
A büdzsé 8,5 milliárd forint költség-
vetési kiadásának fedezetét 7,2 milli-
árd forint költségvetési bevétel mel-
lett 700 millió forint múlt évi pénz-
maradvány és két, együttesen 540
millió forintos összegű hitel felvétele
teremti meg, amiről tavaly született
döntés. A hitel a szennyvíz-tisztítómű
beruházás önrészét és a Rézgombos
mélyparkoló vételárát képezi. Tör-
lesztése biztonsággal finanszírozható.

A költségvetési javaslatot előter-
jesztő Gémesi György polgármester
szóbeli kiegészítésében rámutatott,
hogy az önkormányzat működési be-
vételeiben nagy súlya van a 2 milliárd
forintra tervezett helyi iparűzési adó-
nak, ami a recesszió ellenére stabil

forrás Gödöllő gaz-
dálkodásában. Remé-
li, tette hozzá, hogy
év közben nem törté-
nik ezt csökkentő vál-
tozás.

Az önkormányzat
által ellátott állami
feladatok normatív
állami támogatási
aránya a korábbi
éveknél is alacso-
nyabb, 42 százalék és
ebben még nincs ben-
ne az intézmények re-
zsiköltsége. A költ-
ségvetés így is fede-
zetet nyújt az önkor-
mányzati dolgozók
bérére, pótlékaira és
ezek járulékaira. Az
5000 Ft/hó/fő értékű
étkezési utalvány is
megmarad.

Az intézményveze-
tők döntenek a költségvetésben meg-
állapított karbantartási keretek fel-
használásáról. Emellett 15 millió fo-
rint központi forrás használható fel
váratlanul felmerülő életveszélyes ál-
lapotok elhárítására.

A felhalmozási kiadások közül ki-
emelkedik a szennyvíztisztító telep
korszerűsítése egymilliárd 743 millió
forintból. A program várhatóan 2014-
ben fejeződik be. A pályázaton el-

nyert támogatás egymilliárd 70 millió
forint, az önerőt 313 millió forint be-
ruházási hitelből fedezi az önkor-
mányzat. A képviselő-testület 20 mil-
lió forintos kerettel elindította a Le-
gyen Gödöllő kerékpáros barát város!
programot.

Több év után most először nem tar-
talmaz útépítési keretet a költségve-
tés. Az önkormányzatokat is sújtó
többletterhek, mint az állami felada-

tok ellátásának már említett mindösz-
sze 42 százalékos normatív állami tá-
mogatási aránya, a minimálbér-eme-
lés, az adójóváírás kivezetése és az
ÁFA-emelés szükségessé teszik a vá-
ros saját bevételi forrásainak nagyobb
arányú felhasználását. Az étkezési
hozzájárulás 19 százalékos járuléka
például 30 százalékra emelkedett.
Csak ez a tétel 5 millió forint többlet-
kiadást okoz.           (folytatás a 2. oldalon)
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Képviselő-testületi ülés: Márciustól új alpolgármester

Elfogadták a város költségvetését
A képviselő-testület február 8-
án 9 igen és 2 nem szavazattal,
továbbá 2 tartózkodással elfo-
gadta a város idei költségvetési
rendeletét, ami lehetővé teszi
az oktatási, kulturális és város-
üzemeltetési szolgáltatások el-
ért színvonalának megőrzését.
A legjelentősebb fejlesztés a
szennyvíztisztító telep korsze-
rűsítése lesz. Az 1,7 milliárd fo-
rintos beruházás forrásának
nagyobb részét pályázaton
nyerte el Gödöllő. Pintér Zol-
tán lemondása miatt március
1-jén rendkívüli ülésen új alpol-
gármestert választ a testület.

A múlt héten kedden egy teljes napot
töltött Gödöllőn Ilan Mor, Izrael állam
budapesti nagykövete.

(3.old.)

Dr. Páll Gabriella gyermek háziorvos, aller-
gológus vehette át az Év Orvosa díjat (Astel-
las-díj) az alapellátás kategóriájában.

(4.old.)

A hétvégén rendezik meg a női röplabda
Magyar Kupa négyes döntőjét, amelynek
elődöntőjében a TEVA-GRC a Vasas csapa-
tával került össze. (8.old.)

Sportdíjak átadása

1. Deák Nagy
Immáron 20. alkalommal díjazták
Gödöllő legjobb sportolóit. A hagyo-
mányosan február elején megrende-
zésre kerülő Városi Sportdíj átadó
gálát ezúttal a megújult Művészetek
Házában tartották meg február 10-én,
ahol a 2011-es év legjobb gödöllői
sportolóit, valamint edzőit díjazta a
város.

Dr. Gémesi György köszöntőjét
követően a hagyományoknak megfe-
lelően először a GEAC Aranykoszo-
rús jelvényeit adta át az egyetem kép-
viseletében dr. Kriszt Balázs tan-
székvezető egyetemi docens, vala-
mint Balázs Zoltán Egyetemi Sport-
centrum igazgató.

Ezt köve-
tően Mácsai
Tamás, a
Sportkurató-
rium elnöke
adta át az Év
sportolóinak
a díjakat. Fel-
nőtt egyéni
kategóriában
a 3. helyezett
lett Balázs Attila teniszező (Kiskas-
tély SE), megosztott 2. díjat kapott
Benkó Réka vívó (GEAC) és Bon-
tovics Babett taekwon-do (Gödöllői
Taekwon-do SE), míg az Év Sporto-
lója az olimpikon, Deák Nagy Mar-
cell atléta (GEAC) lett.

(folytatás a 8. oldalon)
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Ki húz a 21-re lapot?

A városi költségvetés vitájában a fide-
szes képviselők ellentmondásba keve-
redtek azzal, amit alig két hónapja az
ugyancsak fideszes Vécsey László hon-
atya az Országgyűlésben állított a vá-
lasztókerületéhez tartozó települések
gazdálkodásáról. Futás Levente „csőd-
ben lévő város képét festőnek” nevezte
a költségvetési előterjesztést. Ellenezte
a több, mint másfélszáz parkolót ered-
ményező projektet, ami – mint többször
elhangzott – 40 százalékos kihasznált-
ság esetén kitermelheti a ráfordítás tör-
lesztőrészletét. Úgy vélekedett, „ámok-
futás, amit csinálunk, ezzel a hitelállo-
mánnyal és hitelfelvétellel” és, hogy „a
21-re lapot húzunk”. Vörös István sze-
rint az előterjesztés „a túlélésnek, a tar-
talékok felélésének és a hiány növelé-
sének a költségvetése”; a hitelekből
megvalósult egyetlen beruházás sem
járult hozzá az önkormányzat bevéte-
léhez.   
Mondataikat Pelyhe József (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) szembesítette a Vé-
csey László által a Tisztelt Házban ta-
valy november 18-án közöltekkel:
„Mind a 7 településünk a budapesti
agglomeráció része. Három erős község
mellett 4 várost számlálunk. Az
agglomerációnak az elmúlt időszakok-
ban sajátossága volt, hogy prosperáló
régió, prosperáló terület volt, és ennek
következtében talán az átlagnál is erő-
sebben, fokozottabb mértékben kellett
igénybe vennünk hitel- és kötvényfede-
zetet a fejlesztésekhez, főképpen az
uniós források minél nagyobb arányú
lehívása, a pályázati önrészek biztosítá-
sa érdekében, és ezek fedezetét részben
a forgalomképes, jellemzően saját erő-
ből gyarapított önkormányzati vagyon,
részben a lehetőségekkel jól sáfárkodó,
jó gazdálkodás eredményeképpen meg-
termelődő jelentős saját bevételek ké-
pezték. Amikor az önkormányzati fel-
adatmegosztás és -finanszírozás kérdé-
sét újragondoljuk, figyelembe kell ven-
nünk, hogy ezek az önkormányzatok fe-
lelősen és mértékét tekintve is a min-
denkori törvényi keretek között marad-
va döntöttek az adósságterhek vállalá-
sáról.”
Pelyhe József hozzászólására Futás Le-
vente úgy reagált, hogy „ez a mi 
szennyünknek a takargatását is jelenti”.

Amikor a polgármester rákérdezett,
hogy milyen szennyre gondolt, a kép-
viselő ekképp válaszolt: „az eladóso-
dott városunknak”... Gémesi György
ekkor figyelmeztette Futás Leventét,
hogy válogassa meg a szavait. A vita
lapunkat is érintette. Futás Levente
szerint az önkormányzat drága hirde-
tésekkel finanszírozza a Gödöllői
Szolgálatot. A polgármester felszólí-
totta a képviselőt, hogy ha van konk-
rét ismerete arról, hogy az önkor-
mányzat hirdetéseket fizet a lapnak,
írásban közölje vagy vonja vissza
észrevételét! 

Guba Lajos (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) örömét fejezte ki azért, hogy a
költségvetés révén továbbra is az eddig
megszokott színes és színvonalas
szellemi élet lehetősége bontakozik ki.
Meg kell jegyezni, tette hozzá, hogy az
idei az utolsó olyan év, amikor az álta-
lános iskolák és a Török Ignác Gimnázi-
um a város költségvetésében szerepel-
nek. Pedagógusként és képviselőként is
megköszönte, hogy az önkormányzat
22 éven át mindig gondoskodott az ok-
tatási nevelési intézmények színvonalas
működéséről – felújításokkal, fejleszté-
sekkel is. Példaként említette a zeneis-
kolát, a Petőfi, az Erkel és a Damjanich
iskolát, továbbá a múzeumot és a
könyvtárat, hiszen az azokban megvaló-
sult beruházások az oktatás és a nevelés
ügyét is szolgálták. 
Az önkormányzat vagyona 20 év alatt
kétmilliárd forintról 42 milliárd forintra
nőtt, reagált a fideszes képviselők állítá-
saira Gémesi György. Az elmúlt tíz év-
ben 15 milliárd forinttal kapott keve-
sebb állami támogatást a város, mint
amennyit kaphatott volna. Tállai And-
rás belügyminisztériumi államtitkár
múlt évi elemzése szerint 8 év alatt 1000
milliárd forintot vontak ki az önkor-
mányzati szférából. Gödöllőn 12 mil-
liárd forintnyi hitel és kötvény ellensú-
lyozta ezt az állami kivonulást, úgy,
hogy a város vagyona ennél nagyobb ér-
tékben emelkedett. Futás Levente véle-
ményével szemben nem a város, hanem
az ország áll a csőd szélén, folytatta vá-
laszát a polgármester, aki az ellenzéki
képviselő figyelmébe ajánlott ismert fi-
deszes politikusok által vezetett váro-
sokat, amikben még nincs költségvetés
és már nincs például étkezési támogatás
vagy intézményi karbantartási keret.
Gödöllő a biztonsággal működő, felelő-
sen gazdálkodó, a bevételek felhaszná-

lásáról tisztességesen számot adó
települések sorába tartozik. A várost
nem hajtottuk bele a működését veszé-
lyeztető fejlesztésbe vagy finanszírozási
konstrukcióba. Minden hitel mögött fe-
dezet van, hangsúlyozta a polgármester,
majd hozzátette: a város tudja teljesíteni
adósságszolgálatát, s még további hitel-
felvételre képes.

A mélygarázs megvételét – aminek
révén 160-170 parkolóval is gyarapodik
a város –, jó döntésnek nevezte, hiszen
olcsóbb, mintha a főtér alatt épített vol-
na az önkormányzat. Mint emlékezetes,
az önkormányzat tudomásul vette, hogy
a lakosság a főtér alatti elképzelést nem
támogatta. A parkolási lehetőségek bő-
vítése jól fog jönni azért is, mert miután
Gödöllő egy 178 ezer lakosú járás köz-
pontja lesz, biztosan tovább nő a gépjár-
műforgalma.

Elfogadták a gazdasági társa-
ságok üzleti terveit 

A város gazdasági társaságainak üzleti
terveit is elfogadta a képviselő-testület.

A VÜSZI Kft. éves terve 571 millió
forint bevétellel és 594 millió forint ki-
adással számol. Az elmúlt években je-
lentős városi támogatással működtetett
strandot az idén nem nyitja ki a társaság,
ezáltal több mint 8 millió forint taka-
rítható meg. A parkfenntartásra viszont
40 millióval többet ad az önkormányzat,

figyelembe véve a városközpont, az Er-
zsébet-park, a Királyi Váró és környéke
igényesebb zöldterületeinek gondozási
igényét. Az utak és hidak fenntartására
fordítható összeg csak a legfontosabb
feladatokra elég. Kevesebb pénz jut a
repülőtér üzemeltetésére is. Az önkor-
mányzat az alapfeladatok ellátását 462
millió forinttal támogatja.

A Dózsa György úti temető fenntar-
tását önkormányzati finanszírozás nél-
kül, a kft. eredmény-tartalékának fel-
használásával végzik majd, csakúgy,
mint a Liget utcai csapadékvíz elvezető
rendszer rekonstrukcióját. A vállalkozá-
si feladatok közül a belvárosi fizetős
parkolásnál díjemeléssel és a fizetős te-
rület bővítésével számolnak.

Bokor Árpád ügyvezető igazgató el-
mondta, hogy a VÜSZI Kft. a várható
inflációs hatások és az ÁFA emeléssel
járó többletköltségek kigazdálkodására
törekszik, ezeket nem hárítja át az önkor-
mányzatra. 

A polgármester ezúton is köszönetet
mondott a társaság dolgozóinak az euró-
pai uniós elnökség féléve alatt végzett
odaadó munkáért.

A Kalória Kft. is végrehajtotta a
munkabérek nettó értékének megőrzé-
séhez szükséges bérkompenzációt, ami
a 137 dolgozóból 134-et érintett. Ez 26
millió forintba került, amiből 16 millió
térülhet meg adókedvezményben, tájé-
koztatott Hatolkai Szaniszló ügyvezető
igazgató, aki arra kérte a képviselőket,
hogy tegyenek meg mindent a cég fenn-
maradásáért. Ezzel arra utalt, hogy a
közétkeztetés fő fogyasztóit adó iskolá-
kat jövőre államosítják. Máris gondot
okoz, tette hozzá a polgármester, hogy
az egyetemen, melynek éttermét a Kaló-
ria üzemelteti, megszűnt a dolgozók ét-
kezési támogatása. A 778 millió forint
bevétel mellett a Kalória nem tervezett
nyereséget. A vállalkozási tevékenység
bevételét 18 millió forinttal igyekeznek
növelni, ebből fedezhetik a többletkölt-
ségeket. A társaság működését az önkor-
mányzat 239 millió forinttal támogatja.  

A Művészetek Háza Kft. a korszerű-
sítés valamint az európai uniós sajtóköz-
pont feladatainak elvégzése után most
újra teljes üzleti évre szóló tervet készí-
tett. A társaság célja a város kulturális,
közművelődési és közösségi igényeinek
szolgálata. Az önkormányzat által köz-
vetlenül támogatott szakmai progra-
mokra, beleértve a városi rendezvénye-
ket is 8, a nyitott ház funkció teljesíté-
séhez 124 millió forint önkormányzati
támogatást kap. A teljes bevételt 204
millió forintra tervezték.  

A Gödöllői Piac Kft. a vásárlóerő
csökkenése miatt a múlt évihez képest a

bevételeket 13 százalékkal alacsonyabb
összeggel, 53 millió forinttal tervezte.
Bérleti díj emelésével nem számol. A ki-
adások várható növekedése ellenére,
takarékos gazdálkodással, 7 százalékos
költségcsökkentést kíván elérni. A terv 3
millió forint adózás előtti eredményt ír
elő. A képviselő-testület mindemellett
felhívta a kft. ügyvezetőjének figyelmét
arra, hogy a takarékos gazdálkodás
megvalósítása mellett a fűtési idényben
a piac csarnok hőmérséklete érje el a hu-
zamosabb emberi tartózkodáshoz jog-
szabályban előírt szükséges hőmérsék-
letet. 

Közel egymilliárd forint bevételt és
kiadást tervez a Gödöllői Távhő Kft
2012-re.  Mint múlt heti számunkban
megírtuk egy miniszteri rendelet előírá-
sa szerint a távhő díjakat január 1-jétől
4,2 százalékkal emelni kellett, az elér-
hető nyereség pedig a kft. esetében 5
millió forint lehet. A kintlévőség a múlt
év végén 44 millió forint volt, ez a 
rosszabbodó szociális helyzet miatt vár-
hatóan idén is emelkedni fog. Az el-
öregedő földalatti vezetékrendszer cse-
réje körülbelül egymilliárd forintot igé-
nyelne. E feladat elvégzése pályázati tá-
mogatás nélkül elképzelhetetlennek
tűnik. 

A G-Magistratus Szálloda Zrt. idei
üzleti tervét 187 millió forint bevételi,
287 millió forint kiadási főösszeggel és
100 millió forint veszteséggel tervezte.
A szálloda működtetéséből 38,7 millió
forint nyereség várható. 

A szálloda 75 százalékos kihasznált-
ság mellett érné el azt a bevételi szintet,
amellyel az önkormányzatnak fizetendő
bérleti díjat ki tudná gazdálkodni. A fog-
laltság jelentősebb emelése azonban
csak komolyabb beruházásokkal lehet-
ne elérhető. A társaság két fejlesztést így
is megvalósít az idén. A három csillagos
besorolás fenntartásához kisebb elektro-
mos átalakítást végeznek el és egy mini
fitnes termet is  nyitnak. 

Interpelláció

Vörös István önkormányzati képvi-
selő január 9-i keltezéssel interpellációt
intézett dr. Gémesi György polgár-
mesterhez Milyen pénzek mozognak a
háttérben? címmel az Erzsébet királyné
Szálloda beruházási- és üzemeltetési
konstrukciója kapcsán. A polgármester
írásban válaszolt az interpellációra. A
választ Vörös István nem fogadta el, a
képviselő-testület viszont elfogadta. Az
interpelláció és az arra adott válasz a
http://www.godollo.hu/polgarok/ule-
sek/meghivok/ webhelyen olvasható el.

it 

Lemondott alpolgármesteri
tisztségéről Pintér Zoltán

Február 29-i hatállyal lemondott al-
polgármesteri tisztségéről Pintér
Zoltán. A Gödöllői Lokálpatrióta
Klub képviselője döntését a február
8-i képviselő-testületi ülésen jelen-
tette be. Dr. Gémesi György polgár-
mester a bejelentést követően arról
tájékoztatta a testületet, hogy már-
cius 1-jén rendkívüli ülésen tesz ja-
vaslatot az új alpolgármester sze-
mélyére.
A 36 éves Pintér Zoltán családi
okokra, az önkormányzati rendszer
változásaira és új szakmai kihívásra
hivatkozva hozta meg döntését, s
egyben köszönetet mondott az el-
múlt tíz évben végzett közéleti te-
vékenységét segítőknek. Képvise-
lőként továbbra is részt vesz az ön-
kormányzat munkájában. 

Képviselő-testületi ülés: Márciustól új alpolgármester

Elfogadták a város költségvetését

A járási rendszer kialakításá-
nak módjával a fideszes or-
szággyűlési képviselők egy ré-
sze sem ért egyet. Elégedetlen-
ségüket számos nyilvánosság-
ra került levélben is kifejtették
és a téma a Fidesz múlt pénte-
ken zárult egri frakcióülésén is
sok vitát gerjesztett. 

Amint arról az origo.hu hírt adott, egy
képviselő megfogalmazása szerint – a
XII. kerületet vezető Pokorni Zoltán
“nekiment” a budapesti átalakításo-
kért felelős fővárosi kormánymegbí-
zottnak, Pesti Imrének, amiért Buda-
pesten csak hét körzet lenne.  Pokorni
szerint Pesti “hatalmi kérdést csinált”
a felosztásból, miközben szerinte az
állampolgároknak az az érdekük,
hogy utazgatás nélkül, lakóhelyük
közvetlen környezetében elérjék a hi-
vatalok szolgáltatásait, vagyis szerinte
minden egyes kerületnek egyúttal önál-
ló járásnak is kellene lennie. A Fidesz

alelnökének felvetését támogatta a
résztvevők beszámolói szerint az átala-
kításban szintén vesztes I. kerület pol-
gármestere, Nagy Gábor Tamás is.

A két kerületvezető azt is kifogá-
solta, hogy a hátuk mögött született
meg a döntés a közigazgatási körze-
tekről. Pesti ezt a vitában visszautasí-
totta, állítása szerint ugyanis több
körben is volt egyeztetés.

A frakcióülés múlt szerda esti etap-
jában egy képviselő arról kérdezte a
miniszterelnököt, hogy a kormány
“milyen jellegű – politikai vagy szak-
mai – vezetőket képzel a később lét-
rejövő járási hivatalok élére”. A részt-
vevők beszámolói szerint Orbán
Viktor úgy válaszolt, hogy “fontos a
bajtársiasság, de a szakmai hozzá-
értés is”, és a posztok kiosztásánál a
kormány ígérete szerint mindkettőt fi-
gyelembe fogja venni, írta az
origo.hu. A közigazgatási tárca január-
ban nyilvánosságra hozott tervei szerint
az országban 168 járást alakíthatnak ki,

plusz hetet – két budait és öt pes-
tit – a fővárosban.  A járási hiva-
talok a megyei kormányhiva-
talok kirendeltségeiként működ-
nek majd 2013. január 1-jétől, és
átveszik az önkormányzatoktól
mindazokat a – jellemzően jegy-
zői, hatósági – feladatokat, ame-
lyek jelenleg is államigazgatási
hatáskörbe tartoznak, ám még az
önkormányzati hivatalok végzik
el.

Hétfőn Pintér Sándor bel-
ügyminiszter összehívására az
Önkormányzatok Nemzeti
Együttműködési Fóruma egyez-
tetett a járások kialakításáról. Az
eseményen Gémesi György pol-
gármester, a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének el-
nöke átadta a MÖSZ állásfog-
lalását a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium államtit-
kárának.

Fideszes képviselőknek sem tetszenek a járási elképzelések

Pártkatonák vagy szakértők?
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének állásfoglalása

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége
– sajnálattal állapítja meg, hogy továbbra sem ismert az, hogy milyen állami felada-
tok kerülnek a járásokhoz, hol, milyen eszközökkel és szakemberekkel kíván a tö-
rekvéseinek megfelelni,
– a járások létrehozásának időpontjához viszonyítva elkésettnek és előkészítetlen-
nek ítéli meg a jelenlegi állapotában a javaslatot, mely további kapkodást és bizony-
talanságot eredményezhet,
– elengedhetetlennek tartja, hogy a kialakuló járási hivatalok felett a járáshoz tartozó
önkormányzatok társadalmi kontrollt gyakoroljanak, a járási hivatal vezetői évente
egyszer a járás polgármesterei előtt tájékoztatást adjanak a járás helyzetéről, az el-
végzett munkáról, 
– elengedhetetlennek tartja a járási hivatal vezetőjének a kinevezéséhez a térség ön-
kormányzatai többségének egyetértését, mivel az önkormányzatoknak és a járási hi-
vataloknak szorosan együtt kell működniük,
– elengedhetetlennek tartja, hogy a járási hivatalokat politikai pártokhoz nem kö-
tődő, azoktól teljesen független szakemberek irányítsák, és szükségesnek tartja az
átszervezést követően a hozzáértő, gyakorlott szakemberek további foglalkoztatását,
ami nagyban meghatározza a feladatellátás biztonságát,  
– javasolja, hogy Budapesten minden kerületben legyen egy járás.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint csak a fenti észrevételek figyelem-
bevételével lehet jól működő, demokratikus rendszert kialakítani és működtetni.
Változatlanul szükségesnek tartja, hogy a járási hivatalok kialakításával kapcsola-
tosan kezdődjön érdemi, szakmai egyeztetés a települési önkormányzatokkal a 
feladat- és hatáskörök szétválasztásáról, az önkormányzati hivatalok és a létreho-
zandó járási hivatalok közötti feladat átadás módjáról és ütemezéséről. Igényli, hogy
a járási hivatalokról készülő jogszabály-tervezeteket minél hamarabb társadalmi
egyeztetésre bocsássák.
Gödöllő, 2012. február 13. Dr. Gémesi György MÖSZ elnök
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Egész napos látogatást tett Gödöllőn az izraeli nagykövet

Ilan Mor a múltról és a jövőről

Hidegben is óvni kell természeti értékeinket

Nem megoldás a kivágás

Szigorú ellenőrzés a fák védelmében

Készül a mélygarázs
Február 7-én, Gémesi György
meghívására egész napos láto-
gatást tett Gödöllőn Ilan Mor,
Izrael magyarországi nagykö-
vete. A tavaly szeptember óta
szolgálatot tevő diplomata
meglátogatta a TEVA gyógy-
szergyárat, előadást tartott a
Török Ignác Gimnáziumban,
majd a kastély után a Szent Ist-
ván Egyetemet tekintette meg.

– Tisztelt Nagykövet Úr! Egy teljes
napot tartózkodott Gödöllőn. Láto-
gatást tett a TEVA válla-
latnál, majd találkozott
a Török Ignác Gimnázi-
um tanulóival, ahol egy
előadás keretében mesélt
nekik hazája történe-
téről, majd Gémesi
György polgármesterrel
folytatott tárgyalásokat,
később pedig a Szent Ist-
ván Egyetem diákjainak
főleg a mai Izraelről be-
szélt, Izrael arcáról.
Mennyire ismerjük mi,
magyarok a valódi Iz-
raelt?

– Elmondhatjuk, hogy a
világ minden pontján tudják, hol van
Izrael, és hogy Izrael létezik. Olvas-
nak az országról az újságokban, hall-
ják a híreket, nézik a televíziót. De
sajnos, amit látnak, hallanak, az min-
dig egyoldalú. A háborúról, a terrortá-
madásokról vagy a palesztin konflik-
tusról szólnak. Az én feladatom, hogy
Izraelnek a valós arcát megmutassam.
Izrael egy dinamikus ország, kultúra,
sport, tudományok, gyógyszeripar és
sok más egyéb területen. Szeretnék
eljutni minél több városba és minél
több tanulóval találkozni, hogy mind-
ezt elmondhassam. Köszönetemet fe-
jezem ki Gödöllő polgármesterének,
hogy ezt a látogatást lehetővé tette
számomra. Izrael a valóságban nem

egy háborús ország, mint azt sokan
gondolják. Nem a fenyegetettségről
szól, hanem egy demokratikus, izgal-
mas és felfedezésre váró ország.

– Január 27-én emlékeztünk a
holokauszt áldozataira. A Pávai ut-
cai megemlékezésen Martonyi Já-
nos külügyminiszter is beszédet
mondott. Ön szerint a mai fiatalok
tisztában vannak azzal, mi is az a
holokauszt?

– Ez egy nagyon lényeges kérdés,
és erre nem lehet pár percben vála-
szolni. Ez függ az oktatástól, de attól
is, hogy a családokban szóba kerül-e.
460.000 magyar embert, megerősí-
tem magyar embert, akik zsidó szár-
mazásúak voltak, gyilkoltak le szer-
vezett módon a holokauszt során. Saj-
nos, az ő kivégzésüket szintén ma-
gyar emberek segítették, együttmű-
ködve a nácikkal. Magyarok segítet-
tek magyarok elpusztításában. Ezeket
a szavakat Martonyi János külügymi-
niszter használta a megemlékezésen.
És mint mondta, Magyarországnak
szembe kell néznie azzal, ami akkor

történt. Ebből a tragédiából tanulni
kell, hogy soha többé ne fordulhasson
elő ilyen. Sajnos azonban mind a mai
napig vannak, akik a holokausztot ta-
gadják. Pár napja történt, hogy a Job-
bik egy politikusa Izraelről, a zsidó-
ságról és a holokausztról is megdöb-
bentő és elfogadhatatlan nyilatkoza-
tot tett. Az Önök kormánya azonnal
elítélte ezt. Ezek az emberek nem il-
lenek egy demokratikus országba.
Ilyen nyilatkozatok nem történhetnek
egy demokratikus országban! Ez
ellen tennünk kell! Ez is a munkám

része, és ha tudok, teszek ellene. Ha
Önök tudnak, tegyenek ellene, ezért
vannak a barátok, hogy segítsék egy-
mást.

– Akiről Ön beszél, az Gyöngyösi
Márton, a Jobbik nemzetközi ügye-
iért felelős politikusa, aki a Jewish
Chronicle című lapnak nyilatkozott
és többek között azt mondta, hogy a
holokauszt egy jó üzlet a zsidóság-
nak, illetve Iránt egy békés ország-
nak, míg Izraelt egy náci rendszer-
nek nevezte. Nem szeretnék erről
az emberről beszélni, de sajnos a
mai napig hallhatunk ilyen és ehhez
hasonló kijelentéseket. Mit tehe-
tünk mi? Hogyan állíthatjuk meg
mi a rasszizmust?

– Nagyon
sajnálom, hogy
megemlítette,
amit ez az em-
ber mondott.
Méghogy a
holokauszt egy
jó üzlet? Mit
mondana erre
egy olyan em-
ber, aki túlélő
volt, és átélte
mindazt a ször-
nyűséget, mit
mondana erre
egy olyan em-
ber, aki elveszí-
tette a családját,
a barátját, az is-

merősét? És ne feledjük, hogy több
millió embert írtottak ki szisztemati-
kusan egy eszme miatt. A másik do-
log. Izraelnek naponta tesznek fel
kérdéseket Irán miatt. Miközben Irán
az az ország, amelyik nem tudja elfo-
gadni Izrael létezését, és az ország ve-
zetője minden egyes nap ezt ki is je-
lenti. Ő az, aki Izraelt el akarja pusztí-
tani. És ekkor ez az ember Izraelt náci
rendszernek nevezi, és a zsidóság ná-
ci eszméket vall, míg Irán a béke szi-
gete. Meg kell, hogy értse mindenki,
Irán nem csak Izraelre veszélyes, ha-
nem az egész világra. Sajnos az isz-
lám fundamentalizmus központja
Irán, ahol nyíltan támogatják a terror-
akciókat, A Hezbollahot és a Ha-
mászt. Ahol nyíltan atomfegyvereket
gyártanak. Izrael soha nem támadta
meg Iránt, soha nem fenyegettük
Iránt, miközben minket folyton fe-
nyegetnek és el akarják pusztítani az
országunkat. Az izraeli emberek
ugyan úgy, mint a világ bármely pont-
ján, békében akarnak élni. Minden-
napi életüket akarják élni. Fontos az,

hogy amikor ilyen kijelentések tör-
ténnek, mint ettől az embertől, akit
direkt nem szeretnék megnevezni, ak-
kor nyilatkoznia kell másoknak, mint
azt az Önök kormánya is tette. De
ezen felül nagyon lényges az oktatás,
a nevelés. És most nem csak az isko-
lai nevelést értem ezalatt, hanem a
családokat is. Kicsi gyerekkortól meg
kell tanítani, otthon családi körben
beszélni kell a toleranciáról. Az okta-
tás nem az iskolában kezdődik hanem
otthon a családban, nem a pedagógus
az az ember, akinek nevelnie kell a

gyermekeket, ha-
nem a szülőnek.
Természetes az,
hogy félünk attól
ami idegen, ami
más. Ez a rassziz-
mus alapja. De ez az
oktatással az odafi-
gyeléssel megszün-
tethető. Mint ahogy
Önnek vagy nekem
is jogunk van az
élethez, úgy minden
embernek, aki békét
akar, joga van hozzá
hogy éljen Magyar-
országon, Izraelben,

vagy Iránban. De a rasszizmus ellen,
és azon emberek ellen, akik másokat
ki akarnak irtani, fel kell lépni kö-
zösen.

– Az előadása, amit a gimnázi-
umban, valamint az egytemen
adott úgy kezdődött, hogy egy rö-
vid, másfél perces kisfilmet vetített
le Izraelről. Én nem régen jártam
Izraelben és valóban, aki még soha
nem volt ott, az úgy gondolja, úgy
gondolhatja, hogy Önöknél minden
sarkon katonák vannak, az ország-
ban félelem uralkodik. De ez nem
igaz. A valóságban egy rendkívül
nyitott ország fogad minket, nyitott
emberekkel, nyüzsgő városokkal.
Találkozhatunk zsidókkal, keresz-
tényekkel, vagy muzulmánokkal,
akik mind egymás mellett élnek bé-
kében. És ami talán meglepő, hogy
nem találkozunk katonákkal az
utcán.

– Amit Ön látott és mindenki más
is lát Izraelben, az nem más, mint egy
normális, demokratikus ország.
Ugyanolyan embereket talál Izarel-
ben, mint itt, Gödöllőn, Budapesten,
vagy Magyarország bármely városá-
ban. Élik a mindennapi életüket. Dol-
goznak, családot alapítanak, gyereke-
ket nevelnek. Izrael minden barát szá-
mára nyitva áll. Aki baráti szándékkal
érkezik, azt a legnagyobb szívvel fo-
gadjuk. 

– Izrael valójában nyitva áll, hi-
szen minden évben diákok ezreit
fogadják a világ különböző pontjá-
ról. Idén Gödöllőn egy nemzetközi
tábor keretében pedig mi fogadunk
izareli diákokat. Ön szerint ez a jö-
vő? Megismerni egymást és elfo-
gadni egymást?

– Igen. A gyerekek a világ minden
pontján ugyan olyanok. Ugyan az a
kérdés foglalkoztaja őket az első sze-
relem, az első csók, a facebook, az in-
ternet, az iphone, az ipad és sorolhat-
nám. Szerencsére a világ számukra
egyre nyitottabb és ők is egyre nyi-
tottabbá vállanak. Az ilyen nemzetkö-
zi programok pedig még közelebb
hozzák ezeket a fiatalokat egymás-
hoz. Kötődhetnek barátságok, néha
még szerelmek is, az is lehet, hogy
soha többé nem találkoznak egymás-
sal, de egy örök emlék lesz nekik a
közösen eltöltött pár nap. Megismerik
egymást egymás kultúráját és elfo-
gadják egymást. Az Önök munkája
nagyon fontos ebben és ismét szeret-
ném megköszönni polgármester úr
számára, hogy mindezt megszervezi
és lehetővé teszi. (pts)

Az elmúlt években jelentősen
átalakult Gödöllő belvárosa.
Ennek a folyamatnak a része-
ként tűnt el a Rézgombos épü-
lete is, amelynek a helyére
mélygarázs, fölé pedig a városi
szolgáltatásokba bekapcsolha-
tó épület kerül.

A beruházás során összesen 167 ön-
kormányzati tulajdonú parkoló – köz-
tük 76 mélyparkolóhely  létesül. 

Az önkormányzat az elmúlt idő-
szakban jelentős erőfeszítéseket tett a
belváros parkolási rendjének szabá-
lyozása érdekében, és törekszik a par-
kolási lehetőségek bővítésére. En-
nek a szemléletnek a jegyében épült
mélyparkoló a Városi Piac, majd a
Városi Könyvtár és a Tűztorony-ház
alatt, s nyert pályázati támogatást Gö-
döllő kamerával őrzött, ingyenes P+R
parkoló létesítésére a vasútállomáson,

ami rövidesen elkészül. A volt Réz-
gombos helyén létesítendő mélyga-
rázs területén jelenleg a csapadékvíz-
elvezető csatorna kialakítása zajlik,
ezt követően kezdődhet meg az épí-
tés.

A munkák során elkerülhetetlen
volt néhány fa kivágása, az engedé-
lyezés során azonban nagy gondot
fektettek arra, hogy csak a legszük-
ségesebbeket kelljen eltávolítani, rá-
adásul a munkák befejezése után a

pótlásról is gondoskodnia kell a beru-
házó ELSZER INVEST Kft-nek. A
munkákat folyamatosan ellenőrzik,
így többek között ügyelnek arra is,
nehogy baja essen a területen lévő két
vasfának. Régebben ilyen fasor díszí-
tette az utat a HÉV-sínek oldalában,
mára azonban ezeknek az öreg fáknak
csak néhány példánya maradt meg.

(ny.f.)

Az elmúlt hetek hideg időjárása miatt
megnőtt azoknak a száma, akik tüze-
lési feltételeiket fakivágással szeret-
nék megoldani. Az önkormányzathoz
egyre több olyan jellegű megkeresés
érkezik, amely szerint a kérelmezők a
városi tulajdonban lévő területen lévő
száraz fákat vágnák ki, illetve a kidől-
teket aprítanák fel és szállítanák el.

Mint megtudtuk, az önkormányzat
ilyen kérelmekre nem ad engedélyt.
Ennek oka, hogy a korábbi években
többször is problémát jelentett, hogy
a kérelmezők rendszerint nem tartot-
ták be az engedélyben foglaltakat, s
nem csak a száraz faanyagot gyűjtöt-
ték össze, hanem az élő állományban
is komoly károkat okoztak.

Természetesen a rászorulók részére
az önkormányzat juttat szociális ala-
pon fát: az idei télen eddig 14 tonnát
szállítottak ki a VÜSZI munkatársai.
A városban kivágott, illetve kidőlt
száraz fákat erre a célra gyűjtik össze,
és a Polgármesteri Hivatal Népjóléti
Irodájának koordinálásával juttatják

el azokhoz a családokhoz, akiknek er-
re szükségük van.

*
Az elmúlt hetek hideg időjárása

sok feladatot adott mindazoknak,
akik figyelemmel kísérik a városunk-
ban élő, nehéz anyagi helyzetben lé-
vőket. A munkából az önkormányzat
szociális területen dolgozó szakem-
berei mellett a rendőrség munkatársai
is kiveszik a részüket. A Gödöllői
Rendőrkapitányságon nyilvántartást
vezetnek a krízishelyzetben élőkről,
és ilyenkor fokozottan odafigyelnek
rájuk. 

Nem csak a nehéz anyagi helyzet-
ben élők adtak munkát a rendőrök-
nek. A múlt héten Gödöllő belvárosá-
ban találtak rá egy 24 éves férfire, aki
a -16 fokban rövid ujjú pólóban volt.
A fiatalember teljesen kihűlt, mire
rátaláltak. Viselkedésére sem ő, sem a
családja nem tudott magyarázatot ad-
ni, akikhez a rendőrség hazavitte.

(b.z.)
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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

Jegyár: 400.-Ft/fő

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

A műsorban közreműködnek: dr. Gémesi György, dr. Nánási Éva, Pécsi Il-
dikó, Bárdy Péter, Benedek Krisztina, Bokor Árpád, Ella Attila, Fábián
Bertalan, Falk László, Fodor Csilla, Gambárné Szántai Ildikó, Hatolkai
Szaniszló, Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Ibolya, Lőrincz József, Mé-
száros Beáta, dr. Pappné Pintér Csilla, Pálfi Sándorné, Pánker László, Prém
Katalin, Rehorovszky Gábor, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tiborczné
Garai Katalin, Tóth Tibor, Vajda Gyöngyvér, Várnai Miklós, Vilhelm Fe-
renc, Zmák Júlia.
Zeneiskola: Ella AttilaCsányi István, Botrágyi Károly, Valastyán Gergő, So-
modi Károly, Ágoston Bence, Katrin Lajos, Buka Enikő, Kósáné Szabó
Beáta, Tápai Dóra, Csányi István.
Garabonciás Színtársulat: Szikra Csilla, Mészáros Beáta, Keresztesi István,
Horváth Anna, Bene Zsuzsanna.

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

Maruli Tua Sagala, Indonézia ma-
gyarországra akkreditált nagykövete
február 10-én rezidenciáján fogadta
Gödöllő Város vezetőit. A delegáció
tagjai voltak dr. Gémesi György pol-
gármester, dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző, dr. Fábián Zsolt alpolgár-
mester, Szűcs Józsefné lokálpatrióta
önkormányzati képviselő, a kulturális
intézmények nevében Kovács Ba-
lázs, a Művészetek Háza Gödöllő
igazgatója, Sándorné Pálfalvy Beá-
ta, a Testvérvárosi Egyesület elnöke,
a Szent István Egyetem képvisele-
tében pedig Csákiné Michéli Erika
rektorhelyettes, valamint Tarr Zsu-
zsanna külkapcsolati irodavezető.

A megbeszélésen a Gödöllő-Bogor
testvérvárosi kapcsolat erősítése mel-
lett szóba került, hogy idén főleg kul-
turális programokkal elsősorban a vá-
ros diákjai részére mutatkozna meg
az ázsiai ország. Indonézia szintén le-

hetőséget nyújt egyetemisták részére
3 hónapos, fél- és egy éves ösztöndí-
jas képzésre. Az eseményhez két fia-
tal jelentkező is csatlakozhatott, akik

egy rövid bemutató keretén
belül ismerkedhetettek már
most is az országgal. Remé-
nyeik szerint még idén lehe-
tőségük nyílik rá, hogy a
bogori egyetmen tanulhas-
sanak egy rövid ideig. Csá-
kiné Michéli Erika rektor-
helyettes ugyancsak kérte a
nagykövet segítségét, hogy
a Szent István Egyetem és a
bogori agráregyetem között

szorosabbá válljon a kapcsolat. Mint
mondta, ők levélben  már megkeres-
ték testvérvárosunk egyetemét. A
Művészetek Háza tervei szerint idén
májusban és ősszel indonéz kulturális
napokat tartanak. pts

Közös ünnepléssel zárult a 2011-es jubi-
leumi Astellas-díj – az év orvosa pályá-
zat, melyen kiemelt megtiszteltetés érte
Gödöllő városát. Az alapellátás kategó-
riájában dr. Páll Gabriella (képünkön)
gyermek-háziorvos, allergológus ve-
hette át az első díjat. A budapesti Művé-
szetek Palotájában a díjazottak tisztele-
tére rendezett gálán az Astellas-díjjal el-
ismert orvosokat ugyan csak mintegy
százan köszönthették, a pályázat web-
oldalán zajló internetes közvetítésnek
köszönhetően viszont a rangos ese-
ményt ezrek követték figyelemmel.

A 2011-es Év Orvosa pályázat egyik
újdonsága, hogy az elmúlt években
megszokott, és nagy népszerűségnek ör-
vendő betegtörténetekkel való jelölés
mellett idén már a szakma tiszteletét és
elismerését egyaránt fémjelző szakmai
jelölésekre is lehetőség nyílt. A pályá-
zatra 5 orvosszakmai kategóriában
(alapellátás, orvosi diagnosztikai szak-
területek, sebészeti jellegű orvosi szak-
területek, konzervatív orvosi szak-

területek, valamint a rehabilitáció és
krónikus ellátás) összesen 62 felterjesz-
tés érkezett.

„Meggyőződésem, hogy az Év Or-
vosa pályázaton jelölést kapó, beteg-
történetekkel és szakmai felterjesztéssel
bekerülő orvosok mind méltóak az elis-
merésre. Akinek betegei, kollégái tollat
ragadnak, hogy teljesítményéről törté-
netben, vagy szakmai méltatás formá-
jában emlékezzenek meg, az csak rend-
kívüli gyógyító lehet” – fogalmazott dr.
Markovich György, a díjalapító As-
tellas Pharma ügyvezető igazgatója a

díjkiosztón tartott köszöntő beszédé-
ben.

Az idei pályázatra a betegek háláját,
szeretetét és köszönetét kifejező be-
tegtörténetekkel összesen 155 orvost
juttatott be a nagyközönség. A törté-
netek közül a zsűri december közepén,
rövid értékelést követően választotta ki
azt a 79-et, amely aztán a döntőt jelentő
internetes közönségszavazásra is to-
vábbjutott. A hat héten át zajló vokso-
lás minden eddiginél nagyobb érdek-
lődést és aktivitást hozott. A beér-
kezett, több mint kétszázezer szava-
zat igazi rekord, amely egyértelműen
bizonyította, a nagyszerű emberi és
orvosi teljesítmények elismerése so-
kaknak szívügye.

A zsűri döntésének értelmében a
2011-es Astellas-díj – Az Év Orvosa
pályázat szakmai versenyét és az ezzel
járó Astellas-díjat  Alapellátás kategó-
riában dr. Páll Gabriella házi gyer-
mekorvos (Gödöllő, Budapest) kapta.

Egyesületünk január 28-án tartotta éves
rendes közgyűlését a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium aulájában. Bárdy
Péter köszöntője és titkári beszámolója
után tudományos előadásra került sor.
Meghívott előadónk személye különle-
ges alkalommá tette a rendezvényt.
Egyesületünk névadójának unokája, dr.
Teleki Géza – aki családjának kény-
szerű emigrációja miatt az Amerikai
Egyesült Államokban nevelkedett – tar-
tott rendkívül érdekfeszítő és sokoldalú
előadást. Pályafutása során kutató bioló-
gus, aktív természetvédő, egyetemi ok-
tató, író és természetfotós volt. Ameri-
kán kívül, nemzetközi viszonylatban is
ismert és elismert szakember.

Az igazán nagy emberek egyszerű-
ségével mutatta be fő kutatási terüle-
tének, a csimpánzok életének, visel-
kedésének terepi vizsgálatát a tanzá-
niai Gombe Nemzeti Parkban, a föld-
rajzi érdeklődéséből táplálkozó isme-
reteket, az emberi élet sorsszerűsé-

géből fakadó számtalan nehézséget, a
természetes élővilág szépségét és
megőrzendő értékeit. Saját képfelvé-
teleivel gazdagon színesítve, kiváló
előadói készséggel ötvözte pályájának
megdöbbentő sorsfordulatait, a szem-
kápráztató tájakat, az izgalmas jelene-
teket. Előadása során a Teleki család és
személyes életútján keresztül felvil-
lantotta a múlt század magyar történel-
mének néhány eseményét is.

Az estet Péter Fruzsina gimnáziu-
mi tanuló éneke és Bárdy Tamás tanár
szavalata tette még gazdagabbá. 

A közgyűlés hivatalos zárásaként
dr. Fábri Mihály, az Egyesület elnöke
Teleki Pál Emlékérmet adott át dr.
Kubassek János geográfusnak, a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum igazgatójának
és Bárdy Péternek, Egyesületünk tit-
kárának, a Premontrei Gimnázium
igazgatójának, egyesületünk érdeké-
ben végzett eredményes munkásságuk
elismeréseként.  

Ezután kötetlen beszélgetés, a
„pogácsás est” következett a gim-
názium ebédlőjében. 

A beszélgetésbe – a sok érdeklődő
kérdésre válaszolva – bekapcsolódott
Teleki Géza, valamint felesége és Ku-
bassek János is. Ez alatt az iskola aulá-
jában az elmúlt évi egyesületi életün-
ket bemutató vetítés folyt. A vetítés
anyagát Bálványosi Kálmán elnöksé-
gi tagunk állította össze lelkes fotózó
tagtársaink képanyagából.

A hallgatóság ismeretekben
gazdagodva, látókörében kiszélesed-
ve, tudásvágyában fokozva vihette
haza az este élményét. Reméljük,
hogy hamarosan újra találkozhatunk
Teleki Gézával és üdvözölhetjük
körünkben családját is. Az estről ké-
szült felvételt megtekinthetik honla-
punkon (www.telekipal.hu).

Dr. Baji Gál Árpád, biológus, 
az Egyesület elnökségi tagja

BÖJTE CSABA GÖDÖLLŐN
2012. március 29-31. 

(csütörtök vacsorától szombat ebédig)
“Nők keresztényként a közéletben”

Lelkigyakorlat nőknek, akik akár a civil, akár
a közszférában vezetőként élnek, dolgoznak

(iskolaigazgatók, óvodavezetők,
polgármesterek, jegyzők, vállalkozók,

intézményvezetők).
A lelkigyakorlatot vezeti: Böjte Csaba testvér.

Kíséri: dr. Aczél Petra egyetemi docens
Jelentkezni a Lelkigyakorlatos Ház
elérhetőségein lehet: 2100 Gödöllő-
Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.

Telefon: 28/420-176, 28/510-740, 
fax: 28/510-742.

E-mail: matersal@invitel.hu
mater.salvatoris@vaciegyhazmegye.hu

Híres hölgyek Gödöllőn 2012, a
Nők Éve címmel az idén is tema-
tikus évet rendez városunk,
melybe a helyi művelődési és
művészeti intézmények mellett a
civil szervezetek is bekapcsolód-
nak.  A programsorozat része-
ként Sisi Baráti Kör előadássoro-
zat keretében mutatja be a Gö-
döllőhöz kötődő ismert és kevés-
bé ismert, illetve elfeledett höl-
gyeket, akik meghatározóak vol-
tak a település, vagy sok esetben
az ország szempontjából. 

Mint azt Szabó Margittól, a Sisi Baráti
Kör titkárától megtudtuk, az egyesület
tagjai sokat kutatnak helytörténeti érde-
kességek, kulturális örökségek után.  Az
elmúlt években Erzsébet királyné és a
kastélyhoz kötődő hölgyek mellett szá-
mos kuriózumot gyűjtöttek össze a Gö-
döllőhöz kötődő nőkről. Többek között
ezeket osztják meg az érdeklődőkkel a
tematikus év kísérőrendezvényein, me-
lyeket a felújított és megszépült Királyi
Váróban tartanak majd a tematikus
évvel megegyezően,  Híres Hölgyek
Gödöllőn címmel. 
– Megtisztelő számunkra, hogy Gémesi
György polgármester egy ilyen pompás
helyszínt ajánlott fel a rendezvények
helyszínéül – mondta Szabó Margit, aki
arról is tájékoztatott, az előadásokba a
helyiek mellett az ország több pontjáról
is bekapcsolódnak majd szakértők. 
– Gaálné dr. Merva Mária, Halászné
Várady Ildikó, Őriné Nagy Cecília és
jómagam tartjuk az első előadásokat.
Sok érdekességet tudhatnak majd meg
az érdeklődők többek között a szintén
gödöllői Pálinkás Patríciától, aki Má-
ria Valériáról mesél majd olyan dolgo-
kat, melyek eddig nem voltak ismertek.
Igazi különlegességeket kapunk Kecs-
kemétről is, a Ferenczy Ida hagyatékot
kutató Péterné Fehér Mária főlevéltá-
rostól, valamint az ország különböző ré-
szein élő Ferenczy-rokonoktól, akik
több, a család tulajdonában lévő fotót
mutatnak be a királyné felolvasónőjéről. 
Az első előadás március 10-én lesz 14
órától, s  utána minden hónap második
szombatján ugyanebben az időpontban
várják majd az érdeklődőket. A prog-
ramokon a részvétel ingyenes. 
A meghívott előadók egy-egy alka-
lommal több jelentős hölgyről beszél-

nek majd, így például a legelső alka-
lommal Cillei Borbála mellett előadást
hallhatnak majd Rozgonyiné, akiről bal-
ladát írt Arany János címmel, majd az
„Öreghegyi színésznők”, Blaha Lujza,
Hegyesi Mari és Ligeti Juliska életéről
tudhatnak meg érdekességeket. Az iro-
dalmi és napló részleteket dr. Suba
László olvassa fel. A résztvevők hall-
hatják majd a nemzet csalogányának
dalait és láthatják Ligeti Juliskát is egyik
filmszerepében.
A későbbiekben szó esik többek között
a gödöllői művésztelepen alkotó festő-
művésznőkről, valamint Mednyánszky
Bertáról, Lédáról. Bekapcsolódnak az
előadássorozatba a kastély muzeológu-
sai is, akik a kastélyban – szintén a nők
évének részeként – megnyíló időszaki
kiállításról tartanak majd előadást.
Mindezek mellett több, nem gödöllői
szakértővel is részt vesz majd a prog-
ramok megtartásában.  
Az előadássorozat jelentős munkát je-
lent az egyesület tagjainak, mivel sok
olyan hölggyel foglalkoznak majd
(Bossányi Krisztina, Mária Ludovika
királyné vagy a Grassalkovich fele-
ségek), akikről kevés információ ma-
radt fenn, és mivel a régebbi korokba
vezet a kutatómunka, viszonylag ke-
vés a róluk készült illusztráció.
Rozgonyinéről például csak egy 
szobrot, és Cillei Borbáláról is mind-
össze két korbeli ábrázolást sikerült
eddig felkutatni. 

Természetesen  a Sisi Baráti Kör szo-
kásos programjai is folytatódnak,
ugyanúgy, mint az Erzsébet királyné
személyéhez kötődő kutatások. Most
Sisi, három Erzsébet nevű unokájáról
folyik a gyűjtés, ami igencsak érdekes
információkkal gyarapítja majd a ki-
rályi családról meglévő ismeretein-
ket. Szabó Margit úgy fogalmazott,
nem is sejtjük, milyen izgalmas, for-
dulatokban bővelkedő életet éltek a
legendás királyné azonos nevű leszár-
mazottai.  
A baráti kör tagjai változatlanul vár-
ják a személyi jövedelemadóból fel-
ajánlható egy százalékot, hogy foly-
tathassák a kutatásokat. 
Az egyesület adószáma:
18665790-1-13.
Bővebb információ: 
sisibaratok@rubicom.hu

A város vezetőit fogadta az Indonéz nagykövet

Közelebb hozni Ázsiát

Kiosztották az Astellas-díjakat

A gödöllői Páll Gabriella a nyertesek között

Különleges vendég a Teleki Pál Egyesület közgyűlésén

Neves magyar tudós tartott előadást

Márciusban kezdőnek a Sisi Baráti Kör előadásai

Gödöllői hölgytörténetek
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A Szentháromság templom kö-
zössége könyvet jelentetett
meg Mi kérdeztünk, Péter atya
válaszolt… címmel. Már közel
tíz éve hétről hétre összegyűl-
nek az egyházközség tagjai
közül azok, akiknek kérdésük
van, kérdéseik vannak hitéle-
tükkel kapcsolatban.  Plébáno-
sukkal, Szecsődi Péter atyával
együtt körbeülnek egy nagy
asztalt, s indulhatnak a gondo-
kat tisztázni, a kétségeket el-
oszlatni, a hitet megerősíteni
hivatott beszélgetések. 

A közelmúltban elhatározták, hogy
ezeket a diktafonnal felvett beszélge-
téseket leírják, megszerkesztik, ki-
adják. Mások is olvashassák őket,
okulhassanak belőlük.
Láthatjuk: a legkülönbözőbb témák
vetődtek fel. Az első kérdés a könyv-
ben: Milyen egy ősember? Az erre a
kérdésre adott válaszból, az ősember
létének, milyenségének taglalásából
máris eljutottak ahhoz az izgalmas té-
mához, hogy hogyan egyeztethető
össze, összeegyeztethető-e egyáltalán
a teremtés és az evolúciós fejlődés ál-
lítása. 
Mi különbözteti meg az embert a vi-

lágon minden mástól? Az, hogy
ráérez a természetfölöttire. Hiány-
érzet támad benne. Megszólal benne
egy belső hang. Valami másra, va-
lami többre vágyik, mint amit maga
körül megfoghatóan tapasztal. 
Ezt és még sok mást alaposan meg-
tárgyalnak a heti egyszeri reggeli
összejövetelek során. Az a jó: bármit
meg lehet kérdezni. Nem kell attól
félni, hogy az atya, a többiek butaság-
nak vagy oda nem illőnek ítélnek egy
felvetést. Az ám, félni! Az életünk te-
le van félelmekkel. S a Bibliában
számtalanszor előfordul a biztatás: ne
félj! Ne féljetek!
Természetesen a könyvben a félelem-
ről is olvashatunk. Értesülhetünk, ho-
gyan került sorra ez a téma egy szép
reggelen. Így szólt valaki: „Jézus azt
mondja, ne féljetek. Én mégis sok-
szor félek. Hogyan tudnám leküzde-
ni?”
Péter atya a válaszban elmondja,
hogy a félelemnek három típusa van.
A konkrét dologtól vagy az olyan ese-
ménytől való félelem, amely valóban
bekövetkezhet. A második fajtája a
félelemnek, amikor az ismeretlentől,
a bizonytalantól riadozunk. A harma-
dik pedig az az érzés: valamit elve-
szíthetek. 

Az orvosság mindezekre a rossz
érzésekre az Istennek való kapcsolat-
ban rejlik. De hogyan találhatunk rá?
Ennek a kifejtése, megértetése segít-
het abban, hogy jelentősen javíthas-
sunk életünk minőségén.
„…azt szeretném, hogy járatosak
legyetek a jóban…” Szent Pál apos-
tolnak a rómaiakhoz írt leveléből idé-
zett ezen szavai adják a könyv mot-
tóját. Az utolsó lapon pedig Témake-
resőt találhatunk, alfabetikus rendben
felsoroltatik, mivel kapcsolatos ma-
gyarázatokra lelhetünk, hol, melyik
oldalon.
(Mi kérdeztük, Péter atya vála-
szolt…)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Reggeli beszélgetések

Idén tíz esztendeje, hogy meg-
újult a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ. Az in-
tézmény többek között erre is
emlékezik az év folyamán, a ren-
dezvények egy része is ehhez, va-
lamint a Híres Hölgyek Gödöl-
lőn – 2012 a Nők Éve program-
sorozathoz kapcsolódik.  

Tíz éve annak, hogy új helyen, a legkor-
szerűbb körülmények közé költözhetett
a városi könyvtár. A jeles évforduló al-
kalmából többek között kiállítást ren-
deznek, amely egyaránt bemutatja majd
a régi és az új könyvtárat, s egy kiad-
ványt is megjelentetnek a jubileum tisz-
teletére – tudtuk meg Fülöp Attiláné
igazgatótól. Kiemelkedő eseménye lesz
az idei évnek az a fejlesztés is, aminek
keretében új helyet alakítanak ki a cser-
kész levéltárnak. Ezt pályázati forrásból
valósítják meg. Megújul a gyermek-
könyvtárban lévő játszósarok is, ahová
ráadásul egy csodaszép nemezelt fali-
szőnyeg kerülhet Kovács Gabriella
iparművész ajándékaként. 

A könyvtár bekapcsolódik az idei te-
matikus programsorozat, A Nők Éve
rendezvényeibe is. Ennek jegyében zaj-
lik majd az Erzsébet szavalóverseny,
aminek a rendezése két szálon fut, egy
– a hagyományos – gödöllői, és egy or-
szágos versenynek ad otthont városunk;
mind a két döntőre a kastélyban kerül
majd sor. Újdonság, hogy a szervezők
az idén nem jelölnek meg témát, mind-
össze annyi megkötést szabnak az indu-
lóknak, hogy a két választott vers egyi-
ke kortárs magyar mű legyen. 

A gödöllői híres hölgyek kerülnek a
középpontba a Gödöllő wiki fejleszté-
sénél is, elsősorban ebben a témában
koncentrálnak az adatok bővítésére. 

A városi könyvtár számára az idén
még egy jeles évforduló ad feladatot:
100 esztendeje született Ottlik Géza. Az
író születésnapján, május 9-én váro-
sunk is bekapcsolódik az „Ottlik mara-
tonba”, aminek során három városban
egy időben kezdik el Iskola a határon
című művének felolvasását. A prog-
ramba az iskolákat, intézményeket, ci-

vilszervezeteket és az irodalomkedvelő
lakosságot is szeretnék bevonni. Emel-
lett kiállítással tisztelegnek az író előtt:
első kiadású műveit, dedikált példá-
nyokat, idegen nyelven megjelent, va-
lamint a róla szóló, és hozzá kötődő
könyveket, publikációkat mutatják be
az ősz folyamán.

Mint megtudtuk, az intézmény az
idén is nagy hangsúlyt helyez a fejlesz-
tésre. Ennek keretében indítják el azt a
digitalizálási folyamatot, amivel az itt
megrendezett régi előadások hang-
anyagát próbálják megmenteni, meg-
őrizni. Ezt legalább olyan fontosnak
tekintik, mint azt, hogy a könyvtárból
elérhetővé váltak az Országos Széche-
nyi Könyvtárban digitálisan meglévő
könyvek, dokumentumok. Ezt az úgy-
nevezett OSZK pont teszi lehetővé,
amit nemrég alakítottak ki. 

A 2012-es esztendő tehát igencsak
gazdag programot kínál a könyvtár lá-
togatóinak, hiszen az újdonságok mel-
lett folytatódnak a korábban megszo-
kott, népszerű rendezvények. 

Még februárban elindul az olvasó-
vetélkedő „Kamaszságok”, Nem csak
csajoknak! címmel, és a helytörténeti
gyűjtemény munkatársainak szervezé-
sében folytatódik a Gödöllői széphis-
tóriák előadás sorozat is.

A múlt év egyik nagysikerű kezde-
ményezése volt a Leonar3do. A spe-
ciális, készségfejlesztő, az oktatásban is
jól hasznosítható számítógépes prog-
ramot a gyerekek hamar megkedvelték,
márciusban a szülők és a pedagógusok
számára szerveznek nyílt napot, hogy
minél jobban megismerjék az abban
rejlő lehetőségeket.  

Várhatóan az idén is sokan érdek-
lődnek majd a hagyományos könyv-
táros rendezvények iránt, mint a jú-
niusi ünnepi könyvhét és az októberi
könyves vasárnap, de biztosak lehe-
tünk abban is, hogy a könyvtár mun-
katársai ismét érdekes játékokat, ve-
télkedőket találnak ki a gyereknapra,
vagy az őszi belvárosi napokra, ahol a
tervek szerint ismét jelen lesznek a
könyvtáros kommandóval. jb

Blaha Lujza életébe, városunk-
kal való kapcsolatába és színé-
szi pályafutásába is bepillan-
tást enged a Gödöllői Városi
Múzeum új időszaki kiállítása,
mely a Híres Hölgyek Gödöllőn
programsorozat részeként nyí-
lik meg március 10-én. 

A Nemzet Csalogányaként emlegetett
színésznő nevét viseli ma az a város-
rész, ahol egykor villája állt. Sajnos,
azonban ma is vannak olyan gö-
döllőiek, akik megkérdezik, miért is a
Blaháné út vagy a Blaha városrész el-
nevezés. A múzeum rövidesen meg-
nyíló kiállítása azonban nemcsak ne-
kik, hanem a helytörténetben jártasak
számára is sok érdekességet tartogat.
Megismerhetik a személyéhez kap-
csolódó gödöllői emlékeket, színpadi
és filmes pályafutását, valamint ma-
gánéletének egy későbbi, Balatonfü-
redhez kötődő időszakát. 

Kerényiné Bakonyi Eszter muzeo-
lógus érdekes, különleges anyagot állí-
tott össze, melyben festmények, fény-
képek, színházi plakátok mellett töb-
bek között a Budapesti Történeti Mú-
zeum Blaha hagyatékából láthatják
majd a színésznő több személyes tár-
gyát.

A kiállítás több ritka darabbal
büszkélkedhet. Így például felépítik
az egykori Nemzeti Színház egy ko-
rabeli színpadképét, amelynek részle-
teként a színésznő eredeti ruhája is
látható lesz. A legendás színházat
meg is csodálhatjuk majd, mivel be-
mutatásra kerül az a makett, amely az
épület belső terét őrizte meg az utó-
kor számára.  

Szerencsére Blaha Lujza alakját
nemcsak a festmények és fotók, ha-
nem néhány filmkocka is megőrizte.
Igaz, az 1916-ban bemutatott „A
nagymama” című filmből mindössze
pár percnyi maradt meg, szerencsére
azonban ennek segítségével ma is él-
vezhetjük hazánk színháztörténe-
tének egyik legmeghatározóbb alak-
jának játékát.

A kiállítás egyik különlegessége
lesz az a művésznőt ábrázoló mell-
szobor, ami a Művészeti Szakszer-
vezetek Szövetségének székházából
érkezik városunkba. Bory Jenő szob-

rászművész alkotásának eredetije
Blaha Lujza szülővárosa, Rimaszom-
bat főterén áll. A 63 cm magas alkotás
Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas
színművész segítségének köszönhe-
tően lehet a kiállítás része. A március
10-ei megnyitón az ő előadásában
szólalnak meg Blaha Lujza saját szer-
zeményű dalai. Pécsi Ildikó szemé-

lyes ajándékával is gazdagította a mú-
zeum Blaha-gyűjteményét: az intéz-
ménynek ajándékozta azt a babérkoszo-
rúból származó levelet, amit Blaha Luj-
za írása díszít. Szintén Pécsi Ildikó aján-
déka az a rajz, ami „A bal négyes pá-
holy” című előadáshoz készült, amely-
ben Blaha Lujzát alakította, s amely az
ebben viselt  jelmeznek a vázlata. 

Blaha Lujza és harmadik férje, bá-
ró Splényi Ödön 1881-ben vásárol-
tak nyaralót Gödöllőn. Ma részben a
Blaháné út 132-138. számú telek volt
az övék, ami eredetileg jóval na-
gyobb volt. A gödöllői ház egyik szo-
báját a színésznő kedvenc színdarab-
ja, A piros bugyelláris alapján rendez-
ték be. A házat 1893-ban adták el, azt
a bútorokkal együtt Kaffka László
szolgabíró vette meg, akinek a szom-
szédban volt a nyaralója. A ház 1944-
ben Gödöllő bombázása során sem-
misült meg. jb

Különlegességeket is kiállít a Gödöllői Városi Múzeum

Személyes emlékekkel Blaha Lujzáról Jubilál a Gödöllői Városi Könyvtár 

Színes programok 2012-ben



6 Gödöllői Szolgálat Város-Kép 2012. február 15.

A mai Szent István
Egyetem, az egykori Pre-
montrei Gimnázium épü-
lete gazdag tárháza a mű-
vészeti alkotásoknak, amik
között egyaránt megtalál-
hatók a II. világháború
előtti művek és az azt kö-
vető időszakban készült al-
kotások. Sajnos, a pre-
montreiek időszakából
származó sok festmény,
szobor és emlékmű áldoza-
tául esett a szocialista kul-
túrszemléletnek, az egyhá-
zi és nemzeti témájú mű-
vek tudatos megsemmisíté-
sének annak ellenére, hogy
azokat hazánk legkiválóbb
művészei készítették.

A gimnázium déli szár-
nyában, a bejárati csarnok-
ban állt Simay Imre szob-
rászművész két mellszob-
ra, amik Homéroszt és Ver-
giliust ábrázolták. A főbejárat fölé a művész egy szoborkompozíciót késztett,
két nagyméretű műkőszobrot Arisztotelészről és Ciceróról, mellettük tanít-
ványaik, közöttük, középen pedig egy nagy földgömb volt elhelyezve, szin-
tén műkőből. Alattuk az attikafalat egy latin nyelvű felirat töltötte ki: Virtvte
Vinces (Erénnyel győzöl!)

Az első emeleten, a főlépcsővel szemben egy félkörívű bemélyedésben
helyezték el Kisfaludi Strobl Zsigmond életnagyságú Patrona Hungariae
szobrát, amit csömöszölt márványból öntöttek.

A díszterembe vezető
ajtók felett relief díszí-
tések voltak: Kisfaludi
Strobl Zsigmond: a várad-
hegyfoki prépostság ala-
pítása, valamint  Szent-
györgyi István: IV. Béla
megerősti a jászói pré-
postságot címmel.

Az internátusi, azaz a
keleti szárny bejárata
fölött állott Szentgyörgyi
István Jézus szíve című
nagy méretű műkő álló-
szobra, alatta DISCITE A
ME (Tanuljatok tőlem)
felirattal.

A nyugati oldal timpa-
nonját szintén egy egy-
házi témájú mű, Langer
Ignác Szentháromság
szoborcsoportja díszítet-
te, s ő készítette a belső
homlokzatot díszítő an-
gyalfigurákat is. 

A rendházi szárny
homlokzatán, a főbejárat tengelyében állott Ohmann Béla nagy méretű álló
szobra Szent Norbertről, a premontrei rend alapítójáról. A felállításra 1928-
ban, került sor, tehát az épülettel együtt készült el, a bejárati teraszt és a hom-
lokzatot díszítő többi angyalszoborral és díszítő vázával együtt.

Megsemmisült a szintén
1929-ben megépült, az I. vi-
lágháborúban elesett pre-
montrei diákok emlékét őrző
emlékmű is, ami az úgyneve-
zett Látó-dombon épült, Ker-
tész K. Róbert és Sváb Gyula
terve alapján. A terméskőből
faragott, egymásra helyezett
kockaalak oldalán lévő már-
ványtáblán voltak a nevek, a
kocka tetejét pedig egy
bronzserleg díszítette, me-
lyet Kassáról, Rozsnyóról és
Nagyváradról hozott földdel
töltötték meg az elhunytak
emlékére.

Forrás:
Babó Elek: A Gödöllői Agrár-

tudományi Egyetem
építésének története 1945-1985

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

A premontrei főgimnázium szobrai

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. 

Erzsébet királyné születésének 175. évfordulója alkalmából

Újragondolták a Gödöllő-mintát

Nem tartanak misét a kastély-
kápolnában. A kastély részét
képező, ugyanakkor egyházi
tulajdonban lévő épület meny-
nyezeti gipsz stukkója zuhant
a mélybe. A hívek számára je-
lenleg a Szentháromság temp-
lomban tartanak misét.  

Mint azt Szecsődi Péter esperes la-
punknak elmondta, a stukkó leszaka-
dás a jobb hátsó mellékoltár beugró-
jában történt egy szombati napon,
amikor senki nem tartózkodott az
épületben. Így, szerencsére a 14 méter
magasból lezuhanó díszítő elem, nem
okozott személyi sérülést. Az esetet
követően az a döntés született, hogy a
továbbiakban nem használják a temp-
lomot. Első lépésként teljeskörű fel-
mérésre lenne szükség, de erre sincs
pénz, az egész belső tér restaurálására
pedig végképp nem látják a lehetősé-
get, pedig a megoldást az jelentené.
Ennek költségei azonban az előzetes

számítások szerint százmilliós nagy-
ságrendet tesznek ki. Mint megtud-
tuk, a lehetséges források között nem
zárják ki a pályázati lehetőséget, de
ilyen jellegű kiírást jelenleg nem ta-
láltak.

A katolikus egyház lehetőség sze-
rint igyekszik gondoskodni az épület

védelméről. A tervek szerin tavasszal
védőhálóval látják majd el azt a részt,
ahol a leszakadás történt. Abban bíz-
nak, hogy a műemlékvédelem tud
majd segítséget a hazánkban is külön-
legességnek számító kastélykápolna
helyreállításához.

(b.z.)

Újdonságokkal, többek között
a Gödöllő-minta újragondolt
változatával mutatkozott be a
Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt. Frankfurtban, a világ egyik
legnagyobb, fogyasztási cik-
kekkel foglalkozó vásárán, az
Ambientén.

A termékeit több mint ötven országba
exportáló porcelánmanufaktúra szá-
mára Frankfurt csaknem harminc éve
a herendi újdonságok legfontosabb
bemutatkozási helyszíne – közölte
Jávorka Gyula, a cég pr-vezetője,
hozzátéve, hogy a manufaktúra kiállí-
tási standja a vásár főépületében, a vi-
lág élvonalába tartozó más márkák
társaságában található.

A vásáron bemutatják az Erzsébet
királyné születésének 175. évforduló-
ja alkalmából újragondolt Gödöllő-
mintát, valamint az idei évben jubilá-
ló Apponyi-minta új színváltozatait,
amelyeknél néhol a herendi porcelá-
noknál megszokott arany díszítés he-
lyét a mostanra egyre népszerűbb pla-
tina vette át. Az újraálmodott herendi
minták mellett kiemelkednek még a
formabontó, áttöréses technikával ké-
szült új herendi dísztárgyak, illetve a
minden évben nagy népszerűségnek
örvendő, limitált darabszámban ké-

szített vázák, fali tálak, figurák és pá-
ros teáskészletek.

Herend újdonságai egyrészről az
idei évben jubiláló Apponyi-minta és
a Sisi-évforduló előtt tisztelegnek,
másrészről pedig folytatják az utóbbi
években elkezdett stílusteremtő, in-
novatív termékfejlesztési munkát,
melynek során ismét számtalan új,
bravúros forma és modern felfogású,
a mai lakásokba, irodákba is jól il-
leszthető alkotás keletkezett. Közü-
lük is leginkább az újragondolt Gö-
döllő-mintát, az Elisabethet, és az Ap-

ponyi-minta új színváltozatait érde-
mes kiemelni, amelyeknél néhol – a
Herendi porcelánoknál megszokott –
arany díszítés helyét, az egyre nép-
szerűbb platina vette át. A színek kö-
zül az idei évben a türkiz aratta a leg-
nagyobb sikert.

A manufaktúra összesen 16 ezer
különböző formával és 4000 külön-
böző mintával rendelkezik, ami hatal-
mas, 64 milliós termékválasztékot je-
lent. Ez bővült most az Ambientén
bemutatott, csaknem 200 új herendi
termékkel. (forrás: kultura.hu)

Már csak néhány nap van hátra
a farsangból, a hét végén bekö-
szöntő utolsó három napot a
farsang farkának nevezi a nép-
nyelv, de a farsangvasárnap-
farsanghétfő-húshagyókedd
összefoglaló néven , valamint
farsang utolsó három napja,
farsangháromnapok, három-
napok, húshagyó, és húsha-
gyat néven is emlegetik.

Farsangvasárnap a párválasztásban
kap kiemelt szerepet, számos helyen
ugyanis a legények ezen a napon tűz-
ték kalapjukra a kiválasztott lányok
bokrétáját, amit azok rokonaik közve-
títésével adtak a kiszemelt legények-
nek. Ezt követhette az eljegyzés. Mi-
vel a nagyböjt idején tilos volt lako-
dalmat tartani, a farsangi időszak a
párválasztás és házasságkötés „csúcs-
időszaka” volt. Ehhez az időszakhoz
kötődik a farsangtemetés vagy télte-
metés szokása is. Általában húsha-

gyókedden szalmabábut vagy kopor-
sót égettek, jelképesen, s ezzel lezár-
ták a farsangot és a telet.

A farsangtemetés a hatvanas éve-
kig inkább a férfiak mulatsága volt.
Legfontosabb kelléke a telet jelképe-
ző szalmabábu, amit ingbe, gatyába,
lájbiba öltöztettek, zoknit húztak a lá-
bára, kalapot tettek a fejére és a ha-
lottsiratáshoz hasonlóan rettenetes
zokogás, jajveszékelés közepette elsi-
rattak.

A siratóasszonyoknak öltözött fér-
fiak fejüket bekormozva álarcban,
hosszú fekete szoknyában gyászolták
„az elhunytat” miközben a rangos
hétköznapi ruhát öltött halottvivők
kezét lábát megfogva végighurcolták
a falun. A menet élén haladt a „pap” a
„kereszttel”, ami általában egy –
aszaltszilvával, pattogatott kukoricá-
val, szalagokkal – feldíszített gereb-
lye volt, a két zászlóvivő vállukra ve-
tett – mogyorófaboton vöröshagyma-
füzérrel körbetekert káposzta – „zász-

lóval”. A menetet a falubéli gyermek-
sereg és a muzsikások követték utcá-
ról utcára, miközben a főszereplő a si-
ratóének szövegének megfelelően haj-
ladozott, letérdepelt vagy lefeküdt a
halottvivők kezében. A siratóasszo-
nyok mindeközben a falun végig ma-
gasztaták a szalmabábut, dicsérve hi-
báit, leszólva erényeit. A nagyobb ha-
tás kedvéért egy-egy ház előtt elhal-
adva „felmagasztalták” az ott lakókat
színesen elmesélve ismert történetei-
ket. A pap és kántor a tényleges te-
metésen, a bábu égetésén hallatták
hangjukat, a kenetteljes gyászbeszéd
és „zsoltáréneklés” során.

A menetet kecskék, gólyák követ-
ték ugrándozva, akik belecsíptek a já-
rókelőkbe, megkergették a lányokat.
Közben a szalmabábu „özvegye” tal-
pig fekete gyászban zokogta el fájdal-
mát. Miután az elhunytat kellőképpen
elsiratták, a falu végén kiráncigálták
ingéből-gatyájából és a halom szal-
mát meggyújtva énekeltek, táncoltak.
A faluba visszatérve a kocsmában,
majd este a farsangi bálban folytatták
a vígságot.

(k.j.)

A hívek előtt is zárva

Sürgető a kastélykápolna felújítása

Hagyományaink

A farsang farka

Fo
tó

: T
at

ár
 A

tti
la

Fo
tó

: h
er

en
d.

co
m



Gödöllői Szolgálat 7Élő-Világ2012. február 15.

G A Z D I T
K E R E S Ő
KUTYA

Fekete keve‐
rék kislány
k u t y u s n a k
gazdát kere‐
sek. 

70/576‐2479.

GAZDIT KERESŐ KUTYA
Február 8‐án Gödöllőn, a kertváros‐
ban talált trikolor beagle kan keresi
gazdáját! Tel.: 30/304‐3871.

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 tél során bizony megesik, hogy na-
pokig nem áll el a hó, és akár méteres
hófalak képződnek az utakon. Ilyen-
kor szinte megáll az élet: gyakorta
nem járnak a tömegközlekedési esz-
közök, nem tudjuk elhagyni ottho-
nunkat, rengetegen kényszerű tétlen-
ségre vannak kárhoztatva. Az embe-
rek még csak-csak megoldják a gond-
jaikat, de mi a teendő ilyenkor házi
kedvencekkel?
Szerencsére a kereskedésekben és a
nagy bevásárlóközpontokban hozzá
lehet jutni a több hónapig is elálló
száraz- , illetve konzerv eledelekhez.
Ezeknek a téli időszakra történő fel-
halmozása mindenképpen célszerű
ötlet, így kutyáink és macskáink nem
fognak az éhségtől szenvedni a kieső
napokon.

Legyen otthon tartalék ennivaló

Vannak persze olyan állatok, amelyek
a főtt ételt részesítik előnyben, ilyen-
kor nincs hát más megoldás, főzni
kell. Ha viszont nem szeretnénk min-
den egyes napot állateledel készíté-
sével eltölteni, az is megoldható,
hogy nagyobb adagot készítünk, ame-
lyet kisebb adagokra szétporciózva és
kis műanyag dobozokba becsoma-
golva a mélyhűtőbe tesszük az ínsé-
gesebb napokra. Egy kis csomagot
csak elő kell venni, betenni a mikro-
hullámú sütőbe és megmelegíteni.

Az akváriumi halak egyik fő eledele a
tubifex (Tubifex tubifex, azaz csővá-
jóféreg). Sokan undorodnak tőle, a
halak viszont annál inkább kedvelik.
Ezeket a férgeket a húsipari kombiná-
tok, illetve vágóhidak vízelvezető
rendszereinél az iszap alól “bá-
nyásszák ki”, ami különösen a téli
időszakban nagyon kemény feladat.
Ha rettenetesen hideg van, és befagy
a lelőhely, akkor akadozik az ellátás.

Ebben az esetben vagy száraztáppal
etessük a halakat, vagy kapható lefa-
gyasztott állapotban is tubifex, szú-
nyoglárva, artémia (rák) és egyéb hal-
nyalánkság. Egy-egy fagyasztott tu-
bifexkockát szűrő alatt a csap alá kell
tenni és átmosni, a felengedés és
vízzel történő átöblítés után a halak
szívesen elfogyasztják azt. De vehe-
tünk számukra állatkereskedésekben
vagy szakboltokban kapható, háló-
zatról üzemeltethető, előre beprogra-
mozható önetetőt is, amely meghatá-
rozott időközönként adagolja a szá-
razeledelt.
A teknősök, kígyók, gyíkok hosszabb
időt (napokat, esetleg heteket) is ki-
bírnak, így ők jobban bírják az éhe-
zést. Pár napos fennakadás nem okoz
számukra érezhető kiesést, sőt jobb
étvággyal fognak enni a következő
etetéskor.
Fontos megjegyezni, hogy a párizsi
(parizer) nem való állatainknak, ezért
azt még végszükségben se adjuk!

Madaraink magkeverékét szintén a
kereskedésekben vehetjük meg. Mi-
vel a téli időszakban kevés fehérjéhez
és vitaminhoz jutnak, készítsünk ne-
kik főtt és sajtreszelőn lereszelt tojást
és sárgarépát, megmosott és apróra
vágott salátát, valamint egy kis zsem-
lemorzsát, hogy a keverék ne ragad-
jon össze.
Mindenképpen fontos, hogy mindig
legyen otthon tartalék ennivaló, ame-
lyet végszükség esetén fel tudunk
használni. Azonban még ebben az 
esetben is gondosan ügyeljünk a sza-
vatossági időpontokra, mert a lejárt
élelmiszer többet árthat, mint használ.

Kutyalábtörlés

Azok a kutyák, amelyek nagy bundá-
val rendelkeznek (kaukázusi juhász,
bernáthegyi, komondor), jól tűrik a
hideget.

A szőrök között megrekedt levegő, és
a bőr alatt az ősz folyamán lerakódott
zsír jó hőszigetelő képességgel ren-
delkezik. Fontos azonban, hogy a
bunda ne ázzon, ne nedvesedjen át,
mert akkor az már elveszti hő-
szigetelő képességét, és az állat meg-
fázik.
A rövid szőrű kutyák (vizsla, pointer,
dalmata) nem bírják a nagy hideget,
ezért őket célszerű fűtött, de legalább
fedett helyiségbe vinni. A kutya hő-
mérséklete magasabb, mint az embe-
ré (38-39 Celsius-fok).
Ha ez az érték a hőszabályozó rend-
szer zavara miatt 30 fok alá csökken,
hamar bekövetkezik a kihűlés, és az
elhullás.

Szerencsésebb esetben állataink csak
megfáznak. Némelyikük előszeretet-
tel kóstolja meg a havat, és azt min-
den tiltó szó ellenére csemegeként fo-
gyasztja el – ami viszont nem tesz jót
a manduláknak. Azok megduzzad-
nak, bepirosodnak, és az állatnak nye-
lési nehézséget okoznak.
A betegség némelykor hányással is
jár, a fő tünet azonban a láz, a bá-
gyadtság, az elesettség, az étvágyta-
lanság, a köhögés, az orrfolyás és a
légúti tünetek. Ha ilyet észlelünk, mi-
nél előbb forduljunk állatorvoshoz.
A járdákat és az utakat homokkal, só-
val szórják fel a köztisztasági gépek.
A só azonban nagyon hamar kimarja
állataink lábát, ami az ujjak közötti
bőrterület kifejezett gyulladásával, és
bepirosodásával jár. Ők a terület nya-
logatásával igyekeznek ezen enyhí-
teni.
A fokozott fájdalom miatt gyakran
sántikálás lesz a dolog vége. Ez azon-
ban nem ízületi probléma, hanem a
fájdalom miatti tehermentesítés kö-
vetkezménye, a fájó, égő, sebes lábra az
állatok ugyanis nem szívesen állnak rá.
Megelőzésképpen kerüljük el a sózott
utakat, ha módunkban áll, sétáljunk
inkább az erdőben, ligetekben, illetve
minden sétáltatás után nedves ruhával
töröljük meg kutyánk lábát

Sütő András, az MTI szakértője

Mit tegyünk az állatok védelmében?

A tél fogságában
Rothadt hús szagát árasztja a
kontyvirágfélék családjába tar-
tozó óriásvirág, az Amorpho-
phallus perrieri, amelyet Mada-
gaszkár két kisebb szigetén fe-
deztek fel az Utahi Egyetem
botanikusai.

Az új „jövevénnyel” 170-re nőtt az
Amorphophallus nemzetséghez tar-
tozó fajok száma.

A nemzetség leghíresebb képvise-
lője az Amorphophallus titanum
(óriáskontyvirág vagy titánbuzo-
gány), amelyet átható bűze miatt dög-
virágnak, vagy hullavirágnak is „be-
céznek”. A titánbuzogányt Odoardo
Beccari olasz botanikus fedezte fel
1878-ban Szumátrán. A virág magas-
sága elérheti a 6 métert, a föld alatti
gumó súlya pedig a 75 kilogrammot.
A virág maga körül erős bűzt, dög-
szagot áraszt, ezzel vonzza a bepor-
záshoz szükséges legyeket és rovaro-
kat, de el is riaszt vele sok kártevőt,
ahogy az embert is.

Az Utahi Egyetem botanikusai
Greg Wahlert irányításával 2006-
ban és 2007-ben gyűjtötték be az
Amorphophallus perrieri néhány pél-
dányát. A kutatócsoport által felfede-
zett faj egyedeinek magassága csupán
negyedannyi, mint a titánbuzogányé,
hiszen „alig” másfél méteresre nőnek,

de a bűzűk legalább olyan erős, mint
a híres Amorphophallus titanumé.

Később a Párizsi Természettudo-
mányi Múzeumban Greg Wahlert
észrevette a virág egy szárított példá-
nyát, amelyet Joseph Marie Henri
Perrier de la Bathie (1873-1958) fran-
cia természettudós ugyanazon a szi-
geten gyűjtött, mint utahi kollégái,
noha nem jött rá, hogy egy új növény-
fajról van szó. A francia tudós tisz-
teletére a növény az Amorphophallus
perrieri nevet kapta.

Az Utahi Egyetem arborétumában
február 3-án nyílt ki az Amorpho-
phallus perrieri. Egy nappal később
Greg Wahlert levágta a buzogányala-
kú virágot, amelyet lepréselt. A ké-
sőbbiekben a virágot átadják majd a
Párizsi Természettudományi Múzeum-
nak, ahol lefolytatják az új növényfaj hi-
vatalos elismeréséhez szükséges vizsgá-
latokat.                                         hetivalasz.hu

„Hullavirágnak” nevezik a most felfedezett növényt

A rothadt hús szagát árasztja
A madagaszkári óriásvirág

A most ránk köszöntő kemény téli na-
pok meglepő kettősséget okozhatnak
az etetőkön. Egyes helyeken az idő-
járási logikának megfelelően jelen-
tősen megnő a madarak létszáma,
más helyeken viszont szinte teljesen
megszűnik a madárforgalom. A jelen-
ségre nehéz egyértelmű magyarázatot
adni, valószínűleg több hatás együt-
tese áll a létszámcsökkenés mögött.
Az egyik kézenfekvőbb magyarázat,

hogy a területen szélsőségesnek szá-
mító időjárás közeledtével, beköszön-
tével sok madár kedvezőbb hőmér-
sékletű és kisebb hóterhelésű terület-
re, akár több száz vagy ezer kilomé-
terre kóborol. Ha a kemény idő tartós-
nak bizonyul, több hétig is megma-
rad, ez a dezertálás folyamatosan elő-
fordulhat – különösen
újabb front közeledtekor
–, azaz az addig megnö-
vekedett népességű ete-
tők forgalma is csökken-
het.

További forgalomcsök-
kenést okozhat az az
egyébként örömteli hatás
is, hogy ilyenkor többen
etetik a szükséget szen-
vedő madarakat, melyek
így több helyen szét-

szóródva kisebb számban jelennek
meg egy-egy helyen.

Ne csüggedjünk tehát, etessünk-
itassunk folyamatosan, a hó és a hi-
deg hatására akár új helyen is, a ma-
darak jönni fognak, számítanak ránk,
jelenlétükkel pedig megörvendeztet-
nek minket!

mme

Itt a tél, még sincs madár az etetőn! - Miért?

Az aloe vera gyógyító tulajdon-
sága nem mai találmány, de va-
jon mitől ilyen különleges ez a
növény, amely már évszázadok-
kal ezelőtt sem volt ismeretlen a
gyógyítók előtt.

Az aloe verát több országban is elő-
szeretettel alkalmazzák, sőt már a koz-
metika és a gyógyszeripar is feltünteti a
terméken, ha ilyen összetevőt tartal-
maz a szer. Vajon tényleg ilyen külön-

leges ez a növény, vagy csak mítosz az
egész? Ahhoz, hogy megértsük gyó-
gyító hatását, meg kell vizsgálni az
összetevőket. Kevesen tudják, hogy az
aloe vera növénynek a 99 százaléka
víz, tehát a hasznos összetevők mind-
össze 1 százalékot tesznek ki.

Ez az 1 százalék tartalmazza a több
mint 75 alkotórészt, amelyeknek a nö-
vény köszönheti a gyógyító hatását.
Mégis hogy lehet, hogy ez az 1 száza-
lék hatóanyag hasznos lehet számunk-
ra? A válasz a 75 hatóanyag együttes
hatásában keresendő, vagyis ezeknek
az összetevőknek a kölcsönhatása és
azok egyensúlya adja meg.
Ezek a hatóanyagok az évezredek so-
rán alakultak ki, így mára egy igen erős

egységet alkotnak a növényen belül.
Az aloe vera levelét körülbelül 4 éves
korban szedik le, mert ekkor éri el azt a
fokot, amikor már gyógyító hatással is
rendelkezik a gél.

Ezután a termékekhez, gyógysze-
rekhez, krémekhez vagy az egész leve-
let, vagy kifilézik a növény belsejét és
magát az átlátszó színtelen gélt vonják
ki.

Ezután különböző kémia folyama-
tok által tartósítják, hőkezelik az anya-
got, majd adnak hozzá antioxidáns
vagy aszkorbinsavat, esetleg más ki-
egészítőket. Így az aloe vera gélből elő-
állítanak krémeket, italokat, gyógy-
szereket és különböző táplálék kiegé-
szítőket. A készítmény a nyálkahár-
tyán, a szöveti felszínen és a bőrön ke-
resztül is felszívódik és az immunrend-
szeren keresztül hat. Az aloe vera gél
nagyon hatásos az égési sebekre, nyug-

tató és gyulladáscsökkentő, és elősegíti
a sebek hegesedését és gyógyulását.
Használhatjuk pikkelysömörnél, ekcé-
mánál, gombánál. Bőrre kenve vagy
pakolásként felhasználva gyógyítja a
sérült bőrt, késlelteti az öregedést és
gátolja a ráncosodást, mert fokozott
kollagén és elasztin képző hatással is
bír. nnc

Mitől olyan csodás az aloe vera növény?

Gyógyító sokszínűség

Február 18‐19‐án
9‐11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos

Tel.: 20/9913‐057

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
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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!

(Folytatás az 1. oldalról)
Az Év Sportolója utánpótlás egyéni ka-
tegóriában 3. díjat kapott Dányi Leo-
netta  taekwon-dozó (Gödöllői Taek-
won-do SE) és Hamar Gergely duatlo-
nista (Bocskai SE), 2. díjban részesült
Szekeres Eszter ritmikus gimnasztika
(Vuelta SE), míg 1. helyezett lett ebben
a kategóriában Reva Vanda dobóatléta
(GEAC).
Az Év Sportolója felnőtt csapatsport ka-
tegóriában 3. helyezett lett Fibecz Alex-
andra ritmikus gimnasztika (Vuelta
SE), 2. díjat kapott Németh Zsuzsanna
röplabdázó (TEVA-GRC), míg első he-
lyezett lett Gémesi Bence vívó (GE-
AC). 
Az Év Sportolója utánpótlás csapatsport
kategóriában 3. díjban részesült Tóth-
Velez Valentin futsal-labdarúgás (Gö-
döllői Sport Klub), 2. lett Háfra Domi-
nika röplabdázó (TEVA-GRC), míg el-
ső díjban részesült Zamecz Norbert ak-
robatikus tornász (Grassalkovich SE).
A sportolók után az Év Edzője, vala-
mint a Gödöllő Sportjáért Díjat adta át
Gémesi György polgármester.
Az Év Edzője Bokor Gergely, a GEAC
vívóedzője lett, míg a Gödöllő Sportjá-
ért Dííat ebben az évben Hanz József
kapta, aki a gödöllői labdarúgásban el-
töltött éveiért érdemelte ki az elismerést,
valamint, amolyan különdíjat vehetett át
Benkő Ákos atlétaedző.
Pecze Dániel, a nemrég megalakult Gö-
döllői Sportszövetség elnökeként két
edzőt díjazott a szövetség nevében, Sza-
lay Attila röplabdaedzőt (TEVA-GRC,
valamint Czeba Mihály taekwon-do
mestert (Gödöllői Taekwondo-SE).
Végezetül előbb a 16 év alatti, egyéni-
ben, vagy csapatban országos bajnoksá-
got nyert fiatalokat szólították a szín-
padra, akik Pecze Dánieltől átvehették

jól megérdemelt díjai-
kat, majd a Jövő Re-
ménységeit díjazták, a
díjakat Gödöllő város
polgármestere adta át.
A GEAC Aranyko-
szorús jelvényét kap-
ják: Katona István
(asztalitenisz, végzett
gazdász), Csillag Zsó-
fia (atlétika, GTK II.
évfolyam), Fodor Fe-
renc (kézilabda MKK.

V. évfolyam), Weiszdorn Szilvia (kézi-
labda Gépész V. évfolyam), Nagy Petra
(vívás GTK. III. évfolyam), Bata Zsolt
(kosárlabda GTK V. évfolyam), Somor-
jai Zoltán (végzett gépész), Juhász Anna
(röplabda Gépész IV. évfolyam), Bics-
kei Dániel (hallgatói Önkormányzat
MKK. II. évfolyam),
Vezendi Péter (testépítés MKK. V. év-

folyam)
Szövetségi országos egyéni bajnoksá-
got nyertek, illetve dobogós helyen vé-
geztek: A GEAC Atlétikai szakosztályá-
nak serdülő korosztályú sportolói:
Kovács Emma, Ajkler Eszter, Pápai Be-
nedek, Simonváros Zsombor, Prima Ba-
lázs, Skribek Mátyás, Koczkás Dóra,
Nagy Imola, Madácsi Réka, Jenes Zol-
tán
GEAC Vívói szakosztályának sportolói:
Bancsics Máté, Gémesi Huba, Morvai
Ákos, Holló Áron, Maul Zsófia
Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület
sportolói: Horváth Fruzsina, Tóth Dá-
niel, Tóth Áron, Osterling Ádám, Obráz
Milán
Vuelta SE sportolója: Seregi Dominika
Csapatban: A GEAC atlétika csapatai:
4x600 m fiú váltó, tagjai: Pápai Bene-
dek, Bencsik Gergő, Skribek Mátyás. A
fiú kismaratoni csapat: Pápai Benedek,
Bencsik Gergő,
Fekete Ábel.
A Grassalkovich
SE csapatai, Ser-
dülő fiú páros,
tagjai: Zamecz
Norbert, Varjú
Dominik, Gyer-
mek fiú páros:
Szamosi András,
Bán Antal Balázs
A GEAC vívó
szakosztály csap-

atai, Serdülő Kard Csapat: Gémesi
Huba, Bancsics Máté, Holló Áron,
Matuz Márk. Újonc Férfi Kard Csapat:
Holló Áron, Matuz Márk, Morvai Ákos,
Lebek Marcell
Újonc Női Kard Csapat: Csordás Lilla,
Albert Janka, Maul Zsófia
Felnőtt Férfi Kard Csapat: Gáll Csaba,
Gémesi Csanád, Gémesi Bence
Gödöllői Bocskai SE, VI. korcsoportos
fiú Duatlon csapata: Hamar Gergely,
Judák Endre, Deczky Ádám, Győri 
Barnabás,
Gödöllői Sport Klub NB I-es U15-ös
futsal bajnokság bajnoka: Dobi Gergő,
Varsányi Áron, Tóth-Velez Valentin,
Nagy Barnabás, Bihari Gábor, Husz At-
tila, Hegyi Balázs, Józsa Tamás, Szabó
Bence, Szabó Tibor, Varga Tamás, Ko-
vács Dániel, Tóth Patrik, Gyárfás Ta-
más, Kiss Gábor, Árvai Bence, Hajdú
Tamás, edző: Tóth László
A Jövő Reménységei: 
Slézinger Lili (kosárlabdázó, Gödöllői
Kosársuli SE), Csenteri Anna (kézilab-
dázó Gödöllői SE), Rohrbeck Balázs
Olivér (labdarúgó, Gödöllői Sport 
Klub), Kovács Adél (röplabdázó, TE-
VA-Gödöllői RC), Simonváros Csanád
(atléta, GEAC), Kriszt Mária (atléta,
GEAC), Markolt Dániel (kardvívó, GE-
AC), Csordás Lilla (kardvívó, GEAC),
Faragó Levente (taekwon-dozó, Gödöl-
lői Taekwon-do SE), Pap Éva (taekwon-
dozó, Gödöllői Taekwon-do SE), Eisen-
krammer Nóra (ritmikus gimnasztika,
Vuelta SE), Varjú Dominik (akrobatikus
torna, Grassalkovich SE), Knon Máté
(sakkozó, Gödöllői Sakkbarátok SE),
Bucsai Dóra (kosárlabdázó, Gödöllői
Bocskai SE), Varga István (kosárlabdá-
zó, Gödöllői Bocskai SE), Varga Bar-
nabás (asztaliteniszező, GSK), Papp
Kristóf (kézilabdázó, TIG DSE) -tl-

Városi Sportdíjátadó Gála – Több mint 100 díjazott

Deák Nagy az Év Sportolója, Bokor Gergely az Év Edzője
Flúgos egy futamon vannak túl a
Gödöllői Bikák játékosai. A Fut-
sal NB I. 15. játéknapján az utolsó
előtti helyen álló MAFC-BME csa-
patát fogadta Baranyai Pál együt-
tese és a papírformát meghazud-
tolva, 7–2-es hátrányból felállva
tudta csak hozni a meccs előtt
kötelezőnek hitt győzelmet a
gárda.

Az első félidőben kedvükre kontrázhat-
tak a fővárosiak, akik lefocizták a Gö-
döllőt és 5–1-es előnnyel vonulhattak
jól megérdemelt pihenőjükre. A szünet-
ben volt mit mondania a gödöllői edző-
nek, de úgy tűnt, hogy a fejmosás sem
használt, továbbra is a vendégek akarata
érvényesült. 7–2-es állásnál aztán, amo-
lyan minden mindegy alapon vészka-
pussal próbálkozott a Gödöllő, ami vé-
gül nyerőnek bizonyult.
Sorra érte el találatait a csapat és faragta
becsülettel a hátrányát, amit az utolsó
perce sikerült is egalizálni. 7–7-es állás-
nál, 17 másodperccel a vége előtt aztán
elszabadult a pokol. Egy eladott labda
után, ismét vezettek a vendégek és úgy
tűnt a nagy meló nem hoz eredményt.

Nagy Rolandék azonban nem adták fel
és előbb 13 másodperccel a vége előtt
egyenlítettek, majd 3 másodperccel a
dudaszó előtt a győztes találatot is bevit-
ték.
Ekkor vezetett a csapat először a mecs-
csen, mondhatni a legjobbkor, az már
más kérdés, hogy több szurkolóhoz kis
híján mentőt kellett hívni, de aki látta a
találkozót, az soha nem feledi, az biztos.

Győzelmével a Gödöllő, 30 ponttal
továbbra is a 3. helyen áll a bajnoki ta-
bellán az alapszakasz 15. fordulóját kö-
vetően. Lapzártánk után Győrben lépett
pályára a Gödöllői Bikák csapata, majd
február 20-án a Rubeola FC Csömör
lesz az ellenfél hazai környezetben.
Futsal NB I., 15. forduló
Gödöllői Bikák – MAFC-BME 9–8
(1–5) Gól: Jenei Ottó, Ughy Márk, Vi-
dák Balázs, Nagy Roland (2), Schrancz
Balázs (2), Simonyi Gábor, öngól        -tt-

Futsal – Infarktus közeli állapot

Bikák flúgos futama

2012. 02. 20. hétfő 20 óra
Gödöllői Bikák – Rubeola FC

Csömör
SZIE Sportcsarnok

Futsal NB I. 17. forduló

Remekül szerepel az utóbbi he-
tekben Hegyi Balázs, aki 16 éves
kora ellenére igen éretten és ma-
gabiztosan teniszezik a felnőttek
között is. 

A gödöllői teniszező előbb a január vé-
gén, Budapesten megrendezett Fortuna
kupa, fedett pályás teniszversenyt nyer-
te meg, majd az elmúlt hétvégén, a Park
Kupán jutott döntőbe saját korosztályá-
ban.
Hegyi Balázs (a képen) első korosztá-
lyos erőpróbáján rangsor
nélkül indulva az 1. és 2.
kiemeltet búcsúztatva, vé-
gig nagyon megbízhatóan
teljesítve megérdemelten
vihette haza az első he-
lyért járó serleget. A dön-
tőben a 2. helyen rangso-
rolt Pató Balázst verte
6:1,7:5-re.
Az elmúlt hétvégén szin-
tén a fővárosban, az MTK
teniszcentrumában ren-

dezték meg a hagyományos Park Kupát.
A férfi 16 éves korosztályban Hegyi
Balázs végig remekül teniszezve a dön-
tőig menetelt. Sajnos a végső győzelem
most elmaradt, annak ellenére, hogy az
első szettet könnyedén nyerte Hegyi
6:1-re. A folytatásban egy kicsit alább-
hagyott a koncentráció és az ellenfele,
Piros Zsombor 6:4-re nyert és egyenlí-
tett. Következett a döntő szett, amely-
ben szuper tiebreak után kapott ki a gö-
döllői fiatalember 10:7-re és végzett így
a 2. helyen a kupán. -tt-

Tenisz – Gödöllői sikerek

Hegyi Balázs: két döntő

A TEVA-Gödöllői RC idén is részt-
vevője a Magyar Kupa négyes
döntőjének, amit február 17-19-
én rendeznek meg Budapesten,
a Fáy utcában.
A gödöllői hölgyek az elődöntőben a
Vasas ellen lépnek majd pályára, akiket
tavaly már sikerült megverni, szintén
az elődöntőben 3:1-re. Remélhetőleg
meg tudják ismételni a tavalyi remeklé-
süket a hölgyek és bejut a csapat a dön-
tőbe.
Február 18., szombat 17:00: 
Vasas –  TEVA-Gödödllői RC
Másik ágon:
NRK-Nyíregyháza –  BSE
Február 19., vasárnap 10:00:
Női bronzmérkőzés 
Február 19., vasárnap 13 óra: Döntő
Helyszín: Vasas Sportcsarnok
1139 Budapest, Fáy utca 58.

Röplabda – Magyar Kupa négyes döntő

Cél a tavalyi döntő

2012. 02. 22. szerda 18 óra
Rájátszás, 4 közé jutásért:

1. meccs: TEVA GRC – Miskolc
2012. 02. 26. vasárnap 19 óra

Rájátszás, 4 közé jutásért:
3. meccs: TEVA GRC – Miskolc
(a párharc az egyik fél 3. győ-

zelméig tart)
SZIE Sportcsarnok

NB I. NŐI RÖPLABDA
MÉRKŐZÉS

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%

Mint arról már hírt adtunk ko-
rábban, a gödöllői vívó fiúk az
előző év szeptemberében egy
sikeres felnőtt egyéni Magyar
bajnokság (Gáll Csaba 2., Gé-
mesi Bence 3., Gémesi Csanád
6., Valkai Ferenc 16.) után de-
cember 18-án megnyerték a
felnőtt kard csapat-ob-t. 

A döntőben a sokszoros bajnok Vasas
csapatát (Szilágyi Áron, Iliász Nico-
las, Nagy Páll, Szatmári András) uta-

sították a második helyre. Az ünnep-
lésre volt ok és egyben megfogalma-
zódott, hogy a GEAC-SZIE kard csa-
pata részt vegyen az idei,
2012. évi Bajnokcsapatok Eu-
rópa Kupáján (BEK). Gödöl-
lőn 1990 és 2000 között, 11
alkalommal már megrende-
zésre került  az európai  klub-
csapatoknak kiírt legrangos-
abb verseny, amelynek a ren-
dezési jogát, 12 év után az Eu-
rópai Vívó Szövetség újra

Gödöllőnek adta. Március 5-én, a
Szent István Egyetem Sportcsarno-
kában megrendezésre kerülő versenyt
mutatjuk be következő számainkban,
valamint az eddigi 11 alkalommal le-
bonyolított gödöllői kupa legérdeke-
sebb történéseiről számolunk majd
be.                             -li-

Vívás – Kardvívó BEK március 5-én

Ismét Gödöllőn a kard elit

Nemzetközi utánpótlás kosár-
labda kupát rendeztek február 4-
én, a Líceum Gimnázium torna-
termében. 

A villámtornán a kosársuli meghívására
a marosvásárhelyi BC Sirius, a Buda-
pesti EAC, a Gödöllői Bocskai és a szer-
vező GKSE 1995/96-os leány csapatai
léptek pályára. A szervezők nem hirdet-
tek sorrendet, de biztos, hogy a vásárhe-
lyi lányok örültek a legjobban, mivel
mindkét mérkőzésüket megnyerték. A

tavalyi évben a ro-
mán korosztályos
bajnokság 3. helyén
végző csapat vezetői
hasznosnak ítélték
meg az itt lejátszott
mérkőzéseket. 
Radócz László, a
GKSE elnöke sze-
rint a bécsi és a ma-
rosvásárhelyi nem-
zetközi tornákon ki-
alakított remek kap-

csolatot sikerült tovább erősíteni.
Reményét fejezte ki, hogy a kosársuli
csapata nyáron negyedszer is részt vehet
majd a marosvásárhelyi V. Sirius Ku-
pán. -ll-

Kosárlabda – Nemzetközi villámtorna

Másodlagos erdélyi siker

Deák Nagy Marcell olimpikon, soka-
dik elismerését vehette át

Egyéni és csapatdíjak, itt még gazdáikra várva
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A Gödöllői Városi Múzeum
meghívja Önt 

„A piros bugyelláris” – 
Blaha Lujza Gödöllőn

című kiállítás megnyitójára
2012. március 10-én
szombaton 16 órára

Köszöntőt mond:
Dr. Gémesi György, Gödöllő

polgármestere
A kiállítást megnyitja:
Dr. Ács Piroska PhD
igazgató (Országos 

Színháztörténeti Múzeum és
Intézet)

Közreműködik:
Pécsi Ildikó

Kossuth-díjas színművész,
Gödöllő díszpolgára
Kísérő rendezvény:

15 óra: a gödöllői híres 
hölgyek tiszteletére készült

Solier torták sajtóbemutatója

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

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

Nyitva: kedd-vasárnap 10−18 óra

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 13-20-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749. 
Február 20-27-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

24/2011.(08.29) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft taggyűlése
írásbeli szavazás útján  módosítja a
Társaság Taggyűlése által az ügy-
vezető igazgató 2011. évi prémium-
feladatainak meghatározásáról szóló
19/2011. (06.21.) sz. határozat 2.
pontját a feladatok elvégzésének
határideje tekintetében.

25/2011.(09.12.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. taggyűlése
írásbeli szavazás útján tudomásul
veszi dr Gál Attila Felügyelő Bi-
zottsági tag ezen tagságáról 2011.
augusztus 01. napjával történő le-
mondását és helyére a Társasági
Szerződés 15. A. pontja alapján az
MNV Zrt által delegált Mitró Katalin
úrhölgyet választja meg.
A Felügyelő Bizottsági tagi tiszt-
ségre történő kinevezés a taggyűlési
határozathozatal napjától 2014. má-
jus 31. napjáig terjedő időtartamra
szól.
A Felügyelő Bizottsági tag díjazása
70.000 Ft/hó.
Az FB tagok cseréje miatt a Kft.
Társasági Szerződés 15. A. pontja az
alábbiak szerint módosul:
„15.Felügyelő Bizottság
15:A. A Felügyelő Bizottság
létrehozása, tagjai: 
A Felügyelő Bizottság tagjai:
2. Mitró Katalin
….”
A Társasági Szerződés egyebekben
változatlan.

26/2011.(09.28.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-

hasznú Nonprofit Kft taggyűlése
írásbeli szavazás útján jóváhagyja a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
vel, mint a Társaság többségi tulaj-
donosával, a Társaságnak a Társság
munkavállalóinak a 2011. évi adó- és
járulékszámítási szabályok módo-
sulásának következtében történt net-
tó bércsökkenés és járulékvonza-
tának kompenzációjára kötendő, 3
millió 583 ezer forint összegű
Támogatási szerződést, és egyben
megbízza a Társaság ügyvezető
igazgatóját annak aláírására.

27/2011 (10.28.) sz.  határozat 
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft taggyűlése tel-
jesítettnek tekinti a Társaság ügy-
vezető igazgatója 24/2011. (08.29.)
sz taggyűlési határozatban megha-
tározott 5 éves stratégiai terv készí-
tésére vonatkozó prémium feladatát
az alábbi szavazati arányokkal:

28/2011 (10.28.) sz.  határozat 
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft taggyűlése
nem fogadja el a Társaság ügyvezető
igazgatója által benyújtott 5 éves
stratégiai tervet.  

29/ 2011. (11.23.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az
ügyvezető igazgatónak a Társaság
pénzügyi helyzetéről szóló beszámo-
lóját tudomásul vette. 

A Taggyűlés az ügyvezető igazgató
intézkedési tervét elfogadja és egyet-
ért vele az alábbi szavazati arányok
mellett:

Királyi Kastély – 2011. évi taggyűlési határozatok IV.

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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Asztalfoglalás: 28/816-819, 
szobafoglalás és információ: 28/816-817

info@ekhotel.hu

Az Erzsébet Királyné Szálloda
meghirdeti eladásra

feleslegessé vált készletét.

Hyundai gyártmányú
50 l-es hűtőszekrényeit

10.000 Ft-os egységáron, valamint

AFK WK-5.8-as gyártmányú 1l vízforralóit
1000 Ft/db

Érdeklődni a szálloda recepcióján.



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+ Gyermekeim, unokáim nevében is hálás szívvel köszönöm
mindazoknak, akik Balogh Gyuláné sz. Radics Erzsébetet,
egyetlen feleségemet, gyermekeim édesanyját utolsó útjára
elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. Balogh Gyula

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 Erzsé-
bet-park közelében, távol az utcától 127 nm-es családi ház, 844
nm-es telken. Iár: 26,9 M Ft. Tel.: 06-20/212-6315.
+ Gödöllőn, Dózsa György úton a zöld társasházban 1+3 fél-
szobás, felújított 3. em lakás sürgősen eladó! Tel.: 30/843-6440
+ CSAK 14,9 millió Forint! Családi ház Szilasligeten: két család
részére is alkalmas, külön bejárattal, garázs, gáz, villany, nagy
kert! Tel: 06-20-346-0985
+ 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 

+ Városközpontban a Kossuth Lajos utcában 1. emeleti tel-
jeskörűen igényesen felújított (klíma, konyhabútor, nyílászáró,
stb..) egyéni fűtéssel, alacsony rezsiköltséggel 56m2-es lakás
eladó. Iárnyár: 12.5M forint, Érdeklődni: 20/ 9279 570
+ 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 +nappalis,
62nm-es lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-772-2429  
+ Gödöllőn felújított, 1,5 szobás galériázott alacsony rezsijű
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 
+ Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-
9447025
+ Gödöllő központban Új építésű, 4 szoba +nappalis, duplakom-
fortos, amerikai konyhás, garázsos önálló ház 450 nm-es telekkel
eladó. Iár 31,5MFt 20-772-2429      WWW.GODOLLOIHAZ.HU  
+ 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  
+ Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó
állapotú lakás 11.5 MFt Irányáron eladó 20-804-2102 

+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nap-
palis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulc-
srakészen eladó 24,5MFt-ért 20-772-2429  
+ 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+2 félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
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, nap-
pali+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
+ Gödöllőhöz és egyúttal a fővároshoz is közel, Árpádföldön,
lakóparkban padlófűtéses, radiátoros 43 nm-es lakás eladó.
Saját kertkapcsolatos. A lakópark saját fitness teremmel és
úszómedencével rendelkezik. Riasztó, saját tároló, saját felszíni
gépkocsibeálló. I.ár: 17,2 m Ft. 3559, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Kertváros szívében 110 nm-es, nappali+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
+ Mogyoródon, Szentjakab parkban megkezdett építkezéssel,
építési telek eladó. Közművek: csatorna, víz, villany telken belül,
gáz is bevezetve a telekre. Telekméret: 802 nm.
Alkalmi vétel! I.ár: 8,5 mFt. 3559, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllő belvárosában, gyönyörűen felújított 54 nm-es, erké-
lyes, egyedi fűtéses negyedik emeleti lakás eladó. I.ár: 11,2
mFt. 3515, Érd.: FŐNIX Iroda 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 kétsz-
intes, 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
+ Gödöllőn eladó az Antalhegyi dombon egy könnyűszerkezetű
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
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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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+ Gödöllő Kertvárosának legkeresettebb részén, 750 m2-es,
örökzöldekkel beültetett ősfás saroktelken épült 110 nm
alapterületű, bővíthető (40 % beépíthetőség) családi ház garáz-
zsal. 3 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, wc, tároló. Szobák-
ban 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
+ 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 vállalkozás-
ra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdős-
zoba, 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-nap-
pali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, 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, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az
erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
+ NAGYON SÜRGŐS! Eladó Gödöllő központjában egy I.
EMELETI, 44nm-es, 1.5 szobás felújított lakás! Iár:7.6MFt Tel.:
0630/228-1060 WWW.OTTHONFUTAR.COM
+ BELVÁROSBAN 4 ÉVES (liftes) TÁRSASHÁZBAN LAKÁS
ELADÓ! Gödöllőn 45 nm másfél szobás, 1.emeleti Igényes,
klímás lakás eladó! iÁR.:14.8mFT. Tel.: 0630/228-1060
WWW.OTTHONFUTAR.COM
+ Gödöllőn eladó ÚJ ÉPÍTÉSŰ, SZÉLSŐ SORHÁZ! 96 nm-es,
nappali +3 szobás, KÉT terasz kapcsolatos, 400 nm-es kerttel,
kulcsrakészen eladó. Iár: 21.5MFt Tel.: +36304915020
+ JÓ ÁRON, SÜRGŐSEN! Eladó egy 88 nm-es felújított, gáz
cirkó fűtéses ház Gödöllőn, zsákutcában, 980 nm-es telken. Iár:
14MFt Tel.: +36304915020
+ ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Palota-kerten eladó egy 63 nm-
es, 1 + 2 félszobás, nagy erkélyes, normál állapotú, VI. emeleti
lakás. Iár:7.95MFt Tel.: +36304915020
+ Gödöllőn, János utca környékén eladó egy 59nm-es,
MAGASFÖLDSZINTI, teljesen felújított, KONVEKTOROS,
ERKÉLYES, 5nm-es tárolóval. Iár:12.5MFt Tel.:
+36304915020
+ 2005-ben épült EGYSZINTES CSALÁDI HÁZ Harasztban ELADÓ!
Gödöllőn 90 nm-es 4 szobás 500 nm-es telken családi ház eladó.
IÁr:24.9Mft.. Tel.: 30/228-1060 WWW.OTTHONFUTAR.COM
+ Gödöllő Egyetemi város részében eladó egy 42 nm-es, más-
fél szobás lakás hangulatos, ősfákkal körülvett klasszikus pol-
gári társasház első emeletén. Nagyon jó közlekedés, bevásár-
lási lehetőség. Fiataloknak és idősebbeknek egyaránt kitűnő
otthont nyújthat, mivel nagyon alacsony rezsi költség van. Érd.:
06-20-314-4184
+ Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezés-
sel (műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt.
90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha
(egybe) fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nap-
pali, gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár
2család részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett
telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383
+ Gödöllőn RÉT UTCÁBAN DUPLA TELEK (710 + 790 nm)
eladó. Tel: 30/9 617-621  

+ 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 laká-
sos társasházban új építésű lakások és garázsok eladók. Tel:
30/946-7702
+ Eladó 76 nm-es, 2,5 szobás 3.em. korszerűsített fűtésű,
felújítandó lakás, akár 2 generációnak, vagy befektetőnek. Tel:
70/596-9962 
+ Gödöllőn, Fenyvesben, csendes zsákutcában, 2007-ben épült,
kiváló tájolású, kétszintes, nappali +4 szobás, dupla fürdős,
mediterrán jellegű, extra kivitelezésű (hőszigetelés, klíma, vízlá-
gyító, víztisztító, öntözőrendszer, játszótér, kocsibeálló, fedett
terasz, szép kert stb.) garázskapcsolatos ikerházfél tulajdonos-
tól eladó. Óvodák, iskola, egyetem, boltok, egészségház, busz és
vonatmegálló a közelben. Érd: 70/944-9945 
+ Veresegyházon sürgősen eladó akciós áron 200nm-es csalá-
di 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 
+ Áron alul eladó 79 nm-es tetőtéri lakás + 14 nm-es különál-
ló garázs a központhoz közel, hatlakásos társasházban. Nappali
+ 2 háló, külön WC, kamra, 2 erkély, + terasz, parkosított
udvar. Iár:22MFt. 30/336-7096, 20/939-5152
+ Palotakerten 2 szobás felújítandó lakás családi okok miatt
SÜRGŐSEN ELADÓ. Érd: 30/9246-979, 30/475-8896 
+ SZŐLŐ UTCÁBAN, új szigetelésű társasházban eladó egy
69nm-es felújított 1+2 félszobás, erkélyes, konvektoros lakás.
Alacsony rezsi, csendes környék. Tel: 30/280-5178 
+ 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 + üzlethelyiség (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 
+ 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 kert-
tel. Érd: 30/9-222-158 
+ Tulajdonostól eladó Gödöllő csendes, nyugodt kertvárosi
környezetében lévő tégla társasházban egy 35 nm-es, 1,5
szobás, felújított, klímás lakás. Iár: 8,2 mFt. Érd: 30/645-1119 
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 3. emeleti, 2 szobás, 62
nm-es, erkélyes lakás eladó. Tel: 70/533-4664 
+ HITEL kiváltás miatt Gödöllő központjában IV.em. 1,5 szobás
lakás eladó. Ár: 10,5 millió Ft. Érd: 30/828-4004

ALBÉRLET KIADÓ
+ 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. 
+ Gödöllő belvárosában frissen felújított, i. emeleti, összkomfor-
tos, konvektoros, egyszobás parkettás lakás téglaházban nemdo-
hányzónak kiadó. 45eFt+rezsi. 2havi kaució. Tel: 30/949-2028 
+ 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
+ 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, konvek-
toros, parkettás, szigetelt, teljesen felújított, 3.em. lakás (3
emeletes háztömbben) hosszútávra kiadó. 2 szoba, konyha,
spejz, fürdőszoba, erkély, pincetároló. Körbejárható, csendes, jó
fekvésű. 55.000,-Ft/hó +rezsi, 2 havi kaució szükséges.
70/239-2969 
+ Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es, kétszintes
lakás 2 fürdőszobával, garázzsal igényesnek kiadó
hosszútávra. Tel: 30/203-5912 
+ Gödöllőn, férfi (1 fő) részére bútorozott szoba, konyha,
zuhanyzó kiadó. Az ár nagyon reális, kaució nincs! Azonnali
költözéssel! Érd: 20/221-6172 
+ Gödöllő csendes részén kiadó kétszobás összkomfortos,
bútorozott családi ház 50.000,-Ft/hó +rezsi! 20/3280-438 
+ Gödöllő központjában (OTP épület), VII.em. 44 nm-es, 2
szobás, csendes, a belső udvarra néző lakás teljesen felújítva,
bútorozva, gépesítve, klimatizálva hosszútávra kiadó. 50.000,-
HUF/hó +rezsi. Tel: 70/375-7500 
+ Kiadó az Alvégen háromlakásos családi házban egy különbe-
járatú, 2 szobás lakás a vasútállomáshoz közel. Bérl. díj
55.000,- +rezsi + 2 havi kaució. 30/6062-821, 70/9313-283 
+ Kiadó Gödöllő csendes külvárosi részén egy 50 nm-es kertes
családi ház. Busz, vonat, üzletek a közelben. Tel: 70/321-1163 
+ Gödöllőn hosszútávra kiadó 2 szobás, összkomfortos,
bútorozott, fürdőszobás, konyhás 60nm-es szigetelt lakás
téglaépületben 2 nőnek vagy gyermek nélküli házaspárnak
Attila utcában. Külön gázóra, busz közel. 30/581-3827 
+ Szoba kiadó! 90 nm-es igényes gödöllői albérletbe keresek
albérlőtársat 1 lány mellé. Szoba, fürdő, gardrób, konyha. Fix
rezsivel, kábeltévével, internettel március 1-től. 30/253-9997 
+ GÖDÖLLŐN 2 SZOBÁS TÉLIESÍTETT FAHÁZ KIADÓ. Tel:
30/650-2194 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
30/588-5889.
+ Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.+ 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn,
a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-
es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+ 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
+ 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 mély-
garázsban 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 üzlethely-
iség fele (külön bejáratok) + 30 nm
kirakodó résszel, saját parkolóval
kiadó. Tel: 20/946-1040 

*A belvárosban működő, berendezett, 130 nm-es,
igényes szépségszalon hosszútávra bérbeadó. Bérleti
díj: 220 ezer Ft/hó+Áfa+ rezsi. Kaució szükséges.
*Az Alsó-park közelében141 nm-es üzletté
minősített, felújított családi ház (minkét funkcióra
alkalmas) saját parkolókkal, bejáratott tevékeny-
séggel eladó. Iá.:33 mFt.
*A központban 2009-ben épült irodaházban 3 db
30 nm-es (lakásként is használható) kiváló
állapotú iroda eladó, udvari parkolóval. Irányár
(irodánként):11mFt+ÁFA. 
*A városközpont közelében 535 nm-es, elegáns 3 szin-
tes irodaépület parkolókkal, raktárakkal szintenként is
bérbeadó. Bérleti díj: 2000 Ft/nm/hó+ ÁFA+ rezsi.

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



ÁLLÁS

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

+ Angol tanár vagy? Szeretnél egy stabil főállást és
szeretnél profi csapatban dolgozni? Jelentkezz most a
Studio ONLiNE Nyelviskolába. Lásd a nagy hirdetést a 13.
oldalon! Fényképes, angol nyelvű önéletrajzodat küldd az
info@studioonline.hu címre. 

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

+ Gyerekek felügyeletét vállalom 2 éves kortól. Tel:
30/571-0360 

+ A gödöllői Málta Támogató szolgálatába személyi
segítőt keresünk 2012. 04. 01-től napi 8 órában. Bérezés
megegyezés szerint. Elvárt szakirányú végzettség: szoci-
ális gondozó-ápoló, gyógypedagógiai asszisztens, gyógy-
pedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus.
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal a következő címre:
bus.terezia@maltai.hu vagy Gödöllő, Palotakert 2/a.
Érdeklődni lehet: 28/416-567, 30/647-5659 Bús
Teréziánál hétköznapokon 8.00 – 16.00 között. 

SZOLGÁLTATÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a
körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR 

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

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
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 prog-
ramtelepítés, 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

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

+ Megbízható brigád vállal felújítást, átalakítást,
kőműves munkát, gipszkartonozást, dryvitozást,
színezést, hideg-, melegburkolást, festőmunkákat,
viakolorozást, díszburkolást. 30/712-1621 

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

+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200. 

+ Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
70/2479072, 20/9177-555 

+ Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel:
30/302-4622. 

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

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

+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon
bizalommal! Tel: 20/628-8185 
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„Szem előtt tartva az árakat”
2 AKCIÓ 1 OPTIKÁBAN!

A tavaszt várva különleges ajánla-
tokkal lepjük meg kedves vásárlóinkat!
A hagyományokkal szakítva egyszerre
több akciós ajánlatot is kínálunk.

1. Multifokális szemüveglencséket
20% kedvezménnyel vásárolhat!
2. A kedvező árat szem előtt tartva komplett
szemüveget készítünk 9500Ft-ért. Ez az ár
tükröződés és karcmentesítő réteggel ellátott
lencséket, keretet, munkadíjat, és teljes körű
szemvizsgálatot is tartalmaz.
Picit bővebben a multifokális lencsékről
szeretnék tájékoztatást adni: Kinek ajánlott a
multifokális, vagy más néven progresszív
lencse?
40 éves korunk felett látásunk közelre romlik,
olvasó szemüvegre van ilyenkor szükségünk.
Annak, akinek mindez mellett még távolra
sem jó a látása, már rögtön két szemüvegre
lenne szüksége, sőt akár egy harmadikra is,
például monitorhoz.
3 szemüveg egyszerre?
Örökké cserélgetni kellene, keresni, hol is van
éppen a szükséges pápaszem. Arról nem is
beszélve, hogy 3 keretet kell hozzá vásárolni…
Ezen a problémán segít a multifokás
szemüveg: kényelmes, modern, fiatalos, és a
lényeg, hogy minden távolságra tökéletes
látást biztosít! Vízszintes előre tekintéskor
távolra ad éles látást, ettől a nézővonaltól
lefele tekintve pedig folyamatosan (pro-
gresszíven) nől a dioptria érték a lencsében.
Így a távoli rész alatt a monitor távolságra,
még lejjebb pedig olvasó távolságra nyújt
éles képet a szemüveg. Sok hozzánk betérő,
kedves vásárlónktól halljuk, hogy nem mer

multifokális lencsét vásárolni, mert azt hal-
lotta, hogy nehéz, vagy nem is lehet
megszokni. Az ilyen problémák hátterében
általában a rosszul elkészített szemüveg áll.
A szemvizsgálatnál, a lencse becsiszolásánál,
és a lencse típus választásánál is nagyon fontos
a precíz bemérés és a hozzáértő lencseajánlás.
Ha valaki mégsem tudja megszokni ezt a
lencsét, a gyártó kicseréli külön olvasó és
távoli lencsére, vagy bifokális lencsére.
(Ilyenre nem emlékszem, hogy sor került
volna egyszer is.) Ahhoz, hogy a legnagyobb
viselési kényelmet érjük el szemüvegében, a
szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek
meghatározását a legtöbb látszerész üzletben
kézi feljelöléssel végzik. Nálunk mindez
videocentírozó berendezés segítségével, egy
rendkívül precíz, számítógépes programmal
történik, a hibalehetőség kizárásával. A műsz-
errel fényképeket tudunk készíteni Önről a
kiválasztott szemüvegkeretekben. Majd,
tizedmilliméter pontosan, hibalehetőséget
kizárva, tudjuk meghatározni a pontos
paramétereket a szemüveg elkészítéséhez.
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, hosszú évekig tartó, kényel-
mes viseletet és gyors megszokást biztosítson.
Most ráadásul, ingyenes, széleskörű
látásvizsgálattal, és rendkívül kedvező lencse
és keretárakkal is várjuk!
Szeretne egy jó szemüveget? Tiszteljen meg

bizalmával, és mi igyekszünk rászolgálni!
Bejelentkezés: Tel: 28/417-367

info@mseoptika.hu
Cím: MSE Optika Gödöllő, Petőfi tér 3.

Szőke Emese 
optometrista, látszerész mester



+ 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
lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
70/505-1177.

+ 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, elfo-
gadható áron! Tel: 20/9133-165

+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidol-
gozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30-851-8763

OKTATÁS

+ GYERE NYELVET TANULNI! 4 ANGOL EGYÉNI ÓRÁT
AJÁNDÉKBA KAPSZ TŐLÜNK. EHHEZ CSAK BE KELL
JÖNNÖD HOZZÁNK 2012. FEBRUÁR 22-IG ÉS BEJELEN-
TKEZNED 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, AMI-
LYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ,
HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖB-
BÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGE-
DETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁL-
LALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ
MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK
ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANY-
OLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON.
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 00884-2011. ESETLEG TELE-
FONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 20 216 62 40 

+ Időben készüljön rá!!! Középfokú és felsőfokú nyelvvizs-
gákra gyors felkészítés! (Minden plusz pont számít!!!!)
www.astraariadne.webs.com tel: 70-504-1042
+ Nem úgy sikerült a félévi jegyed matekból, fizikából,
kémiából, ahogy szeretted volna? Korrepetálásra van
szükséged? Hívd Karcsi bácsit.  Magántanulók vizsgára
való felkészítését is vállalom. Tel: 30-908-4130.
+ NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797
+ 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 experi-
ence & invoice. Contact: +3670 3301332
+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  
+ Londonban képzett angoltanár oktatást/ korrepetálást
vállal felnőtteknek/ gyerekeknek. Tel: 20/923-1653 
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt-
és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)
+ Hetedikes vagy harmadikos gyermekének vannak még
kisebb hiányosságai néhány témakörben? Időben
vagyunk: sikeres gimnáziumi felvételi: csak a lényegre,
összefüggésekre koncentráló tanulással, kidolgozott
országos felvételi feladatlapokkal! Tapasztalt
fejlesztőpedagógusnál: 20/356-0621 
+ PELIKÁN AUTÓSISKOLA GÖDÖLLŐN A PETŐFI TÉR 9.
SZÁM ALATT. „B” KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOT INDÍT
2012. MÁRCIUS 3-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 NYELV-
ISKOLA GÖDÖLLŐN A PETŐFI TÉR 9. SZÁM ALATT!
70/433-5033

ADÁS~VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Bélyegeket, bélyeggyűjteményeket (magyar, külföldi),
leveleket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, fegyvereket, kitüntetéseket, könyveket
vásárolok gyűjteményembe. Tel: 0620-947-3928 
+ JÓ MINŐSÉGŰ, OLCSÓ HASZNÁLTRUHAVÁSÁR
GÖDÖLLŐN IPOSZ SZÉKHÁZBAN február 18-án 8-13-ig.
MELEGÍTŐNADRÁG 400,-Ft/db.

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

EGYÉB
+ ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁR-
RAL 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 
+ MOGYORÓDON 2000 nm-es patakparti, belterületi
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. IÁR: 8.000,-Ft/nm. Ill.
FELVONULÁSI KONTÉNER -5×2 m-es, szállítható- eladó.
06-20-9-463-112
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 22. 

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Dr. Csikós Gellértné, Mátyás
király u. 99., Ranyák Lászlóné, Széchenyi I.u. 34.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tamás Imréné, Szent Imre u. 24. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Füle Zoltánné, Dessewffy A.
u. 6. 
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Nagy Erzsébet, Kazinczy krt. 12., Bobos Józsefné, Batthyány u.
136. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Rózsa Judit,
Fenyvesi nagyút 28., Garai Istvánné, Honvéd u. 12. 

Hozzávalók:

2,5 dl tej, 8 dkg vaj, 16 dkg liszt, 0,5

tk só, 15 dkg reszelt sajt, 3 egész to-

jás. 

Elkészítés: 

A tejet lábosban megmelegítjük és fel-

olvasztjuk benne a vajat. A lisztet kever-

jük el a sóval. Ehhez hozzáadjuk a sós

lisztet, és addig keverjük, míg a tészta

elválik a lábos aljáról-oldaláról. Ekkor le-

vesszük a tűzről és hozzáadjuk a reszelt

sajtot, elkeverjük, majd egyenként a to-

jásokat is beledolgozzuk. Egy tepsit sü-

tőpapírral kibélelünk, és kanállal vagy csillagcsöves nyomózsákkal adagoljuk rá a tésztát. 180 fo-

kos sütőben a fánkok méretétől függően 25-35 percig sütjük.

A nagyobb méretű fánkokat ízlés szerint sajt- vagy szendvicskrémmel, esetleg körözöttel is meg-

tölthetjük.

RECEPT – Sajtfánk


