főszervezőt kérdeztük a
sorozatról: – Tokai Norbert kollégám-
mal, akivel közösen szervezzük ezeket a
rendezvényeket nagyon örülünk, hogy
ilyen sok csapat eljött a tornáinkra. Ez
jelzi, hogy szeretnek ide járni Gödöl-
lőre. Decemberben 100, míg a januári
tornáinkon 122 csapat vett részt, ez re-
kord, az a célunk, hogy jövőre ezt a szá-
mot még magasabbra emeljük. Ezúton
szeretnénk megköszönni támogatóink
segítségét, a minden évben a gyerek-
rendezvényeinket segítő Sólyom Trans
Kft-nek, valamint az idei Óvodás tor-
nánk mellé álló Függetlenszervíz Hun-
gária Kft-nek a támogatását. -li-

Labdarúgás – Hat edzőmeccs a programban

Egyelőre csak távozók vannak

Két elismerésben is részesült
január végén a gödöllői Deák
Nagy Marcell, aki B szintes idő-
vel kvalifikálta magát a 2012-es
londoni olimpiára 400 méter
síkfutásban, valamint edzője,
Benkő Ákos.

2011-es év legjobb atlétáit ünnepel-
ték, a január végi, hagyományos
Atlétabálon. A Gyulai István és Zsi-
votzky Gyula Alapítvány a Magyar
Atlétikáért által szervezett eseményen
díjazták az előző év legjeit. Benkő
Ákos mesteredző, valamint tanítvá-
nya, Deák Nagy Marcell (a képen)
teljesítményét a szakmai is elismerte
és jutalmazta.
Az Év legjobb férfi junior atlétájának
választották meg Deák Nagy Mar-
cellt, míg a GEAC edzője, Benkő
Ákos vehette át az Év edzőjének járó

elismerést, a Dr. Koltai Jenő díjat.

A januári díjeső ezzel még nem ért
véget. A Nemzeti Sport Intézet (NSI)
által szervezett Héraklész Gálán ösz-
szesen 108 fiatal sportoló és edző dí-
jazására került sor. A sportágankénti
legjobb fiúk
és leányok, a
sportági ösz-
szesítésben
egyéni leg-
jobbak, a 2-4
fős fiú- és le-
ánycsapatok,
valamint csa-
p a t s p o r t
nagycsapa-
tok legjobb-
jait szólítot-
ták színpad-
ra, továbbá

különdíjak átadására is sor került.
A gödöllői olimpikon, valamint edző-
je a megrendezett Gálán is elismerés-
ben részesült, ugyanis Deák Nagy
Marcell lett 2011 legjobb férfi atlétája
az utánpótlás korú atléták közül.

-ll-

Atlétika – Díjátadó az Atlétabálon

Deák Nagy és Benkő Ákos újabb elismerése

Az elmúlt héten véglegesítették
a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) alapszabály-tervezetét,
amelyet már el is küldtek a feb-
ruár 26-i közgyűlés résztvevői-
nek. Ha a küldöttek is megsza-
vazzák a módosításokat, akkor
új időszámítás kezdődik a honi
sportéletben.

Molnár Zoltán (a képen), a MOB fő-
titkára elmondta, az új alapszabály iga-
zodik a sporttörvény január 1-jén ha-
tályba lépett módosításaihoz, de a
számtalan lényeges változás között le-
hetetlen fontossági sorrendet felállíta-
ni.
"Az új rendelkezés szerint egyedül a
MOB őrzi meg köztestületi státuszát, a
jövőben minden állami támogatás egy
csatornán, az olimpiai bizottságon ke-
resztül jut el az érintettekhez" - mond-
ta Molnár. "A rendszer nem teljesen új,
egy évünk volt a kipróbálására, hiszen
tavaly 5,6 milliárd forint felett már a
MOB rendelkezett. Rengeteg tapaszta-
latot szereztünk ebben az időszakban,
gyakorlatilag az elmúlt egy év alatt fo-
lyamatosan dolgoztunk ezen az alap-

szabály-tervezeten. Folyamatosan zaj-
lanak az egyeztetések annak érdeké-
ben, hogy minél jobban előkészítsük a
szavazást és minden gördülékenyen
működjön. Azt gondoljuk, hogy a
sportban most következik be az igazi
rendszerváltás, olyan szisztémát veze-
tünk be, amely Németországban és
Olaszországban már hosszú ideje ki-
válóan működik."

A jövőben kizárólag a MOB mű-
ködhet köztestületként, a többi szer-
vezet, amely eddig ugyanezzel a stá-
tusszal rendelkezett - Nem Olimpiai
Sportágak Szövetsége, Magyar Para-
limpiai Bizottság, a Nemzeti Szabad-
idő Sport Szövetség és
a diák- és egyetemi
sportot irányító szer-
vezetek - az olimpiai
bizottság tagozataként
külön-külön, tíz-tíz
küldöttel képviseltet-
heti magát a MOB köz-
gyűlésén. Ezen kívül a
tagozatok egy-egy sze-
mélyt delegálhatnak a
MOB elnökségébe,
akik alelnöki minőség-

ben vehetnek részt a testület ülésein.
"Azt gondoljuk, ez egy történelmi nap
lesz, amelyet méltóságteljes, az alka-
lom jelentőségéhez illő közgyűléssel
szeretnénk emlékezetessé tenni. En-
nek érdekében mindent megteszünk a
minél jobb előkészítésért" - jelentette
ki Molnár.

A hazai sportrendszer átalakulásá-
nak nagy vesztese első ránézésre a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Sportállamtitkársága, amely a további-
akban nem rendelkezhet a sporttámo-
gatások elosztásáról. Ez nem csupán
presztízsveszteséggel, hanem leépíté-
sekkel is jár.                     -forrás: nszonline-

A boldog csapat

Február 26-án új alapszabály, amely minden megváltoztat

Rendszerváltás a sportban
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EGY  BÁDOGOSMESTER 
MILLENNIUMI

MŰREMEKE

Cserepkei Csilla előadása
a Csupor-gyűjtemény 
akváriumkalitkájának 

restaurálásáról

Időpont:
2012. február 9., 
csütörtök, 16 óra

a Gödöllői Városi Múzeum
időszaki kiállítótermében

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A tárlat megtekinthető a
hivatal nyitva tartási 

idejében, 8-16.30 között

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

Miből lesz a festő?

Boda Anikó festő 
kiállítása

a Polgármesteri Hivatal 
I. emeleti folyosógalériáján
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655 

Február 6-13-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243. 
Február 13-20-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749. 

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

Közérdekű telefonszámok

Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen te-
lefonszámon fordulhatnak segítségért. Ezért a jövő-
ben közölni fogjuk a leggyakrabban kért számokat:

ELMÜ központi hibabejelentő:  06-40/38-38-38 (éjjel-
nappal)
ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 
06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603

Beköszöntött a hideg téli idő, ami embertársaink egyes csoportjai számára rendkívül nehéz,
sokszor életet veszélyeztető időszak. Fokozottan igaz ez az utcákon alvókra, a tanyákon la-
kókra, az egyedül élőkre, az idős és beteg emberekre.

A korábbi évek keserű tapasztalata, hogy az önbizalmukat vesztett emberek gyakran nem tartják fontosnak a hideg el-
leni védekezést, vagy vállalva a kockázatot, eltitkolják nincstelenségüket.

Bár a szociális területen dolgozók igyekeznek odafigyelni a veszélyeztetettekre, a tragédiák megelőzésében a
lakosságnak is fontos szerepe lehet.

A magányosan élő idős embereken kívül a veszélyeztetettek közé tartoznak azok is, akiket valamilyen nagy veszteség
ért a közelmúltban, esetleg nemrég költöztek a településre. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jelentős eredmény érhető el azzal, ha a helyi szervezetek, és a lakosság is foko-
zottan odafigyel egymásra. 
A magányosan élő idősek, betegek esetében fontos jelzés lehet, ha a ház előtti járdán, udvaron lévő havat nem takarí-
totta el senki, vagy nem füstöl a kémény, nem ég a villany, esetleg az újságot, postát nem vitte be senki. Ilyen esetben
a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz lehet fordulni, akik megteszik a szükséges lépéseket. 
Mivel a Forrás területén hajléktalan ellátás (nappali melegedő és hajléktalan szálló) is működik, itt tehetnek bejelen-
tést arról is, ha a város területén hajléktalanokat észlelnek.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 513-610

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!

Tisztelt Pályázóink!

Gödöllő Város Önkormányzata és a
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
2012-ben ismét pályázatot ír ki  ci-
vil szervezetek,  oktatási, kulturális
intézmények, művészeti csoportok
számára testvérvárosainkba történő
tanulmányútra, közös programok-
ra, vagy vendégcsoportok   foga-
dására. 
Ismeretfejlesztő, kapcsolatépítő,
értékteremtő és innovatív pályáza-
tokat, csereprogramokat várunk.
Beadási határidő :  2012. február
29. 
A határidő mindkét félévre terve-

zett utakra vonatkozik!
A beadás módja: pályázati űrlapon
személyesen, vagy postai úton a
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
címére: Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ Titkársága
(2100. Gödöllő Dózsa György út
8.) .
Pályázati űrlapot a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
Titkárságán lehet beszerezni.

Pályázati feltételek:
– A kiutazás céljának részletes le-
írása, költségvetéssel pályázati űr-
lapnak megfelelően 
– Pályázni kizárólag testvérváros-

ba, vagy partner városba lehetséges 
– A fogadásoknál testvér- vagy
partnervárosok csoportjainak foga-
dása jelent előnyt
– Csoportos tanulmányutak előnyt
élveznek

A nyertesek kötelesek részletes írá-
sos úti-beszámolót és fénykép do-
kumentációt készíteni és azt haza-
tértük után két héttel az egyesület
számára megküldeni.

A pályázókat a kuratóriumi
döntést követően 2012. március
20-ig kiértesítjük, amit a városi
sajtóban is megjelentetünk.

Pályázataikat várjuk!

Pályázati felhívás– Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 

A Darmasiswa Ösztöndíj prog-
ram az Indonéziával diplomá-
ciai kapcsolatban lévő külföldi
országok tanulói számára jött lét-
re. Ennek keretében lehetőség
nyílik az indonéz nyelv, kultúra,
zene és mesterségek megtanulá-
sára.

A résztvevők 45 különböző indo-
néziai felsőoktatási intézmény kö-
zül választhatnak. A programot a
Nemzeti Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium szervezi együttműkö-
désben az Indonéz Köztársaság
Külügyminisztériumával.
A Darmasiswa fő célkitűzése, hogy
a külföldi fiatalok körében népsze-
rűsítse az  indonéz nyelvet és kultú-
rát, valamint hogy szorosabbá te-
gye a kulturális kapcsolatokat a
részt vevő országok között .

A Darmasiswa RI Programnak 3
változata van:

1. Normál 1 éves ösztöndíj:
A program résztvevői a kijelölt in-
donéz felsőoktatási intézmények-
ben indonéz nyelvet, művészetet
(hagyományos zene és tánc, külön-
féle mesterségek), konyhaművé-

szetet tanulhatnak, valamint megis-
merkedhetnek a turisztikai lehető-
ségekkel.  

2. Normál 6 hónapos ösztöndíj:
A résztvevőknek az indonéz nyelv
tanulására nyílik lehetőség a kije-
lölt indonéz felsőoktatási intézmé-
nyekben.

3. Nyári 3 hónapos ösztöndíj:
A Nyári Egyetemen azok a külföldi
tanulók a specifikus oktatási-
nevelési módszerek tanulmányoz-
hatják a kijelölt indonéz felsőokta-
tási intézményekben (ISI Yogya-
karta, ITB Bandung, IPB Bogor,
USESA Surabaya, UNAIR Su-
rabaya, UIN Jakarta, UNUD Bali,
UGM Yogyakarta, UI Depok).

Az ösztöndíjprogram költségei:
A résztvevők havi 2.000.000 rúpiát
kapnak és a program fedezi a tanu-
lók transzferköltségeit is. Az egyéb,
valamint az előre nem látható ki-
adások fedezéséről a diákoknak
maguknak kell gondoskodni, ame-
rikai dollárban. 
A jelentkezéseket 2011. novembe-
rétől 2012. február 17-ig fogad-
ják el, az eredményekről 2012. áp-
rilis végén tájékoztatják a jelentke-
zőket. A részvétel megerősítésének

határideje: 2012. május vége.

Oktatási időszak:
A Nyári Egyetem 3 hónapos kur-
zusa 2012. június elejétől  2012.
augusztus végéig tart;
A  6 hónapos ösztöndíj program
2012. augusztus elejétől 2013. ja-
nuárjáig tart;
Az 1 éves ösztöndíj program 2012.
augusztus elején kezdődik és 2013.
júliusig tart; kivételt képeznek azok
a tanulók, akiket a University of In-
donesiára osztanak be, számukra az
oktatás 2012. júliusában kezdődik.
Követelmények:
1./Korhatár: 35 év;
2./Befejezett középfokú tanulmá-
nyok, vagy azzal egyenértékű isko-
la;
3./A bizonyítványok hivatalos for-
dítása;
4./Az egészséget bizonyító orvosi
igazolás
5./ 5 db. színes igazolványfénykép;
6./A várható érkezéstől számítva
legalább 18 hónapig érvényes útle-
vél teljes fénymásolata;
7./Megfelelő szintű angol nyelvis-
meret, valamint alapvető ismeretek
azon a területen, amelyre jelent-
keznek.
Bővebb információ: 
http://darmasiswa.kemdiknas.go.id

16/2011 (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése Gödöllő Város Önkormányzat taggal a
Gödöllői Királyi Váróterem dekorációjára vonatkozó
együttműködési megállapodás és ingyenes átruhá-
zási szerződés megkötését nem hagyja jóvá.

16/2/2011 (05.27. sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése egyetért az alábbiakkal:
A nemzeti fejlesztési miniszter NFM/68/4/2011
iktatószámú levelében foglaltak alapján a bértömeg
számítási alapját a bérköltség számviteli fogalma
képezi, különös tekintettel a Számviteli tv. 3. illetve
79. §-aiban foglaltakra.
Az MNV Zrt. Igazgatósága – egyedi elbírálással – a
társaság 2011. évi bérköltségét 156.347eFt-ban
határozza meg. Az MNV Zrt. képviselője hívja fel a
társaság figyelmét az MNV Zrt. 2011. évben in-
dítandó költségcsökkentő projektjeiben való rész-
vételre, ami a Kft. közüzemi költségeinek jelentős
csökkenését eredményezheti. 

17/2011. (06.21) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Taggyűlése elfogadja levezető elnöknek dr. Gémesi
Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Ujváry Tamást,
jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Gémesi Györgyöt, va-
lamint elfogadja az alábbi napirendi pontokat:
1. 2011. évi Üzleti terv elfogadása; 2. Ügyvezető
2011. évi prémium feladatainak kitűzése; 3. Kft. tő-
kerendezésének kezdeményezése; 4. Egyebek

18/2011.(06.21.)  sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Taggyűlése elfogadja a 2011. évi Üzleti tervét. 

19/2011. (06.21.) sz határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Taggyűlése elfogadja az ügyvezető igazgató 2011.
évre vonatkozó prémiumkitűzését.

20/2011.(06.21.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése a Gödöllői Királyi Kastély további

működési feltételeinek biztosítása érdekében, a
nemzeti fejlesztési miniszteri tőkeemelést jóvá-
hagyó engedélyének MNV Zrt-hez történő meg-
érkezését követő rendkívüli taggyűlésen hozza meg
a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
tőkehelyzete rendezésére irányuló konkrét dön-
téseket.

21/2011.(06.21.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése az elhangzott tagi nyilatkozatok alapján
megállapítja, hogy a társaság tőkerendezésében a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint Gö-
döllő Város Önkormányzata tagok vesznek részt.
A MaHill Kft. a tőkerendezésben nem vesz részt.

22/2011.(07.05) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a
Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötendő
106442/2011 ügyiratszámú, 96,5 millió keret-
összegről szóló Támogatási Szerződést, amelynek
összegéből: 
1.) 60 millió forint a 2011. évi Európai Uniós elnök-
ségi feladatok ellátásához az elnökségi időszak
során (2011. január 1 - június 30.), azzal össze-
függésben a Társaságnál felmerülő többlet mű-
ködési költségekhez történő hozzájárulás;
2.) 36,5 millió forint a Társaság 2011. évi működési
költségeihez történő hozzájárulás a 220/2006.
számon megkötött közhasznú szerződésben rögzí-
tett feladatok ellátásához.
A taggyűlés egyben felhatalmazza a Társaság ügy-
vezető igazgatóját a Támogatási Szerződés alá-
írására.

23/2011.(07.12.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő
SZT/34996/2 ügyiratszámú, 20 millió Ft összegről
szóló Támogatási Szerződés módosítását. 
A taggyűlés egyben felhatalmazza a Társaság ügy-
vezető igazgatóját a Támogatási Szerződés alá-
írására.

Királyi Kastély – 2011. évi taggyűlési határozatok III.

Darmasiswa Ösztöndíj

Tájékoztató az óvodák 
nyári zárva tartásáról

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI.8) MKM rendelet 2 §. (7) bekezdése alap-
ján az óvodák 2012. évi nyári zárva tartását az alábbi-
ak szerint rendelem el:

2012. június 25-től július 20-ig zárva tart a Kazinczy
Körúti Óvoda, a Martinovics utcai Óvoda, a Palotakerti
Óvoda és a Táncsics Mihály úti Óvoda. Ebben az időszak-
ban az ügyeletet a Zöld Óvoda látja el.
2012. július 23-tól augusztus 17-ig zárva tart az Egyete-
mi Óvoda, a Szent János Utcai Óvoda és a Zöld Óvoda.
Ebben az időszakban a Táncsics Mihály úti Óvoda tart
ügyeletet.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
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INGATLAN
+ Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép, egyedi bútorokkal
felszerelt tetőtéri lakás eladó! (45 nm, egy szoba, nagyon alac-
sony rezsi, zárt parkoló.) Ár: 11,8 mill.Ft. Érd: 2o-3727-808

+ Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889

+ Eladó Gödöllőn, a Palotakerten első emeleti, erkélyes, két
szobás, 61 nm-es teljesen felújított lakás. Tel.: 20/212-6315.

+ Eladó Gödöllőn zöld környezetben, csendes helyen az
Erzsébet-park közelében, távol az utcától 127 nm-es családi
ház, 844 nm-es telken. Iár: 26,9 M Ft. Tel.: 20/212-6315.

+ Eladó Antalhegyen gyönyörű panorámás környezetben,
2010-ben felújított 65 nm-es családi ház 35 nm-es fedett
terasszal. Irányár: 19,9 M Ft. Érdeklődni: 70/775-6025 

+ CSAK 14,9 millió Forint! Családi ház Szilasligeten: két
család részére is alkalmas, külön bejárattal, garázs, gáz, vil-
lany, nagy kert! Tel: 06-20-346-0985

+ Egyetem téren teljesen felújított –műanyag nyílászárók,
új konyhabútor gépekkel, új fürdőszoba - I emeleti 40m2-es
téglalakás 12 m2-es külön tárolóval eladó. Iár 9,8 MFt  20-
7722428 

+ GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, minőségi kivitelezésű, 1 szintes 2
szoba +nappalis ikerház 360nm-es telekkel, tárolóval érintkezve,
kulcsrakészen 18,9 MFt !  20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  

+ Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, tégla,
betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt
20-772-2429   

+ SÜRGŐSEN ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐN A FENYVESBEN,
695m2, 20m-es utcafront! 6.5.MILLIÓ!!!!!!! 20-539-1988

+ Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nap-
palis, 62nm-es lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-772-2429  

+ Gödöllőn felújított, 1,5 szobás galériázott alacsony rezsi-
jű lakás, kocsi beállóval AKCIÓS IRÁNYÁRON  8,9MFt  20-
804-2102   WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű
nappali+ 1szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-es,
cirkófűtéses lakás eladó. Választható burkolatok, színek. Iár
11,9MFt 20-772-2429 

+ Gödöllő központban Új építésű, 4 szoba +nappalis,
duplakomfortos, amerikai konyhás, garázsos önálló ház 450
nm-es telekkel eladó. Iár 31,5MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU  

+ Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt
20-9447025 

+ Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek
eladó. Iár 12,5MFt 20-772-2429  

+ SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati
fekvésű lakás Iár 7,8MFt 20-804-2102  

+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba
nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel
kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-772-2429 

+ Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó
állapotú lakás 11.5 MFt Irányáron eladó 20-804-2102      

+ Sürgősen eladó Harasztban kiváló állapotú 4 szoba +nap-
palis, alápincézett, 2 garázsos, jó beosztású családi ház 500
nm-es telekkel Iár 29,9MFt  20-772-2429  

+ Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt
20-804-2102

+ A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es, garázsos
családi ház, szép 725nm-es sarok telken eladó!  20-944-7025

+ Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeálló-
val, nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102

+ Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,
53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102

+ Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 20-804-2102

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

+ Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, erkélyes 2
szobás konvektoros lakás eladó. Iár 10,9 MFt 20-772-2428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Gödöllőn a Palota kert lakótelepen, 63m2-es 1+2 félszobás,
átlagos állapotú lakás 7.9Mft-ért eladó!  20-539-1988

+ Gödöllő központjában a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2-
es, két szobás lakás eladó! 14.8MFt ! 20-539-1988

+ Gödöllőn a János u-ban felújítandó, 2.em-i erkélyes lakás,
két szobával eladó! 20-539-1988

+ Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív felújí-
tandó családi ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988

+ AKCIÓS ÁR, KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Eladó Kartalon, jó
környezetben 3 szobás téglaépítésű családi ház, nagy
telekkel, alkalmi, tárgyalóképes áron! I.ár: 10 mFt!!! 3430,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, eladó a Fenyvesben, teljes közművel ellátott,
nappali+2 szobás, két fürdőszobás családi ház, a ház alatt
szuterén. A telek 560 nm-es, örökzöldekkel. I.ár: 28 m Ft.
3550, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Palotakerti lakások többféle méretben, elrendezésben
eladóak Ár: 9,5-től 12,9 mFT.-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Szőlő utcában, 69 nm-es, 3 szobás, egyedi fűtéses
öröklakás. I.ár: 14,5 mFt. 3555, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ ÁRESÉS! Féláron eladó az Alvégben, 2009-ben teljesen felújí-
tott 200 nm-es családi ház. Kétszintes, több generáció együt-
télésére is alkalmas. I.ár: 29,5 mFt. 3250, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Kertváros szívében 110 nm-es, nap-
pali+3 szobás ház, 540 nm-es telekkel. Iá: 23,9 MFT. 2981,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó a Fenyvesi részen, 2 szoba konyhás ikerház udvar-
résszel, 6,2 mFt irányáron! 3552, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó a Szabadság téren, 4 emeletes lakóépületben egy 3.
emeleti társasházi lakás, I.ár: 11 mFt. 3546, Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllő belvárosában, Petőfi térnél nappali+1 szobás, 47
nm-es, korszerű, modern, napkollektoros öröklakás eladó.
E.ár: 17,4 mFt. 3558, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, csodálatos környezetben, tó partján eladó két-
szintes, teraszos, jó állapotú 120 nm-es családi ház eladó.
I.ár: 27 mFt. 3544, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllő Kertvárosának legkeresettebb részén, 750 m2-
es, örökzöldekkel beültetett ősfás saroktelken épült 110 nm
alapterületű, bővíthető (40 % beépíthetőség) családi ház
garázzsal. 3 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, wc, tároló.
Szobákban parketta burkolat, többi helyiség járólapozott.
3285, Iá: 30 MFT Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Csendes, nyugodt környezetben, Gödöllő legkedveltebb
helyén kétszintes 100+70 nm-es kitűnő állapotú családi ház
eladó. Kiváló ár-érték arány! I.ár: 31,5 mFt. Érd.: 3529,
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn 80 nm alapterületű, nappali+2 és fél
szobás, felújított kertes családi ház 808 nm-es telken. I.ár:
22,5 m FT. 3541, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn eladó az Antalhegyi dombon egy könnyűsz-
erkezetű családi ház. Nappali+2 szoba, fürdőszoba, WC
(külön). A fűtés és a melegvíz rendszere combi-kazánról
működik. A ház alatt szuterén húzódik végig. I.ár: 25 mFt.
3470, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a Táncsics M. utcában nappali+3 szobás
kertes családi ház, sok örökzölddel, garázzsal, télikerttel.
I.ár: 27 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet
park szomszédságában, nappali+3 szobás családi ház,
kertrésszel, garázzsal. Visszabérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vál-
lalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn kony-
ha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még
egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt.
Tel.:20-3464-718.

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

+ Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2.
emeleti, erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi
gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújí-
tott lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8
mFt. Tel.: 70/3350-379.

+ 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: 30/946-7702

+ Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most
épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Kampis A.
téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások és
garázsok eladók. Tel: 30/946-7702

+ Gödöllő Egyetemi város részében eladó egy 42 nm-es,
másfél szobás lakás hangulatos, ősfákkal körülvett
klasszikus polgári társasház első emeletén. Nagyon jó
közlekedés, bevásárlási lehetőség. Fiataloknak és
idősebbeknek egyaránt kitűnő otthont nyújthat, mivel nagy-
on alacsony rezsi költség van. Érd.: 06-20-314-4184 

+ Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes
berendezéssel (műszaki felszerelés, háztartási gépek,
bútorok stb). Fszt. 90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba,
nappali, étkező, konyha (egybe) fürdő. Em. 80nm:
gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák,
fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére
is megoldható lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár:
30MFt 30/579-0545, 20/404-2383

+ Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás, amerikai
konyhás lakás kis tárolóval, alacsony rezsivel kétliftes
házban. Ár: 9,9 MFt. Érd: 20-405-9840

+ Gödöllőn a Máriabesnyői Lakóparkban egy 72nm-es, nap-
pali +2 szobás földszinti lakás saját kerttel, terasszal,
+32nm-es tárolóval SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL eladó! Iár:
13,9MFt. 70/779-6093  

+ Győri 62 nm-es 2 szobás egyedi fűtésű erkélyes lakáso-
mat gödöllői hasonlóra cserélném. Érd: 20/201-5081 

+ Gödöllőn Szt. János utcában földszinti, 1 szobás, 30 nm-
es, téglaépítésű, 2007-ben felújított lakás alacsony rezsivel,
gázkonvektoros fűtéssel eladó. Iár: 8,5MFt. 30/630-9971 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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+ Eladó 76 nm-es, 2,5 szobás 3.em. korszerűsített fűtésű,
felújítandó lakás, akár 2 generációnak, vagy befektetőnek.
Tel: 70/596-9962 

+ Gödöllőn, Kastély mögött 1200nm-es parkosított telken
kiváló állapotú, szeparált, két generációs, akár vállalkozásra
alkalmas ház eladó. 1. 220nm: nappali +3,5szoba. 2. 90nm:
nappali +1szoba. 28/417-955, 28/417-956, 5óra után.

+ Gödöllőn, Fenyvesben, csendes zsákutcában, 2007-ben
épült, kiváló tájolású, kétszintes, nappali +4 szobás, dupla
fürdős, mediterrán jellegű, extra kivitelezésű (hőszigetelés,
klíma, vízlágyító, víztisztító, öntözőrendszer, játszótér, kocsi-
beálló, fedett terasz, szép kert stb.) garázskapcsolatos iker-
házfél tulajdonostól eladó. Óvodák, iskola, egyetem, boltok,
egészségház, busz és vonatmegálló a közelben. Érd:
70/944-9945 

+ Veresegyházon sürgősen eladó akciós áron 200nm-es
családi ház. 2 emelet, tetőtér 2011-ben beépítve. Külön
lakható mindhárom szint. Vállalkozásra is alkalmas.
Iár:34,8MFt. Gödöllői 1.em. cserét beszámítok. 30/2050-229 

+ Erzsébet királyné körúton 3. em. 60 nm-es téglalakás
eladó. Jó elrendezésű, világos, átlagos állapotú lakás nagy
pincével. Iár: 12,4 MFt. Tel: 20/411-0749 

+ Gödöllő belvárosában eladó egy kertes, 2. em. társasházi, 3
szoba + nappali, 89 nm-es lakás. 18 MFt. Tel: 20/497-8070 

+ Eladó lakás! Gödöllőn a városközpontban (Petőfi tér) régi
építésű társasházban 42 nm-es, másfél szobás, földszinti
lakás eladó. Parkolási lehetőség az udvarban. Iár: 8,6MFt.
Érd: 20/9-366-385 

+ Áron alul eladó 79 nm-es tetőtéri lakás + 14 nm-es
különálló garázs a központhoz közel, hatlakásos tár-
sasházban. Nappali + 2 háló, külön WC, kamra, 2 erkély, +
terasz, parkosított udvar. Iár:22MFt. 30/336-7096,
20/939-5152

+ Földszinti 2 szobás 60 nm-es lakás eladó. Központhoz
közel, Szt. János utca. Érd: 20/915-6351 

+ Palotakerten 2 szobás felújítandó lakás családi okok miatt
SÜRGŐSEN ELADÓ. Érd: 30/9246-979, 30/475-8896 

+ Eladó Szt. Imre utcában 68 nm-es, egyedi fűtésű lakás
extrákkal liftes házban. Iár: 21,5 M Ft. Ill. Kossuth L. utcában
2 szobás, 4. em. lakás. Iár: 9 M Ft. Tel: 30/3318-172 

+ ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK: elcserélném 2 szobás lakásra
Gödöllő főútvonalon lévő 4 szoba összkomfort + üzlethely-
iség (bérlővel együtt) családi házamat értékegyeztetéssel.
Tel: 20/946-1040 

+ Gödöllőn, családi házas övezetben 120 nm-es saroktelken
álló lakóház tulajdonostól sürgősen eladó. Iár: 13,8 M ft.
Ingatlanosok ne hívjanak! Tel. 30/230-1499 

+ ASZÓD központjában 1 szoba összkomfortos, felújított, föld-
szinti, teraszos öröklakásomat elcserélném gödöllőire (lakás,
családi ház, házrész, stb.) ráfizetéssel. Tel: 20/9329-404 

+ Eladó Gödöllőn, Antalhegyi út 64/B sz. alatt található 120
nm lakóterületű családi ház. Teleknagyság 713 nm. Plusz
garázs, kamra, tároló. Szigetelt, teljesen felújított, beállt
kerttel. Érd: 30/9-222-158 

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn, Palotakerten, V. emeleti 1 szobás, 44 nm-es
igényes, felújított luxuslakás kiadó. Bérleti díj: 55.000.- Ft.-
+ rezsi. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

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

+ Gödöllő kertvárosában az egyetemhez és a belvároshoz is
közel alacsony rezsiköltségű  új tetőtéri 55 m2-es, 2 szobás
lakás azonnali költözéssel kiadó. Tel.: 20-3464-718.

+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es
összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/
50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 20/538-9543. 

+ Présház utcában napfényes, hangulatos lakrész családi
házban bérbe adó egyedülálló férfi részére. Rezsivel együtt
38.000,-Ft. Internet van. 20/240-4635 

+ A városközpontban bútorozott lakás igényesnek kiadó.
Külön vízóra, külön gázóra, terasz, pince. Kéthavi kaució. Tel:
30/2228-909 

+ Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő
3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat kere-
sek. Érd: 20/224-6598, 30/250-4696 

+ Központban 2 szobás, étkezős, távfűtéses, 3.em.
napfényes lakás bútorozatlanul kiadó. 50.000,-Ft + 2 havi
kaució. Tel: 20/3330-526 

+ 3 szoba összkomfort kiadó, VAGY SZOBÁNKÉNT IS. Tel:
20/9774-013 

+ Szent János utcai 2 szobás, felújított lakás egyik szobája
nemdohányzónak kiadó. Ár: 25 ezer +fél rezsi. Érd: 30/467-
3320, 20/490-7314 

+ Hosszútávra kiadó Gödöllőn Szent János utcában 64nm-
es 4.em. felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve. 60.000,-
Ft/hó +rezsi +2 hónap kaució. 30/2027828

+ Gödöllő belvárosban 4.em. –egyedi mérőórás- részben
bútorozott lakás kiadó. Kaució: 2 hónap. Ár: 50.000,-Ft
+rezsi/hó. Tel: 30/935-7794 

+ Gödöllőn szoba kiadó WC, fürdőszoba használattal. Tel:
20/281-3830

+ Palotakerten 1 szobás, felújított lakás áprilistól kiadó.
Érd: 30/9246-979, 30/475-8896 

+ Palotakerten 2 szobás lakás kiadó. Érd: 30/9246-979,
30/475-8896 

+ Jó állapotú 2 szobás, konvektoros lakás kiadó. Bérleti díj
50.000,-Ft, kéthavi kaució szükséges. Tel: 20/544-2228 

+ Gödöllő központjában, családi házban bútorozatlan 1,5
szobás, gázfűtéses lakás 45.000,-Ft + rezsiért kiadó. Tel:
20/3419-633 

+ 70 nm-es kertes családi ház SÜRGŐSEN kiadó Isaszegen.
55.000,-Ft + rezsi. Érd: 20/375-8687 

+ Gödöllőn, Kazinczy körúton 56 nm-es, téglaépítésű, kon-
vektoros, parkettás, szigetelt, teljesen felújított, 3.em. lakás
(3 emeletes háztömbben) hosszútávra kiadó. 2 szoba, kony-
ha, spejz, fürdőszoba, erkély, pincetároló. Körbejárható,
csendes, jó fekvésű. 55.000,-Ft/hó +rezsi, 2 havi kaució
szükséges. 70/239-2969 

+ Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás, felújított, távfűtéses,
bútorozott 61 nm-es lakás kiadó. HÉV, busz, egyetem közel.
Bérleti díj: 55.000,-Ft + rezsi, 2 havi kaució szükséges.
70/381-0055 

+ Gödöllőn, buszpályaudvarral szemben 1,5 szobás, 1.em.
bútorozatlan lakás kiadó hosszútávra. 50.000,-Ft +rezsi,
kaució szükséges. Tel: 20/371-5666 

+ Kiadó 1,5 szobás téliesített faház gázkonvektoros fűtés-
sel, bútorozatlanul. Érd: 30/650-2194 

+ Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es, kétszintes
lakás 2 fürdőszobával, garázzsal igényesnek kiadó
hosszútávra. Tel: 30/203-5912 

+ Gödöllőn, városközponti, kertes házban külön közművel,
külön bejárattal 1 szoba + fűthető zárt verandás, összkomfor-
tos, központi fűtéses, bútorozott lakás kedvező áron,
hosszútávra azonnal kiadó! Érd: 30/6764-163, 20/5744-117 

+ Lakás kiadó 38 ezer forintért. Palotakert lakótelepen
egyedi mérőórákkal ellátott, parkra néző, bútorozatlan,
2.em. 1+2 félszobás lakás hosszútávra kiadó. Azonnali
költözéssel! 1 havi kaució szükséges! 20/945-8340 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
30/588-5889.

+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

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

+ 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca ele-
jén. Tel.: 70/281-5126.

+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-
es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+ Gödöllőn, Dózsa György úti társasház zárt parkolójából
nyíló 21 nm-es garázs eladó. Tel: 20/946-2210 

+ 80 nm-es ÜZLET KIADÓ A REMSEY krt. 8. alatt. Érd:
20/921-0247 

+ IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben,
32 nm, 1.em. ÜZLETHELYISÉG KIADÓ: Gödöllő, Kossuth L.
utcában, 30 nm, fszt. udvarban. Érd: 70/373-8154,
20/9294-669 

+ Gödöllőn, a KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Érd:
70/224-7137 

+ Gödöllőn a Posta melletti mélygarázsban 2 db parkoló
hosszútávra kiadó. Érd: 30/492-6373 

+ Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es cirkós iroda
kiadó lakásnak is. Tel: 30/9617-621 

+ GARÁZS – 18 nm-es téglagarázs aknával a János utcai
garázssoron családi okok miatt sürgősen eladó. Érd:
30/9246-979, 30/475-8896 

+ GÖDÖLLŐN, FORGALMAS FŐÚTVONALON 100 nm-es
üzlethelyiség fele (külön bejáratok) + 30 nm kirakodó
résszel, saját parkolóval kiadó. Tel: 20/946-1040 

+ Petőfi téren a Kristóf udvarban bevezetett fodrászüzlet
teljes berendezéssel kiadó. Tel: 30/981-5268, 30/498-1238

ÁLLÁS
+ Ollós- és kosarasemelőt kezelő munkatársat keresünk.
Feor számok: 42-23, 42-21, 42-11, 41-91. Tel: 30/9509-
396, masterkool@masterkool.hu 

+ EGYETEMI FODRÁSZATBA pedikűr-manikűröst
felveszünk. Tel: 28/432-873

+ Alkalmi illetve kisegítő munkát vállalok, szgk és utánfutó
van. Többek között autója belső takarítását is megoldom az
otthonában (a mindenes). Érd: 20/486-2747 

+ TIFERET SZÉPSÉGSZALON KERES ALKALMAZOTTKÉNT
KOZMETIKUST. Fényképes önéletrajzot a
judit.tiferet@gmail.com e-mail címre kérek. Tel: 20/269-
2089 

* A Harasztban, az Erzsébet-park közelében 1975-
ben épült, 4 szobás családi ház pincével, garáz-
zsal, 844 nm-es, ősfás telken eladó. Iár: 26,9 mFt.
* A belvárosban működő, berendezett, 130 nm-es,
igényes szépségszalon hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj: 220 eeFt/hó+Áfa+ rezsi. Kaució szükséges.
* Az új Fenyvesben, 2003-ban épült, 120 nm-es,
kétszintes, nappali+ 3 szobás ikerházi lakás garázs-
zsal, 500 nm-es telekrésszel eladó. Iá.: 24,5 mFt.
* PÉCELEN, csendes utcában 100 nm-es, két-
szobás, jó állapotú családi ház 1600 nm-es telken
garázzsal, melléképületekkel eladó. Irányár: 25 mFt.
*SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás saroktelek,
(30%-a beépíthető) eladó. Iá. :11.3 mFt.

Szada, Dózsa György út

2012. február 8–14.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

  A minôség garanciája

679 Ft/kg
39 Ft/db

69 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

Üzlethelyiségek kedvezô áron kiadók Szadán a Centerben! Érdeklôdni lehet: +36-30-519-2783

Saját füstölésû termékekPékségünk ajánlataGrillbár

1249Ft/kg 979Ft/kg 1179Ft/kg

Ár! Ár!

Napi ajánlat leves + fôétel

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés

Nyitva tartás:  
H–P: 7–21, Sz: 7–18, 
V: 8–18 óráig

Termékeink bomba áron!

269 Ft

699 Ft

290 Ft

Gyermelyi tészták 
500 g 

538 Ft/kg

Burgonya 5 kg
58 Ft/kg

FejeskáposztaFüstölt sertés 
hátsó csülök

Sajttal szórt pogácsa

Fehér kenyér 2 kg
134,50 Ft/kg

Friss 
csirkemell filé

Friss 
marhapacal

Trappista sajt 
(lengyel)

Harmony Akác virág
toalettpapír 

24 tekercses, 3 rétegû 
41,62 Ft/tekercs

999 Ft
269 Ft



+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.

+ GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK: képesítéssel, több
éves tapasztalattal, referenciákkal, angol nyelvtudással,
jogosítvánnyal és autóval. Tel: 70/3915-176 

+ VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐ Gödöllői,
mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatár-
sat keres állattartó technológiák villamossági, valamint
gépészeti szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi pro-
jektekhez. A munka esetenként tartós távollétet igényelhet.
Feltételek: kommunikációképesség angol nyelven, vezér-
léstechnikai és villamos ismeretek és/vagy gépészeti
ismeretek, jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz
leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre. Információ:
28/510-985 

SZOLGÁLTATÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsinál-
tatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763

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

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

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

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380 

+ Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012
Krokovics. 

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

+ KOVÁCSOLTVAS, ROZSDAMENTES KORLÁTOK gyártását,
szerelését vállalom. Tel: 70/385-5176, 30/462-8218 

+ ELADÓ TÜZIFA KISZÁLLÍTÁSSAL. Tel: 20/568-4921 

+ VILLANYBOJLER tisztítást, javítást és kisebb-nagyobb
villany-, illetve vízszerelést vállalok! Hétvégén is hívható
telefonszámom: 06-70-585-5716

+ Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érin-
tésvédelmi mérés. 70/264-3660 

+ Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig. 70/241-8999.

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

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipsz-
kartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+ Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása,
talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló
kontároktól! Bárándi József 20/532-7275 

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

+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185 

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

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

+ Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogad-
ható áron! Tel: 20/9133-165 

+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgoza-
tok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
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A Gödöllői Szolgálatot az

interneten is olvashatja:

www.szolgalat.com

Az Ön hirdetését a

weboldalon ajándékba

adjuk!

HIRDESSEN BENNE!

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi

elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 

20/525-5366, 

70/381-7694

E-mail: 
kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu,

info@szolgalat.com, 
szolgalat@vella.hu

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



OKTATÁS

+ GYERE NYELVET TANULNI! 4 ANGOL EGYÉNI ÓRÁT
AJÁNDÉKBA KAPSZ TŐLÜNK. EHHEZ CSAK BE KELL JÖN-
NÖD HOZZÁNK 2012. FEBRUÁR 15-IG ÉS BEJELENTKEZNED
INGYENES AJÁNDÉK ANGOL EGYÉNI ÓRÁIDRA. NEM KELL
BEIRATKOZNOD ÉS NEM KELL FIZETNED SEMMIT SEM.
NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY
NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL?
VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD
KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100
SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI
GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS
JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ
VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL,
SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI
ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁS-
SAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 00884-2011. ESETLEG TELE-
FONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40

+ Időben készüljön rá!!! Középfokú és felsőfokú nyelvvizs-
gákra gyors felkészítés!(Minden plusz pont számít!!!!)
www.astraariadne.webs.com tel: (06)-70-504-1042

+ Angol nyelvtanfolyamok: Bekapcsolódási lehetőség
működő csoportokba a Te szinteden. Az első alkalom
felmérés, tehát ingyenes. Max 5 fős csoportok. További tan-
folyamok: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-
224-75-63.

+ Nem úgy sikerült  a félévi jegyed matekból, fizikából,
kémiából, ahogy szeretted volna? Korrepetálásra van szük-
séged? Hívd Karcsi bácsit.  Magántanulók vizsgára való
felkészítését is vállalom. Tel: 30-908-4130.

+ MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA KORREPETÁLÁS, érettsé-
gire felkészítés. Érdeklődni: 06-30-4567-458 

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

+ CSALÁDI NAPKÖZI ELŐFELVÉTELT HIRDET Gödöllőn
szeptemberi tanévre. Korlátozott a férőhelyek száma.
Jelentkezni 2 éves kortól. Érd: 30/2050-229 

+ PELIKÁN AUTÓSISKOLA GÖDÖLLŐN a PETŐFI TÉR 9. sz.
alatt „B” kategóriás tanfolyamot indít 2012. február 13-án.
www.pelikansuli.hu 70/433-5033, 20/9-734-738. 

+ ANGOL NYELVTANFOLYAM INDUL 2012. március 26-án.
Ingyenes szintfelmérés, beszédcentrikus oktatás anyanyelvi
tanárral. PELIKÁN AUTÓSISKOLA GÖDÖLLŐN a PETŐFI TÉR
9. sz. alatt! 70/433-5033

+ BRITISH BUSINESS ENGLISH! New job, new country,
travel, restarting or just practising? I offer interviews, soft
skills, MBA or Bus. exam prep, Marcomms, Legal, Medical,
etc. Short courses with results! 14 years experience &
invoice. Contact: +3670 3301332

ADÁS~VÉTEL

+ DIÓBÉL ELADÓ 1.500Ft/kg GÖDÖLLŐN. Tel: 30/972-0652 

+ Bélyegeket, bélyeggyűjteményeket (magyar, külföldi),
leveleket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, fegyvereket, kitüntetéseket, könyveket
vásárolok gyűjteményembe. Tel: 0620-947-3928 

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ Eladó egy 60 éve Erdélyben, diófából készült, jó állapotú
kombinált szobabútor (3 szekrény, 2 éjjeli szekrény, két-
személyes ágy, fésülködő asztal) 30.000,-Ft, Lucznik asztali
varrógép 2.000,-Ft, 3 ajtós ruhásszekrény 5.000,-Ft,
teleszkópos dohányzóasztal 2.000,-Ft. 30/335-8699,
palyane@citromail.hu 

+ Szülők – Nagyszülők! Gyermekük, unokájuk részére szép,
sok férőhelyes, színes komplett szobabútor ágyneműtartós
kisággyal olcsón eladó. Egy éves kortól. Tel: 20/2010-681,
28/416-029

+ 110 literes AKVÁRIUM ELADÓ világítással, beépített
szűrővel, állvánnyal, műháttérrel. Tel: 20/987-7857 

+ TERMELŐTŐL AKÁC TÜZIFA 2.200,-Ft hasítva, 2.000,-
kugliban eladó. Gödöllőn ingyenes kiszállítással. 20/2922-405 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ Eladó SUZUKI SWIFT 1328 cm3, piros, 2008-s, 1800 km-
rel, garázsban tartott. Tel: 30/201-7329 

EGYÉB

+ ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL
VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.

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

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

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

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

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913

+ Családi okok miatt ajándékba adnám féléves, keverék,
tigris-mintás, kan kölyök kutyusomat. Kertes házhoz aján-
lom. Tel: 20/553-0609 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2012. FEBRUÁR 15.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Csipesné Kufferstein Márta, Pa‐
lotakert 5., Zelnik Róbert, Palota‐
kert 9. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Dömsödy Beáta, Szent János u.
36.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Tóth Emese, Szabadka u.
6/a.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Végh Józsefné, Palotakert 6/a.,
Janiga Krisztián, Szőlő u. 12.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Sántha Tünde,
Fürdő u.7., Dr. Nagy Albert, Duna
u. 4. 

Hozzávalók:  A fánkhoz: 12 dkg margarin, 1 mk cukor, 1 csipet

só, 12 dkg rétesliszt, 2 db tojássárgája, 5 db egész tojás.

A sajtkrémhez: 10 dkg reszelt sajt, 3 púpozott evőkanál liszt, 2 dl

tej, 1 dl tejszín, só, 1/2 pohár tejföl (1 dl), 1 tojássárgája.

Elkészítés: A fánk: Egy lábosban felforralunk 2 dl vizet a marga-

rinnal, sóval és a cukorral. Folyamatos keverés közben hozzáadjuk a lisztet, és folyamatos keverés

mellett 1 percig főzzük. Ezután levesszük a tűzről, és legalább 5 percig hagyjuk hűlni, majd egye-

sével hozzákeverjük a 2 tojássárgáját, majd egyenként az 5 db egész tojást (körülbelül fél tojás-

nak megfelelő mennyiséget félre teszünk a kenéshez!). 

A masszából kivajazott, lisztezett tepsibe vagy sütőpapírra, egymástól távol, körülbelül 4 cm át-

mérőjű kupacokat rakunk. A félretett tojással mindegyik tetejét megkenjük, majd előmelegített

sütőben, 200 fokon körülbelül 25 perc alatt pirosasra sütjük. 

A sajtkrém: A vajat megolvasztjuk, majd rászórjuk a lisztet, kicsit pirítjuk, majd folyamatos keve-

rés mellett felöntjük a tejjel és a tejszínnel, majd megsózzuk. Habverővel addig keverjük, míg

elkezd sűrűsödni. Ekkor hozzáadjuk a tejfölt és körülbelül 1 percig tovább keverjük. Lehúzzuk a

tűzről, és belekeverjük a tojássárgáját, majd legvégül a sajtot. Az így kapott sűrű masszát ízlés

szerint sóval, borssal, szerecsendióval ízesíthetjük. 

A fánkok kalapját levágjuk és kiskanállal megtöltjük a sajtkrémmel, majd visszatesszük a

kalapokat. Tálaláskor reszelt sajttal díszítjük. 

RECEPT – Sajtkrémes fánk


