
A Gödöllő Táncegyüttes nem csak
szűkebb pátriájában és Magyarorszá-
gon, hanem világszerte számtalan si-
kert aratott. Ezt bizonyítják azok a fo-
tók, emléktárgyak és díjak, amik az
elmúlt két évtized eseményeit segíte-
nek feleleveníteni a február 9-étől lát-
ható kiállítás részeként, amit Szép-
halmi Zoltán nyitott meg. Mint mond-
ta, az összeállításban, amit Iglói Évá-
val, Hajdú Zsuzsannával és Széphal-
mi-Tóth Judittal közösen állítottak
össze, az elmúlt húsz esztendő csak-
nem valamennyi táncosa szerepel. Az
elért sikereket, előadásokat a fotók és
az emléktárgyak mellett videófelvé-
telek is segítenek feleleveníteni, amik
az együttes tagjai és a gálaműsorra ér-
kezett közönség körében egyaránt
nagy sikert arattak.

A délutáni gála előtt Pecze Dániel
alpolgármester, az esti előadás nyitá-

nyaként pedig Gémesi György pol-
gármester mondott köszöntőt, felele-
venítve az együttes megalapítását.
Mint mondta, jó ötlet volt támogatni
Iglói Éva javaslatát, bár akkor voltak,
aki kételkedett abban, hogy az egyre
jobban urbanizálódó Gödöllőn szük-
ség van egy néptáncegyüttesre. Az el-
múlt években végzett munka, a sike-

rek azonban igazolták, hogy helyes
volt a döntés, hiszen egy olyan ha-
gyományőrző és értékteremtő közös-
ség jött létre, amire ma méltán büszke
lehet Gödöllő.

„Miénk a Világ!“ – ezt a címet kap-
ta a jubileumi gálaműsor. Ebben a
világban pedig ott van a Világfa, vagy
más néven Életfa, aminek ágai a felle-

gekbe törnek, ám a gyökerei mélyen
az anyaföldhöz kötik, addig él, addig
növekszik, amíg onnan táplálkozni
tud. A Gödöllő Táncegyüttes Életfája,
a magyar népmesék világából, a Gal-
ga mente földjébe kapaszkodik, de az
egész Kárpát-medence zenéjéből, da-
laiból, hagyományaiból táplálkozik.

(folytatás az 5.oldalon)
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20. születésnapját ünnepelte a Gödöllő Táncegyüttes

Visszatekintés képekben és táncban
Jubileumi kiállítással és kétré-
szes, fergeteges gálaműsorral
ünnepelte fennállásának 20.
évfordulóját a Gödöllő Tánc-
együttes a Művészetek Házá-
ban. A kiállítás ízelítőt adott az
elmúlt két évtized sikereiből,
míg az előadás az elmúlt év
legsikeresebb koreográfiáit
mutatta be. A korábbi évek
hagyományait követve idén is
valamennyi tánccsoport szín-
padra lépett.

A kerékpáros fejlesztésekről tartottak fóru-
mot a városházán február 7-én, ahol az el-
múlt évben elvégzett munkáról és az idei
tervekről egyaránt szó volt. (2. old.)

A hétvégén, szombaton nyílik meg a Le-
vendula Galériában Dercsényiné Hor-
váth Gabriella nemezkiállítása.

(5. old.)

A TEVA-GRC női röplabda-csapata a Kö-
zép-európai Liga utolsó játéknapján 3:0-
ra kikapott a Slovan Bratislavától.

(8. old.)

GEAC-siker Madridban

Kardarany
Az elmúlt hétvégén Madridban
jött össze a kardvívók mező-
nye, ahol egyéni és csapat Vi-
lágkupa-viadalt rendeztek. Óri-
ási szenzáció született, ugyan-
is döbbenetes fölénnyel nyert a
Gáll Csaba, Gémesi Csanád
(GEAC), Iliász Nikolász, Szilá-
gyi Áron összeállítású, megfia-
talított kardválogatott a madri-
di csapat Vk-n, miután a döntő-
ben 45-31-re legyőzte Kínát.

A 19 csapatot felvonultató mezőny-
ben a nyolcaddöntőben, egy biztos-
nak mondható 45-39-es siker a franci-
ák ellen számított a legszorosabb
mérkőzésnek a magyar válogatott szá-
mára a madridi kardcsapat Világku-
pa-versenyen. A megfiatalított, alig
több mint 23 éves átlagéletkorú Gáll
Csaba, Iliász Nikolász, Szilágyi
Áron, Gémesi Csanád (utóbbi tarta-
lékként nem lépett pástra) kvartett
egész egyszerűen leiskolázta a me-
zőnyt.

(folytatás a 8. oldalon)
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A házhozmenő szelektív hulladék begyűjtését egész évben, kéthetente, minden páros
héten, a vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végzi a Zöld Híd Régió Kft.

A ZSÁKOKBAN VEGYESEN GYŰJTHETŐ:
– ásványvizes, üdítős PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva
– kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve
– tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia
– alumínium italdoboz összelapítva
– fém konzervdobozok kiöblítve
– újságpapír, reklámkiadvány, kisebb papírdoboz összehajtva, tiszta papír csomagolóanyag 
(a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé helyezzék)
– tejes, gyümölcsleves italoskarton doboz kiöblítve, összelapítva

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a kertes házas övezetben csak az
üveggyűjtő konténerek maradnak a szelektív szigeteken, a lakótelepeken lévő szelektív
szigetek változatlan formában működnek tovább.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSA

4.

A belvárosi kerékpáros-infrastruktúra
fejlesztéséről tartottak lakossági fóru-
mot a városházán február 7-én. A ren-
dezvényen egyaránt szó esett az elmúlt
évben megvalósított, valamint az idei és
a távlati fejlesztési elképzelésekről.
A fórumon Tóth Tibor alpolgármester
számolt be az elmúlt évben megvaló-
sított fejlesztésekről. Ezek során, első
lépésként kerékpár támaszokat helyez-
tek el a Művészetek Háza előtt, az Er-

zsébet-park bejáratánál, az Átrium üz-
letháznál, a Városi Piacnál és a Tormay
Károly Egészségügyi Központnál, s
megtörtént a Lumniczer utcai kerékpá-
ros sáv kialakítása. 
A múlt évben létrejött egy öt fős munka-
csoport is, aminek feladata, hogy a ke-
rékpáros fejlesztések lehetőségeit fel-
mérje és elvégezze az előkészítő mun-
kákat. Célja az is, hogy minél szélesebb
társadalmi bázist alakítsanak ki, és fel-
mérjék, hogy a rendelkezésre álló forrá-
sokat hogyan lehet a leghatékonyabban
felhasználni. Mivel 1 kilométer kerék-
párút kiépítése 30 millió forint lenne,
fontos, hogy felmérjék, milyen alterna-
tív megoldások alkalmazhatók a gyakor-
latban, erre a célra ugyanis éves szinten
20 millió forint áll rendelkezésre. Mint
mondta, más lenne a helyzet, ha lenné-
nek pályázati források, de 2010 óta nem
írtak ki ilyen pályázatot a Közép-ma-
gyarországi régióra. 
Tóth Tibor elmondta, fontosnak tartják a
folyamatos visszajelzéseket a lakosság
részéről. Ennek része az a kérdőíves fel-
mérés is, amit elvégeztek a helyszínen, s
amit a lakossághoz is eljuttatnak majd,
valamint hozzáférhetővé tesznek az in-
terneten is. 
A következő időszak fejlesztéseit Ozs-
váth György, a Tandem mérnökiroda
irányító tervezője mutatta be, aki ki-
emelte, fontos cél volt a nyomvonal
olyan kialakítása, ami lehetővé teszi a
kertváros és a belváros összekapcsolá-
sát, a főtér átjárhatóságát. A több

lépésből álló folyamat első körben a bel-
várost érinti, majd a későbbiekben Má-
riabesnyő, és Isaszeg felé folytatódhat. 
Mint elhangzott, az idén a Királyi Kas-
télytól az Arany János utcáig terjedő ke-
rékpáros közlekedésre alkalmas szakasz
kialakítását tartják az elsődleges feladat-
nak. Ennek során nincs szükség komp-
lett útépítésre, csupán néhány műtárgy
kialakítására, felfestésre és közlekedés
technikai megoldásokra. Így például a
tervek szerint a kastély és az Alsópark
között egy gyalogos- és egy kerékpáros
átkelő létesül majd, s teljesül egy
hosszú évek óta folyton felmerülő
igény: a Művészetek Háza és a főtér kö-
zött, az aluljáróban kerékpáros sávot je-
lölnek ki, ami egyaránt szolgálja majd a
gyalogosok és a kerékpárosok biztonsá-
gos áthaladását. Emellett a szakemberek

a HÉV-hez vezető lépcsőre kerékpáros
tolósín felszerelését javasolják, ezzel se-
gítve a tömegközlekedés megközelíté-
sét a biciklisek számára. 
A fejlesztés részeként két emeltszintű
rámpát alakítanak ki: egyet a Petőfi Sán-
dor utcában a városháza mögött, a Tö-
rök Ignác Gimnázium és a rendőrség
épülete közötti útszakasznál, ahová gya-
logos- és kerékpáros átkelőt is tervez-
nek, a másikat pedig a Testvérvárosok
útja és a Zombor utca kereszteződésé-
nél. Mindkettőt a szintbeli eltérés indo-
kolja. A fejlesztésnek ez a szakasza az
Arany János utcánál ér majd véget, s
egy következő lépés lehet a máriabes-
nyői folytatás. 

A másik tervezett szakasz az Alsópar-
kon át vezethet majd egészen az Arboré-
tumig. Ennek lényegében a parkon kí-
vül haladó, a vasútállomástól Isaszeg fe-
lé menő része ad majd feladatot a szak-
embereknek. Itt lényegében az Állomás
utca mentén jelenleg is meglévő, ám
nem burkolt utat korszerűsítenék. 
Egy későbbi lépés lehet a Dózsa György
út kerékpáros fejlesztése. Ennek a tervei
folyamatban, kidolgozás alatt vannak. 
Mint elhangzott az idei évre tervezett
ezirányú munkákról márciusban dönt-
het a képviselő-testület, ezután kezdőd-
het meg az engedélyezési eljárás, majd a
kivitelezés. 

A rendezvényen Füle Sándor, a Kerék-
páros Klub gödöllői szervezetének az
elnöke szólt arról, hogy az idei egyik
fontos lépés lesz az iskolákban a kerék-
pározás népszerűsítése. Ennek érdeké-
ben például az idén ezeknél az intézmé-
nyeknél folytatódik a kerékpártámaszok
kihelyezése, és még a múlt évben elin-
dult egy képzés a gyerekek számára
azokban az oktatási intézményekben,
amik erre nyitottak voltak. 

A fórumon Tóth Tibor megköszönte
mindenkinek az eddigi munkáját, és
bejelentette, a most megtartott fóru-
mot továbbiak követik majd.

jk

A gyerekek nagy örömére és a felnőttek – főleg a közlekedők –
bosszúságára a hét végén visszatért a tél. A szombaton a déli
órákban elkezdődött havazás csak vasárnap éjjel állt el, a mint-
egy 15-20 centiméter lehullott hó jelentős munkát adott a VÜSZI
Kft. munkatársainak. 

Február 9-én, szombaton kora este kezdték meg a hótolást és a csúszás-
mentesítést, amibe  5 szóró-toló járművet vontak be, vasárnap pedig már a teljes
létszám dolgozott, valamint a kertészeti részleg a két kisebb tológéppel takarí-

totta a gyalogos közlekedési utakat, ahol azok tisztántartásáról az önkormány-
zat feladata gondoskodni. 

Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy a járdák csúszásmente-
sítése annak a feladata, akinek az ingatlana előtt található, valamint ilyen
esetekben a különböző cégeknek, üzleteknek, intézményeknek is gondos-
kodni kell hó eltakarításáról, a csúszásveszély megszüntetéséről. 

A közutakon a hó eltakarítását az ide vonatkozó miniszteri rendeletben
előírtak szerint végzik.
Eszerint az I. ütemben mindig az autóbuszjáratok útvonalát teszik járhatóvá,
hogy a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás.
A II. ütemben a városi gyűjtő utak csúszásmentesítése és a lakótelepi utak ta-
karítása történik meg.
A III. ütemben zajlik a földutak tisztítása.
A hétvégén a közutakon és a járdákon mintegy ötven tonna útszóró sót  hasz-
náltak el a VÜSZI Kft. munkatársai. A zöldterületeken természetesen a környe-
zetkímélő, úgynevezett zöldsót használják. 
Fontos, hogy a kertvárosban élő ingatlantulajdonosoknak is környezetba-
rát szóróanyagot kell használniuk.

Rárúgta gödöllői családi házuk ajtaját egy párra egy részeg
rendőr február 7-én, csütörtök éjszaka. Az alvók azonnal fel-
ébredtek a nagy zajra. A férfi betörte az ablakokat és fegyverrel
fenyegetőzött. A pár értetlenül nézte az ismeretlen őrjöngését,
majd kihívták a rendőrséget.

A 46 éves, szolgálaton kívüli, egyébként a veresegyházi rendőrőrsön dolgozó
nyomozót végül elvitték a kollégái, akik az eset után még órákig helyszíneltek.
A kihallgatásakor kiderült, hogy a férfi a lakásban a felesége szeretőjét kereste,
de ő már két éve elköltözött.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szombat este közleményt adott ki ar-
ról, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője szombaton megszüntette a
szolgálati viszonyát annak a rendőrnek, aki ellen garázdaság és más bűncse-
lekmények elkövetése miatt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség folytat eljárást.

Összeköttetés a belváros és a kertváros között

Kerékpáros fejlesztések 

Zöld vonal: idei terv                      Piros vonal: későbbi fázis

Újra kollégájukkal szemben intézkedtek 

Nem védett, támadott a rendőr

Két napig szakadt a hó Gödöllőn

Tovább tart a tél

GYALOGOSFORGALOM-KORLÁTOZÁS VÁRHATÓ A FŐTÉREN

Hivatalos delegáció érkezése miatt február 20-án, 11-13 óra között a fő-
téren gyalogosforgalom-korlátozásra lehet számítani. 
Ezen  idő alatt ellenőrzések, igazoltatások fordulhatnak elő. 
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Elismerik a felsőoktatási kiválóságot

Kutató karok az egyetemen

Összességében pozitív lehet a trafiktörvény hatása

Még nehezebb lesz dohányboltot nyitni

A parlamentnek pénteken be-
nyújtott alaptörvény-módosítá-
si javaslat alapján a felsőokta-
tási tanulmányok állami finan-
szírozásának törvényi feltéte-
le lehet a későbbi magyaror-
szági munkavállalás. Azt, hogy
a felsőfokú tanulmányok támo-
gatásáért cserébe milyen hosz-
szú ideig kellene Magyaror-
szágon dolgozni, törvény álla-
píthatná meg az alkotmány-
módosító javaslat indoklása
szerint.

A bejelentés hatására hétfőn a Hallga-
tói Hálózat (Ha-Ha) megmozduláso-
kat szervezett, a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciája
(HÖOK) pedig nyilatkozatot adott ki. 

Nagy Dávid, a HÖOK vezetője
közleményében kiemelte: a szerző-
désről a minisztériummal folytatott
egyeztetések során a HÖOK többször
jelezte, hogy az Európai Unió hivata-
los álláspontjának, valamint a vonat-
kozó statisztikai mutatók ismeretében
tud javaslatokat tenni a témához.
Ezen egyeztetések során a kormány-
zat kizárólag az elvi elvárások fenn-
tartására, és nem a röghöz kötés tech-
nikai megvalósítására – alaptörvény-
be foglalására – tett utalást.

A hallgatói szerződés intézménye a
jelenleg hatályos alaptörvénybe ütkö-
zik, bizonyosan ez az oka az alaptör-

vény módosítására tett kísérletnek –
szögezte le ismét a hallgatói szervezet
elnöke.

Nagy Dávid szerint érezhető a tár-
sadalom egy részének igénye, hogy a
tandíjmentesen megszerzett diploma

mögött rejlő tudás az ország határain
belül is kamatozzon. Véleményük
szerint azonban a diplomások kiván-
dorlása általánosságban nem bizonyí-
tott, a szakterületi kivándorlás pedig a
hallgatói szerződés kényszerítő esz-
közével nem oldható meg.

Ezen felül méltatlannak tartják,
hogy egy vitatott társadalmi kérdés
tekintetében a kormányzat a saját ál-
láspontját alaptörvényben kívánja
rögzíteni. A HÖOK a fentiek alapján,

újfent határozottan elutasítja „a kény-
szeren alapuló röghöz kötést“, kéri az
Európa Unió által indított vizsgálat
hivatalos eredményének közzétételét
és a tervezett alkotmánymódosítás
felsőoktatást érintő cikkeinek azon-
nali visszavonását.

Lapzártánk idején még nem volt
tudható, hogy a Szent István Egyete-
men lesz-e tiltakozás a röghözkötés
ellen. Nagy Dániel, a HÖOK helyi

vezetője lapunknak elmondta, először
szeretnének tisztán látni, hogy ponto-
san mit is akar a kormány, s majd ez-
után döntenek arról, mi legyen a kö-
vetkező lépés. Amennyiben bármi-
lyen akciót is szerveznek, ahhoz a
szülők és a pedagógusok támogatását
is szeretnék megszerezni. Felhívta
azonban a figyelmet arra, hogy ebben
az esetben akár néhány óra alatt kiala-
kulhat olyan helyzet, ami lépésre
kényszeríti a diákokat. (k.j.)

Szinte egyfolytában a termőföldről
szóló törvénytől volt hangos a sajtó.
Mint arról lapunk is beszámolt, az Or-
szággyűlés a kormány indítványára
2012. december 17-én módosította a
termőföldről szóló törvényt, a pontat-
lan megfogalmazás azonban nem
csak a laikusok, hanem a szakembe-
rek számára sem volt egyértelmű. A
kritikák, és a sok félreértés miatt
Szabó Csaba földügyekért felelős
miniszteri biztos sajtótájékoztatón is-
mertette a legfontosabb tudnivalókat.

Mint az elhangzott, a házi úgyne-
vezett kiskerteket nem kell bejelente-
ni a földhivatalnál. A belterületi fek-
vésű, egy hektár alatti területekre,
amit sokan tévesen „kiskerteknek“
neveznek, a regisztráció nem vonat-
kozik – jelentette ki.

Egyébként az erdők kivételével
minden külterületi földterület haszná-
latát be kell jelenteni, ha a földterület
az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi
számmal szerepel, és aranykorona ér-
tékkel bír, abban az esetben is, ha egy
hektárnál kisebb. Ide tartoznak a
szántók, szőlők, gyümölcsösök, ker-
tek, rétek, legelők, nádasok, fásított
területek, ha művelési ágban vagy ha-
lastóként vannak nyilvántartva.

Sokaknál „kiverte a biztosítékot“ a
6000 forintos regisztrációs díj is. A
miniszteri biztos jelezte, hogy ezt va-

lószínűleg eltörli a jogalkotó, mivel
egy állami adatbázisba szolgáltatott
adatért „nem illik“ pénzt kérni. Akik
már befizették a regisztrációs díjat,
azok várhatóan vissza fogják kapni,
sőt a külterületi földek nyilvántartás-
ba vételéért sem kell majd regisztrá-
ciós díjat fizetnie a tulajdonosnak.

A törvény sok esetben még a szak-
emberek számára sem értelmezhető
szövegezése a földhivatalokban is ka-
otikus állapotokhoz vezetett. A tárca
ezt követően közleményt adott ki,
amelyben kiemelte: a Vidékfejlesztési
Minisztérium törvénymódosítást nyújt
be, hogy a mezőgazdasági területek
használatának bejelentése illeték- és
díjmentes legyen.

A zártkertekben földdel rendelke-
zőknek március 31-ig kell bejelente-
niük a földhasználatot. (ny.f.)

A Szent István Egyetem két ka-
ra, a budapesti Állatorvos-tu-
dományi Kar és a gödöllői Me-
zőgazdaság- és Környezettu-
dományi Kar kapott kutató kari
besorolást Balog Zoltán em-
beri erőforrás miniszter dönté-
se alapján, adta hírül a tárca
február 8-án.

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról
alkotott kormányrendelet követelmé-
nyeit teljesítve kiemelt felsőoktatási
intézmény lett az ELTE, a Debreceni
Egyetem és a Szegedi Tudománye-
gyetem, országosan pedig hat intéz-
mény és négy egyetemi kar, köztük az
említett SZIE-fakultások kapták meg
2016-ig a kutatói besorolást, amellyel
várhatón pluszforráshoz jutnak. Az
elismerés súlyát jelzi, hogy a hazai
felsőoktatási intézményekben több
mint 160 kar található.

A jó hírt már a kar délelőtti felvé-
teli tájékoztatóján megosztotta a hall-
gatósággal Gyuricza Csaba dékán. A
fakultás képzési kínálata iránti kíván-
csiságot mutatja, hogy az egyetem
legnagyobb előadójában a lépcsőkön
is ültek érettségi előtt álló érdeklő-
dők.

A kar – a HVG Diploma melléklete
szerint – agrárképzési területen első
az agrárkarok listáján, de képzési kí-
nálatában a természettudományos és
műszaki szakok választéka is gazdag.
A tervek szerint a következő tanévben
a bécsi agrártudományi egyetemmel
közösen indítanak angol nyelvű mes-
terképzést. Az államilag finanszíro-
zott hallgatói létszáma 2009 óta sta-
bilnak ítélhető. Jelentős vonzerő,
hogy a karon négy doktori iskolából
választhatnak a tudományos pályára
készülő mesterdiplomások.

(l.t.)

A Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
ge a Külügyminisztérium által NATO
kommunikáció tárgyában kiírt nyertes
pályázattal a fiatalok tudatosítását erő-
sítő előadásokat és vetélkedőt, vala-
mint videóklip készítését szervez a
NATO szerepéről, Magyarország he-

lyéről a transz-
atlanti kapcso-
latrendszerben,

közös európai
védelempoliti-
ka kérdésköreiben gödöllői középisko-
lás diákok számára. A projektben szer-
vezett események nyilvánosak, az elő-
adásokra 2013. február 27-én, a vetél-
kedőre március 26-án és a záró rendez-
vényre, díjkiosztó ünnepségre április
19-én kerül sor Gödöllőn.

(k.j.)

Ismét tiltakoznak a diákok

Röghöz kötés

Módosítják a termőföldről szóló törvényt

Mégsem kell fizetni

Együtt a NATO-ban

A múlt év szeptemberében fo-
gadta el az Országgyűlés azt a
törvényt, aminek értelmében
2013 júliusától állami monopó-
lium lesz a dohány értékesítés.
Az elfogadott törvény értelmé-
ben nyártól koncessziós szer-
ződés alapján működő egyéni
vállalkozók, illetve gazdasági
társaságok árulhatnak majd ci-
garettát a kifejezetten erre a
célra létrehozott üzletekben.
Ezekhez pályázati úton juthat-
nak hozzá a működtetők. Mint
sok más esetben, itt is me-
net közben változnak a feltéte-
lek.

Nyolc nappal a dohány-kiskereske-
delmi jogosultság átengedésére kiírt
koncessziós pályázatok beadási határ-
idejének lejárta előtt újfent módosí-
totta a pályázati feltételeket a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium. Ennek
lényege, hogy a pályázat gyakorlati-
lag kizárja a hagyományos bevásárló-
központi dohánytermék-elárusítást,
mert a szabályzat szerint a boltoknak
az „utcára“ kell nyílniuk. A módosítá-
sokat február 5-én tették közzé a
Nemzeti Dohánykereskedelmi Non-
profit Zrt. weboldalán, a koncessziós
pályázatok benyújtására kiírt határidő
február 22-ig való meghosszabbítása
mellett.

Az Országos Kereskedelmi Szö-
vetség szerint a pályázati kiírás e heti
kiegészítésében a dohánybolt új értel-
mezésével kizárták a bevásárlóköz-
pontokat a dohánytermékek értékesí-
téséből.

A Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt. szerint azonban az el-
fogadott törvény egyértelműen ön-
álló, más üzlettől elkülönült dohány-
boltot szab meg feltételül, és ezen
nincs mód változtatni, az pedig nyil-
vánvaló, hogy például egy pláza sétá-
ló utcájáról elérhető üzlethelyiség ne-
hezen értelmezhető önálló boltnak,
mert, ha azt ilyennek lehetne értel-
mezni, akkor – szélsőséges esetben –
bárki bárhol leválaszthatna egy helyi-

séget, és máris kijelölhetné azt nem-
zeti dohányboltnak. Ez pedig ellenté-
tes mind a törvény betűjével, mind
pedig annak szellemével. A kiírás ki-
egészítése szerint kültérnek minősül
az olyan sétáló udvar, melynek kapu-
ja – ünnepnapokon is – 0-24 órán ke-
resztül nyitott, és bárki számára meg-
közelíthető.

Mindemellett úgy módosítanák a
fiatalkorúak dohányzásának vissza-
szorításáról és a dohánytermékek kis-
kereskedelméről szóló törvényt, hogy
az újonnan induló nemzeti dohány-
boltok a dohánytermékeken kívül
egyebek mellett szeszesitalt, energia-
italt, kávét, ásványvizet és üdítőitalt
is árulhassanak.

A dohányboltok településenkénti
számát illetően a jogalkotók úgy ha-
tároztak, hogy a kétezer lakosúnál ki-
sebbeken legfeljebb egy, az annál né-
pesebbeken legalább egy dohánybol-
tot lehet majd üzemeltetni, kétezer la-
kosonként pedig további egy dohány-
boltra szerezhető koncesszió.

Abban az esetben, ha egy települé-
sen nem sikerül egy vállalkozónak
sem megnyernie a nyilvános pályáza-
tot, akkor a dohánytermékeket egy
100 százalékos állami tulajdonban lé-
vő nonprofit részvénytársaság kínál-
hatja. Az üzlet csak a Nemzeti Do-
hánybolt feliratot és a megszokott 18-

as karikát lehet és kötelező feltüntet-
ni, egyéb, a dohányzást, a dohányter-
mékeket népszerűsítő és hirdető kép,
felirat nem lesz megengedett.

Egyesek szerint a trafiktörvény és a
folyamatos jövedékiadóemelés sok-
kolni fogja a dohánypiaci szereplő-
ket, ám mások úgy vélik, hatásai ösz-
szességében pozitívak lesznek.

Az Országos Egészségfejlesztési
Intézet A dohányzás társadalmi terhei
Magyarországon című tanulmányá-
ból például kiderült, hogy 2010-ben a
dohányzással összefüggésbe hozható
betegséggel fél millió beteget láttak el
a magyar kórházakban, amikor is a
dohányzással kapcsolatos állami be-
vételek meghaladták a 360 milliárd
forintot, aminek közel háromnegye-
dét a jövedéki adó, negyedét pedig az
ÁFA tette ki. 

Ezzel szemben a magyar lakosság
dohányzása miatt fellépő közvetlen és
közvetett kiadás 2010-ben több mint
441 milliárd forint volt. Ez pedig jó-
val meghaladja a bevételi oldalt.

Mint arról lapunk is beszámolt, jú-
liustól állami monopóliummá minő-
sül a dohányértékesítés, a Nemzeti
Dohányboltokban pedig addig nem
lehet majd cigarettát eladni, amíg 18
éven aluli van az üzlethelyiségben.

(ny.f.)
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Körösfői Kriesch Aladár születésének
150. évfordulójára emlékezve Gödöllő a
tematikus évek sorában megrendezi a
Szecesszió Évét. A hivatalos programok
mellett sok más rendezvény, megemlé-
kezés kapcsolódik a kulturális csopor-
tok, civil szervezetek jóvoltából.  
A Körösfői-Kriesch Aladár Alapítvány
az idén külön kiadvánnyal emlékezik
meg a névadóról, amiben részletesen
bemutatják az elmúlt tizenhat esztendő
munkáját. A könyv jóvoltából az olva-
sók megismerhetik azokat, akik meg-
kapták az alapítvány elismerését, a
Körösfői-Kriesch Aladár Emlékplaket-
tet, valamint  azokat a kiállításokat, ta-
nulmányutakat és egyéb projekteket,
amik az alapítvány támogatásával való-
sultak meg. Mint azt Körösfői László, a
művész unokája, a művészeti alapítvány
kuratóriumának elnöke lapunknak el-
mondta, az évfordulóra készülő kiad-

ványban szó lesz többek között a Nagy
Sándor ház felújításáról, amit néhány
éve 24 millió forinttal támogattak, de
azóta, az örökösökkel való problémák
miatt sajnos tovább romlott az állapota. 
Az olvasók megismerhetik majd azt a
folyamatot, aminek eredményeként
elkészülhetett, és a Városi Múzeum
előtt felállításra kerülhetett a Körös-
fői-Kriesch Aladárt ábrázoló alkotás,
valamint Illés Sándor: Körösfői-
Kriesch naplói című filmjéről is ol-
vashatnak, ami szintén az alapítvány
segítségével valósult meg. 
Akik rendszeresen részt vesznek a ne-
ves képzőművész születésének évfordu-
lóján megtartott alapítványi esteken, jól
tudják, az ilyenkor szokásos díjátadás
mellett képzőművészeti témájú, a név-
adóhoz kötődő előadás is elhangzik. A
kiadványban ezek is helyet kapnak, így
a szakemberek számára is izgalmas ol-

vasmányt jelenthet majd, hiszen tizen-
hat esztendő tudományos értékű mun-
káit is kézbe vehetik. 
Mint megtudtuk, jelenleg az előké-
szítő munkák zajlanak, a több mint
másfél évtizednyi anyag összegyűjté-
se nem könnyű feladat, de október vé-
gére, Körösfői-Kriesch Aladár szüle-
tésének évfordulójára elkészül a kiad-
vány, amihez az alapítvány köszönet-
tel veszi a támogatásokat.                    bj

Életének 91. évében, 2013. február 6-
án elhunyt Katona-Szabó István író,
újságíró, szerkesztő. 

Kézdivásárhelyen született  1922. no-
vember 10-én. Tanulmányait szülővá-
rosában kezdte, majd a Marosvásárhe-
lyi Református Kollégiumban érettsé-
gizett. A Bolyai Tudományegyetem
közgazdasági karán politikai gazda-
ságtanból és szociológiából szerzett
diplomát 1947-ben. Mint egyetemi
hallgató, a Móricz Zsigmond Kollé-
gium diákigazgatója volt és a Világos-
ság című napilap riportere. Tanulmá-
nyainak végeztével rövid ideig tanár-
ként dolgozott a bánffyhunyadi gim-
náziumban, majd 1948-tól egy évtize-
den át a Falvak Népe, illetve a Falvak
Dolgozó Népe szerkesztője, 1950 és
1952 között főszerkesztő-helyettese
volt. 1958-tól Marosvásárhelyen a
Művészet, majd az Új Élet főszerkesz-
tő-helyetteseként, 1967-től a lap szer-
kesztőbizottságának tagjaként és ro-
vatvezetőként dolgozott. 1955 és 1986
között tagja volt a Román, majd Ma-
gyarországra települése után, 1986-tól
a Magyar Írószövetségnek. 
Első írása, egy, Tolnai Lajos maros-
vásárhelyi tartózkodásáról szóló adat-
tár Móricz Zsigmond lapjában, a Kelet
Népében jelent meg 1941-ben. Írói és
publicisztikai érdeklődésével a népi
írók mozgalmához és szellemiségéhez
kapcsolódott. A falu és a parasztság
felemelésében látta a magyar társada-
lom fejlődésének megalapozását. A
szövetkezeti mozgalom erdélyi ha-
gyományainak folytatását, a finn szö-
vetkezetek mintájára, az önkéntes szö-
vetkezés gondolatát képviselte. Szem-
bekerült a Magyar Népi Szövetség
(MNSZ) nemzetiségi jogokat feladó
törekvéseivel, és felszólalt az 1945.
novemberi hírhedt Marosvásárhelyi
Kiáltványa ellen, ami Erdély határai-
nak végleges romániai megoldását, a
határok megváltoztatásának szükség-
telenségét hirdette meg a béketárgya-
lások előtt. Az Intézőbizottság tagja-
ként a kiáltvány elfogadása ellen sza-
vazott és tiltakozásul kilépett az
MNSZ Központi Intéző Bizottságá-
ból. A kiáltványt elfogadó vita és gyű-
lés jegyzőkönyvének szövegét szemé-
lyesen adta át Tildy miniszterelnök ka-
binetjének, Erdei Ferenc belügymi-
niszternek, és más leleplező anyaggal
együtt Demeter Bélának, a magyar
béke előkészítő bizottság erdélyi szak-
értőjének 1946 januárjában. Ezt a

kiáltványt a román külügyminiszter
felhasználta a Párizsi Béketárgyaláson
a magyar igények visszaverésére.
Írói, közírói tevékenységével tudato-
san, Sütő András főszerkesztősége
alatt, célszerűen a magyar irodalom,
művészet, és kultúra egymástól elsza-
kíthatatlan egységét, közös hagyomá-
nyainak folytatását szolgálta és jeles
erdélyi képzőművészek és írók újraér-
tékelését szorgalmazta. Mint szerkesz-
tő és kritikus, a fiatal művésznemze-
dék indulását támogatta. Főleg az el-
lenzéki román írókkal való jó viszony
ápolására törekedett, értékeik megis-
mertetéséért cikkezett a magyar nem-
zeti öntudat erősítésével egyidejűleg. 
Gondozásában jelent meg a Móricz-
féle Magvető két erdélyi kiadása
1944-ben és 1945-ben, 1962-ben pe-
dig magyar nyelvtan könyvet és ol-
vasókönyvet szerkesztett a VII. osz-
tály számára. Ő állította össze a romá-
niai magyar művészek „ki kicsodáját”.
1955 és 1974 között több önálló kötete
jelent meg. 
1986-ban áttelepült Magyarországra,
és Gödöllőn talált új otthonra. Bekap-
csolódott a politikába, 1991-1994-kö-
zött az  MDF gödöllői szervezetének
elnöke volt. 1995-től 2000-ig ő töltötte
be a Remsey Jenő Művészeti Alapít-
vány ügyvezető elnöki tisztét, de ő
volt a Nagy Sándor Művészeti Díj
kezdeményezője és a Bolyai Egyetem
Barátainak Egyesületének alapító el-
nöke is 1995-től 2004-ig.

2012. november 11-én Gödöllőn ün-
nepelte 90. születésnapját;  a jeles év-
fordulóra jelent meg új – egyben  utol-
só – „A nagy hazugságok kora – Éle-
tem Erdélyben” című dokumentum
értékű könyve, ami a korábban kiadott
„Nagy remények kora” és a „Vissza-
emlékezések” folytatása. 

Katona-Szabó Istvántól február 21-
én, 13 órakor a Dózsa György úti te-
metőben vesznek végső búcsút. A
gyászmisére február 22-én, 18 óra-
kor kerül sor a premontrei kápol-
nában.

Városunk egyik legrégebbi szociális
közalapítványa a Segítség közalapít-
vány, ami több mint húsz éve segíti a rá-
szoruló gödöllői családokat. Létjogo-
sultságát jól mutatja, hogy az elmúlt két
évtized alatt négyszeresére nőtt azok
száma, akik ide fordulnak segítségért. 

Az alapítvány minden évben pályázatot
ír ki azon gödöllői családok számára,
akik rezsihátralékkal rendelkeznek. A
működés során, különösen az elmúlt öt-
hat évben, a legnehezebb szociális
problémákkal találkoztak a munkájá-
ban résztvevők. Ebben az időszakban
ugyanis drasztikusan megemelkedett

azoknak a száma, akik a rendkívül
megemelt közműdíjakat nem tudják fi-
zetni. Ennek sok esetben oka a munka-
erő-piaci bizonytalanság is.
Míg eleinte évente negyven-ötven csa-
lád jelentkezett a meghirdetett pályázat-
ra, mára ez a szám megközelíti a két-
százat.  Az alapítvány igyekszik minél
többeknek segíteni a tartozások rende-
zésében, hiszen azok, akik bekerülnek
ebbe az adósságspirálba, sok esetben
nem képesek önerőből rendezni helyze-
tüket. Az ismétlődések elkerülése vé-
gett azonban csak kétévente fogadják el
ugyanazon családok kérelmét. A támo-
gatásról szóló döntést a kuratórium a

pályázat alapos
vizsgálatát kö-
vetően hozza
meg.  
Ö r v e n d e t e s ,
hogy városunk-
ban sok alapítvány működik, akiknek
javára dönthetnek az adózók a személyi
jövedelemadó 1 százalékának odaítélé-
séről. A kuratórium bízik abban, hogy
az idén is sokan lesznek, akik együtt
éreznek a nagyon nehéz helyzetben lé-
vő családokkal, ezért adójuk 1 százalé-
kát a Segítség közalapítványnak ajánl-
ják fel. 
Az alapítvány természetesen ezen felül
is örömmel és köszönettel fogadja a se-
gítő szándékú támogatásokat.
Számlaszám: 
BBRT 10103836-13223239-00000003

A hit évében is: 
„Keljünk útra Krisztussal!”
Élő rózsafüzér zarándoklat

2013. MÁJUS 11.

Öt helyszínről, 9 irányban indul el a fővárost
körülölelő gyalogos zarándoklat, aminek fő
célja közös ima hazánkért, fővárosunkért,
saját lakóhelyünkért, egyházközségünkért,
családunkért. 
Az 1. szakasz útvonala: Máriabesnyő Nagy-
boldogasszony Bazilika, Gödöllő Premontrei
Kápolna, Gödöllő Szentháromság-Plébánia-
templom, Erzsébet-park, Tölgyes, Szent Ja-
kab Parkfalu, Mogyoród Szent László Kápol-
na, Mogyoród Szent Mihály Főangyal-Plébá-
niatemplom. Itt a zarándok csoport két ágra
szétválik: Fót Szeplőtelen Fogantatás - Plé-
bániatemplom és Kerepes Szent Anna - Plé-
bániatemplom irányába induló csoportra. A
zarándoklat reggel 8 órakor indul Máriabes-
nyőről. Gyülekező 7-től 7.30-ig, majd ima, is-
mertetés, áldás. Csatlakozási pontok: a fent
említett útvonalon bárhol lehetséges.
A zarándoklat lezárása: este 7 óra:  Püspöki
Szentmise Fóton, a Szeplőtelen Fogantatás
Plébániatemplomban és Kerepesen, a Szent
Anna Plébániatemplomban.
Kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint –
ha nem is az egész útvonalon – vegyen részt
a zarándoklaton.

Hatházyné Juhász Erzsébet
Az 1. szakasz koordinátora

06-20/3654175 vagy 06-30/2665746

Kiadvánnyal ünnepel a Körösfői alapítvány – Tizenhat éves visszatekintő

A gödöllői állami fenntartású
általános iskolák szeretnék
megkönnyíteni Önök számára
az iskolaválasztást, ezért igaz-
gatói tájékoztatót tartunk az
alábbi napokon 17 órakor:

Damjanich János Általános Iskola:
2013. február 28.
Erkel Ferenc Általános Iskola:
2013. február 21.
Hajós Alfréd Általános Iskola:
2013. február 19.
Petőfi Sándor Általános Iskola:
2013. február 26.

E mellett nyílt napokat is szerve-

zünk, hogy bepillanthassanak min-
dennapjainkba:
Damjanich János Általános Iskola:
2013. március 7.
Erkel Ferenc Általános Iskola:
2013. március 4.
Hajós Alfréd Általános Iskola:
2013. március 5. és 6.
Petőfi Sándor Általános Iskola:
2013. március 11.

Alkalmassági vizsga: 
Ének-zenéből az Erkel Ferenc Álta-
lános Iskolában 2013. március 8-án
14-17 óráig és március 9-én 10-13
óráig.
Testnevelésből a Hajós Alfréd Álta-

lános Iskolában 2013. március 9-én
és 23-án 9 órától.

A Petőfi Sándor Általános Iskola
német nemzetiségi osztályába törté-
nő jelentkezés 2013. március 14-ig,
a honlapról (www.petsul.hu) letölt-
hető adatlapon. A kitöltött lapokat az
iskola igazgatóságán kérjük leadni.

Mind a 4 általános iskoláról bő-
vebb információkat kaphatnak az
idei évre összeállított „Iskolabe-
mutató” kiadványunkból, melyet
az óvodák adnak át a szülőknek
2013. február közepén.
Várjuk Önöket!

Az iskolák igazgatói

Tisztelt Leendő Elsősök Szülei!

Egyre több a rászoruló gödöllői család

Segítség közalapítvány

Katona Szabó István (1922-2013)



2013. február 13. Gödöllői Szolgálat 5Kultúra

A hazai autósport egyik szakér-
tője, a 75 esztendős újságíró, Dá-
vid Sándor, aki két évtizedig az
írott sajtóban, további húsz évig
pedig a televízióban dolgozott,
sorozatban 15. könyvét írta meg
az autósport elitkategóriájának,
a Forma-1 2012-es idényének 
legizgalmasabb és legérdeke-
sebb történéseiről.

Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy a For-
ma-1 történetének eddigi legizgalma-
sabb, legjobb éve volt az idei; ebben ki-
vétel nélkül megegyeznek a világ szak-
lapjai. Hat világbajnok volt a mezőny-
ben és több olyan tehetséges, feltörekvő
fiatal pilóta, aki képes lehetett bajnoki
futamot nyerni. Nyert is nem egy, ráadá-
sul mindez úgy történt, hogy az első hét
futam mindegyikén más versenyző állt
fel a dobogó legfelsőbb fokára. Mi ez,
ha nem kiegyenlített küzdelem?! Jó, vé-
gül a német Sebastian Vettel behúzta
sorozatban harmadik világbajnoki cí-
mét, de korántsem unalmas versenyek
közepette. Sokan persze fanyaloghat-
nak, hogy a Forma-1 manapság már
nem az, ami régen volt, hiszen szinte
minden automatizálva van az autókban,
a pilótáknak „csak” gombokat kell nyo-
mogatni és minden megy a maga útján.
Ebben is van valamennyi igazság; ré-
gebben más stílust alkalmazva kellett a
fiúknak vezetni. De hát a technika

fénysebességgel fejlődik, ez alól pedig a
Forma-1 sem kivétel. A száguldó cir-
kusz pedig továbbra is milliók kedvelt
szórakozása marad a jelenben és fel-
tehetőleg a jövőben is.
A témában e népes csoport szórakoz-
tatására most megjelent Dávid Sándor
15. kötete, melyben a szerző egyedi,
utánozhatatlan stílusa és mesélőképes-
sége az Forma-1 világát is úgy képes új-
raláttatni az olvasóval, hogy az szinte el-
felejti, ezt az egészet már maga is vé-
gignézte a tévében. A „Lapaj” bece-
névre hallgató újságíró a tőle megszo-
kott módon sztorizgat könyvében, és
tényadatok mellett szubjektív módon
mutatja be a királykategória fenegyere-
keit és szürke eminenciásait.
Megtudhatjuk például, hogy hogyan is
kezdődött a Magyar Televízió nagy ka-
landja az akkor még a vasfüggönyön túl
eléggé ismeretlen Forma 1-el 1976 már-
ciusában; ha pár hónappal később, au-
gusztus 8-án Ausztriában, a zeltwegi fu-
tamon nem kezd esni az eső, és ezért
nem csúszik a verseny befejezése, ak-
kor lehet, hogy másképpen alakul a
további közvetítések sorsa. A könyvből
ez is kiderül, illetve az is, hogy fokról-
fokra hogyan jutottunk el a mostani
állapothoz. Mindez időnként kendő-
zetlen, de tényszerű formában leírva.
A statisztikák, a 20 futam legizgalma-
sabb momentumainak leírása mellett
nagy hangsúlyt kap a könyvben a szerző

sztorizgatós oldala. Neki minden egyes
versenyről eszébe jut valami olyan tör-
ténet, esemény – akár a múltból, akár a
jelenből –, ami sokak számára jó szóra-
kozást nyújthat. Csemegézni meg van
miből, hiszen Dávid Sándor 1976 óta a
Forma-1 világában mozog, mindenkit
ismer, aki számít. Ezen poénokat nem
illik lelőni, akit érdekel olvassa el. Min-
denestre van benne többek között
nyomdafestéket nem igazán tűrő be-
szélgetés a McLarenes Lewis Hamil-
ton és csapatfőnöke, Ron Dennis kö-
zött (nem idézzük, képzeljék el önök),
de jelentős szerepet kap benne a profi
palacknyitogató, az égetett szesz nagy
barátja, Kimi Raikkönen is. Meg még
sokan mások, meg még sok, máshol
nem hallott történet. Ahogy a Queen
együttes énekelte: „The show must go
on!”. A show pedig idén újra folyta-
tódik...
(Dávid Sándor: Forma-1 sztorik)        xtro

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Száguldott a cirkusz

Február 18-án, pénteken tartották Varga
Zoltán Zsolt: Önkéntes száműzetés cí-
mű novelláskötetének bemutatóját a
Gödöllői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központban. 

Az eredetileg szobrászmester végzett-
ségű művész – akinek keze nyomát vá-
rosunk jelentős műemlékei őrzik –  42
évesen, a neves gödöllői íróval, Ferdi-
nandy Györggyel való találkozás után
kezdett novellákat írni, ami kötet formá-
jában nemrégiben került a könyvesbol-
tok polcaira.
Az esten a kötetet Ács József és Polgár
Teréz Eszter költők mutatták be; rész-
leteket Fenyő Ervin színművész olva-
sott fel.

Varga Zoltán Zsolt (a képen a bal szé-
len) novelláinak szereplői a mindenna-
pok sokszor zűrös alakjai, akiknek csak
a kis stiklik sikere, az ösztönök műkö-
dése jelenti az örömöt. Szegénységük
nem – csak – anyagi. Rájuk ismerhetünk
a mindennapokból. A helyszínek és az
alakok nagyon is valóságosak, ha az ol-

vasó valakire ráismer, lehet, hogy az
nem a véletlen műve, hiszen a novellák

szereplőit valós figurákról min-
tázták.
Varga Zoltán Zsolt 1980-ban
érettségizett a Budapesti Képző-
és Iparművészeti Szakközépis-
kola díszítő szobrász szakán.
Mesterei Borbás Tibor, Kutas
László és Mészáros Mihály vol-
tak. 1989-ben diplomázott a
Magyar Képzőművészeti Egye-

tem kőszobrász-restaurátor szakán.
Szobrászmestere Kő Pál volt. Kőres-
taurátor vállalkozást irányít, köztéri és
alanyi szobrokat készít. 2005-ben alapí-
tó tagja volt a Gödöllői Művészet-bará-
tok (GÖMB) csoportnak; GÖMB te-
matikus kiállításain rendszeresen részt
vesz. -c-

(Folytatás az 1. oldalról) 

Ezt bizonyították azok a produkciók
is, amiket az est folyamán láthatott a
közönség. A gálát a legkisebbek kezd-
ték, Tenyeres-talpas című játékfűzé-
sükkel. Az ovisokat egy díjnyertes
produkció követte, Tóth Judit Asz-
szony-asszony című koreográfiája a
Zalai Kamaratánc Fesztiválon ugyan-
is III. díjat kapott. 
A Druzsba csoport leány tagjai rába-
közi játékokat és táncokat mutattak
be Kézről-kézre címmel, majd a fel-
nőtt csoport Ritkán című produkcióját
láthatták, amivel az együttes február
első hetében a 2013-as Néptánc An-
tológián is nagy sikert aratott.  
Ezt követően ismét a Druzsba csoport
következett, ám ezúttal a fiúk vették
birtokba a színpadot, hogy egy ferge-
teges kalotaszegi legényessel kápráz-
tassák el a közönséget. 
A második részt a felnőtt együttes
nyitotta, Bodrogközben című műso-
rával, majd a gyerekek előadásában
elevenedett meg a juhait kereső pász-
tor története, ezúttal „Az Oláh leány
elvesztette a gedáját” címmel. A népi
színjátékot, a korábbi években a fel-
nőttek is bemutatták. A „Mulatság”
során  püspökhatvani táncokat látha-
tott a közönség, majd egy hagyomá-

nyos „Zagyvalagziból” kaptunk ízelí-
tőt – ahogyan azt  a gyerekek látták,
és járták. Zárásként a Druzsba csoport
vajdasági táncokat mutatott be, a kis-
kamaszok pedig egy majálist eleve-

nítettek fel. A koreográfiákat Hajdú
Zsuzsanna, Moussa Ahmed, Szép-
halmi-Tóth Judit és Széphalmi Zol-
tán készítették, a talpalávalóról Pál
István „Szalonna” és bandája gon-
doskodott. kj

20. születésnapját ünnepelte a Gödöllő Táncegyüttes

Visszatekintés képekben és táncban

Február 16-án Dercsényiné Hor-
váth Gabriella tűnemezelő Abla-
kok című kiállítása nyitja meg a
Levendula Galéria idei nagy tár-
latainak sorát. 

Dercsényiné Horváth Gabriella mun-
káit az elmúlt években már több al-
kalommal is láthattuk Gödöllőn: a vá-
rosi könyvtárban és a Levendula Ga-
léria kirakat kiállításán is szerepelt. 
Néhány évvel ezelőtt a Hagyomá-
nyok Házában ismerkedett meg kö-
zelebbről a különböző kézműves
technikákkal, ahol egyre jobban meg-
szerette a gyapjút. 
– Egyre izgalmasabbnak éreztem a
nemezelést, ami olyan szabad világot
nyitott meg előttem, amiről mindig
álmodtam: az anyag simulékony és
folyamatosan alakítható, nincsenek
szabályok és kötöttségek, az elkészült
alkotás egyszeri és megismételhe-
tetlen A hagyományos szappanos, vi-
zes nemezelés csodálatos élmény,

ugyanakkor a tűnemezelés lehetősé-
get nyújt aprólékos, pici részletek ki-
alakítására, karakterek megformálá-
sára, az arcokon gondolatok és érzé-
sek kifejezésére.
A nemezfigurák készítése újabb állo-
mása életemnek, ahol megtaláltam a
nyugalmat, szeretetet, és játékossá-
got. Szeretném, ha alkotásaim mellett
mindenki megpihenne egy pillanatra
és feltöltődve folytatná útját – vallja a
nemezelésről, az alkotásról. 
Ablakok című kiállítását február 16-
án, 17 órakor Lőrincz Ferenc festő-
művész nyitja meg. bj

Levendula Galéria

A nemezfigurák világa

Önkéntes száműzetés a Városi Könyvtárban
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Gödöllői emléktáblák

Volt egyszer egy szövőműhely
A nagyböjt (latin neve: Quadra-
gesima) a húsvét előtti negy-
ven napos előkészületi idő-
szak, ami hamvazószerdával
kezdődik és húsvétvasárnapig
tart a keresztény egyházi nap-
tárban. Jézus Krisztus negyven
napi böjtölésére, szenvedésére
és kereszthalálára emlékeztet.

Az erre az időszakra eső hat vasárnap
nem számít bele a negyven napba,
nem része a böjtnek, mert minden va-
sárnap Krisztus feltámadásának em-
lékünnepe. Az időszak liturgikus szí-
ne: a lila. Utolsó hete a virágvasár-
nappal kezdődő nagyhét.

A nagyböjt, vagy más néven negy-
venlőböjt, a lelki megtisztulás, felké-
szülés a keresztények legnagyobb ün-
nepére, a húsvétra.

Sok keresztény közösségben egész
időszakban nem hangzik fel az isten-
tiszteleteken az alleluja.

A böjt, népnyelvi alakjában bűt szó
megbecsülendő régiségünk, hiszen
még a magyar nyelv szakrális pogány
rétegéből került át a keresztény szó-
használatba. A régi idők böjti fegyel-
me igen szigorú volt. A böjti napokon
csak kenyeret, sót és száraz növényi
eledeleket volt szabad enni, és csak
egyszer ehettek napjában. Ennek az
önmegtartóztató életnek számos pél-
dája és nyoma maradt fenn népünk
körében, mutatván azt, hogy a jóked-
vű áldozatban öröme telik. Mutatja
azonban azt is, hogy a nép vallásos
életében is döntő a hagyományok kul-
tusza. Voltak faluk, illetőleg paraszti
közösségek, amelyek a halat nem szá-
mítva, csak növényi eredetű táplálé-

kot vettek magukhoz ebben az idő-
ben, még tejet és tejből készült étele-
ket sem fogyasztottak. Nem zsírral,
hanem olajjal főztek, a böjtös elede-
lek számára több helyen külön edé-
nyeket használtak.

A nagyböjt kialakulása a későókor-
ra és a koraközépkorra tehető. Az ős-
keresztények húsvét előtt egy-két na-
pos vagy 40 órás böjtöt tartottak, a
források a III. századtól számolnak be
a nagyhétre kiterjedő böjtről: hétfőtől
csütörtökig csak kenyeret, sót és vizet
fogyasztottak, pénteken és szombaton
pedig tartózkodtak az étkezéstől.

A negyven napos böjtről elsőként a
niceai zsinat (Kr. u. 325) tesz emlí-
tést, amely arról tanúskodik, hogy a
keleti és a nyugati egyházak eltérő
felfogást vallottak a böjtről. Ez a kü-
lönbség – noha az évszázadok alatt
formálódott – a mai napig megma-
radt, s tovább színesítette a reformá-
ció. A római katolikus egyházban hat
héten keresztül összesen 36 napon át
tartott a nagyböjt. Később a napok
számát felkerekítették 40-re. A szigo-
rú nagyböjt általában már nem szo-

kás, napjainkban a római katoliku-
soknál általánosan elfogadott, hogy
hamvazószerdán és nagypénteken na-
pi háromszor étkeznek, de csak egy-
szer laknak jól, pénteki napokon nem
fogyasztanak húst.

Mindezek mellett előtérbe került a
lelki felkészülés jelentősége. 

Görög katolikus egyházban a hét-
főn kezdődő nagyböjtbe nem számít
bele a nagyhét, a vasárnap mellett pe-
dig a szombatot sem tekintik böjtelő
napnak (nagyszombat kivételével).

Ennek megfelelően hét héten ke-
resztül összesen 36 napon át tartott a
nagyböjt. A napok számát szintén fel-
kerekítették, azonban a nyugati ritus-
tól eltérő módon: egy teljes hetet ve-
zettek be előböjtnek, s mindezt meg-
toldották két előkészületi héttel, ami-
kor fokozatosan elhagyták a hús és a
vaj fogyasztását. Ma már a húshagyó
és vajhagyó vasárnappal kezdődő elő-
készületi időszak megtartása nem jel-
lemző. Nagyböjt első napján és nagy-
pénteken az állati eredetű termékek
fogyasztása, szerdán és pénteken pe-
dig a húsé nem megengedett.

Nagyböjt hétköznapjai bűnbánati
napok, amikor a hívők személyesen
döntenek a böjt jellegéről (pl. lemon-
danak általuk kedvelt szokásról vagy
jótékony cselekedetet végeznek).

Mindezek mellett ez a csend idő-
szaka, amikor Istenhez, a családhoz
és önmagukhoz kerülnek közelebb. 

A reformátusoknál a külső szabá-
lyok háttérbe húzódnak, így nincs
előírt nagyböjt. A felekezetalapító
Kálvin szerint szükség szerint lehet
böjtölni, de a húsvétot megelőző idő-
szak elsősorban a lelki felkészülésről
szól.

Az evangélikusok még ennyire
sem böjtölnek, a lelki megújulást tart-
ják szem előtt.

(b.d.)

Az egykori Erdő, a mai Körös-
fői-Kriesch Aladár utcában, a
művész lakóházával szemben
található a szövőműhely hajda-
ni épülete. A hely- és művé-
szettörténeti szempontból egy-
aránt jelentős épületet 2000-
ben eredeti állapotának meg-
felelően állították helyre, az ar-
ra járót ma az a látvány fogad-
ja, amit a 109 évvel ezelőtti gö-
döllőiek is láthattak.

1904-ben kezdődött el a munka
Gödöllőn Kovalszky Sarolta és
Guilleaume Margit szövőnők segítsé-
gével. A Németelemérről átköltözte-
tett szövőműhely számára Körösfői
állami támogatással bérelte ki az épü-
letet. A gödöllői szövőműhely jelen-
tős szerepet játszott a század eleji Gö-
döllő életében. Háziipari funkciója-
ként fiatal leányokat és asszonyokat
juttatott munkához. A század eleji
iparművészet célkitűzéseként az ipar-

oktatás és a művészi ipar kialaku-
lásában is fontos szerepet töltött be.

A Gödöllő és Vidéke című helyi
lapban 1905. július 13-án csütörtökön
jelent meg egy hirdetés, hogy meg-
nyílt Gödöllőn az iparművészeti mun-
katelep. A hírek szerint a Gödöllői
Iparművészeti Telep az Erdő utcában
özv. Perslerné házában „a hazai ipar-
cikkek művészies előállítása céljából
iskolai rendszerrel állandó üzemre
berendezett munkatelepet nyit meg.”

1905. szeptember 13-i számában a
Budapesten megjelenő Művészi Ipar
is hírt adott a gödöllői műhely bein-
dulásáról.

Mint azt a dokumentumokból tud-
juk, a  házon belül egy nagyobb tér-

ben folyt a munka. De a szövőmű-
hellyel kapcsolatos levelekből az is
ismert, hogy ez az épület kicsinek bi-
zonyult, és már ekkor készültek ter-
vek egy új, Gödöllőn felépítendő szö-
vőiskola épületéhez. Toroczkai Wi-
gand Ede és Medgyaszay István ter-
vei azonban nem valósultak meg. 

1907-ben a Magyar Királyi Ipar-
művészeti Iskola tanműhelyévé nyil-
vánították a gödöllői szövőműhelyt, s
a tanszak tanárává Körösfői-Kriesch
Aladárt nevezték ki.

Az itt folyó színvonalas munka hír-
nevet szerzett Gödöllőnek, egy kora-
beli művészetkritikus joggal írta,
hogy a művésztelepet alapító Körös-
fői-Kriesch Aladár „Fogalommá
emelt egy olyan falut, amelynek a ko-
ronás király lakóhelyén kívül alig volt
valami nevezetessége, ma pedig kat-
togó szövőszékeken készül egy cso-
mó színes álom, faldísz és csomózott
szőnyeg alakjában.“

Az épületen az önkormányzat jó-
voltából 2001 óta tábla emlékeztet az
egykori szövőműhelyre. 

Források:
Gaálné dr. Merva Mária A gödöllői szőnyeg
100 éve - A gödöllői szövőműhely 1920-ig;
Őriné Nagy Cecília: A gödöllői művésztelep

Közelebb kerülni Istenhez

Nagyböjt idején

Február 14. Szent Bálint napja.
A nyugatról érkező új szokás
szerint ez a „szerelmesek nap-
ja”, ami szintén Szent Bálint-
nak köszönhető, ő ugyanis töb-
bek között a jegyesek védő-
szentje, ugyanis szintén ő a
pártfogója a fiatal házasoknak,
az epilepsziásoknak és a has-
fájósoknak is.

Tudni kell azonban, hogy nem egy,
hanem két azonos nevű személyről
van szó. Mindketten a III. században
lettek vértanúk.

Az egyik római pap volt, a másik a
Rómához közeli Terni város püspöke.
Feltehetőleg az előbbi, a 269. február
14-én kivégzett római pap lett a sze-
relmesek védőszentje, akinek szokása
volt, hogy a római ifjú házaspárokat
saját kertjéből szedett virágcsokorral
örvendeztette meg.

A III. századból, II. Claudius csá-
szár korából három Valentinus nevű
keresztény mártír is ismert: egy papé
Rómában, egy püspöké Interamnában
(a mai Terni Róma közelében) és egy
harmadik vértanúé Africa provinciá-
ban. A Valentinus név, amely az
„erősnek lenni“ jelentésű latin valens
szóra utal, nagyon népszerű volt a ké-
ső antik korban.

496-ban I. Gelasius pápa elrendel-
te, hogy ünnepét – azok között „…
akiknek nevét méltán tisztelik, de aki-
nek cselekedeteit csak az Isten isme-
ri” – február 14-én ünnepeljék.

A Bálint-napnak pogány gyökere is
ismert. Az ókori Rómában február kö-
zepén tartották Lupercus pásztoristen
napját, és ilyenkor „szerelmi sorshú-
zással” boronáltak egymáshoz páro-
kat. Az egyház e szokás helyett Szent
Bálint személyében kívánt védőszen-
tet adni a házasságra készülőknek.
Így vált a jegyesek és fiatal házasok

védőszentjévé a XIV. századtól Ang-
liában és Franciaországban. A XIX.
században már üdvözlőkártyákat is
küldtek egymásnak a szerelmesek
ezen a napon. A II. világháború után
Németországban elterjedt, hogy a
szerelmesek virággal köszöntik egy-
mást „Valentinkor”. Az utóbbi évek-
ben pedig nálunk is egyre népszerűbb
ünnep, főleg a fiatalok körében.

A szerelmesek, a jegyesek és az
epilepsziások védőszentje a magyar-
országi svábok körében igen népszerű
volt, hazai templomaikban gyakran
árbázolták.

Valentin napjához kapcsolódóan
indul el 1997-ben a Házasság Hete
mozgalom, aminek fő célkitűzése,
hogy újszerű és alkotó módon ismer-
tesse a hagyományos értékeket és
bibliai alapelveket, melyek alkalma-
zása sikeressé és örömtelivé teheti a
házasságokat. A magyarországi prog-
ramokat az Evangéliumi Aliansz és a
Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa szervezi.

A „Házasság hete” egy olyan szé-
les körű keresztény és szakmai össze-
fogásra törekszik, mely képes gya-
korlati példamutatással, tudományos
tényekkel, valamint bibliai és erkölcsi

érvekkel alátámasztani a házasság
örökkévaló értékét. Bátorít minden
olyan helyi kezdeményezést, amely
hidat épít az adott környezetben élő
házaspárok és családok felé.

Az is kezdetektől fogva szokás,
hogy ennek a hétnek mindig van egy
„házaspár arca” is olyan valakik, akik
hiteles, tanúságtevő életet élnek, s
akik aktív tagjai egy-egy közösség-
nek. Ebben az évben a szervezők vá-
lasztása Várnagy Andreára és Far-
kas Zsoltra esett. A művész házaspár
gyakran játszik négykezest. Ők vá-
lasztották az idei programsorozat
szlogenjét: Egymásra hangolva.

A művészházaspár számára rend-
kívül fontos a család, többek között
együtt, gyermekeik közreműködésé-
vel készítettek gyerekek számára ver-
ses zenés lemezt, amin Pécsi Ildikó
Kossuth- és Jászai-díjas színművész
tolmácsolásában szólalnak meg a ma-
gyar irodalmi alkotások.                (ny.f.)

A szerelemtől a családig

Bálintok és Valentinok
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Február 16-án és 17-én
9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 20/3855-726

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Sicu: Gödöllőn talált keverék,
ivartalanított kan shih-tzu keve-
rék kutyus. Cicákat nem szívleli.
Eredeti gazdáját keressük, en-
nek hiányában örökbefogadó-
ját.

Chicago: Fiatal keverék kan, akit
Gödöllőn találtak. Termete elle-
nére, egy jámbor bújós kutyus.
Elsősorban kertbe, családkutyá-
nak ajánljuk, de bízunk benne,
hogy az eredeti gazdi is felis-
meri.

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06-20-55-48-450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen. 

Maxi: Fiatal, simaszőrű foxi
kan. Gödöllőn találták. Azo-
nosítója nem volt. Mivel,
ápolt kedves kutyus, remél-
jük eredeti gazdája keresi őt!

Kanári: Kanári-szigeteki dog
kan. Füle vágott, farka hosz-
szú. Azonosítóval nem ren-
delkezik. A kutya ápolt, ve-
zényszavakat ismeri, taní-
tott. Eredeti gazdáját ke-
ressük! 

December 26-án Gödöllőn talált
husky kan kutyus, 6-7 év körüli fél
szemére vak. Zöld hám van rajta,
gazdáját keressük!
Tel.: 70 28 19 555

Váratlan mellékhatása lehet a
globális felmelegedésnek: a sar-
ki jég elolvadása nyomán csök-
kenő tengervíz-hőmérséklet át-
menetileg egy-két fokkal lehűt-
heti a bolygót. Ez viszont klíma-
káosszal fenyeget: sosem látott
vadságú viharokkal, helyenként
(például Északnyugat-Európá-
ban) pedig drasztikus hideggel.

Váratlan mellékhatása lehet a globális
felmelegedésnek: a sarki jég elolvadása
nyomán csökkenő tengervíz-hőmérsék-
let átmenetileg egy-két fokkal lehűtheti
a bolygót – állítja a NASA Goddard Ins-
titute egyik tanulmánya, amiből a New
Scientist közölt szemelvényeket. A még
publikálatlan munka konklúziója szerint
az első pillantásra kedvezőnek tűnő –
mert a melegedés ellen ható – változás-
nak a XXI. század vége előtt katasztro-
fális következményei lesznek: a szerző,
James Hansen éghajlatkutató egyene-
sen klímakáosszal fenyeget: sosem lá-
tott vadságú viharokkal, helyenként
(például Északnyugat-Európában) pe-
dig drasztikus hideggel.

A sarki jégtakaró elolvadása a klímavál-
tozás egyik leglátványosabb jele, és ah-
hoz sem kell nagy jóstehetség, hogy a
folyamat erőteljesen le fogja hűteni a
tengert Grönland és az Antarktisz kö-
zött. (Egyrészt azért, mert nagy mennyi-
ségű 0 fokos víz keveredik a meleg év-
szakokban arrafelé akár 6-8 fokos hő-
mérsékletű vízbe, másrészt azért, mert
az olvadás – ugyanúgy, mint a párolgás
– önmagában is hőt von el a környezet-
ből; ráadásul a sós tengervíz felhígulása
a jégből kiolvadó édesvízzel megváltoz-
tatja a felszín és a mély közötti hőcse-
rélő mechanizmusokat is.) A Hansen-
tanulmány újdonsága abban áll, hogy a
kutató azt állítja, ez a lokális hatás az
egész bolygóra kisugárzik, és az olvadás
időszakában globális szinten is érzékel-
hető, 1-2 fokos átlaghőmérséklet-csök-
kenést okoz.

James Hansen úgy véli, hogy az áttéte-
les hatások egyértelműen kedvezőtle-
nek lesznek. A téli viharok például min-
denképpen gyakoribbá és intenzívebbé
válhatnak: ezeket a sarkok és az Egyen-
lítő közötti hőmérséklet-különbség vált-
ja ki, illetve mozgatja, és a lehűlés a sar-
ki területen minden bizonnyal erőtel-je-
sebben érvényesül, mint a leghosszabb

szélességi körön, vagyis a hőkülönbség
növekedni fog. Maga a lehűlés, vagyis a
látszólag pozitív irányú változás is csak
átmeneti lesz: a bolygó a hideg évti-
zedekben is változatlan tempóban gyűjti
majd be a többlethő-energiát a megnö-
vekedett szén-dioxid-szint miatt, csak
éppen „másra használja” (a légkör fűté-
se helyett a jég gyorsuló ütemű elol-
vasztására. Vagyis nem az extra energia-
mennyiség csökkentése, hanem csupán
az újraosztása történik – ugyanúgy,
ahogy egy sütés-főzés miatt túlmelege-
dett konyhában, ahol nyitva felejtik a fa-
gyasztót: a hűtő hatás csak addig érvé-
nyesül, amíg az összes jég el nem ol-
vad.
A klímakutatók többsége abból indult
ki, hogy a fagyasztó ajtaja – legalább is
ennek a századnak a végéig – zárva ma-
rad. Hansen és kollégái azonban régóta
foglalkoznak a másik forgatókönyvvel
és a lehetséges hatások modellezésével
– szerintük komoly esély van egy hatal-
mas tengerszint-emelkedéssel kom-

binált jégolvadásra még ebben a század-
ban. Egy 0,6 méteres emelkedés (a
2010-es szinthez képest) 2065-ig már
jelentősen el tudná téríteni a jelenlegi
felmelegedési trendet: nem 1,9, hanem
csak 1,5 foknyi hőmérséklet-emel-
kedést engedélyezne az iparosodás előt-
ti globális átlaggal összevetve. Ha pedig
2080-ig valóban 1,4 méterrel nőne a
világtengerek átlagvízszintje, ahogyan
Hansenék szimulációjából kiolvasható,

az ugyanezen idő alatt 2,2 helyett csak
0,9 fokos melegedést tenne lehetővé. És
ez csupán az átlag: bár a világ legtöbb
pontján valóban melegebb lenne,
Észak-Európára és az Egyesült Király-
ságra az eddiginél lényegesen hidegebb
időjárás köszöntene.
Az éghajlat-modellezők már régóta pró-
bálják a jégolvadás komplex hatásait be-
építeni a prognózisaikba. Eddig – aho-
gyan fentebb jeleztük – csak lokális ha-
tásokkal számoltak. Hansen modellje
viszont minden korábban jósoltnál 
gyorsabb (és tízévente megduplázódó
sebességű) olvadással kalkulál. Ennek
pedig valóban megrázó globális követ-
kezményei lehetnek – főként azzal ösz-
szehasonlítva, hogy a legutóbbi jégko-
rszaktól máig tízezer év telt el 4 fokos
hőmérséklet-emelkedéssel – most pedig
nagyságrendileg ugyanekkora változás
mindössze néhány évtized (de még az
ipari forradalom kezdetétől is alig 200
év) alatt következne be.

nol.hu

A felmelegedés megfagyasztja Nyugat-Európát

A hóban hagyott nyomok alapján be-
bizonyosodott, hogy Balassagyarmat
környékén egy európai barnamedve
(Ursus arctos arctos) tölti a telet – tá-
jékoztatta Major Tamás, az 553010.
számú Földtulajdonosi Közösség fő-
vadásza az MTI-t.
„A medve felbukkanását már több-
ször és többen jelezték. A szemétben
guberált, kutyákra is ráijesztett már,
valószínűleg medvétől származó,
egyelőre a gödöllői egyetemen vizs-
gálat alatt álló szőrszálakat is talál-
tunk – mondta a fővadász. 
– Januárban is voltak észlelések, de
végül csak február elején, a hóban ha-
gyott nyomok alapján bizonyosodott
be egyértelműen a medve jelenléte. A
nyomokat egyik vadásztársunk találta
és letakarta, hogy a később lehulló
eső ne tüntesse el.”
Major Tamás hozzátette: ez az állat
nem alszik téli álmot, valószínűleg a
szlovákiai vaddisznóhajtásokkal járó
zavarás riasztotta el eredeti élőhelyé-
ről, és jelenleg is Balassagyarmat kör-
nyékén kóborol. Ezt a rendőrségre is

bejelentették, illetve a térség önkor-
mányzatainak körlevélben jelezni
fogják: intsék nagyobb óvatosságra a
lakosságot.
Nagy Zoltán, a magyarnándori szék-

helyű Nagyvad Hunting Vadászat-
szervező Iroda tulajdonosa gazdag ta-
pasztalatokkal rendelkezik a medvék
állománybecslésével kapcsolatosan:
három éve telepít vadmegfigyelő ka-
merákat szlovákiai vadászterületekre,
hogy az ottani szakemberek ponto-
sabb képet kapjanak a medvék létszá-
máról. A hóban talált medvenyomo-

kat is ő azonosította és fényképezte le.
„Lényegesen nagyobb a szlovákiai
medveállomány, mint azt az állo-
mánybecslések alapján feltételezik –
mondta Nagy Zoltán. 
– A nyári időszakban kihelyezett két-
három kamera is gyakran vesz fel
egyetlen nap alatt akár 10-12 pél-
dányt is. Az állomány gyarapodása

miatt szűkké válnak
az élőhelyek, emiatt
kóboroknak át Ma-
gyarországra a fiatal
barnamedvék.”
Harmos Krisztián, a
Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság termé-
szetvédelmi őre az
MTI kérdésére kifej-
tette: Balassagyarmat,
Szügy, Patvarc és Őr-
halom lakosságát kör-

levélben arra kérik, hogy a kukákba
ne dobjanak ki ételmaradékot, és nej-
lonzsákokban sem helyezzenek ki
hulladékot, mert a kóborló medve
élelme jelentős részét valószínűleg a
szemétből szerzi.
Félni nem kell tőle, de azért a talál-
kozást jobb elkerülni.

napi.hu

Barnamedve kóborol az Ipoly-völgyben

Természetes visszatelepedés
Jó móka a citrommagok elülte-
tése. Vehetjük komolyan, és
megpróbálkozhatunk az igazi
citromfácskával, de dekornö-
vényt is nevelhetünk a magok-
ból.

Citromfa szaporítása és nevelése 

A magvakat egy-két napi langyos víz-
ben áztatás után vetjük kis cserepek-
be, homokos lombföldbe. A meleg
helyen és nyirkosan tartott magvak
egyenlőtlenül csíráznak.
A kikelt növénykéket egyesével ültet-

jük kis cserepekbe, most már nehe-
zebb földbe. Lehetőleg mély, ún. pál-
macserepeket használjunk az ültetés-
nél, hogy hosszú karógyökereinek
elegendő helye legyen.
A magról nyert növénykéket fejlődé-
süktől függően 1-2 éves korukban be-
szemezhetjük vagy héj alá oltással át-

olthatjuk.
Fontos ennél a munkánál a jó oltó-
vessző, illetve szem, továbbá, hogy a
növény fejlődési időben legyen.
Az átoltott citromok hamarabb virá-
goznak, és ha termést is hoznak, az
szép és élvezhető, olyan lesz, mint az
anyanövényé volt. Az oltott citromok
nevelése azonos az oltatlan növénye-
kével.
Az első időben évente kétszer, később
már csak egyszer, tavasszal, az idő-
sebb töveket pedig csak 2-3 évenként
ültetjük át, amikor a hajtások fejlő-
dése még nem indult meg.

Az idősebb tövek gyökérkoszorúját
az átültetéskor 3-4 cm vastagságban
visszavágjuk. Ezzel egy időben a ko-
ronát is megkurtítjuk, hogy a gyökés
és lombozat egyensúlya megmarad-
jon. A citrom a harmadik-negyedik el-
ágazáson hozza a virágot.

kapanyel.blog.hu

Nem csak kertészeknek

Mi legyen a citrommaggal?

A Mhorr gazellák olyan ritkák,
hogy a szabad természetben
már egy sem maradt belőlük. A
Fővárosi Állat- és Növénykert-
ben viszont rendszeresen sza-
porodnak. Evita, az egyik nős-
tény állat épp a napokban ho-
zott világra egy borjat. A jöve-
vény – aki az Ebo nevet kapta –
azonban emberi segítségre
szorul, ezért a gondozók cu-
misüvegből táplálják.

A Szavanna komplexumban látható
Mhorr gazella csapat egyik nősténye,
a tizenhárom éves, berlini születésű
Evita  egy borjat hozott a világra. Evi-
ta ugyan már többször megörvendez-
tette az állatkertet egy-egy borjúval, a
kicsik felnevelésében azonban nemi-
gen jeleskedett. A gondozók ezúttal is
úgy ítélték meg, hogy biztonságo-
sabb, ha a kicsit mesterségesen neve-
lik fel és cumisüvegből táplálják. A
jövevény – aki különben hímnek bi-
zonyult és az Ebo nevet kapta – jelen-
leg két és fél óránként kap a gazellák
felnevelésénél már bevált tejpótló
tápszerből.

A Mhorr gazella (Nager dama mhorr)
a dámgazella Északnyugat-Afriká-
ban, Marokkó és Nyugat-Szahara ős-
honos alfaja. Manapság egyike a leg-
veszélyeztetettebb patásoknak, mivel

a szabad természetben egyetlen pél-
dány sem él már. 
Az európai és az észak-amerikai ál-
latkertek azonban egy tenyészprog-
ram keretében igyekeznek megmen-
teni őket a kipusztulástól. 

Az állatkertekben tartott egyedek szá-
ma jelenleg alig több mint százötven,
ezért minden egyes utódnak világra
jövetele jelentős lépés e ritka gazella
megmentésében.

A budapesti állatkert 2008 óta vesz
részt a Mhorr gazellák megmentését
szolgáló állatkerti tenyészprogram-
ban. 2009 óta rendszeresen szaporod-
nak is náluk.

zoobudapest.hu, fotó: Bagosi Zoltán

Fővárosi Állat- és Növénykert

Ritka gazella született
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Február 15-én, 16 órai kezdés-
sel rendezik meg a 2012-es év
gödöllői Sportdíj-átadó ünnep-
ségét a Művészetek Házában.

A sportdíjátadón 8 kategóriában dí-j-
azzák majd a gödöllői sportélet leg-
jobbjait, továbbá elismerésben ré-
szesülnek azon 16 év alatti sporto-
lók, akik országos bajnokságokon ér-
tek el maradandót, valamint a klubjuk
által a Jövő Reménységeinek felter-

jesztett fiatal versenyzők is díjazás-
ban részesülnek. Az idei évben, 2012-
es teljesítményük után az Év Edzője
egyéni és csapat kategóriában kap ki-
tüntetést. 
Az Év felnőtt és utánpótlás korú spor-
tolója egyéni és csapat kategóriákban
első három helyezettje, valamint az Év
veterán sportolója kap elismerést. A szo-
kásoknak megfelelően az idén is át-
adásra kerül majd a Gödöllő Sportjáért
díj.    -lt-

Sportdíjátadó – Gödöllői díjazás

Február 15-én lesz a díjátadó

Könnyedén, 11–2-re nyert a
Gödöllői Bikák csapata az el-
múlt játéknapon hazai pályán a
Cső-Montage ellen, ezzel to-
vábbra is tartja 3. helyét a baj-
noki alapszakaszban a csapat.

Baranyai Pál együttese esélyesként
lépett pályára a szebb napokat látott
üllői alakulat ellen és ezt igazolva is a
pályán, leiskolázta ellenfelét. A láto-
gatóknak esélyük sem volt a pont-
szerzésre, és ha lehet ilyet mondani,
félgőzzel is magabiztosan tartotta ha-
zai pályán a három bajnoki pontot a
Gödöllő. Ahhoz, hogy megtartsák do-
bogós helyüket a Bikák, a nagy rivális
Szegednek pontot vagy pontokat kel-
lett veszítenie a Berettyóújfalu ellen,
amit meg is tettek, ugyanis döntetlen
lett ez a találkozó.
A gödöllői futsalosok két fordulóval

az alapszakasz vége előtt 34 ponttal a
dobogó 3. fokán állnak és, ha a lap-
zártánk után véget érő, Debrecen el-
leni vendégjátékon begyűjti mindhá-
rom pontot a csapat, akkor meg is
tarthatja dobogós helyezését.
Az alapszakasz utolsó fordulójában,
február 25-én a bajnoki címvédő Rá-
ba ETO látogat Gödöllőre.
Futsal NB I., 20. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Üllő
FC Cső-Montage 11–2 (4–1) Gól: Vi-
dák Balázs (2), Szimcsák Tamás (2),
Jenei Ottó (3), Szente Tamás, Ughy
Márk, Lovrencsics Balázs, Jakab Dá-
vid -tt-

Futsal – Dobogón a Gödöllő

Könnyed győzelem a Cső ellen

Futsal NB I, 22. forduló
Február 25., hétfő 19:30,

SZIE sportcsarnok
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – 

Rába ETO

Február 9-én, a budapesti 
SYMA csarnokban rendezték
meg a serdülők fedett pályás
országos bajnokságát. A 13-14-
15 éves atléták 50 verseny-
számban mérhették össze tu-
dásukat. 

A 29 szakosztály között ott volt a Gö-
döllői EAC is, fiataljaink egy aranyat,
egy ezüstérmet és két B
döntős első helyet tud-
tak szerezni.
Kovács Emma, a 15
évesek között végzett
az élen magasugrásban
1,66 méterrel, míg az
ezüstérmet Kriszt Ka-
talin szerezte, aki a 14
évesek között, szintén
magasugrásban ugrott
1,45 métert. Csak haj-
szállal maradt le az
aranyról: ugyanakko-

rát ugrott, mint az első helyezett ri-
válisa, de az FTC versenyzője keve-
sebb kísérletből érte el ezt az ered-
ményt.
Csernyánszky Flóra a 14 évesek kö-
zött lett első a 60 méteres távon a B
döntőben, míg a 15 évesek között
ugyanezen a távon Szemjanyinov
Paula végzett az első helyen.

-lt-

Atlétika – Országos serdülő bajnokság

Jól ugrottak a lányok

(folytatás az 1. oldalról)

Egyikük a másikat múlta felül, a már
említett nyitó találkozó után sorrend-
ben 45:29, 45:33, majd a döntőben
45:31-re győzött a válogatott. Tette
mindezt úgy, hogy a jelenlegi világ-
ranglistán a verseny előtt mindössze a
tizedik helyen állt.
Nem csoda tehát, hogy még a mindig
visszafogott vezető edző, Somlai
Béla is kifejezetten elégedetten érté-
kelt: – Végig magabiztosan vívott a
társaság a nagy létszámú mezőnyben.
Kicsit izgatottan vártuk a franciák el-
leni rajtot, különösen a felemás egyé-
ni verseny tükrében. De a csapat
rendkívül egységes volt, ha kellett
küzdött és harapott, ugyanakkor szé-
pen és eredményesen vívott. Igazság
szerint valamennyi riválisunkat végig
vezetve, fölényesen vertük, mondták
is néhányan, hogy új, erős csapat szü-
letett. Hozzátartozik az igazsághoz,
hogy a többi válogatott is fiatalított,
átalakultak az előző szezonhoz képest
az együttesek, de ez történt tulajdon-
képpen velünk is. Persze, messzeme-
nő következtetést azért nem szabad

levonnunk, de azért ez az eredmény
erőt adhat a folytatáshoz, elsőként az
egy hét múlva sorra kerülő olaszor-
szági viadalhoz. No meg azért kelle-
mes érzés rápillantani arra a végered-
ményre, amelyen a magyar válogatott
az első, az orosz pedig a tizenha-
todik…
Madrid, Vk-csapatverseny
Nyolcaddöntő: Magyarország –
Franciaország 45:39 Negyeddön-
tő: Magyarország – Spanyolország
45:29 Elődöntő: Magyarország-Né-
metország 45:33 
Döntő: Magyar-
ország – Kína
45:31
V é g e r e d -
mény: 1. Ma-
gyarország (Gáll
Csaba, Gémesi
Csanád, Iliász
Nikolasz, Szilá-
gyi Áron), 2. Kí-
na, 3. Románia.
Egyéniben is si-
került domboríta-
ni, méghozzá az
olimpiai aranyér-

mes Szilágyi Áron jóvoltából, aki a
bronzérmet szerezte meg. A Vasas 23
éves vívója rendkívül magabiztos
győzelmekkel jutott a négyes dön-
tőbe, ahol a legminimálisabb különb-
séggel szenvedett vereséget a házi-
gazda spanyol Casarestől és végül a
3. lett első idei versenyén.
A többiek számára korántsem sikerült
ilyen jól a verseny. Közülük a gödöl-
lői Gáll Csaba teljesített a legjobban,
aki a 32-ig jutott. Előbb rangos 
skalpot szerzett a német Wagner sze-
mélyében, ezt követően viszont pa-
píron legyőzhető riválistól kapott ki,
míg másik két gödöllői, Gémesi Csa-
nád, Gémesi Bence, valamint Iliász
Nikolász az első körben, a 64 között
szenvedett vereséget. -tt- 

Vívás – Világkupa, Madrid

Szenzációs kard csapat

Lejátszotta utolsó nemzetközi
mérkőzését a TEVA-Gödöllői
RC csapata a Közép-európai Li-
gában. Ludvig Zsolt együttese
bizonyára szebb zárásban re-
ménykedett, de sajnos meg
kellett elégednie a tisztes
helytállással a pozsonyi Slavia
Bratislava otthonában.

Szlovákia legjobb női csapatát kellett
volna megverni a gödöllői hölgyek-
nek a záró játéknapon, ami azért sem
ígérkezett könnyű feladatnak, mert a
házigazdák győzelem esetén a négyes
döntőbe jutottak volna a MEVZA-
ligában. Nos, a múltidő már nem élet-
szerű, ugyanis a házigazda Slovan
Bratislava leckét adott a mieinknek
röplabdázásból, és könnyedén nyer-
ték meg a találkozót 3–0-ra.
A TEVA-GRC csapata mindössze az
első és az utolsó szettben tudott fel-
nőni a feladathoz, de az csak a tisztes
helytállásra volt elegendő. A gödöl-
lőiek összességében elfogadhatóan
teljesítettek a nemzetközi porondon
és ugyan még van hátra néhány talál-
kozó, de ha ezeken papírforma ered-
mény születik, akkor elmondható,
hogy a Gödöllő a 7. helyen fejezi be a
csoportküzdelmeket a Közép-európai

Liga 2012/2013-as sorozatának a ki-
lenccsapatos mezőnyben.
A mérleg: 4 győzelem és 12 vereség,
ez 12 pontot jelent. Szettarány tekin-
tetében 17 megnyert és 38 elveszített
szett a mérleg, míg a pontok tekinte-
tében összesen 1089 pontot szereztek
a hölgyek, míg 1230-at szedtek be.
Közép-európai Liga, 16. forduló
Slavia Bratislava (szlovák)  TEVA-
Gödöllői RC 3-0 (17, 10, 22)

Magyar bajnokság – Idehaza a
4 közé jutás a tét

Véget ért egy sorozat, de most kez-
dődik egy újabb, ugyanis a TEVA-
GRC csapata immáron hazai poron-
don kell, hogy bizonyítsa rátermett-
ségét. Széles Petráék a magyar baj-
noki sorozatban az alapszakaszt ki-
hagyták nemzetközi szereplésük mi-
att és kiemeltként várták a rájátszást,
ahol az Újpesti TE gárdája lesz az el-
ső ellenfél. A tét a négy közé jutás,
amely az egyik fél harmadik győzel-
méig tart majd. Az első találkozóra
hazai pályán kerül majd sor, méghoz-
zá február 14-én, 18 órai kezdéssel a
SZIE csarnokban. Továbbjtás esetén a
Nyíregyháza – Aluprof-TF párharc
győztesével elődöntőzik a Gödöllő.

Magyar Kupa  – Az Aluprof-TF
lesz az ellenfél

Március 1-3. között Gödöllőn rende-
zik az idei Magyar Kupa férfi és női
négyesdöntőjét, amelyen a hölgyek-
nél természetesen a TEVA-Gödöllői
RC csapata is érintett. Az elmúlt hét-
hez képest annyi történt, hogy már is-
mert: a TF csapata lesz a gödöllőiek
ellenfele az elődöntőben, míg a másik
ágon a Vasas a Békéscsabával küzd
majd a döntőbe jutásért. A férfi elő-
döntőket (Kaposvár – DÁG, Kecske-
mét – MAFC) pénteken, míg a női
elődöntőket március 2-án, szombaton
16:30-kor és 18 órakor rendezik. A
TEVA 16:30-kor elődöntőzik majd a
TF csapata ellen. -tl-

Röplabda – Közép-európai búcsú

Zárásként vereség Szlovákiában Február 14., csütörtök 18 óra
TEVA-Gödöllői RC – UTE

SZIE Sportcsarnok
Február 17., vasárnap 17 óra

UTE – TEVA-Gödöllői RC
Február 20., szerda 18 óra
TEVA-Gödöllői RC – UTE

SZIE Sportcsarnok
Február 22., péntek 17 óra
UTE – TEVA-Gödöllői RC

(ha szükséges)
Február 24., vasárnap 18 óra

TEVA-Gödöllői RC – UTE
SZIE Sportsarnok (ha szükséges)

Magyar bajnokság,
negyegyeddöntők 

Nyílt napot hirdet a Grassalko-
vich SE akrobatikus torna szak-
osztálya.
Dátum: 2013. február 27., szer-
da 16-17 óra között. 

Helyszín: Damjanich János
Általános Iskola.
A GSE edzői sok szeretettel vár-
ják az 5-10 éves gyerekek je-
lentkezését. 

Nyílt nap a Grassalkovich SE-nél 

A Gödöllői Sakkbarátok Egye-
sületének első csapata maga-
biztos győzelmet aratott a Pest
megyei szuper-csoport 6. já-
téknapján az Erdőkertes ellen.

A GSBE csapata hazai környezetben
fogadta az Erdőkertes együttesét. A
gödöllőiek egyszer kaptak ki, míg két
döntetlen mellett hét játékos is győ-
zelemmel állt fel az asztaltól. Győ-
zelmével a csapat 31 pontos, ezzel a

3. helyen áll jelenleg, de egy mérkő-
zéssel kevesebbet játszott, mint a lis-
tavezető Vác.
Pest megyei Szuper-csoport, 6. for-
duló: Gödöllői SBE – Erdőkertes 8–2
Győzött: Bándy Attila, Reznák Attila,
Nagyajtai Gábor, Sillye Kálmán, Fe-
hér Mihály. Ruttkay Péter, Kozma
Gábor,  Döntetlenezett: Veréb Gábor,
Nagy Adrián. Veszített: dr. Tallós
Emil.

-li-

Sakk – Bajnoki diadal

Magabiztos GSBE győzelem

A Gödöllői EAC asztaliteniszezői
az elmúlt fordulókban is kitettek
magukért. A hét csapatból 4 tu-
dott nyerni legutóbb.

A Gödöllői EAC I ismét nyert, ezzel az
első helyen áll a férfi NB I keleti cso-
portjában. Az NB III Közép-magyaror-
szági csoportjában a GEAC II hazai pá-
lyán kapott ki a listavezető Tokodtól, így
5 pontos hátrányba került ellenfelével
szemben a tabellán. A Pest megyei baj-
nokságban, az A csoportban szereplő
GEAC III a 4., míg a IV-es csapata a 8.
helyen áll. Mindkét csapat nyert az el-
múlt fordulóban, míg a megyei B észa-
ki-csoportjában vitézkedő GEAC V-ös
és VII-es csapat is kikapott hazai pályán.

Előbbi az 5., míg utóbbi a 9. helyen áll
jelenleg. A hatos számú csapat nyert és
5. helyen áll a tabellán.
NB I keleti csoport, 11. forduló
Apagy SE I – Gödöllői EAC I 8–10
NB III Közép-Magyarország csoport,
12. forduló: GEAC II – ATC Tokod I
8–10
Pest megyei A csoport, 14. forduló:
Dunaharaszti MTK I – GEAC III 8–10;
GEAC IV – King-Pong SE 15–3
Pest megyei B északi-csoport, 12. for-
duló: GEAC V – Eurokapu SE Szen-
tendre II 3–15; GEAC VII – Perbál ASE
6–12
Pest megyei B déli-csoport, 12. for-
duló: GEAC VI – Csömöri Pingpong
SE 12–6 -il-

Asztalitenisz – Ketten a dobogón

NB I élén a GEAC I

Kovács Emma és mestere, Benkő Ákos
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A GÖDÖLLŐI 
VÁROSI MÚZEUM

és a

A KIRÁLYI VÁRÓ

Nyitva tartása: 
szerda – vasárnap 

10 – 16 óra

Városi Múzeum: 
Gödöllő, Szabadság tér 5. 

Tel: 28-421-997

Királyi Váró: 
Gödöllő, Állomás tér 1. 

Tel: 28-510-085

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A GIM-Házban továbbra is látható KORTÁRS MŰHELYGYAKORLATOK című, 2012-ben megvaló-
sult múzeumpedagógiai program beszámoló
kiállítása.

A kiállítás az NKA Képzőművészeti Kollégiumá-
nak támogatásával, a Gödöllői Városi Könyv-
tárban, a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben és
a Nádor Galériában megvalósult foglalkozáso-
kon készült diákmunkákat mutatja be. A foglal-
kozások Barabás Márton, Gyulai Líviusz, Horváth
Kinga, Kovács Péter Balázs, Márvány Miklós, Ná-
das Alexandra képzőművészek alkotásai köré
szerveződtek.
Megtekinthető: 2013. február 23-ig, minden
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illet-
ve előzetes bejelentkezés alapján más napokon
is.
GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17. tele-
fon/fax 28-419-660.
E-mail: gimhaz@invitel.hu,  www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Február 11-17-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.
Február 18-24-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.  

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.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
ÜGYELETEK

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a Tisz-
telt Lakosságot,
hogy a Gödöllői
Szent István Egye-
tem Szabályozási
Tervének – a Pre-
montrei Rendház és
Gimnázium területé-
re vonatkozó – mó-
dosítása kapcsán az
épített környezet ala-
kításáról és védel-
méről szóló 1997.
évi LXXVIII tv. (to-
vábbiakban Étv.) 
szerinti közigazgatá-
si véleményezési el-
járás befejeződött. A tervezet a külön jogszabályban meghatározott közigazga-
tási szervek véleményének figyelembe vételével került véglegesítésre.
Az elfogadás előtt álló tervet az Étv. 9.§ (6) bekezdésének megfelelően, a
(3)-(4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és
azok indoklásával együtt, 2013. február 4-től március 4-ig közzétesszük,
hogy a lakosság azzal kapcsolatban észrevételt tehessen. A terv megte-
kinthető:
– a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján, 
– a Főépítészi Irodán (hétfőnként 8-18 óráig, egyéb munkanapokon 8-12
óráig) vagy
– a www.godollo.hu honlapon az önkormányzati hirdetmények/tervek, kon-
cepciók menüpont alatt.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS – Deák téri garázsok

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák Fe-
renc téren található üres garázsait.

A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2013. december 31. napjáig
szóló. A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási idő-
ben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyi-
ségében, illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es telefonszámon.

Tisztelt Gödöllői Lakosság! 

Több mint egy éve indult útjára Gö-
döllő Város Önkormányzata által a
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát vá-
ros” program, mely a város kerékpá-
ros közlekedésének fejlesztését tűzte
ki célul. A helyi kerékpárosklubbal
együ�működve a 2012-es évben a
kerékpártámaszok telepítése melle�
számos közlekedési fejlesztést haj-
to�unk végre, amely a gödöllői ke-
rékpárosok közlekedését segí�. 
Fontos mérföldkőhöz érkeztünk a to-
vábbi fejlesztések irányának kijelölé-
sében, melynél a fejlesztési célok
pontos meghatározásához szükséges
a helyi ado�ságok és kerékpáros köz-
lekedési szokások részletes felméré-
se. A kérdőíves felmérés keretében
szeretnénk megismerni a lakosság
véleményét, jelenlegi közlekedési és
kerékpározási szokásait. 
Az alábbi kérdőív kitöltésével segít-
he� ezt a munkát, ak	van részt ve-
het Gödöllő kerékpáros stratégiájá-
nak kialakításában. Fontos, hogy a
felmérés során minél több véle-
ményt ismerjünk meg. Így arra kérjük
Önöket, hogy háztartásukban minél
több gödöllői illetőségű 14 év fele

lakos töltse ki a kérdőívet, melynek
kitöltése alig pár percet vesz
igénybe!

A BEKÜLDÉS HATÁRIDEJE: 
2013. MÁRCIUS 31.

1. NEME: 
• Férfi              • Nő

2. ÉLETKORA:
• 14-18            • 19-25
• 26-40            • 41-55
• 56-70            • 71-

3. AZ ALÁBBI KÖZLEKEDÉSI MÓ�
DOK KÖZÜL � A MÁRCIUSTÓL NO�
VEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAK�
BAN � MELYIK KETTŐT HASZNÁL�
JA LEGGYAKRABBAN VÁROSON
BELÜLI KÖZLEKEDÉSRE?
• autóbusz
• HÉV
• gyaloglás
• személyautó – sofőrként
• személyautó – utasként
• kerékpár
• motorkerékpár

4. AZ ALÁBBI KÖZLEKEDÉSI MÓ�
DOK KÖZÜL � A MÁRCIUSTÓL
NOVEMBERIG TERJEDŐ IDŐ�
SZAKBAN � MELYIK KETTŐT HASZ�
NÁLJA LEGGYAKRABBAN VÁRO�
SON KÍVÜLI KÖZLEKEDÉSRE?
• autóbusz
• HÉV
• vonat
• személyautó – sofőrként
• személyautó – utasként
• kerékpár
• motorkerékpár

5. RENDELKEZIK�E ÖN KERÉKPÁR�
RAL, HA IGEN MILYEN RÉGI A
KERÉKPÁRJA?
• igen, a kerékpárom öt évnél fiatal-
abb
• igen, a kerékpárom 	z évnél fiatal-
abb
• igen, a kerékpárom 	z évnél
idősebb
• nem, nincs kerékpárom

6. ÖN HASZNÁLJA�E KERÉK�
PÁRJÁT, HA IGEN, ELSŐDLEGESEN
MILYEN CÉLBÓL?
• közlekedési célból, főként városon
belül
• közlekedési célból, főként városon
kívül
• szabadidős, sportolási célból
• nem kerékpározom egyáltalán

7.  MILYEN GYAKRAN HASZNÁLJA
KERÉKPÁRJÁT � A MÁRCIUSTÓL
NOVEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAK�
BAN � AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉ�
GEKHEZ?
a.) munkába/iskolába menetelhez:
naponta        hetente havonta
ritkábban soha
b.) vásárláshoz: 
naponta        hetente havonta
ritkábban soha
c.)  ügyintézéshez (pl. posta, hivatal):
naponta        hetente havonta
ritkábban soha
d.) kikapcsolódáshoz, sportoláshoz
szabadidőben:
naponta        hetente havonta
ritkábban soha

8. HASZNÁLJA�E ÖN KERÉKPÁRJÁT
A DECEMBERTŐL FEBRUÁRIG
TERJEDŐ IDŐSZAKBAN?
• igen, rendszeresen
• igen, de ritkábban
• nem használom ebben az
időszakban egyáltalán 

9. HA ÖN A MÁRCIUSTÓL NO�
VEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAK�
BAN NEM SZOKOTT KERÉKPÁR�
RAL  KÖZLEKEDNI, ANNAK MI A
LEGFŐBB OKA ? 
TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETŐ.
• nem érzem biztonságban magam
kerékpárral, félek, hogy elütnek
• városon belül nincs elég
kerékpárút 
• települések közö� nincs megfelelő
kerékpáros útkapcsolat
• kerékpártárolók és támaszok
hiánya
• a meglévő kerékpártárolók nem
megfelelő minősége/alakja/formája
• félek, hogy ellopják a kerékpárt,
ha o� hagyom valahol
• Egyéb:
………………………………………………………
……………………………………………………...

10. AZ ALÁBB FELSOROLT ESZ�
KÖZÖK/INTÉZKEDÉSEK KÖZÜL
MELYEK AZOK, AMELYEK ELŐ�
SEGÍTENÉK, HOGY ÖN TÖBBET
KÖZLEKEDJEN KERÉKPÁRRAL?
TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETŐ.
• őrzö�, figyelt kerékpártároló a
közösségi közlekedés nagyobb
megállóiban
• erősebb rendőri jelenlét az utcák-
ban
• kerékpártámasz a
hivataloknál/közintézményeknél
• kerékpártámasz az iskoláknál
• kerékpártámasz a bevásárló
helyeknél
• az úthálózat olyan átalakítása,
hogy azokon kerékpározva nagyobb
biztonságban érzem magam
• az úthálózat olyan átalakítása,
hogy azokon kerékpározva kevesebb
akadályba ütközzek (szegélyek,
lépcsők, stb.)
• kerékpár szervíz
• kerékpár kölcsönző

• Egyéb:
………………………………………………………
………………………………………………………
……………...........................................

11. HA ÖN KERÉKPÁROZIK, KÉR�
JÜK, JELÖLJÖN MEG KÉT�HÁROM
ÚTVONALAT A VÁROSBAN, AHOL
ÖN A LEGGYAKRABBAN KÖZLE�
KEDIK KERÉKPÁRRAL!
1.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………..............................
2.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………..............................
3.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………..............................

12. KÉRJÜK, JELÖLJÖN MEG HÁ�
ROM CÉLPONTOT, AHOVÁ GYAK�
RAN KERÉKPÁROZIK!
1.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………................................
2.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………................................
3.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………….................................

13. KÉRJÜK, JELÖLJÖN MEG
HÁROM ÚTVONALAT, AHOL
SZÍVESEN KERÉKPÁROZNA, DE
NEM TESZI!
1.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………….............................
2.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………............................
3.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
………………............................

+1. ÖN SZERINT MIVEL LEHETNE
TOVÁBB JAVÍTANI GÖDÖLLŐ KE�
RÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSÉT?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………..................
.......................................................
...........................................................
...........................................................

FELHÍVÁS – KÉPVISELŐI FOGADÓRA

Tisztelt Lakók!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a képviselői fogadórámat minden hónap második
hétfőjén, 10-12 és 14-16 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emelet 110-es szobájában tar-
tom. Kérem önöket, hogy a körzetet vagy akár a várost érintő kérdéseikkel, problé-
máikkal és javaslataikkal forduljanak hozzám bizalommal.
Elérhetőségeim: Tel.: +36-20/396-5171, e-mail: pecze.daniel@godollo.hu

Pecze Dániel alpolgármester, önkormányzati képviselő, 3. sz. vk.

1 SZÁZALÉK

Támogassa adója 1 szá-
zalékával a Kirchhofer
József Sportegyesületet!
Manó Maraton – Mini
Maraton
Adószám:18721728-1-13

Köszönjük!

FELMÉRÉS A GÖDÖLLŐI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI SZOKÁSOKRÓL

„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” 
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Gödöllő Városi Piac

emeleti étterem

2013-as évben is szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

Négy féle menü továbbra is!

720 Ft / adag leves + főétel
Kapható naponta: mangalicából készült ételek
Mangalica kocsonya 500 Ft / 7 dl
(Csoportokat-rendezvényeket továbbra is válla-
lunk 50 főig.)

Nyitva: hétfőtől-péntekig: 7-18
szombat: 7-16
vasárnap: 9-16

A szálloda földszintjén üzlethelyiségek kiadók!

Érdeklődni: Gselmann Kati

06-20/392-8303



KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő
egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt
biztos elolvassák.

INGATLAN

+ KIHAGYHATATLAN Gödöllőn cent-
rumban 2szoba+ nappalis újépítésű
ikerház 350nm-es telken, kocsibeál-
lóval 18,8MFt-ért kulcsrakészen
eladó. 20-772-2429 

+ Palotakerten 44nm-es lakás eladó,
egyedi fűtésmérés-szabályzás Iár
6,5MFt 20-772-2429

+ Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2
szobás, felújított, gázkazánfűtéses
lakás eladó. Iár: 11MFt 20-772-2429 

+ JÓ VÉTEL Gödöllő központjában,
újszerű alacsony rezsi, 2..emelet
klímás, cirkós 2 szoba nappalis lakás
eladó! Iár: 14.9Mft 20-539-1988

+ AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság
téren eladó 2 szobás felújítandó
lakás Iár: 6.8 M Ft  20-8042102    

+ AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3
szoba+ nappalis ikerház, fedett koc-
sibeállóval, 340nm saját telekrésszel,
kertvárosban eladó. 20-772-2429  

+ Eladó a központban 2 és félszobás,
teraszos lakás Iár: 10.9 M Ft 20-804-2102

+ JÓ VÉTEL Gödöllőn egyszintes
3szoba+ nappalis, garázsos, újszerű
családi ház 600nm-es telekkel 26,9M-
ós irányáron eladó 20-772-2429 

+ Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyu-
gati fekvésű mfszi lakás Gödöllőn,
garázzsal és kertkapcsolattal Iár:
11.5 MFt 20-8042102

+ SÜGŐSEN KERE-
SEK kertvárosban
100-180m2 családi
házat vagy eladó
telket. 20-944-7025 

+ Eladó lakásokat
keresek készpénzes
ügyfeleim részére
(20) 804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Szuper árcsök-
kenés!!! Két generá-
ciós családi ház tulaj-
donostól áron alul
Gödöllő kedvelt kert-
városi részén eladó.
Tehermentes. Akár
vállalkozásra is alka-
lmas. Két különálló
szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba,
nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még
egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65
nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van.
Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-
3464-718.

+ Eladó! Gödöllő központjában újsze-
rű, kétszintes nappali + két+fél
szobás újszerű lakás zárt parkolóval!
Iár: 18.9 MFt! 20-539-1988

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

+ Tulajdonostól Táncsics Mihály
utcában, 100 nm-es nappali+3
szobás családi ház, örökzöldekkel
beültetett kertrésszel, garázzsal
eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 06-20-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn, a Remsey krt.-on, egy
kétszintes, egyedi fűtéses, nap-
pali+amerikai konyhás, beépített,
gépesített konyhabútorral+2 szoba,
fürdőszobás társasházi lakás. A nappal-
iból terasz, kizárólagos használatú
kertrész. Referencia szám: 3681. I.ár: 23
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Blaháné úton, a
Napsugár étteremhez közel egy 1000
nm-es építési telek. I.ár: 12,5 m Ft.
06-20-9194-870

+ Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély
közelében egy nappali+3 szobás, két
fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű
kertes családi ház, 700 nm-es telken.
Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es
garázs is. Referencia szám: 3673.
I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllő Palotakerten, 4. emeleti,
két szobás, tökéletes állapotú, par-
kettás, járólapos, költségmegosztó-
val, új radiátorokkal, redőnyökkel fel-
szerelt lakás eladó.  Referencia szám:
3675 I.ár: 9,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Szadán, 2006-ban épült amerikai
konyhás nappali+1 szobás központi
fűtéses családi ház, 700 nm-es
telekkel eladó. Referencia szám:
3670 I.ár: 15,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, Virág utcában eladó egy
65 nm-es, másfél szobás családi ház
510 nm-es telekkel. Fűtése gázkon-
vektor, burkolata hajópadló. 18 nm
garázs+2 db 12 nm-es melléképület
kéménnyel. Referencia szám:3392
I.ár: 11mft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó az Egyetem téren, Gödöllőn,
egy téglaépítésű, magasföldszinti, 2
szobás öröklakás. Nyílászárók
cserélve. I.ár: 9,9 m Ft. Referencia
szám: 3683 Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Vállalkozás üzlethelyiséggel együtt
a belvárosban eladó, bejáratott piac-
cal, referenciákkal. 06-20-9194-870

+ Gödöllőn, Erzsébet park közelében
100 nm-es, szépségszalonként beren-
dezett üzletház eladó. Az üzlethelyiség
más tevékenységre is alkalmas. I. ár:
23,5 mFt. Érd.: 06-20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, egyedi
fűtéses, egyszobás, erkélyes felújított
öröklakás. I.ár: 8,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Palotakerten másfél szobás, igénye-
sen felújított 44 nm-es öröklakás eladó.
E.ár: 8,2 mFt.  Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó a Százszorszép utcában Gödöl-
lőn, egy 600 nm-es építési telek, 7,5 m
Ft-os irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Turán, 6,8M Ft-ért, 2 és félszobás,
összkomfortos családi ház.
Gázkonvektoros, pincével, 800 m2
telken. Jó környéken. Távolsági busz,
vonat közel. 0630/977-6665

+ Ambrus közben, 64 m2, parkra
néző, csendes, erkélyes lakás eladó.
2. emeleti, 1+2 félszobás, garázs
van. Irányár: 11,900,000M Ft
0630/977-6665

+ Sürgősen eladó! Aszódon masszív,
téglaépítésű 2+3 félszobás családi
ház. Nagy garázs, pince, gázcirkó.
Központhoz közel, aszfaltút mellett.
12,900,000 Ft 0630/977-6665

+ Kétgenerációs családi ház, 3 szoba
+ 2 tetőtéri lakrészben. Gáz + veg-
yestüzelésű kazán, tehermentes.
1560 m2 telken, Turán. Irányár:
15,900,000 Ft 0630/977-6665

+ A Borsos Kft az alábbi ingatlanokat
kínálja eladásra: -Gödöllő legszebb
részén TESCO KÖZELÉBEN 600 nm-
től építési telkek eladók. 20.000,-
Ft/nm +ÁFA. –BALATONLELLÉN
7.395 nm telek eladó, mely 7db önál-
ló vagy 12db osztatlan, közös tulaj-
donú telekké alakítható. –KAMPIS
TÉREN új építésű társasházban 54
nm-es tetőtéri lakás kiadó, vagy 12,8
MFt-ért eladó, ugyanitt 1,5 MFt-ért
garázsbeállók eladók. -57 nm-es
IRODA A PETŐFI TÉREN 30 MFt-ért
eladó. –VERESEGYHÁZ legszebb
részén ikerház fele eladó.
Szerkezetkészen 18 M, kulc-
srakészen 23 MFt-ért. –RÖGES
UTCÁBAN 2.258 nm telek eladó.
Petőfi téren mélygarázsban 300nm-
es terület kiadó. 30/946-7702 

+ SÜRGŐSEN, ALKUKÉPESEN!
Gödöllőn Antal-hegyen, Panorámás
részen, kétszintes, belül felújított, 3
szobás, 100 nm-es családi ház eladó,
garázzsal, 1200nm GYÖNYÜRŰ,
VADREGÉNYES KERTTEL!
Iár.:18.5MFt. Tel: 0630/228-1060
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Keddenként 11-18 óráig

tartunk nyitva!

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  –  18; 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.



2013.   február 13. Gödöllői Szolgálat 13

+ Tulajdonostól eladó 69m2,-es felújí-
tott, konvektoros, 4. emeleti lakás a
Szőlő utcában. Ár: 12,9 M Ft. Mobil: 30-
224-7563, http://lakas.crea.hu 

+ Aszódon, Fesztiváltéren, 90 nm-es,
3 szobás, 2 fürdőszobás, kertkapcso-
latos Új Sorház eladó! Választható
burkolatok, szaniterek. Zöldövezet,
saját telekrész. Iár: 18M Ft! 06-70-
466-9889 

+ Eladó Gödöllőn, Egyetem téren 4
lakásos társasházban 81nm-es,
3szobás, erkélyes lakás különálló
garázzsal együtt. A lakás 2005-ben
teljes körűen fel lett újítva villany- és
vízvezeték cserével, riasztóval,
igényes burkolatokkal, beépített
konyhabútorral. Iár:17,9 MFt.
30/399-5626 

+ Gödöllőn a Szőlő utcában teljesen
felújított III. emeleti 69 nm-es lakás
eladó. Iár: 14,5 MFt. Tel: 06-30-521-
3732 

+ Kartalon eladó 2000-ben épült
130nm-es ház: amerikai-konyhás nap-
pali+ 3szoba. Kovácsoltvas kerítés,
gázcirkós. Konyhabútor, tűzhely,
mikró, mosogatógép, függönyök
ajándék. Ha kéri, bútort is hagyok ott.
Ár:18,8MFt. 06-20-434-4034 

+ Zsámboki 2,5 szobás, felújított,
összkomfortos családi ház eladó,
vagy kisebb gödöllői lakásra
cserélendő. Irár: 8 MFt. Tel: 06-70-
389-8930 

+ János utcában átalakított 4. emeleti
lakás 1,5 szoba és konyha – nappali
eladó. Iár: 10,5 MFt. Érd: 06-30-966-
1375 

+ Gödöllő városközpontban egyedi
fűtésű téglalakás 35 nm-es, jó
állapotban eladó. Iár: 7,3 M Ft. Érd:
0 6 - 2 0 - 3 1 4 - 1 7 2 5 ,
erdoke@citromail.hu 

+ Gödöllő – Szárítópusztán 840 nm-
es, bekerített, termőre forduló
gyümölcsös eladó. Víz, villany van.
Tel: 06-70-559-0642 

+ Gödöllő, Mikszáth Kálmán u. 24
alatt 100 nm-es családi ház eladó
966 nm-es telekkel. Haraszti rész,
központ gyalog 5 perc. Iár: 19,99mil-
lió. Tel: 06-20-482-4136 

+ Eladó Kastélyhoz közeli utcában
120nm-es, 3szobás családi ház.
Teljes közmű. Padlófűtés. Dupla
garázzsal, ami vállalkozásra is alka-
lmas, 800nm ápolt kerttel. 22,5MFt.
Olcsóbb cserét beszámítok. 06-
31/310-6844 

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos,
80 nm-es, bútorozott lakás nemdo-
hányzóknak kiadó havi 70.000,-Ft +
rezsiért. Tel: 06-30-287-8662 

+ Családi házban 1 szobás, különálló
lakrész kiadó 1-2 személy részére.
Tel: 06-70-426-1201 

+ Gödöllőn városközpontban téglás,
1 szobás lakás fiatal, nemdohányzó
pár részére kiadó. Másfél havi kaució
szükséges. Érd: 06-30-966-1375 

+ Gödöllőn egyszobás lakás kiadó
hosszútávra, egyhavi kaució szük-
séges. Csak a konyha bútorozott. Érd:
06-30-9499-234 

+ 1,5 szobás albérlet kiadó Gödöllőn
az Ambrus Zoltán köz 7-ben. Tel: 06-
20-222-7878 

+ Hosszútávra kiadó 60nm-es,
2szobás lakrész (konyha, fürdő, WC,
internet, kábeltévé, külön gázóra,
garázs) külön bejárattal gyermektelen
házaspárnak, vagy 2 nőnek 60.000,-
+rezisért. Attila u. 06-30-581-3827 

+ Családi háznál -utcáról is külön
bejárattal- berendezett, összkomfor-
tos, konvektoros, 28 nm-es lakás
kiadó 1 fő részére. Minden fogyasztó
külön mérővel. Alacsony rezsi.
34.000,-Ft/hó+ rezsi. Másfél havi
kaució. 06-20-488-0584 

+ Gödöllőn, Palotakerten 1 szobás,
40 nm-es, földszinti, bútorozott, egye-
di fűtésű lakás március 1-től
hosszútávra kiadó. 35.000,-Ft +rezsi
+ 2 havi kaució. 06-30-4948-518 

+ Kiadó Palotakerten parkra néző, 2
szobás, nagy erkélyes, felújított,
bútorozott 3.em. lakás 55.000,-Ft
+kaució bérleti díj ellenében. Érd: 06-
70-698-4431 

+ Szent János utcában kiadó 2
szobás, 50 nm-es, konvektoros, első
emeleti lakás erkély nélkül, tárolóval.
2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-
638-4847 

+ Kiadó Gödöllő kertvárosi részén
egy 90nm-es, összkomfortos, felújí-
tott, kertes családi ház bútorozottan.
Cserépkályha, központi fűtés van.
Bérleti díj+ rezsi. 2 havi kaució. 06-
20-571-2776 

+ János utcában felújított, 1 szobás,
45 nm-es lakás kiadó. Bérleti díj+
rezsi. 2 havi kaució. 06-20-571-2776 

+ Kertvárosban külön bejárattal:
szoba, konyha, zuhanyzó kiadó.
Konvektoros fűtési lehetőség. Érd:
06-70-575-0846 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Zsámbokon vas-műszaki üzlet  -
céggel, áruval - haláleset miatt eladó,
bérbeadó. Tel: 06-70/333-0636 

+ ÜZLETBERENDE-
ZÉSEK, polcrendsz-
erek, raktári
á l l v á n y r e n d s z e r e k
adás-vétele, áta-
lakítása, felújítása!
„Spájztól a szuper-
marketig!” Hívjon
bizalommal! Tel: 06-
70-626-5030 

+ Gödöllőn, mély-
garázsban 1 db
parkolóhely kiadó
(2100 Gödöllő, Petőfi
tér 4-6.) Érd.: 06/30-
693-1838

+ Gödöllőn üzlet-
helység, raktár, ga-
rázs kiadó más
tevékenység céljára is.
Tel.: 20/9455-583.+
30 nm-es Üzlet kiadó
Gödöllőn, a Gras-
salkovich utca elején.
Tel.: 70/281-5126.

+ Kiadó Gödöllőn a
Petőfi tér 11. alatt
található, udvari 30
nm-es üzlethely-
iség!Irodának is alka-
lmas! Tel.: 30-346-
5408.

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS 
INGATLAN IRODA KÍNÁLATÁBÓL: 

*A központban 2. emeleti, 1,5 szobás, egyedi fűtésű, klima-
tizált, riasztóval felszerelt, lakás 2003-ban épült tár-
sasházban udvari autóbeállóval eladó. Irányár: 16,9 mFt.
*Az Antal-hegy lábánál 2 szobás, 50 nm-es, gázcirkó
fűtésű, jó állapotú ikerházi lakás garázzsal, 200 nm-es
telekrésszel sürgősen eladó. Irányár: 9,6 mFt.
*A Királytelepen két utcára nyíló, 1262 nm-es, 22 m széles,
(30 %- a beépíthető) közművesített, megosztható építési
telek eladó. Irányár:17 mFt
*Az Antal-hegy lábánál nappali + 3 szobás, 220 nm-es,
újszerű, elegáns családi ház, 1 szobás külön lakrésszel
2000 nm-es, parkosított telken eladó. Irányár: 72 mFt.
*Az Úrréti tó közelében szépen karbantartott, nappali + 5
szobás, 170 nm-es, kétszintes, galériás családi ház 800
nm-es, rendezett telken eladó. Iá.: 29,5 mFt. 

Új OPEL MODELLEK

Utolérhetetlen ajánlatok az év elejére. 

Opel Corsa akár

 Ft-ért*

Opel Meriva akár

 Ft-ért* Opel Astra akár

 Ft-ért*

Opel Gaál

2 2 2



+ KIADÓ Gödöllőn, forgalmas helyen,
ingyenes parkolási lehetőséggel 100
nm-es üzlethelyiség!  Érd.: 06-20-91-
94-870

+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ,
57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,
mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iro-
da stb. kialakítására is kitűnő. Iá:
13,5 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-
4870

+ Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel,
100 nm-es, szépségszalonként
berendezett üzletház. Az üzlethely-
iség más tevékenységre is alkalmas.
I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 06-20-417-7687

ÁLLÁS

+ VILLAMOSSÁGI
SZERELŐ Gödöllői,
állattartó technoló-
giák gépészeti és vil-
lamossági szerelésév-
el foglalkozó cég
keres munkatársakat
külföldi és hazai pro-
jektek vezetésére. A
munka rendszeres (1-
3 hetes) távollétekkel
jár. Feltételek: villam-
ossági-automatizálási
ismeretek, kommu-
nikációképes angol
nyelvtudás, jogo-
sítvány. Gépészeti
ismeretek előny.
Jelentkezését szak-
mai önéletrajz lead-
ásával várjuk a
ca l i pe r@ca l i pe r. hu
címre. Bővebb infor-
máció a +36(28)510-
985-ös telefonszá-
mon.

+ Korrekt, megbízható hölgy heti 2-3
alkalommal takarítást vállal. Tel: 06-
32-744-085, 06-30-353-7245 

+ Gödöllői szalonba keresek
MASSZŐRT, REFLEXOLÓGUST,
TALPMASSZÍROZÓT lehetőleg
vendégkörrel. Tel: Zabó Ági 06-30-
2682-084 

+ ANGOL TANÁRI állás. Szakirányú
végzettséggel rendelkező, külsős kol-
légák jelentkezését várjuk, akik
Gödöllőn és környékén induló képzé-
seinken csoportokat tudnak vállalni. A
képzések délelőtt/délután, az esti órák-
ban, illetve hétvégén kerülnek meg-
tartásra. Jelentkezés és információ: 06-
28-430-695, toth.agnes@prompt.hu 

+ Szakképzett pedagógus jelentős
szakmai gyakorlattal állandó vagy
alkalmi gyermekfelügyeletet,
fejlesztést, irodai munkát, háztartási
feladatokat vállal. Tel: este 06-20-
9862-770 

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-
mail:info@ili.hu 

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TER-
VEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése,
javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munk-
abérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel:
30/592-1856, 30/508-1380 

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

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 

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

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás,
benőtt köröm szakszerű kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. 30 év szak-
mai háttér. Óvakodjon a feketén dol-
gozó házaló kontároktól! Bárándi
József 20/532-7275 

+ TAKARÍTÁS! Lépcsőházak, lakások,
családi házak, intézmények és irodák
takarítását, ablaktisztítását vállalom!
Számlát tudok adni. Tel: 06-30-8590-
626, e-mail: vargatakari-
tas@citromail.hu 

+ Lakásfelújítás, kőműves-, burkoló-,
festő-, gipszkartonos-, tetőmunkák,
víz-fűtésszerelés. Ingyenes, helyszíni
felmérés, árajánlat készítés! Tel: 06-
70-466-9889 

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolás-
sal, bútorszereléssel, dobozolással
4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN
belül! Kovács Péter 06-30-9546-504 

+ BÚTORLAPSZABÁSZAT,
BÚTORSZERELVÉNY BOLT Egyedi
bútorkészítés, javítás, felújítás.
Felméréstől a kivitelezésig. Gödöllő,
Szent Imre u. 18. Nyitva: H-P 8-16. 30-
535-4203 www.mobelz.hu 

+ Egyedi gépi hímzés, hímzett
ajándéktárgyak készítése. Damaszt
ágynemű, asztalnemű egyedi
méretekben. Gödöllő, Szent Imre u.
18. Nyitva: H-P 8-16. 30-256-8849
www.gentextil.hu, www.stafirung.hu 

+ SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás,
(kisebb átalakítások) garanciával
Gödöllőn és környékén tavalyi áron.
Ingyenes árajánlat. 30/270-7200 

+ SZEKERES MÁRTA – FODRÁSZ
Gödöllő, Remsey krt.4.fszt.1. (Bejárat
a belső udvarból). Ha erre a hirde-
tésre hivatkozik, akkor adok 500,-Ft
kedvezményt. Tel: 06-30-548-3648,
28/422-812 

+ KERTEK, TELKEK egész éves kar-
bantartását vállalom! Metszés, per-
metezés, fűnyírás, sövénynyírás,
növénytelepítés, telektisztítás,
bozótirtás, fűkaszálás. Tel: 70/334-
6075 

+ „Dr” ASZTALOS Javítást vállal!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. 20/2038-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com  

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

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

+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes
körű lakásfelújítás, burkolás, festés,
lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553. 

+ Rövid határidővel vállalok szakdol-
gozatok, házidolgozatok, vagy más
jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-
851-8763
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OKTATÁS

+ ANGOL beszédkészség fejlesztő
tanfolyam középfokon: hétfő vagy/és
szerda: 18.30-20.00.  TELC nyelvvizs-
gára, közép- és emelt szintű érettsé-
gire felkészítő: egyéni órák
egyeztetett időpontban.  3. osztálytól
felsőfokig. Angol kezdő nyelvtan-
folyam kicsiknek. www. toptan. hu,
toptan1999@gmail.com, Mobil:30-
224-75-63.

+ Nem úgy sikerült a matematika,
fizika, kémia jegyed félévkor, ahogy
szeretted volna? Hívd Karcsi bácsit!
30-908-4130

+ FRANCIA nyelvtanárként 12 éves
gyakorlattal vállalok nyelvvizsgára,
érettségire való felkészítést, nyelvok-
tatást kezdőtől a felsőfokig. Tel:
0630-638-4947 

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

+ MATEMATIKA korrepetálást,
középiskolásoknak érettségire,
általános iskolásoknak középiskolára
felkészítést vállalok. Nagy tapaszta-
lattal rendelkező középiskolai tanár.
Tel: 06-30-620-1230 

+ MEGBÍZHATÓ MAGÁNTANÁR: a
félévi jegyek feljavítása felsős gyer-
mekénél, matematika, magyar,
történelemből. Következetesen megk-
eresem és megtanítom a hiányzó
részeket: STABIL ALAPOK ->
GARANTÁLT SIKER ÉVVÉGÉN.
jo.bizonyitvany@gmail.com 06-30-
331-4426 

+ Gyakorlott tanítónőként kor-
repetálást vállalok alsó tagozatosok
részére MATEMATIKA, MAGYAR és
ANGOL nyelvből. Érd: 20-443-7884

+ NÉMET NYELV oktatása kezdőtől a
nyelvvizsgáig minden korosztálynak.
Beszédcentrikus oktatás akár külföldi
munkavállaláshoz is, speciálisan,
Gödöllő központjában. Kedvező
óradíjban! 06-70-417-2224 

+ HASTÁNC tanfolyam kezdőknek
Zahirával Gödöllőn a Láng Fitnessben
péntekenként. Tel: 06-20-582-4396.
További info: www.zahirahastanc.hu,
csilla.zahira@gmail.com.

ADÁS~VÉTEL

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

+ ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új
vásárlóinkat csányi almáinkkal (télál-
ló). Fajták: Idared, Jonatán-starking
keverék (KR:11), zöldalma. 50-180,-
Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel:
28/411-298, 06-20-435-9650 

+ MEGNYÍLT ÚJ ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS ÜZLETÜNK Gödöllőn a
Petőfi udvarban. Várjuk régi és új
kedves vevőinket minőségi szép
árukészlettel, udvarias kiszolgálás-
sal, Marci és anyukája a piacról.
Rendelésfelvétel kiszállítással: 06-
20-265-0842 

+ Eladó 5 x 2 nm-es szigetelt
lakókonténer szerszámosnak, raktár-
nak. Telekőrzésre kiválóan alkalmas.
Tel: 0620-9463-112 

+ TÜZÉPRŐL SZÁRAZ
AKÁC, TÖLGY TÜZIFA
ELADÓ. Hasítva:
2.200,-Ft/q. Gödöllőn
azonnali kiszállítás-
sal. 0620/2922-405,
0631/321-2961

+ Minőségi olasz
extraszűz olívaolaj a
Garda-tó mellől eladó.
1liter 2eFt. Érd.: 0630
8518 763

JÁRMŰ,
ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR min-
den típusú gépjár-
műhöz szaküzletünk-
ben vagy kiszállítás-
sal. Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizs-
gálás, töltés-mérés,
s z a k t a n á c s a d á s .
Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben)
0 6 - 3 0 / 5 3 6 - 4 3 0 0 ,
28/611-728 

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

+ UTAZZ VELÜNK! A
megszokott magas
színvonalú utazást
szervezzük! Ápr. 18-
21 SALSBURG és
környéke (4 nap).
Aug. 17-25 ERDÉLY,
minden, amit látni
érdemes (9 nap).
Előleg befizetése és
felvilágosítás: már-
cius 22. Érd: Tóthné
Anci 28/415-685,
30/268-5596. 

+ BALATONSZÁR-
SZÓN 5 férőhelyes
nyaraló kiadó! Csa-
ládbarát árak! Tel: 06-
70-334-6075 

EGYÉB

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

+ Hastáncosnő fel-
lépést vállal. Tel.:
20/9455-583. 

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! „Méz 2012” 1800,-Ft +üveg,
720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:
28/417-913  

+ Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
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Akkreditációs lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445 
www.bbmaganautosiskola.net 

 

 A,    B,   C,   C+E,     T,    kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 
 

 
 
 

 
 

El zetes érdekl dés:  06 28 419 529   
06-20/9414-638 , 0620/99-516-99 

Részletfizetés! 
Gyors, korrekt lebonyolítás!  

Típusválasztási lehet ség! 
Gondoljon  

a nyári motorozásra!  
Elmélet most,  

gyakorlat kora tavasszal. 
50%kedvezmény  

 az elméleti tandíjból. 

wwww.bbmaganautosiskola.net,,   
Tel:06 20 9414-638, 06 20 99-516-99 

SSZENT ISTVÁN EGYETEM 
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

ÉS A GGÖDÖLLŐI   
BB MAGÁNAUTÓSISKOLA KFT 

Mez gazdasági vontatóvezet  képzés indul! 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

keretében az stermel k, családi gazdálkodók, 

mez gazdasági vállalkozók, illetve mez gazdasági 

vállalkozások alkalmazottjai  

1100%-ban  ttámogatott mmezőgazdasági 

vontatóvezetői képzésben vehetnek részt. 

A tanfolyam 2013.02.18-án  
A képzés el finanszírozást igényel (181.800 Ft), amely a 
sikeres vizsgát követ en 100 %-ban visszaigényelhet . 

Jelentkezés, és b vebb információ Dr. Mikó Péternél 
a Miko.Peter@mkk.szie.hu email címen,  

vagy a 30/324-27-16-os telefonszámon. 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 20.

Megfejtés: 70 éve született tragikus sorsú amerikai rock- és blues-énekesnő, zeneszerző, szövegíró.
A neve és egyik dalának címe (a Pearl című albumról)
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Balogh Balázs, Köztársaság út 62.,
Feketéné Sípos Katalin, Erzsébet királyné krt. 1.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szűcs Béláné, Szent János u. 21/b.,
Csákai Éva, Bajcsy Zs.E. u. 31. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Riedlné, Mészáros Ágnes,
Fenyves köz 17.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Zsolnay András, Kazinczy u.21., Dömsödi Beáta, Szent János u.
36.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Lesták Imréné, Sza-
badka u. 2/a., Mundruczó János, Béri Balogh Á. u. 7.


