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Kisebb parlament, kisebb képviselő-testület?

Elhunyt dr. Vámos János

Végső búcsú

Átalakítások minden szinten

Január 26-án elhunyt dr. Vámos János, Gödöllő város díszpolgára, akitől szombaton vettünk végső búcsút a
Dózsa György úti temetőben. A ravatalozónál a családtagok és a város vezetői mellett nagy számban gyűltek
össze a barátok, tisztelők, Vámos
doktor egykori páciensei, hogy elkísérjék utolsó útjára.

A takarékosság jegyében nagyszabású átalakításokat tervez a kormány, ami egyaránt érintené a parlamentet és az
önkormányzatokat. Az elképzelések között 199 fős parlament és tisztán listás választás szerepel. Csökkentenék az
önkormányzati képviselőhelyek számát is, így 2010-ben a
jelenlegi 26.000 helyett, már csak fele annyi képviselőt választhatnának meg a szavazók. A javaslatokat a tervek szerint a tavaszi ülésszak első napján, február 16-án be is nyújtanák az Országgyűlésnek.
Gémesi György polgármester, akit
nemrég harmadszor is megválasztottak
a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma társelnökének, az elképzelésekről szólva kijelentette, az önkormányzati érdekszövetségek – mint azt
már korábban is jelezték – partnerek a
szabályozások átgondolásában.
Az elképzelések szerint az egyfordulós arányos választás alkalmával
176 képviselő megyei listás helyekről
kerülne be az Országgyűlésbe, míg
23-an a mandátumot nem eredményező megyei szavazatokat összesítő országos listáról. A parlamentbe jutási
küszöb változatlanul 5 százalék lenne
az induló pártok számára. A választás
akkor lenne érvényes a kormányzati
elképzelés szerint, ha azon a választásra jogosultak legalább 50 százaléka szavazna. A kormányzati számítások szerint a választási törvény áta-

lakítása eredményeként 8 helyett 4 milliárd forintba kerülne
az országgyűlési választás. A
parlamenti képviselők tiszteletdíja a mindenkori átlagbér háromszorosa lenne és változásokat vezetnének be a költségtérítésben is.
A tervek szerint felére csökkentenék a jelenlegi 26 ezer önkormányzati képviselői helyet Ennyivel lenne kisebb az országgyűlés
is. A parlamenti és az önkormányzati képviselői helyek számának lású polgármesteri posztjának megcsökkentése a kormány számításai szüntetésével pedig 14,4 milliárd foszerint egy 4 éves ciklus alatt közel rintot spórolna meg egy kormányzati
76 milliárd forintot hagyna az állam- ciklusban a költségvetés.
kasszában. A számítások szerint az
A kormány bevezetné, hogy az önegyfordulós választással 4 milliárdot, kormányzatokban – a polgármestera kisebb létszámú parlamenttel 10 rel együtt – páratlan létszámmal műmilliárdot, az önkormányzati képvi- ködjenek a testületek, hogy elkerülselők számának felére csökkentésével hető legyen a döntésképtelenség. Az
47,3 milliárdot, a kistelepülések főál- önkormányzati testületek létszámát

továbbra is a településen élők száma
alapján szabályoznák: a legkisebb 2,
a legnagyobb – százezer embertől –
18 fő lehetne. A 10 ezernél több lakosú települések képviselőit vegyes
rendszer helyett tisztán listás rendszerben választanák meg, vagyis
megszűnne az egyéni választókerületi rendszer.

„Circum dederunt me” „Körülvettek
engem a halál fájdalmai” ezzel az
énekkel kezdődött a katolikus gyászszertartás szombaton délelőtt a Dózsa
György úti temető ravatalozójában.
Az ének latinul hangzott el, mivel,
mint azt Ullmann Péter premontrei
perjel beszédében kiemelte, dr. Vámos János egyike volt az utolsóknak,
akik még birtokolták a klasszikus latin műveltséget, amit az egykori premontrei gimnázium falai között sajátítottak el.

(folytatás a 3.oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Közösen a lakossággal

Zöld Híd-program
A napokban kerül a gödöllői
háztartásokba az a kiadvány,
ami a Zöld Híd-programmal,
azaz az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás munkájával kívánja megismertetni a városunkban élőket. A füzet megjelentetése
egyben az első lépése a szelektív hulladékgyűjtési rendszer
tervezett bevezetésének.
Az elmúlt években rendkívül sokat
változott az embereknek a hulladékgazdálkodáshoz való viszonya. Nemcsak a szakemberek, a lakosság részéről is egyre nagyobb az igény a korszerű, környezetbarát feldolgozó rendszerek és a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére.
A gödöllőiekhez most eljuttatott kiadvány célja, hogy tájékoztatást adjon
az itt élőknek arról, hogyan alakul ki
a térség új hulladékgazdálkodási
rendszere, mi váltotta ki ennek létrejöttét, szükségességét, s milyen kézzelfogható eredményei lesznek ennek
a befektetésnek.
A Zöld Híd programnak része a
szelektív hulladékgyűjtésen alapuló
hulladékkezelő rendszer gyakorlati
kivitelezése, ami 106 település önkor-

mányzatának részvételével kezdődött
meg. Ennek a 2010-ben történő bevezetéséhez, az új hulladékgazdálkodási rendszer használatához nyújt
fontos információkat a füzet. Ebből
az olvasók az aktuális hulladékgazdálkodási problémák mellett meg-

tudhatják azt is, milyen lesz az Ökörtelek-völgyben és Nógrádmarcalban
kialakítandó hulladékkezelő központ.
Mint az írásokból kiderül, a közel
hétmilliárd forintból megvalósuló

Megváltozott adózási szabályok

Szigorúbb feltételek
Az adószabályok változását
nem könnyű nyomon követni.
Február elsejével több, olyan
az adózást és az illetékeket
érintő változás lépett hatályba,
ami felett nem célszerű elsiklani, mert egy esetleges ellenőrzés esetén súlyos büntetésre
számíthat a felületes adózó. A
legtöbb vállalkozót érinti, a
250 ezer forint feletti készpénzforgalom korlátozása, és
a módosított cégautóadó. A
legjobban azonban azoknak
kell odafigyelni, akik az EVA
hatálya alá tartoznak.
Február 1-jén lép hatályba az a rendelkezés, amely megtiltja a bankszámla nyitására kötelezett adózóknak a 250 ezer forintot meghaladó
ügyleti ellenérték készpénzben történő megfizetését. Azokra, akik ezt
nem tartják be, ügyletenként a 250
ezer forint összeghatárt túllépő kifizetés értékének 20 százalékával megegyező összegű mulasztási bírságot
szab ki az adóhatóság.
***
A bankszámlanyitás nem új kötelezettség, február 1-jétől csupán ennek adókötelezettségként való nevesítése történt meg. Az áfa fizetésére
kötelezett magánszemélyek és egyéni
vállalkozók 200 ezer forintig, a nem
magánszemély adózók 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal
sújthatók, ha nem tesznek eleget
pénzforgalmi bankszámlanyitási (és
fenntartási) kötelezettségüknek.
***
A 250 ezer forintos készpénzes
korlátozás kizárólag a vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódó, vagy
azt szolgáló ügyletekre vonatkozik.
A 250 ezer forintos ellenérték az általános forgalmi adóval együtt
számítandó. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket együtt kell számítani.
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Az ugyancsak február elsejétől
hatályos standolási szabályok szerint
a röviditalokról nyilvántartást kell
vezetniük a vendéglátóipari vállalkozásoknak. Ez nem vonatkozik a
sörre, a borra, a pezsgőre és a köztes
alkoholtermékekre.
***
A készletforgalmi nyilvántartás
körébe tartozó italokra vonatkozólag összesítetten – azaz nem
„választékonként“ – legalább egy
tizedesjegy pontossággal, literben
rögzíteni kell: az adott napi nyitókészletet; az adott napon beszerzett mennyiséget; adott napon értékesített mennyiséget és az adott napi zárókészletet.
***
A készlet számbavétele történhet
úgynevezett standmércével, de, ha a
vendéglátó a napi értékesítés és beszerzés pontos adatával rendelkezik,
akkor a mennyiség meghatározása
egyszerű számításos módszerrel is elvégezhető.
Mivel a jogszabály megengedi a
tényleges mennyiségtől a plusz-mínusz 5 százalékos eltérést, így ez a
módszer nem növeli a büntethetőséget és a termék minősége sem romlik, mert nem szükséges a terméket
mérőpohárba tölteni.
***
Jelentős változásokkal kell szembenézniük az EVA-soknak is. Bár ők
költséget nem számolnak el, a parlament által az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról december 1jén elfogadott törvény szerint február
1-jétől meg kell őrizniük a beszerzéseikhez kapcsolódó számlákat is. Aki
számlatartási kötelezettségét megsérti, az áru, valamint az igénybe vett
szolgáltatás értékének 20 százalékáig
terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
Az intézkedés a gazdaság kifehérítését szolgálja.
Az adórevizorok az EVA-zók ellenőr-

beruházás eredményeként a begyűjtött hulladéknak csak 35 – 40 százaléka kerül majd lerakásra, köszönhetően a mechanikai és biológiai hulladékkezelésnek, az utóválogatásnak és
a komposztálásnak. A hulladéklerakókban felszabaduló, a szervesanyagok bomlásából képződő gázokat többek között fűtésre használják
fel.
A rendszer része lesz a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése is. A 106 településen közel 500 szelektív
hulladékgyűjtő szigetet, 9 hulladékudvart építenek, ahol lakosok
leadhatják a háztartási veszélyes
hulladékokat.
A két hulladékkezelő központ
más funkciót is ellát majd, oktatási központként is működnek,
s nyitottak lesznek az érdeklődők
előtt.
Az új regionális hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése
egyben minden eddigi, a térségben működő elavult, régi hulladéklerakó bezárását és felszámolását is jelenti.
A napokban a lakókhoz kerülő kiadvány az új rendszer bemutatása
mellett tartalmazza azokat az információkat, többek között címeket,
telefonszámokat, ahová az érdeklődők a témával kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak. A most megjelentett kiadvány csak az első a sorban,
újabbak követik majd, amiből lépésről-lépésre nyomon követhetik a program megvalósulását.
-jbzésekor valószínűleg nem tudják
majd pontosan megállapítani, hogy az
adózónak hány számlát kellett volna
megőriznie. Szakértők szerint azonban nem is az evázók ellenőrzésekor
„bukik“ majd ki a mulasztás, hanem a
kapcsolódó vizsgálatoknál. Vagyis,
ha valamely vizsgálat során kiderül,
hogy valaki EVA-zó számára értékesített valamilyen árut, vagy szolgáltatást, ellenőrizhetik, hogy az EVA-s
megtartotta-e a számlát.
***
A számlaadást ugyanakkor a
szankciók szigorításával ösztönzi a
törvény: a nyugta-, számlaadási
kötelezettségét elmulasztó alkalmazott, képviselő, magánszemély közvetlen vezetője is – 500 ezer forintig terjedő – mulasztási bírsággal
sújtható.
***
Az EVA-körbe tartozókat érintő
szigorítás az is, hogy február 1-jétől –
az egyéni vállalkozók kivételével –
nekik is meg kell fizetniük a vagyoni
típusú cégautóadót (az adó mértéke
1.600 köbcentiméter hengerűrtartalomig havi 7.000 forint, afelett havi
15.000 forint, amit negyedévente, a
negyedévet követő hónap 20. napjáig
kell bevallani és megfizetni).
***
Az új, vagyoni típusú cégautó-adót
a kizárólag üzleti célból üzemeltetett
autók után is fizetni kell. Az adót nem
csak a cégautók tulajdonosainak, hanem magánszemélyeknek is meg kell
fizetniük, ha az autót üzleti célra
használják, és tételes költségelszámolást akarnak alkalmazni. Ha azonban
valaki belföldi kiküldetési rendelvénnyel utazik üzleti céllal, és csak a
jogszabályban meghatározott költséget kíván elszámolni, nem kell adóznia.
***
Február 1-jén lép életbe az a szabály
is, ami szerint 15 százalékos adót kell
fizetniük költségtérítésük után az országgyűlési képviselőknek, de ugyanez vonatkozik ezentúl a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre is.
Forrás: MTI

Kedvez az időjárás a munkáknak

Tisztítják az árkokat
Az elmúlt években Gödöllőn nagy
hangsúlyt helyezett az önkormányzat a csapadékvíz-elevezető rendszer
korszerűsítésére, a meglévő csatornák, árkok karbantartására. Fontos

volítását. A munkálatokat a Szabadság út mellett a Duna utca és az
Arany János utca közötti szakaszon
végzik el. Emellett tovább folytatják
az észlelt úthibák javítását, s ameny-

azonban, hogy a nem városi kezelésben lévő utak mentén kialakított árkok is rendben legyenek. Ilyen például a 3-as számú főút melletti árok,
aminek a rendbetételét a napokban
kezdte meg a VÜSZI. Az utat kezelő
Magyar Közút Kht-vel egyeztetve
végzik el a takarítást, valamint az
árokban kinőtt bokrok és fák eltá-

nyiben marad a kedvező időjárás és
nem lesznek lefagyások, folytatják a
stabilizált földutak karbantartási
munkáit.
A biztonságos közlekedés érdekében
minden hajnalban elvégzik az útellenőrzéseket, és ha szükséges, a csúszásmentesítést.
-jbFotó: ta

Szervezik a munkabeszüntetést

Nem sikerült megegyezni
Hamarosan elkezdik szervezni
a BKV dolgozók
februári
sztrájkját, mivel lapzártánkig
nem sikerült megegyezni a
szakszervezeteknek és a BKV
Zrt. vezetésének.
A múlt héten a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ) javaslatcsomagot nyújtott be a BKV menedzsmentjének, amelyben többek között a
HÉV kiszervezésének leállítását kérték, valamint, hogy a cég holdinggá
történő átalakítását átmenetileg vegyék le a napirendről és dolgozzanak
ki az érintett szakszervezetek bevonásával más alternatívát. A VTDSZSZ
felszólította a cégvezetést, hogy dolgozzanak ki március 1-jéig egy olyan
közép és hosszú távú finanszírozási
programot, amely igazolhatóan, és
kétséget kizáróan alkalmas a BKV
Zrt. folyamatos, veszteségmentes működtetésére. A szakszervezetek továbbá nehezményezik, hogy nem tudni

pontosan, hányan és milyen munkakörben maradnának a HÉV-nél.
A szakszervezetek javaslatait a
BKV menedzsmentje nem fogadta el,
kiadott közleményükben úgy fogalmaztak: „A BKV Zrt-nek folytatnia
kell – a szeptember elején nyilvánosságra hozott stratégiának megfelelően – a vállalat átalakításának irányába tett lépéseket, hiszen ez a hoszszú távú érdeke a társaság vezetésének, dolgozóinak és az érdekképviseleteknek egyaránt. Az átalakítás
előkészítése tervszerűen, a szakszervezeteknek előre bemutatott ütemterv
szerint zajlik.”
Gulyás Attila, a VTDSZSZ elnökhelyettese a sajtót úgy tájékoztatta,
hamarosan elkezdődnek a szakszervezetek között az egyeztetések az
esetleges februári munkabeszüntetésről, amely elsősorban a közlekedési
társaság kötöttpályás ágazatait érintené. Ez azt jelenti, hogy leállhat a metró, a HÉV, a villamos és a trolibusz is
a sztrájk alatt.

Nem enged a MÁV vezetése

Újabb tárgyalások
Eredménytelenül zárultak a legutóbbi
tárgyalások a Vasúti Dolgozók Szabad
Szakszervezete (VDSZSZ) és a MÁVtársaságok képviselői között a szakszervezet sztrájkköveteléseiről. Az egyeztetést február 10-én folytatják, de a szakszervezet már bejelentette, ha a tárgyalások így mennek tovább, folytatják a
sztrájkot.
Bárány Balázs, a VDSZSZ alelnöke kijelentette, továbbra is követelik, hogy
kapjon minden vasutas 250 ezer forintot
a MÁV Cargo privatizációs bevételéből, továbbá 10 százalék kiszervezési
pótlékot kérne a leányvállalatoknál
visszamenőleg, illetve 2009-re 7 százalékos bérfejlesztésre tartanak igényt. A
szakszervezeti vezető felhívta a figyelmet a VDSZSZ MÁV-START választmánya határozatára, amelyben felszólították a menedzsmentet, hogy változtas-
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son eddigi destruktív magatartásán,
mert ha a követeléseket nem teljesítik,
akkor az eddig alkalmazott, térben és
időben gördülő sztrájk – új taktikai elemekkel – folytatódik. A választmány elfogadhatatlannak tartja a MÁV-START
Zrt. vezetésének a kiszervezéssel kapcsolatos, valamint a 2008. évi, illetve a
2009. évi bérkövetelésekkel szemben
tanúsított magatartását, s a leghatározottabban visszautasítja a munkáltató ismételt provokatív lépését, amellyel a 2009.
év tekintetében mindösszesen 4,1 százalékos bérfejlesztést kíván egyoldalúan
végrehajtani, úgy, hogy a vitatott követelésekben a megállapodásra még csak
kísérletet sem tesz.
A MÁV Zrt. részéről erre úgy reagáltak:
álláspontjuk nem változott, sem gazdasági, sem jogi lehetőségük nincs arra,
hogy a követeléseket teljesítsék.
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Végső búcsú gödöllő díszpolgárától

nősítéssel avattak orvossá. A diploma átvétele előtt már eldöntötted, hogy gödöllői
körzeti orvos leszel.
Követed az azóta legendássá nőtt
Berente Istvánt, Gáll Bélát és Makra
Lászlót, csatlakozol hozzájuk Te is.
Mindez közel 54 éve történt.
A Rád annyira jellemző csendes
empátia, melyet a papi hivatásban is
tudtál volna hasznosítani, most betegeid javát szolgálta.
A szorgalmas munka, mely akkoriban szünet nélkül, folyamatosan
folyt, meghozta a gyümölcsét. A városban egy 8 tagú, erős orvos csapat
dolgozott, melynek egyik oszlopa Te
voltál, s most utolsóként hagytad el
betegeidet. Együttműködésünk is akkortól datálódik.
Munkád során az elismerések ideje
is elérkezett. 1980-ban Kiváló Orvos
lettél, ami nem kis dolog volt akkoriban, 2001-ben a Város Díszpolgára
– elsőként az orvosok közül –, majd

Dr. Vámos János (1930 -2009)
(folytatás az 1. oldalról)

A megszokottnál személyesebb hangvételű búcsúztatáson a perjel úr megemlékezett azokról az időkről is, amikor a nagy tiszteletnek örvendő családorvos még a papi hivatásra készülve a rend iskolájában tanult, kiemelte azt a segítséget, amit azt követően nyújtott a rendnek, miután ismét megkapták a lehetőséget a működésre.
A város vezetése nevében dr. Gémesi György mondott búcsúbeszédet
egykori orvostársa ravatalánál, aki a
gödöllői közéletben is jelentős munkát vállalt. „Magadat nem kímélve
szó szerint éjjel és nappal, vasárnap
és ünnepnap, hóban, sárban, fagyban
mentél és gyógyítottad a gödöllőieket
több mint ötven éven keresztül. Nagy
gyakorlatod és tudásod ellenére mindig újat és újat tanultál. Fiatalokat
meghazudtoló lelkesedéssel voltál
nyitott és fogékony a tudás megszer-

zésére. Igazi családorvos voltál, egy
nagy gödöllői orvosgeneráció utolsó
mohikánja. Orvosi hivatásod mellett
közel húszévi közéleti munkával is
szolgáltad Gödöllő városát. Ezekben
az években együttes munkánk eredményeként szép sikereket könyvelhettünk el. Az utolsó pillanatig együtt
éltél, lélegeztél a várossal. Ott voltál
mindenütt és segítettél a nehéz döntések meghozatalában” – emlékezett
vissza a polgármester.
A Magyar Orvosi Kamara, a Gödöllői Orvos Klub, a kollégák és barátok nevében dr. Farkas Iván búcsúzott:
„Szomorú ok késztet bennünket
ezen a délelőttön itt összegyűlni. Elhunyt dr Vámos János, városunk
Díszpolgára, a félszázadnál hosszabb
időt hivatásának szentelő orvos, kolléga, barát.
Tudtuk, hogy közeleg az elkerülhetetlen vég, mégis amikor visszafordíthatatlanná, ténnyé vált az eddigi
feltételezés, döbbenten álltunk. „Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt
hagyott minket magunkra”. Törékeny, megszokott alakja nem fog feltűnni útközben a városban, a rendelőben. „Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya” Jancsikám!
Több mint 40 éve ismertelek, hiszen
magam is régóta álltam, állok kapcsolatban Veled és szeretett városoddal.
A mátraaljai kis faluból, Adácsról a
gödöllői Premontrei Gimnáziumba
vezetett sorsod. A kezdeti hezitálás
után a papi-tanári pálya helyett az
ugyancsak az emberek javát szolgáló
orvosi hivatást választottad. A taníttatásodért nagy áldozatot vállaló szüleid örömére 1955-ben cum laude mi-

Kisebb parlament, kisebb képviselő-testület?

Lumniczer-díjas. Azután a betegség,
az első, majd a második szívműtét.
Felgyógyulásaid után, melyekben szerető családod is nagy szerepet játszott,
a lehető leghamarabb a munkába,

betegeidhez siettél. Elsősorban a hited és az akaratod késztethet minket
csodálatra. El sem tudtad képzelni
életedet munka, betegeid nélkül. Legfeljebb a háziorvosi gyakorlatot az
angiológiára cserélted, némi átképzés
után.
Azután ismét jelentkezett a betegség, de Te csak dolgoztál amíg tudtál.
Több mint fél évszázadot töltöttél a
pályán. Szerencsés város Gödöllő,
mert rövid 75 év alatt 3 aranydiplomás orvost is tudott felmutatni: Tegze
Lajost, Szanathy Júliát és Téged, aki
most itt hagytál bennünket.
Requiescat in pace!
Nyugodj békében.
Mi, akik most fájdalommal álljuk
körül koporsódat, megőrizzük emlékedet. Képességeink szerint megkíséreljük orvosi és emberi példádat követni. Isten nyugosztaljon!”
A családtagok, barátok és tisztelők
sokasága a lélekharang hangja mellett
kísérték végső nyughelyére dr. Vámos Jánost.

Emelésekre és adó átrendezésekre készül a kormány

Átalakítások minden szinten Kezdhetünk számolni: mi mennyi?
(folytatás az 1. oldalról)
A tervek szerint a 25 ezer 941 önkormányzati képviselő helyett 13 ezer
576 lenne, a fővárosi és az összes megyei közgyűlésben dolgozó 901 fő
pedig 489-re csökkenne.
Információink szerint egy Gödöllő
nagyságú település esetében ez azt jelentené, hogy a jelenlegi huszonnégy
képviselő és a polgármester helyett

mindössze tizenhárom vagy tizenöt
fős testület hozná meg a döntéseket.
A kormány azt is kezdeményezi,
hogy kétezer lakónál kisebb településeken csak társadalmi megbízatású
polgármesterek lehessenek. A kétezer
és ötezer fő közti településeken ez
választható lehetőség, efelett pedig
kizárólag főállású településvezetőt lehetne választani.
-bj-

Az elképzelésekről megkérdeztük Gémesi György polgármestert, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnökét, aki elmondta, a MÖSZ a
hét országos önkormányzati érdekszövetséggel együtt már korábban állást
foglalt abban, hogy partner a takarékosabb működésben, aminek az egyik
lehetősége az önkormányzati képviselők számának csökkentése.
Ezt azonban csak a parlamenti képviselők létszámának csökkentésével
együtt tartják elfogadhatónak. Az önkormányzati szövetségek átlagosan 20
százalékos csökkentést javasoltak, amit nyilván differenciálni kell, hiszen a
kistelepüléseknél, ahol például 5 fős, tiszteletdíj nélkül dolgozó testület
működik, nem érhető el megtakarítás. Viszont a megyék, a megyei jogú városok, a fővárosi és a kerületek és főváros esetében igen.
A parlamenti képviselők számának csökkentéséről kijelentette: mind a csökkentést, mind az egyfordulós listás szavazás bevezetését támogatják, az önkormányzatok esetében pedig a megyei és a helyi önkormányzatoknál a területi alapon történő, lista nélküli választást.
A polgármesterek jogállásával kapcsolatosan Gémesi György kifejtette,
szükségesnek tartja átgondolni a lakosságszám határokat, egy 2000 fős település esetében ugyanis már olyan sok feladata van a polgármesternek, ami
biztos, hogy nem oldható meg társadalmi megbízatású polgármesterrel.
Csak abban az esetben, ha a feladatokat csökkentik. Akkor viszont másnak
kell ellátnia azokat, ami viszont nem lehetséges pénz nélkül.
Véleménye szerint ez csak sokkal kisebb települések esetében valósítható
meg, de mint mondta, jelenleg is van érvényben lévő szabályozás, ami arra
vonatkozik, mely településeken lehet a polgármester társadalmi megbízatású, és hol főállású.
Erről szólva kijelentette, partnerek ennek a szabályozásnak az átgondolásában. Annak a megfontolására is lát lehetőséget, hogy a polgármesterek
ne lehessenek országgyűlési képviselők.
Mint mondta, a javaslatok többi részéről még korai lenne véleményt nyilvánítani, erre majd akkor lát lehetőséget, ha nem csak elképzelés, hanem a
jogszabálytervezet kerülhet az érintettek elé.

Valamennyi családban megkezdődött a számolás, ha elfogadják azokat az elképzeléseket, amik a válságkezelés kapcsán napvilágra kerültek, mennyi
marad a pénztárcában, miért
fizetünk többet, miért kevesebbet. Az elmúlt napok legnagyobb vihara a családi pótlék
rendszerének átalakítása körül
dúlt, de emellett számos bejelentés adott és ad okot a fejtörésre, hogyan, mi után, és menynyit fizetünk a jövőben.
A tervek szerint bruttósítanák a családi pótlékot, ami a gyakorlatban várhatóan azt jelenti majd, hogy ez a juttatás adóterhet nem viselő járandósággá válik, amit adóbevalláskor hozzá kell számolni az összes jövedelemhez, de a rá eső adót nem kell megfizetni. Ezt konkrétabban úgy fogalmazhatjuk meg, hogy önmagában
adómentes maradna, de más jövedelemmel együtt szerepelnie kellene a
személyi jövedelemadó-bevallásban.
Ha tehát valaki úgy kap családi pótlékot, hogy mellette más jövedelme is
van, akkor ezt a járandóságot hozzászámolják a jövedelméhez, és emiatt
– bár a családi pótlék összegére jutó
adót levonják adókötelezettségéből –
magasabb adókulcs alá esik bevételének egy része. Ez főleg azokban a
többgyermekes családokban jelent
majd jelentős jövedelemcsökkenést,
ahol a szülők dolgoznak.
Ezzel párhuzamosan várhatóan feljebb emelik a személyi jövedelemadó
alsó, 18 százalékos kulcsának jelenleg 1,7 millió forintos sávhatárát. Az
adó- és tb-járulékrendszerre vonatkozó tervek között szerepel, hogy az
utóbbit valószínűleg mindenkinél
csökkentik, de lesznek olyan csopor-

változhat. Kormányzati számítások
szerint egyszázalékos ÁFA-kulcs
emelésnek 70-80 milliárd forint az államháztartási hatása. A tervek szerint
a vagyonadóba olvadna az építménys a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és a luxusadó, az építmény- és telekadót az alapterület
alapján vetnék ki. A szakemberek
szerint azonban ez a legigazságtalanabb felmerülő lehetőségek közül.
Egy-egy ingatlan értéke ugyanis nemcsak annak alapterületén, hanem számos más tényezőn – a korán, az állapotán, az elhelyezkedésén – is múlik.
Az új adócsomag részeként a közeljövőben megszűnik a lakásépítés államilag finanszírozott kamattámogatása, és jelentősen szűkítik a laUgyanannyi négyzetméter, ugyanannyi adó?
kásépítési kedvezmény (az úgynevezett szocpol) jogosultsági körét is.
Kiszivárgott hírek
szerint a lakáshitelek állami kamattámogatását
megszüntetik,
a
másik kedvezőtlen
változás pedig az
lenne, hogy a lakásépítési kedvezmény a jövőben
csak a szociális segélyben részesütok, amelyek célzottan további köny- lőknek járna, vagyis a kormány csak a
nyítést kaphatnak. A szeptemberben legszegényebbek otthonteremtését tábenyújtott, majd visszavont adótör- mogatná.
vény-javaslatban a célzott járulék- Több tervezett módosítás sorsa azoncsökkentés mértéke 5 százalék volt.
ban egyelőre igen kérdésesnek tűnik.
Egyes információk szerint a téte- Ismeretes: a járulékok és a személyi
les, 1950 forintos egészségügyi hoz- jövedelemadó csökkentésének forrázájárulás 2-3 szorosára, 5-6 ezer fo- sát a kormány többek között az ÁFA
rintra emelkedne, a 20 százalékos megemelésével kívánja előteremÁFA-kulcs pedig 22-24 százalékra teni.
-bj-
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Kirchhofer Józsefet köszöntötték

90. születésnap
Több mint 1700 sportolót edzett, versenyzői több mint 100
magyar bajnoki címet szereztek – ez a két adat is jellemezhetné Kirchhofer Józsefet, Csosza tanár urat, Gödöllő város
díszpolgárát, akit 90. születésnapja alkalmából köszöntöttek
a premontrei gimnáziumban
január 28-án.

De az esemény, melyre a rá jellemző
szeretetteljes mosollyal érkezett, és
amelyről ugyanilyen mosollyal távozott silteres sapkája alatt, sokkal többről mesélt. Mesélt arról az emberről,
akiről már életében sportegyesületet
neveztek el. Mesélt a rá megbecsüléssel emlékező a tanítványokról, akik,
bár különböző generációkat képviseltek, megjelenésükben, kiállásukban
egyből elárulták, hogy a sportok királynőjével jártak jegyben a Gödöllői
Egyetemi Atlétikai Club színeiben.
Népdal és szavalat köszöntötte a
kiváló pedagógust, akit Ötvös Károllyal és Benkó Tiborral említenek

egy lapon, akik még őket is ismerték.
A fél évszázados pályafutás alatt Gödöllő szimbólumává vált Kirchhofer
József, ahogy Pintér Zoltán alpolgármester mindenki szívéből szólt az
ünnepelthez.
A Kirchhofer József Sport Egyesület szervezésében rendezett születésnapi esten egy archív videofelvétel
lejátszásának köszönhetően fél órán
át ott éreztük magunkat a tornateremben,
ahol a 80-as években
alapozó edzést tartottak a sportolók. Csosza tanár úr – aki maga is a legkülönbözőbb sportágakban
ért el kimagasló
eredményeket, ennek
köszönhetően irigylésre méltó testi felépítéssel is rendelkezett – olyan kézmozdulatokkal dirigált, mint a legutóbbi bécsi újévi koncert karmestere.
S ha már a képeket előhívták, legyen szabad a krónikásnak a két évtizede lejegyzett soraiból is idézni, miként emlékezett vissza Csosza tanár
úr diákkorára.
„– Sportpályafutásom Ötvös Károly testnevelő tanárommal és Kömlei Károly edzőmmel kezdődött.
1930-ban léptem az ötödik osztályba
és a premontrei gimnáziumba. Iskolámban szerették a testnevelést, sőt:
pártolták. A budapesti országos középiskolás-bajnokságra az egész gimnázium felutazott egy kibérelt villamo-

son. Messziről lehetett hallani buzdításukat, mert már azzal érkeztek a pályára.
– Az osztályomban sportfelelős
voltam, és többek között gerelydobásban képviseltem a gödöllői színeket. Színeket? Akkor ezt komolyan
vették. Olyannyira, hogy az érettségin
a növendékek sportérmeit, díjait is kiállították a vizsgabizottság előtt. Félreértés ne essék, a befolyásolás szándéka nélkül tették ezt. Úgy vélték, ez
is része az iskolai életnek. Az én vizsgámon – mivel akkor még szabad bejáratú volt az érettségi – ott szurkol-

Kirchhofer Józsefet születésnapján
Gémesi György az edző otthonában
köszöntötte.

tak mögöttem azok is, akik a versenyeken szorítottak értem.”
Az írás abból az alkalomból született,
hogy Kirchhofer József 1986-ban elnyerte a Magyar Atlétikai Szövetség által alapított Magyar Atlétikáért kitüntetés arany fokozatát. Ahogy akkor, úgy
most sem maradunk adósok a tanár úr
becenevének magyarázatával. „Kirchoffer József közismerten nem szereti a focit. Középiskolás korában
azonban kergetnie kellett a bőrt, beállt hát kapusnak. Hol a bal, hol a
jobb sarokba engedte be a lövéseket.
A kor ismert spanyol kapusáról nevezték el Csoszának. Így ismeri a királynő magyarországi népe.”

Január 30-án, a 130 évvel ezelőtt született Hajós Alfrédra emlékeztek meg az oktatási intézmény tanárai
és diákjai. A megemlékezésen többek között részt vett
Pintér Zoltán alpolgármester, dr. Jakabházyné Mező
Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára és Vörös Zsuzsa olimpiai aranyérmes öttusázó.
A hagyományoknak megfelelően az idén is sor került

az osztályok közötti szellemi vetélkedőre, majd a
meghívott vendégek és a diákok megkoszorúzták a
Hajós emlékművet.
Ezt követően Zsembery Tamásné Simics Judit, 89szeres válogatott, Európa bajnok, olimpiai második
helyezett válogatott kézilabdázó, az iskola testnevelő tanára beszélgetett Vörös Zsuzsa öttusázóval,
akitől az iskola tanulói is bátran kérdeztek a sportolók mindennapi életéről.
Fotó: Reményi Krisztián

Az elmúlt hetekben megszaporodtak
városunkban az olyan cselekmények, amiknek célja, hogy pénzt
csaljanak ki az itt élőktől. Kíváncsiak voltunk, van-e ilyen tapasztalata
olvasóink-nak, s tettük fel a kérdést:
– Ön esett már csalók áldozatául?
„Szerencsére én mindig odafigyelek,
ezért eddig még nem sikerült behúzni
senkinek sem a csőbe. A múltkor
azonban magam is meglepődtem,
amikor egy ismerősömről kiderült,
hogy úgy vásárolt fényképezőgépet,
hogy az utcán leszólította valaki.
Persze hogy a gép nem működött.
Később ő sem értette, hogy mehetett
bele egy ilyen vásárlásba, hogy
számla, garancia nélkül vesz meg
egy műszaki cikket…”
V. S.
„…Nem véletlen, hogy az ilyen csalók általában az idős embereket vá-

lasztják ki, akik nincsenek tisztában a
hivatalos eljárási rendekkel, és nagyon hiszékenyek – tisztelet a kivételnek. Persze, sokat tehetnének az ilyen
emberek védelmében a családtagok,
barátok, szomszédok is. A mi utcánkban két egyedül élő idős néni is van,
és a szomszédok mindig odafigyelnek
arra, hogy ha ilyen esetről hallanak,
akkor figyelmeztessék őket, de még
arra is, hogy ha idegent látnak becsengetni, bemenni hozzájuk, akkor
azonnal átszalad valaki, hogy minden rendben van-e. …”
Lantosné
„Én nem is értem ezeknek az embereknek a gondolkodását. Nem tudom,
honnan veszik az ötleteiket. Egyébként nem csak a becsapott embereknek kellemetlen ez a dolog, hanem
azoknak is, akik olyan jellegű munkákat végeznek, aminek során be
kell, hogy engedjék őket a kapun
vagy a házba. A múlt nyáron a mi utcánkban két férfinek igencsak meggyűlt a baja az ilyen esetek miatt a

Kedves Olvasóink!
AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN NAGYON SOK PANASZ ÉRKEZETT
SZERKESZTŐSÉGÜNKBE, HOGY LAPUNK NEM JUTOTT EL AZ
OLVASÓKHOZ. MIVEL A PROBLÉMÁKAT MÁSHOGY NEM TUDTUK
ORVOSOLNI, EZÉRT JANUÁRTÓL MÁS TERJESZTŐVEL DOLGOZUNK,
LAPUNK A MAGYAR POSTA SEGÍTSÉGÉVEL JUT EL ÖNÖKHÖZ.
A Gödöllői Szolgálatot szerda reggeltől péntek délig juttatják el
valamennyi, Gödöllő belterületén lévő ingatlanba.
A SZERDAI MEGJELENÉS MIATT A HIRDETÉSEK ÉS HIRDETMÉNYEK
LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE A MEGJELENÉST MEGELŐZŐ
HÉT PÉNTEK 12 ÓRA.
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy amennyiben legkésőbb pénteken
nem kapják meg a lapot, azt a lehető legrövidebb időn belül jelezzék
szerkesztőségünknek a 06-20/525-5366–os telefonon (kedd
kivételével), vagy e-mailben: a godolloiszolgalat@gmail.com címen.
***

TÁJÉKOZTAJUK A TISZTELT OLVASÓKAT, HOGY
2009. FEBRUÁR 9-ÉN ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNK
TECHNIKAI OKOK MIATT ZÁRVA TART!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
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A hét kérdése
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Közélet

lakókkal, akik majdnem rendőrt hívtak , pedig ők tényleg a villanyórákat
jöttek ellenőrizni…”
Tóth András
„Nemrég szemtanúja voltam, amikor
egy idős néni gondolkodás nélkül
elővette a pénztárcáját, mert egy
rosszarcú nő megkérte, hogy váltson
neki fel pénzt. Azután persze kikapta
a kezéből és megpróbált vele elszaladni. Pillanatok alatt történt az
egész. Csoda, hogy három fiatalember utána futott és elkapták, majd kihívták a rendőrséget. Szegény néni
rosszul lett, mentőt kellett hívni hozzá. Neki meg sem fordult a fejében,
hogy meg akarják lopni, úgy gondolta, segít, ha felváltja a pénzt. Nagyon
sajnáltam szegényt…”
Simonné
A HÉT KÉRDÉSE
– Ön egyet ért-e azzal, hogy
kisebb létszámú legyen a parlament és kevesebb legyen az
önkormányzati képviselő?

Rendőrségi hírek

Nem vigyázunk eléggé
Sajnos a sorozatos felhívások ellenére minden héten akad több olyan
járművezető, aki jól látható helyen, az
utastérben hagyja táskáját, értékeit.
Az elmúlt napokban a térségben több,
ilyen okból elkövetett gépkocsi feltörés történt. Galgamácsán egy gépkocsi jobb első ablakát törte be ismeretlen elkövető és a jobb első ülés
alatt hagyott női táskát lopta el, melyben személyes iratok, készpénz és
mobiltelefon volt.
Pécelen szintén egy autó jobb első
szélvédőjét törte be ismeretlen személy, majd ellopta az autó utasterében hagyott női táskát, melyben a
személyes iratok és készpénz volt,
Mogyoródon pedig egy női hátizsákot
loptak el, iratokkal és készpénzzel,
szintén egy gépkocsi utasteréből.

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
Kölcsönadtam 800.000 Ft-ot egy ismerősömnek, aki a megadott határidőre nem fizette azt vissza.
Igaz, hogy 2009. január 1-jétől kizárólag fizetési meghagyás útján
érvényesíthetem a követelésemet?
Mivel 800.000 Ft-ról van szó, ezért a
válasz igen. 2009. január 1-jétől
ugyanis az egymillió forintot meg
nem haladó pénz illetve dolog kiadására irányuló lejárt követelések peres
úton nem, kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetők, a tavalyi kétszázezer forintos összeghatárhoz képest. Ezzel egy időben megváltozott a fizetési meghagyás formanyomtatványa is, amennyiben a lejárt
követelésünket már nemcsak forintban, hanem euróban is feltüntethetjük
rajta. 2009. július 1-jétől pedig lehetőség lesz a fizetési meghagyás iránti
kérelmet elektronikus úton is benyújtani, mely esetben a bíróság a jelenlegi 15 nap helyett legfeljebb 3 nap
alatt fogja elintézni a fizetési meghagyás kibocsátását automatikus feldolgozás keretében.
Mostanában sokat hallani a „kisértékű perekről”. A kérdésem az,
hogy mit kell tudni erről a performáról?

Az elmúlt hétvégén több gépkocsi
rongálás is történt. Január 30-a és 31-e
között Veresegyházon, a Budapesti
úton öntöttek le ismeretlen maró
anyaggal egy járművet. Az okozott
kár körülbelül 600 ezer forint. Január
31-én a reggeli órákban Aszódon is
leöntöttek egy személyautót, az okozott kár 300 ezer forint.
Február 1-jén Mogyoródon, a Gödöllői úton rongáltak meg két lezárt
állapotban parkoló személygépkocsit.
Mint kiderült, két budapesti fiatalember ittasan, szórakozásból rúgta le a
az autók tükreit, lámpáit. Ezzel összesen körülbelül 600 ezer forint kárt
okoztak. Ellenük nagyobb kár okozó
rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás.
-grk-

Ezt az új pertípust 2009. január 1-jétől a Polgári Perrendtartás vezette be
abból a célból, hogy bizonyos eljárások gyorsabban, egyszerűbben záródjanak le. Akkor kell alkalmazni a kisértékű perekre vonatkozó szabályokat, amikor – az előző kérdésben már
érintett – fizetési meghagyással
szemben a kötelezett ellentmondással
élt, és a követelés összege nem haladja meg az egymillió forintot. A kisértékű perekre vonatkozó szabályok
időben korlátozzák például a bizonyítási indítványok, viszontkereset és a
beszámítási kifogás előterjesztését, a
keresetváltoztatást, valamint szűkebb
körben van lehetőség a fellebbezésre.
Ezek a szabályok azt kívánják elősegíteni, hogy az eljárás minél rövidebb
idő alatt befejeződhessen.
Hitelt vettem fel, azonban nem tudtam a havi törlesztő részleteket fizetni, ezért lefoglalták az ingatlanomat. Igaz, hogy az interneten fogják elárverezni a házamat?
Részben igen, ugyanis a végrehajtási
eljárás szabályai módosultak. Tavaly
a lefoglalt ingatlanokat árverésen,
nyilvános pályázaton, és árverésen
kívüli eladás mellett értékesítették a
bírósági végrehajtók. 2009. január 1jével azonban megszűnt a nyilvános
pályázat, az árverés azonban egy
komplexebb értékesítési formává
vált. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanra
többféle módon is lehet vételi ajánlatot tenni: először a világhálóra kerül
fel egy hirdetmény az ingatlanról,
melyre egy hónapon keresztül lehet
elektronikus úton ajánlatokat tenni,
ezt követően az árverés napján és helyén az eddig is megszokott módon
személyesen megjelenve szóban lehet
licitálni.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai

2009. február 4.

Gödöllői Iparművészeti Műhely

Tanfolyamok vonzásában
A GIM (Gödöllői Iparművészeti Műhely) 1998-ban alakult, a városban és a környéken élő hivatásos, országosan és nemzetközileg elismert iparművészek csoportosulásaként. A Műhely célja a
századfordulón létrejött, európai hírű Gödöllői Művésztelep
szellemiségének, művészeti hagyományainak továbbéltetése,
megismertetése a kortárs művészetben, a kultúra, az oktatás és
a nemzetközi kapcsolatok területén. Emellett a GIM-ház működésének szerves részét képezi a széles körű – és a hagyományokra épülő – iparművészeti oktatási program (gobelin- és szőnyegszövés, kerámia, rajz, festészet stb.) is, mely igen népszerű a
fiatalabb korosztály, de a középgeneráció körében is. Erről beszélgettünk Hidasi Zsófi textiltervezővel, a márciusban induló, új
textiltechnikák tanfolyam művészeti vezetőjével, aki maga is
„diákoskodott” még pár évvel ezelőtt a GIM-házban.
– Tanulóból lett oktató. Hogyan került kapcsolatba a műhellyel?
– Már gyermekkoromban nagyon
érdekelt a rajz, a szövés. Egy ismerősöm ajánlotta, hogy látogassak el a
Gödöllői Iparművészeti Műhelybe,
ahol művészeti oktatással is foglalkoznak. Amikor először ott jártam,
azonnal megfogott az a légkör, ami
ott uralkodott és uralkodik a mai napig is. Mindenki nagyon sokat segített a kezdetektől fogva; rengeteget
köszönhetek Farkas Évának, Katona Szabó Erzsébetnek és Remsey
Flórának azért, hogy egyengették a
pályámat.
– Mi az, amit – a nyilvánvaló
kézműves technikák elsajátítása
mellett – fontosnak érez, a műhelyre jellemzőnek, mivel gazdagodott
az ott eltöltött évek során?
– Megismertettek egy olyan szemléletmóddal, illetve olyan hozzáállással, amely azóta is meghatározza művészeti tevékenységemet, a hagyományosabb technikák alkalmazása
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révén olyan műveket szeretnék tervezni, amelyek a XXI. század elvárásainak is tökéletesen megfelelnek.
Mindezt természetesen a műhelyben
lévő szellemiség hatására igyekszem
megvalósítani.
Öltözékeim kialakításakor szívesen használok különféle kézi textiltechnikákat, amelyeket mai átiratban,
újszerű anyagokkal társítva alkalmazok. A márciusban Münchenben nyíló
nemzetközi kiállításon szereplő diplomaöltözékeim is erre a gondolatra
épültek.
– Textiltervező szakon végzett a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Ezen időszak alatt sem távolodott el a GIM-háztól?
– Nem, mert az egyetem alatt is
folyamatosan tartottuk a kapcsolatot.
Egyszer pedig Katona Szabó Erzsébet
megkérdezte, hogy nem lenne-e kedvem művészeti vezetőként részt venni
a műhelyben zajló oktatási programban. Természetesen örömmel tettem
eleget a felkérésnek.

– Ön a legfiatalabb oktató a „csapatban”. Ez tudatos lépés volt a vezetőség részéről, hogy bővítsék a
tanfolyamok kínálatát?
– Abszolút tudatos lépésnek tekinthető. Tavaly volt a GIM-ház fennállásának 10 éves jubileuma, és akkor vetődött fel, hogy továbbfejlesztésre, a
fiatal művészek bevonására van szükség a műhely számos területén. Ennek
a folyamatnak az egyik első lépése az
oktatási programon belül történő újítás. Reméljük, hogy ha fiatalabb művészek is bekapcsolódnak a különböző kurzusokba, akkor könnyebben
meg lehet majd nyerni az ifjabb generációt.

– Mit lehet tanulni egy kézműves textiltechnikák tanfolyamon?
–
Sokféle
módszerrel, technikával ismertetem meg a jelentkezőket: nemezalkotások készítése, fonás, szalag-, kártya- és
gyöngyszövés,
hímzés, applikáció, bőrvágás,
horgolás, csomózás, makramé stb. Ezeknek
az alkalmazásoknak az elsajátítása révén a résztvevők olyan
használati tárgyakat tudnak
majd készíteni, amelyeket azután haza is vihetnek. Szeretem,
ha az általam megálmodott és
megvalósított tárgyaknak a
szépségen kívül gyakorlati
haszna is van, legyen az éppen
ruha vagy fülbevaló.
A gyakorlati foglalkozásokon
kívül tervbe van véve ismert
textilművészek meghívása a
tanfolyamra, akik egy-egy alkalommal foglalkozás vagy előadás keretében mutatnák be a
műveikben alkalmazott textiltechnikákat. Ebben a gondolatkörben, és a GIM-ház szellemi
Hidasi Zsófia
miliőjében várom leendő tanít– Ha valaki kedvet érez ahhoz, ványaimat.
hogy részt vegyen a GIM-ház tan- A tanfolyam egyébként március 7-én
folyamain, mi közül választhat?
indul, de előtte még február 28-án be– Gobelin- és szőnyegszövés, kerá- mutató-foglalkozásra várjuk az érmia-plasztika, rajz és kézműves tex- deklődőket, ahol részletesebben is
tiltechnikák szerepelnek a kínálatban. megismerkedhetnek az ott folyó
Ez utóbbinak az oktatását vállaltam el munkával, az új tanfolyam progén.
ramjával.
-rk-

Katona Szabó Erzsébet textilművészt, a Műhely vezetőjét kérdeztük:Mostanában milyen tervei vannak a GIM-nek?
A Gödöllői Iparművészeti Műhely
(GIM) oktató műhelyeinek 10 éves
beszámoló kiállítására készülünk a
Művészetek Házában (Petőfi Sándor Művelődési Központ Gödöllői
Galériájába).
Közalapítványunk és a gödöllői
műhely jubileumának záró eseménye a 2009. február 14-én nyíló,
nagy érdeklődésre számot tartó kiállítás. Az elmúlt 10 esztendőben a
kultúrakedvelő gödöllőiek és más
idelátogatók szeme előtt formálódott szépséges kertünk, jöttek létre
színvonalas programjaink és nőttek
fel első tanítványaink.
Mint minden intézményt, a GIM-et
is érintette a jelenlegi gazdasági
válság, ezért kérjük reménybeli támogatóinkat, hogy adójuk 1 %-ával
segítsék a Gödöllői Új Művészet
Közalapítványt.
Adószám: 18680968-1-13.

Idősbarát program - pályázati lehetőség idős embereknek

„Az év onkológusa - az én orvosom“ díjért

Segítség az otthonmaradáshoz

Lehet szavazni

Nagy az
érdeklődés
az
iránt a pályázat
iránt, amit
a Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat
a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal
megkötött szerződés alapján a szociális alapellátásokban részesülő időskorú személyek számára lakhatási körülményeik részleges lakásátalakítással illetve akadálymentesítéssel történő javítására hirdetett meg.
Városunkban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Szervezete és
az Egyesített Szociális Intézmény
nyújt segítséget az érdeklődőknek.

Ipacs Pirosa, az ESZI vezetője lapunkat úgy tájékoztatta, nagy az érdeklődés a pályázat iránt.
„Megszokott környezetben, nagyobb biztonságban” – így foglalható
össze ez a program, amely az idős
emberek igényei szerint elvégzendő
lakás átalakításokat támogatja. Fürdőkád helyett zuhanyozó, kapaszkodók, eltüntetett küszöbök, áthelyezett
villanykapcsolók mind segíthetnek
abban, hogy idős embertársaink önálló életvitelüket saját lakásukban folytathassák. A pályázók 100.000 és
400.000 forint között kaphatnak támogatást kisebb, életvitelüket megkönnyítő lakásátalakításra az idősbarát lakásprogram pályázati felhívására jelentkező 65 esztendősnél idősebb
magánszemélyek, akik szociális alapszolgáltatásban részesülnek. Pályázatukat közösen kell elkészíteniük a ré-

szükre szociális szolgáltatást nyújtó
intézménnyel, s a munka elvégzésére
javasolt vállalkozót is be kell vonni a
pályázat kidolgozásába, akivel az átalakítási munkákat el kívánják végeztetni.
A nyertes pályázók a kért átalakításokat természetben kapják meg. A pályázatban megjelölt kivitelezővel a
Szeretetszolgálat szerződést köt az
átalakítás elvégzésére. A pályázat
beadási határideje 2009. február
23., hétfő éjfél.
Akik szeretnének a programba bekapcsolódni, azok a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gödöllői Szervezeténél a 28/416-567-es, és az Egyesített Szociális Intézménynél az 28/512
-376-os telefonszámon, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján, a www.maltai.hu/idosbarat címen
kaphatnak bővebb információt.

Olvasóink írták

gyermekem van másfél év korkülönbséggel. A nagyobbik már megy, de ha
beteg, lázas, nem akar sétálni és
pláne nem az orvoshoz. Ha a pici is
beteg, akkor őt is vinnem kell, és ha
éppen nincs segítségem, akkor a két
gyermeket egyszerre kell felvinnem a
kezemben az emeletre, edzésnek sem
rossz. Viszont a babakocsi lent
marad. Abban a tudatban hagyom
ott a lépcső alján, hogy nem biztos,
hogy meg lesz, mire végzünk, és persze semmit nem mer az ember benne
hagyni. Úgyhogy a kezemben a két
gyerek a hátamon a táska, vállamon
a kispléd a kocsiból és irány az
emelet. Több anyukát is láttam hasonlóképp közlekedni. Az idős emberekről nem is beszélve, akik sokszor hosszú percek alatt teszik meg
az utat az emeletre,fájós lábakkal. Itt
mikor lesz változás? Egyáltalán gondolt már valaki erre? A bejárattal
szemben lehetne liftet kialakítani,
ami kívülről menne fel és a gye-

rekrendelőkhöz vezető folyosó előtt
állna meg. Ott pedig volna annyi
hely, hogy a liftbe való ki beszállás
akadálymentesen történhetne. Szerintem nagyon fontos volna. Itt
ugyan akadálymentesen tudnak bejutni az épületbe a mozgáskorlátozottak és a babakocsisok, de onnan
már szinte sehova sem.“
Köszönettel: Varjú Lászlóné

Tisztelt Szerkesztőség!
„Múlt heti számukban olvastam az
SZTK korszerűsítésével kapcsolatos
terveket. Nekem is nagyon tetszett,
hogy ilyenfajta beruházásokat terveznek. Utána viszont elgondolkodtam. Fejlesztik a régi SZTK épületét,
hogy a mozgáskorlátozottaknak,
babakocsisoknak is könnyebben
megközelíthető legyen még a patika
is. Ez nagyon szép. Itt van lift, bárki
bármelyik rendelésre a patikát
kivéve el tud jutni az épületben. Patika pedig van a városban olyan, amit
akadálymentesen is meg lehet
közelíteni. Csupán az a gondom, és
szerintem nem egyedül vagyok vele a
városban - a volt pártházban viszont
nincs lift és az összes gyermekrendelő, valamint három felnőttorvos az
emeleten rendel. Nekem két kicsi

Kedves olvasónk levelével felkerestük dr. Szabadfalvy Andrást, a
Tormay Károly Egészségügyi Központ vezetőjét, aki megköszönte az
észrevételt, s mint mondta, valósak a
levélben említett problémák, azonban a pályázati lehetőség csak a járóbeteg szakellátás rendelőire vonatkozott, a támogatást erre nyerték.
A II-rendelőben nem az ebbe a kategóriába, hanem az alapellátáshoz tartozó rendelések folynak. Ez esetleg
egy másik pályázat tárgya lehet a jövőben.

„Egy betegség gyógyítása lehet teljesen személytelen; egy beteggel való törődésnek azonban teljesen személyre szabottnak kell lennie.“
(F. W. Peabody)
A Magyar Rákellenes Liga igen fontosnak tartja, hogy a betegek és orvosaik között bizalmas, jó kapcsolat legyen. A betegség nem egyenlő az elesettséggel, a kirekesztettséggel. Méltó módon, felemelt fejjel viselni a bajt
csak úgy lehet, ha a társadalom, de
legfőbb képen az orvostársadalom részéről kellő megértést, odafigyelést,
támogatást kap a beteg. Ennek nagyon sokszínű formája létezik, a hivatalos gondozástól kezdve, a türelmes,
felvilágosító tájékoztatáson keresztül,
a lelki segítségnyújtásig. Orvosaink
odaadó, áldozatkész munkájáért, melylyel sokaknak segítenek életük nehéz
pillanatában, fejezzük ki tiszteletünket
és hálánkat.
Kérjük, ha Ön is így érez onkológusa
iránt, mert különösen sokat tett az Ön
vagy hozzátartozója felgyógyulásáért, írja meg nekünk történetét és tegyen javaslatot arra, hogy kié legyen
„Az év onkológusa – az én orvosom“
díj. Olyan, lehetőleg géppel írt pályaműveket várunk, amelyek legalább 2500 karakter terjedelműek, de
felső határ nincsen. A legtöbb szava-

Kismama klub
Minden hónap első péntekén 10-12
óra között várja az érdeklődőket a
Gödöllői Védőnői Szolgálat által
szervezett kismama klub. A foglalkozások helyszíne ebben a félévben
a II sz. Orvosi Rendelő nagyterme
(I.emelet, lépcsőfeljárónál) lesz. Az
első félévben a tervek szerint az
alábbi programot kínálják a témák
iránt érdeklődőknek:
Február 6.: Babamasszázs, előadó:

zatot kapott orvos kapja meg a dr.
Dollinger Gyula emlékdíjat.
Bírálati szempont, hogy a Párizsi
Charta által javasolt alapelvek megvalósítását jól példázza:
Hitet tett az emberséges kezelés és a
minőségi rákbeteg ellátás mellett,
egyenlő partnerként kezelve a rákos
megbetegedésben szenvedő embereket. Hangsúlyozta az új orvosi kutatások fontosságát, illetve azt, hogy ezek
a kutatási eredmények minél hamarabb utat találjanak a klinikai területre. A pályázat jeligés. Minden pályázót írásban értesítünk, ezért arra kérjük a szerzőket, hogy pályamunkájukra a jelige feltüntetése mellett a
nevüket, címüket, telefonszámukat is
írják meg egy lezárt borítékban.
A beküldött történeteket megjelentetjük a Magyar Rákellenes Liga honlapján. A beküldő ehhez való hozzájárulását a pályázaton történő részvétellel megadottnak tekintjük. A pályaműveket postai úton, nyomtatott formában, vagy Microsoft Word programban elmentve, CD-n várjuk.
Beküldési határidő: 2009. február 28.
Címünk: Magyar Rákellenes Liga,
1507 Budapest, Pf.7.
A borítékra írják rá: „Az év onkológusa - az én orvosom“.
Dr. Vasváry Artúrné elnök
Magyar Rákellenes Liga
Molnár Gabriella védőnő, védőnők:
Tirkné Angyal Zsuzsanna és Zsellné
Nagy Ibolya. Márc. 6.: Egy gyermekorvos tanácsai: előadó Csikós Tamás
házigyermekorvos, védőnők: Ligeti
Szilvia és Péter Bernadett. Ápr. 3.:
Mozgásfejlődés, koraifejlesztés, gördülő cipő, védőnők: Berzétei Tünde és
Fekete Anna. Máj. 8.: Dúla, Őssejt, védőnők: Kiss Margó és Vitális Zsuzsanna. Jún. 5.: A tv, számítógép hatása a
gyermek személyiségfejlődésére, előadó: Barakonyi Margit védőnő.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A technika csodái
Mikó Csaba, gödöllői lakos lévén írásművével itt mutatkozott be először a nyilvánosság
előtt: néhány évvel ezelőtt Kőrösi Csoma Sándorról szóló
színdarabját mutatták be a művelődési központ színpadán.
Azóta elindult a hivatásos író göröngyös pályáján, s továbbra is a színpad
vonzotta, vonzza leginkább. Apa című drámáját több nyelvre lefordították, díjakat, pályázatokat nyert vele.
Dolgozott a Vígszínházban, ott bemutatott darabok társszerzője volt.
Saját színműveit Testínség címmel
gyűjtötte kötetbe – ez tavaly jelent
meg.
Közben ahhoz is kedvet kapott,
hogy gyerekeknek, fiataloknak írjon,
s első meseregénye, a Kendermag és
Lukrécia második díjat nyert a kulturális minisztérium 2004-es Édes
anyanyelvünk pályázatán.
Most pedig napvilágot látott a másodikként elkészült meseregény, a
Tükörváros titka. A történetet eredetileg rajzfilmnek szánták, Árpa Attila
kívánta megvalósíttatni, s ha eddig
nem is, a jövőben minden bizonnyal
sikerül neki.

Hiszen a történet regényként is, könyv
alakban is csupa látvány. Tükörváros egy
tó közepén levő szigeten terül el. Egy tizenkét éves fiú, Marcó, aki csak a hírét hallotta, egyre arról ábrándozik,
hogy eljut ide. Nem is sejti, hogy
szükséges is eljutnia. Dolga van Tükörvárosban, égetően fontos dolga. A
várost, mely most csak árnyéka hajdani fényes önmagának, egyedül ő
képes újra felvirágoztatni.
Kalandokban bővelkedő utat tesz
meg, míg eljut a tóig. Azonban az igazi kalandok még eztán következnek.
A tó nem közönséges tó, olyan titkot
rejt magában, amely minden képzeleten túltesz. A szigeten épült, jelenlegi gonosz uralkodója által élhetetlenné züllesztett város helyett egy másik
létesült a tófenék alatt. A Gyermekváros.
Bámulatos leleménnyel szerveződött itt meg az élet. Minden megvan,
ami kell. Elmés szerkezetek segítségével elérik, hogy még a nap is süssön, ide, a víz alá, a föld alá.
A gyerekekben Marcó társaira, segítőire lel. Felszabadítják Tükörvá-

Külföldön is sikeres a Gödöllő Táncegyüttes

vészetek Házában ünnepli fennállásának 16. évfordulóját. Ahogy az már
hagyomány, az évfordulóról nagyszabású gálaesttel emlékeznek meg, amit
az elmúlt év összefoglalójának is tekinthetünk. Az együttes pedig igen
eseménydús esztendőt tudhat maga
mögött, hiszen tagjai számtalan fesztiválon, versenyen vettek részt, amelyekről minden alkalommal díjakkal,
kiváló helyezésekkel tértek haza, felléptek az Antológián, az Országos
Táncház Találkozón és megerősítették Kiváló Együttes minősítésüket.
Akik figyelemmel kísérik munkájukat, tudják, megérdemelten kapták
meg a Gödöllő Kultúrájáért Díjat.
Mint azt Iglói Éva művészeti vezető elmondta, az ünnepi műsorban
valamennyi csoport bemutatja tudását. Az előadások során a közönség
átfogó képet kaphat az együttes fejlődéséről és a különböző tájegységek
hagyományaiból. Vajdakamarási, bodrogközi, bogártelki, somogyi, szilágy-

taltól, de ez a bemutatkozás jól példázza az azt a törekvést, hogy mindenki lehetőséget kapjon egyénisége
kibontakoztatására. Iglói Éva ezért is
tartja fontosnak, hogy a táncosok ne
csak a színpadon tanulják a koreográfiát, hanem például régi felvételekről,
bár sajnos ilyen kevés van.
Az együttes idei terveiről szólva elmondta, továbbra is szeretnének minél több versenyen részt venni, készülnek a Gyermek-szólótánc Fesztiválra, amit három évenként rendeznek meg, az Országos Táncház Találkozóra, valamint az újonnan életre hívott szolnoki fesztiválra. Az együttes
az idén is készül külföldre, a tervek
szerint ők képviselik hazánkat Lengyelországban egy a CIOFF által szervezett programon. Emellett több külföldi meghívásuk is van, az azonban,
hogy ezeken részt tudnak-e venni, a
pénzügyi lehetőségektől függ. Mint
mondta, az idei esztendő számukra is
hozott megszorításokat, de jól tudja, a
város továbbra is mindent megtesz
azért, hogy támogassa munkájukat,
hogy minél több helyre eljuttathassák
kultúránkat. Ennek jó példája a mostani indonéziai fellépés, amiért kö-

sági, inatelki, sárközi és felcsíki táncokat mutatnak be a program során,
felelevenítik az egykori bakonyi gyermekjátékokat, valamint bepillantást
nyerhetünk egy mácsai lagziba, és
megtudhatjuk, hogyan is zajlott egy
veresegyházi mulatság. A színes műsorban azonban nem csak tánctudásukat mutatják meg az együttes tagjai.
Moussa Ahmed és Szokolik Szabolcs, akiket eddig kiváló táncosként
ismert a közönség, első alkalommal
készítettek koreográfiát a felnőtt
együttes részére. Ez jelentős kutatómunkát is kívánt a két tehetséges fia-

szönet illeti Illés Mihály nagykövet,
Gémesi György polgármestert és a
Testvérvárosi Egyesületet, akik jelentős munkát végeztek az út megszervezésében és lebonyolításában.
Az itthoni programokról megtudtuk, az együttes már készül a következő tematikus előadására, amit május elején mutatnak majd be „A kastély árnyékában” címmel, s ami Gödöllő múltjába enged majd egy kis
betekintést. Ebből már a vasárnapi
gálán ízelítőt kaphatnak, a veresegyházi mulatság ugyanis ennek a műsornak a részlete.

Ünnepre készülnek
Hosszú útról érkeztek haza a
Gödöllő Táncegyüttes tagjai a
múlt héten. Táncosaink közül
kilencen leendő indonéz testvérvárosunkban, Bogorban, és
a Jáva kulturális fővárosának
tartott Yogjakartában léptek
fel. Az együttes, amely a napokban ünnepli megalakulásának
16. évfordulóját, többek között
egy nemzetközi fesztiválon is
nagy sikerrel mutatkozott be.
Mint azt Kelemen-Csiki Melinda, a
táncegyüttes egyik tagja lapunknak
elmondta, a gödöllői táncosokat nagy
szeretettel fogadták az indonéz vendéglátók, a közönség és a sajtó pedig
nagy érdeklődéssel kísérte fellépéseiket. Bogorban negyven perces önálló
műsorral léptek a közönség elé. A Jakartától 50 km-re fekvő városban erdélyi és kelet-magyarországi táncokat
mutattak be. A koncerten megjelent és
köszöntőt mondott Diani Budiarto, a
kilencszázezres város polgármestere
és Illés Mihály, hazánk jakartai nagykövete, aki amellett, hogy a yogjakartai fellépésre is elkísérte a gödöllői
vendégeket, áldozatos szervezőmunkával segítette az együttes útját. A
Jáva kulturális fővárosában megtartott World Cross Over elnevezésű
nemzetközi kulturális fesztiválon
programjukat Gödöllő és környékének táncaival egészítették ki. Ezen a
nagyszabású rendezvényen hét csoport – az indonézek és a gödöllőiek
mellett – argentin és hawaii táncosok
léptek fel. A Gödöllő Táncegyüttes
hatvan perces programja, nemcsak a
közönségnek, hanem a sajtónak is elnyerte a tetszését. A fellépésről számos médium tudósított. Kelemen
Csiki Melindától megtudtuk, a sajtó
képviselőit különösen az érdekelte,
milyen története, háttere van egy-egy
produkciónak. Számukra különösen
izgalmas, sőt meghökkentő volt, hogy,
amíg az indonéz táncok egy-egy történet köré fonódnak, addig a magyar
néptánc elsősorban az érzelmek kifejezésére szolgál és inkább az ünnepekhez, azok hangulatához kötődik.
A csoport kedden érkezett haza Indonéziából, s már újabb nagyszabású
programra készülnek. A Gödöllő Táncegyüttes ugyanis február 8-án a Mű-

rost. S eddigre az is kiderül számára,
kicsoda ő valójában.
Mikó Csaba regényét, azt hiszem,
az különbözteti meg a hasonló, mesés
kalandokban gazdag történetektől, az
a többlete azokhoz képest, hogy mindenféle technikai újdonságot, találmányt ír le. Nemcsak csodadolgok,
hanem ugyan elképzelt, de működő
szerkezetek, hatékony anyagok találhatók benne. A gyerekek számára olvasás közben külön élvezetet jelenthet
követni ezek felépítését, mozgását.
Belegondolni: ez megvalósítható?
Tényleg?
(Mikó Csaba: Tükörváros titka)
- nád -

Ősbemutató a plébániatemplomban

Bizánci zenei rítusok
Nagysikerű hangversenyt adott
február elsején, vasárnap este
a Szent Efrém Férfikar a Szentháromságról elnevezett gödöllői római katolikus plébániatemplomban.

című műsoruk ismertetője arra hívta
fel a figyelmet, hogy bár Magyarországon a latin rítus terjedt el, de a történetírás újabb eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy az ország
ezeréves történelme során mindvégig

A férfikar 2002-ben alakult, amikor
Bubnó Tamás egyházzenei doktori
kutatásai közben Kárpátalján egy értékes kéziratra bukkant: Boksay János (1874-1940) pap-komponista férfikari liturgiájára. Professzionista
énekes barátaival és tanítványaival elhatározzák, hogy férfikart alakítanak, s ezzel rögzítik
a zenei ritkaságot az
utókor számára. Az
egyik első nagy bizánci
himnuszköltő,
Szír
Szent Efrém (306-373)
nevét vették föl, akit
már életében a „Szentlélek hárfája“ névvel illettek. Fő céljuk, hogy
a magyarországi és a
kelet-európai bizánci rítusú egyházak
zenei kincseit autentikus módon szólaltassák meg. Emellett időnként műsorukra tűzik a magyar és nemzetközi
férfikari repertoár kis létszámú együttesen megszólaltatható darabjait is.
A most előadott, Byzantine Spirit

jelen volt a bizánci rítus is, s az ehhez
kapcsolódó liturgikus kultúra és egyházi zene. A XIV. századtól Magyarország észak-keleti területein – a mai
Kárpátalján – ez a kultúra meghatározója lett a ruszin nép mindennapi

lelki és hitéletének. A Szent Efrém
Férfikar vezetője, Bubnó Tamás
énekművész, énektanár, karvezető.
Gödöllői műsorukban ősbemutató is
szerepelt: először hangzott el Zombola Péter: Otche Nash / Miatyánk című
műve.
Kép és szöveg: bg

Az együttesnek 2004-ben jelent meg a CD-je, amivel a Szent Efrém Férfikar egy
csapásra berobbant a hazai és a nemzetközi zenei életbe. Az azóta eltelt öt évben –
többek között – Szentpétervár, Moszkva, Róma, Berlin, Párizs igényes közönsége
élvezhette a 15 férfi varázsos hangzását és muzikalitását. 2006-ban megjelent
Byzantine Spirit című CD-jük , majd ugyanebben az esztendőben – első nem
szláv együttesként – megnyerték az egyik legnagyobb ortodox kórusversenynek
(Hajnówka, Lengyelország) a profi kamarakórus kategóriáját.
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A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programjai

Február 4. szerda 18 óra
Törpényi Sándor növendékeinek
hangversenye (zongora)
Február 7. szombat 17.30
SZÜLŐK BÁLJA – a Frédéric
Chopin Zeneiskola tanárainak vidám farsangi műsora a Művészetek
Házában

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY

2009. február 7-től a Gödöllői
Királyi Kastély ismét várja
látogatóit!
Nyitvatartási rend:
kedd-vasárnap: 10-17 óra,
hétfőnként előzetes
bejelentkezés alapján.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP
ALAPÍTVÁNYT A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
hozta létre 1991-ben a XX. század eleji
szecessziós művésztelep tárgyi- és
dokumentumanyagának gyűjtésére és
gondozására, a művészteleppel kapcsolatos
tudományos és közművelődési
tevékenység támogatására.
Kérjük, adójának 1 %-ával
támogassa az alapítvány munkáját.

A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP
ALAPÍTVÁNY
Adószáma: 19179148-2-13

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY

Képző- és iparművészeti tanfolyamok 2009. február – május
Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam
(4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó
szinten. Foglalkozások időpontja:
keddenként 10-14 és 15-19 óráig
Első foglalkozás: február 3-án. Művészeti
vezető: Remsey Flóra kárpitművész
részvételi költség: 30.000 Ft
Kerámia – plasztika – rajz tanfolyam
(4 hónapos kurzus)
14 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó
szinten. Foglalkozások időpontja:
keddenként 14.30 – 18.30 óráig
Első foglalkozás: február 3-án. Művészeti
vezető: F. Orosz Sára keramikusművész
részvételi költség: 30.000 Ft
Rajz- és képzőművészeti tanfolyam
(4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő és haladó szinten
foglalkozások időpontja: szombatonként 1014 óráig
Első foglalkozás: február 7-én. Művészeti
vezető: Anti Szabó János képzőművész
részvételi költség: 30.000 Ft

Kézműves textiltechnikák – új iparművészeti
tanfolyam (3 hónapos kurzus)
A tanfolyam kínálatából: nemezalkotások
készítése, fonás, szalag-, kártya- és
gyöngyszövés, hímzés, applikáció, bőrvágás,
horgolás, csomózás, makramé.
A tanfolyamra 13 éves kortól várjuk a
jelentkezőket.
foglalkozások időpontja: szombatonként 1519 óráig
Első foglalkozás: március 7-én. Művészeti
vezető: Hidasi Zsófi textiltervező művész
részvételi költség: 25.000 Ft
Február 28-án (szombaton) 15 órától bemutató foglalkozást tartunk!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2009. január 30-ig, textiltechnikák
tanfolyam esetén: március 2.
(munkanapokon 9-15 óráig, Sukta Zsuzsa
titkárnál) GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza (2100 Gödöllő, Körösfői
utca 15-17.) Tel/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Város–Kép

Tisztelet és hagyomány

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Szent Balázs emlékezete

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

A farsangi idény vége felé közeledve ez az ünnep jó lehetőséget biztosít egy újabb jelmezes felvonulás számára, melynek célja az adománygyűjtés
és az új diákok iskolába toborzása.

Ifj. Sina György (1783-1856),
Ifj. Sina Simon (1810-1876)
Bár nem töltöttek sok időt Gödöllőn, a Sina család mégis
két olyan kiemelkedő személyt adott Magyarországnak
és Gödöllőnek, akikre méltán nézhetünk fel, bár nevük
sajnos ritkán hangzik el.
A Sina család Görögország északi részéről származik. A
róluk szóló első biztos forrás idősebb Sina Györgyre vonatkozik, aki a XVIII. század közepén – még mint török állampolgár – Moszkhopoliszban, Bécsben és Budapesten kereskedett. A törökök elől előbb Szerbiába menekült, majd a
Habsburg-birodalom területére, és ott kezdőtőkéjét ügyesen
forgatva, a keleti kereskedelem révén hamarosan a legbefolyásosabb bankár lett. Halála után a család ügyeit fia, idősebb
Sina Simon (1753-1822) vitte tovább, aki 1798-ban önálló
kereskedelmi céget alapított. Érdemeik elismeréseképpen I.
Ferenc 1818-ban nemesi, 1832-ben bárói címet adományozott a Sináknak.
A család regényes meggazdagodása ihlette Jókai Mórt Az
arany ember írásakor, Tímár
Mihály alakjának megalkotásakor. A Sina családnál csak a
Habsburgok voltak gazdagabbak az egész birodalomban. Idősebb Sina Simon fia,
ifjabb Sina György Széchenyi István magánvagyonának
kezelője és a gróf elképzeléseinek egyik fő támogatója volt. A
Lánchíd Rt. vezető tagjaként fontos
Sina György
szerepet töltött be a Pestet és Budát öszszekötő első állandó kőhíd megépítésében. Támogatta a magyarországi vasúti közlekedés megindítását is. Az 1838-as
nagy pesti árvíz után tanúsított nagylelkű segítségéért Buda,
1839 januárjában pedig Szeged díszpolgárává választották.
Vagyonának nagy részét ingatlanokba fektette (Vágtapolca,
Trencsén, Gödöllő).
A család utolsó férfitagját, Sina György fiát, ifjabb Sina Simont méltán nevezhetjük a reformkori magyar kultúra egyik
legnagyobb mecénásának. Becslések szerint 550 ezer forintot adományozott, melyekkel a magyar gazdaságot és kultúrát támogatta. Sina Sinom mecenálta többek között a Nemzeti Színházat, a Nemzeti Múzeumot, s az akadémia építésére is
ő ajánlotta fel a legnagyobb összeget: 80 ezer Ft-ot (Széchenyi István 60 ezret). Érdemeit elismerve 1858-ban az MTA
igazgatósági tagjává választotta.
1850-ben a gödöllői Grassalkovich-uradalom is a Sina család kezébe került, akik nem sajnálták a pénzt a kastély szépítésére. Sina Simon 1864-ben elköltözött Magyarországról.
Támogatását azután legfőképpen szülőföldjére küldte, a Görög Tudományos Akadémia és az athéni csillagvizsgáló is neki köszönheti létét. Görögországban ma is nagy becsben tartják Sináék emlékét.
Hogyan került Gödöllő a Sináék birtokába? Az utolsó Grassalkovich erősen eladósodott és ezenkívül utódok nélkül maradt. Az akkori magyar törvények pedig sokáig megmentették a csődeljárástól, ami csak halála után következett be. Hitelezői közé tartott az egyik nagy bankház, az Arnstein és Eskeles. Őket 48-ban fenyegette a csőd, de a másik két bankház
megmentési akciót indított, mert egy ilyen csőd hátrányosan
érintette volna őket is. A művelet eredményezte azt, hogy
Arnstein és Eskeles követelései Rothschild és Sina birtokába
kerültek. Ily módon Sina György szerezte magának a Grassalkovich-féle csődtömegre vonatkozó jogcímeket, és a per
végével Gödöllő ura lett.
Sina György azt tervezte, hogy Gödöllőn haladó eszközökkel
bocsátkozzék mezőgazdasági termelésbe, és az itt termelt
élelmiszerekkel ellássa Budát és Pestet, de 1856-ban meghalt. Fia másként képzelte el Gödöllő szerepét. Neki nem üzleti, hanem társadalmi elképzelései voltak, de ezek sem váltak be. Így a XIX. század 60-as éveiben lezárult Sináek története Gödöllőn.
Amikor Sina Simon mecénási tevékenységéről beszélünk,
nem szabad elfeledkezni arról a gondos neveltetésről, amely
megalapozta a művészetekhez és a tudományhoz való vonzódását. A gimnáziumot Bécsben végezte, s ugyanitt az egyetemen filozófiát, történelmet és gazdaságpolitikát hallgatott.
Kiváló nyelvtehetség volt: a családban és a környezetében
használatos görög, magyar és német mellett angol, francia és
olasz nyelven is beszélt. Nagy hatással volt jellemének alakulására a korabeli Bécs hangulata, pezsgő szellemi és művészeti élete, de minden bizonnyal ennek az időszaknak a képlékeny politikai viszonyai is hatottak rá: a napóleoni háborúk, a Bécsi Kongresszus, az 1821-ben kezdődött görög sza-

badságharc, 1848 eseményei, a feudalizmus
hanyatlása és a polgárság
felemelkedése.
Magyarországhoz való
vonzódását nagyban elősegítette az a tény, hogy
gyermekkorában a nyarakat Simontornyán, a
család Tolna megyei birtokán töltötte. Barátság
fűzte Eötvös Józsefhez
és Deák Ferenchez, akitől állítólag édesapja teSina Simon
metésén sírva kérte,
hogy „legyen vezére s tanácsadója a magyar hazafiság pályáján, mert ő inkább akar lenni magyar nagybirtokos és hazafi,
mint üzletember és világpolgár“. Sina Simon, édesapjához
hasonlóan, jó kapcsolatban volt gróf Széchenyi Istvánnal. A
Sina bankház volt a gróf magánvagyonának kezelője.
Báró Sina Simon 1856-ban, édesapja halálakor az egyik leggazdagabb főúr lett. Öröksége mintegy 80 milliónyi forint
vagyont jelentett, a 29 családi uradalom földje 241 ezer hold
volt. Ennek alapján érthető, hogy miért nem vonzották annyira az üzleti életben rejlő lehetőségek. Neki a pénz csak eszköz volt, ennek segítségével tudott főúrhoz méltón élni és jót
cselekedni. Gyorsan és bőkezűen adott támogatást, ha a bajok pillanatnyi orvoslására volt szükség, például árvíz- vagy
tűzkárok esetén, esetleg gyárak bezárásakor. Átlátta, hogy a
magyar kultúra és gazdaság fejlesztése terén a hazai intézmények pártolásával lehet hosszú távú eredményeket elérni.
Bár jómaga görög nem egyesült vallású volt, nem volt olyan
egyház, felekezet, amely ne számíthatott volna a segítségére.
2000 forinttal támogatta a gyors ütemben fejlődő Lipótvárosban az épülő bazilika ügyét, de többször adományozott az
evangélikus és a református egyház javára is. Egyszer fakadt
csak ki haragosan a katolikus egyház ellen: amikor édesapja
halálakor az elhunyt más felekezethez való tartozása miatt a
gödöllői katolikus plébános nem tartott gyászmisét.
Sina Simon kora egyik legfontosabb ügyének a hazai oktatás
segítését tartotta. A gyakorlati (pl. kertészeti, szőlészeti) oktatás mellett az elemi és a magasabb fokú nevelési intézmények működését is nyomon követte. Birtokain fontos feladatnak tekintette, hogy megfelelő képzésben részesüljenek az
ott élők, így nem egyszer saját költségén taníttatott gyerekeket. Több helyen hozott létre alapítványt, ilyen volt például a
Gödöllő-Hatvan-Lőrinci uradalomban 1857. július 20-án tett
felajánlása, amely főként a szegényebb gyerekek tanszerrel
való ellátását, ösztöndíjban való részesítését, és a tanítók jutalmazását szolgálta. Ekkor tett báró Sina Simonné is ezen
uradalmakban alapítványt magántanodára, ahol 12 katolikus
és 12 helvét hitvallású fiatal lányt oktatott a tanórák utáni
időben egy tanítónő különféle, a szegény sorsú lányoknak
szükséges munkákra. Ez az alapítvány 1925-ig működött.
Sina Simon segélyekkel és megrendelésekkel támogatta kora
legtehetségesebb művészeit. Adományt adott Marastoni Jakab festőiskolájának, gyorssegélyt juttatott Izsó Miklós szobrászművésznek, megrendelésekkel látta el Palinay György
festőművészt. Magyar festők műveiből egy képcsarnok felállítását tervezte a gödöllői kastélyban. Kétségkívül azonban
Barabás Miklós a legismertebb azon magyar művészek közül, akiktől a báró alkotásokat rendelt. A művész saját maga
számára vezetett jegyzékéből tudjuk, hogy több grafikát és
festményt is készített a báró megrendelésére. A legnagyobb
szabású ezek közül minden bizonnyal „A Lánchíd alapkőletétele” című festménye. A képet a báró rendelte a művésztől,
hogy emléket állítson édesapjának, báró Sina Györgynek, a
Lánchíd legjelentősebb befektetőjének. Vázlatokat már 1840
óta készített Barabás, a festmény csak 1864-ben készült el.
A festőművész 1857-ben a báró meghívására Gödöllőre látogatott. Az egyik itt készülő képről a korabeli újságok is írtak,
így például a Hölgyfutár című lap 1857 októberében. A képet, melynek címe „Gödöllő és az ötfogatú équipage”, az újság szerint a báró a velencei palotájába szánta, de valami oknál fogva Ercsibe került, ahonnan a második világháború
végén külföldre szállították. A képen a kastély előterében egy
ötösfogat látható, a bakon a kocsis és az inas, míg hátul báró
Sina Simon Anastasia nevű lányával.
Gödöllő fontos szerepet játszott a báró elképzeléseiben: szeretett volna itt egy családi rezidenciát kialakítani. Erre világít
rá az a tény is, hogy amikor 1857-ben Ferenc József Magyarországra látogatott, a báró, mint magyar főúr, a gödöllői
kastélyában akarta őt fogadni; nem csak a kastély berendezését újíttatta fel, hanem a kastély parkjában található Királydombi pavilont is.
A Gödöllői Városi Múzeum 2003-ban
jelentős kiállításon emlékezett meg a Sina családról.

Főként diákoknak, diákokról szóló
ünnep a Balázsolás, de ennél azért
mégis sokkal összetettebb. Eredete
Szent Balázs püspök nevéhez fűződik, aki azzal tette feledhetetlenné
magát az utókor számára, hogy egyszer megmentett egy fiút, akinek halszálka akadt a torkán. Hálából a fiú
anyja ételt és gyertyát adományozott
számára. Ezért a torokfájósok különös becsben tartják ezt a dátumot, az
őket ápolók pedig ilyenkor parázsra
vetett alma héjával füstölik meg a
szenvedőket, hogy ezáltal a betegséget, fájdalmat okozó gonoszt elűzzék
belőlük. Az ezen a napon templomba
menő diákoknak a pap két összekötött
égő gyertyát tart a nyakukhoz, és arra
kéri Istent, hogy Szent Balázs püspök
esedezésére óvja meg az áldást kérőt
a torokbajtól.
Szükség is volt az erős torokra, hiszen az a diák, aki nem volt beteg, jelmezbe öltözve kopogtatott be szomszédaihoz, hogy adományokat gyűjtsön az iskola számára, és új diákokat
toborozzon. A hagyományról az ezerhatszázas évektől kezdve találhatók
rendszeres feljegyzések, melyek az
iskolás korú gyermekek jelmezes
szomszédolásáról szólnak, és amelyek köszöntési és adománygyűjtési
célból történtek.
„Szent Balázs püspöknek, híres
mesterünknek nevenapja
Jó tanítónk vagyon, kit Isten megáldjon, ki minket vár.
Lám a madarak is hadd szaporodjanak majd eljönnek
A szép kikeletkor sok szép énekszóval zengedeznek.
Dícsértessék a Jézus Krisztus.”
Az adományként kapott szalonna,
zsír, bab, tojás, az iskolai tanítót illette, aki cserébe megvendégelte diákjait. Mondhatni, egyfajta segítség volt
ez a szegény tanítónak.
Ezen kívül Balázs napját az egészség- és termésvarázslás, a gonoszűzés, a madárűzés, és az időjárásjóslás napjának is nevezték régen. Szokás volt, hogy a magyar szőlősgazdák
a földjük négy sarkában megmetszettek egy-egy tőkét arra számítva, hogy
Balázs így majd megvédi a szőlőket,
és szőlőéréskor elűzi a madarakat,
hogy azok ne tegyenek kárt a szemekben.
A balázsolás, balázsjárás hagyománya nem csak nálunk volt ismeretes,
hanem a cseh, morva és szlovák területeken is.
*
Szent Balázs (születési helye ismeretlen – meghalt 316. február 3-án)
orvos és püspök volt az örmény Sivas

városban (ma Törökország). Balázs is
a korai kereszténység azon szentjei
közé tartozik, akiknek emlékezete a
kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemreméltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelkezünk
olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők.
Többféle változatban tudósít a legendás Szent Balázs szenvedéstörténete arról, hogy szentünk örmény
születésű volt, és olyan példamutató
keresztény életet élt, hogy Szebaszte
hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi
barlangba, jóllehet tette nem éppen
egyezett a kor püspökeszményével.
Innen vezette imádkozva, tanácsokat
osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Egy napon rémült anya sietett
hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút – egy másik változat szerint
eltávolította a szálkát –, és így megmentette a haláltól.
Vadállatok őrizték, háziállatok
módjára engedelmeskedve neki.
Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető
utat, hanem Agricola helytartó poroszlói is, aki 316 táján még folytatta
Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet korábban még Licinius
császár rendelt el. Az oroszlánokból,
tigrisekből, medvékből és farkasokból álló derék testőrség nem tudott
segíteni a remete- püspökön, mert ő
ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola bírói széke elé hurcolják. Mivel Balázst nem bírták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után siralomházba került.
Mint előbb barlangjában, a börtönben
is sok segítséget kérő ember kereste
föl. Rabságában sok-sok csodát tett,
amelyekről a legendája beszél. Vízbefojtás általi halálra ítélték, de végül
is lefejezték.
Keleten a VI. századtól, nyugaton a
IX. századtól már mint a torokbajok
ellen védő szentet tisztelték.
Elterjedt ereklyéinek kultusza is.
Így hamarosan föltűnnek Szent Balázs maradványai Tarantóban, St. Blasienben, Mainzban, Trierben, Lübeckben, Párizsban és Raguzában, ahol a város védőszentjévé is lett.
Számos templomot
szenteltek neki Konstantinápolyban
és
Rómában egyaránt.
A hívő nép még
ma is szívesen fogadja a szent áldását a
Gyertyaszentelő
gyertyáinak
szelíd
fényében. Ünnepét
Rómában a XII.
század óta ülik minden esztendő februárjának 3. napján.
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Nem csak kertészeknek

Állati dolgok

Emlősfajok a kihalás szélén Fagykár-felmérés, metszés a gyümölcsösben
Európából nézve úgy érzékelhetjük,
hogy a biológiai sokféleség csökkenése
nem különösebben látványos folyamat,
és a fajok nagyobb része csendesen, észrevétlenül tűnik el, vagy „vándorol át“ a
a múzeumok polcaira. Eközben sajnos a
Föld állatvilága végveszélybe került miattunk, emberek miatt.
Az emlősök osztályába tartozó állatok természetvédelmi helyzetének első,
átfogó felmérése lesújtó eredményt hozott. Az emlősfajok felének állománya
jelentősen csökkent, minden negyediket
a kipusztulás fenyegeti.
Az Egyezmény a Vadon élő Vándorló Állatfajok Védelméről ún. I. függeléke sorolja fel a közvetlen kipusztulással
fenyegetett állatokat (a besorolás nagyjából megfelel a Természetvédelmi Világszövetség, az IUCN Vörös Listáján
súlyosan veszélyeztetett kategóriának).
Bekerült a függelékbe Afrika egyik
emblematikus állata, a gepárd is – a faj
egyedszáma 90 százalékkal csökkent a
múlt században. Afrikában jelenleg
mintegy 10.000 felnőtt példány él, míg
Ázsiában csupán 50 egyed maradt fenn
az iráni Kavir-sivatag környékén.

Kipusztulás fenyegeti az afrikai vadkutya vagy hiénakutya állományát is:
Nyugat-Afrikából és Közép-Afrika jelentős részéből már kiirtották. Megmaradt mintegy 8000 egyede állandó harcban áll a túlélésért az emberekkel és a
fertőző betegségekkel.
A tengeri emlősök közül három új
fajjal egészült ki az I. függelék. Nagy
veszély fenyegeti az Délkelet-Ázsia
partmenti vizeit és öbleit lakó, rejtőzködő életmódú Irrawaddy-delfint élőhelyének elvesztése, valamint a halászhálókba gabalyodás miatt. Az egyedülálló
fekete-tengeri palackorrú delfint a tilalom ellenére folyó vadászat sodorta a kihalás szélére. Fölkerült még a listára az
atlanti púposdelfin is.

A gyümölcsösben fagymentes
napokon folytatjuk a gyümölcsfák törzs- és koronaápolását.
Vágjuk le a lisztharmattal és
pajzstetűvel fertőzött ágvégeket.

Az öblökben, folyókban algát legelésző, nagytestű békés víziemlősök, a manátuszok is bekerültek a kihalással fenyegetett állatok közé. Noha természetes ellenségeik, a krokodilok is tizedelik
őket, legnagyobb ellenségük mégis az
ember, aki sokat árt nekik élőhelyük elpusztításával és az orvvadászattal.
A tenger egyik leggyorsabban úszó
hala, a makócápa állománya is vészesen fogyatkozik. Az utóbbi években
egyedszáma drámai mértékben, 96 százalékkal csökkent a Földközi-tengerben. Sorsát az pecsételi meg, hogy
úszójából készül a legfinomabb cápauszonyleves.
A madarakat sem kerülik el a veszélyek. A hajdan oly gyakori egyiptomi
keselyű lassan a legritkább madarak közé kerül. A keselyűk pusztulását elsősorban a növényvédő szerek okozzák. A
dögevők elfogyasztják a mérgezett állatok tetemeit és maguk is elpusztulnak. A
ragadozó madarak, amilyenek a sólymok és a keselyűk, érzékeny jelzői az
egészséges ökoszisztémáknak. Eltűnésük egyértelműen mutatja, az adott területek ökoszisztémájának felborulását.
Az IUCN és a BirdLife International
adta közre a világ madarainak legújabb,
úgynevezett Vörös Listáját. Az elemzés
tanúsága szerint a világon ismert csaknem 10 ezer madárfajból hozzávetőlegesen minden nyolcadik, összesen 1226
faj tartozik a „fenyegetett“ kategóriába –
azaz került a kipusztulás közelébe. 26
fajnál változott a besorolás a meglévő
populációk mérete miatt, ebből 24 került magasabb, súlyosabb veszélyeztetettségi kategóriába.
Az adatok szerint egyes ázsiai keselyűfajok gyorsabb ütemben tűnnek el a
Föld színéről, mint bármely más madár
a történelem során – beleértve az egyik
legismertebb, ember által kipusztított
fajt, a mauritiusi dodót is.

Végezzük el az idős fák kéregkaparását. A sebzési felületeket vágjuk simára és sebkátránnyal vagy oltóviaszszal kenjük be. Távolítsuk el a moníliás, gyümölcsmúmiás és hernyófészkes gallyakat is.
Munkakezdés előtt régi fóliát terítsünk a fa alá, hogy a hulladékot összegyűjtés után elégethessük. Ne felejtsük kivágni a fák tövéből a sarjhajtásokat!

Fagykár felmérés
Ellenőrizzük, hogy a gyümölcsösökben keletkezett-e fagykár. Fagykár
esetén metszéskor több termőrügyet
kell hagyni. Virágzáskor bórtartalmú
lombtrágya permetezésével fokozhatjuk a kötődést. Metszés előtt ennek
mértékéről rügyvizsgálattal győződhetünk meg:

Rügyek színének vizsgálata
Általában a szokásostól eltérő sötétbarna vagy fekete rügyek károsodtak. Az ilyen rügyek hajlamosak lepotyogni. Mindez igen jellemző a kajszira.

Termőrügyes vesszők, gallyak
hajtatása
A rügyek életképességéről másképp is meggyőződhetünk. Dugjuk a

vizsgálatra
szánt
vesszőket vízzel teli
edénybe. Ha szobahőmérsékleten a
rügyek néhány nap
múlva megduzzadnak, illetve 6-8 nap
múlva kihajtanak,
virágoznak, akkor
nincs baj.

Rügyek
felvágása
Ehhez tudnunk
kell, hogy február
elejére a rügyekben a virágszervek teljesen kifejlődnek, szabad szemmel is
jól láthatók. Ha a rügyeket egészen a
rügyalapig hosszukban felvágjuk,
megállapíthatjuk, hogy mely szervek
és milyen mértékben károsodtak. A
kisebb mértékű elfagyásokat (pl. enyhe barnulás a porzók egy részén, bibeszálon) mérsékelni lehet Frigocur
kijuttatásával metszés után.

Metszés
Fagymentes napokon, illetve mínusz 5ºC-ig végezhető a
gyümölcstermő
növények metszése. Ezt a
munkát végezzük el a
rügyduzzadásig, mert később a rügyek könnyen
letörnek. Egyes gyümölcsfajok metszését a
pirosbimbós állapotban
kell elvégezni. Ilyenkor
ugyanis már jól lehet látni
a téli fagykárokat, illetve
vannak kórokozók, melyek nem fertőznek olyan
intenzíven, mint mélynyugalmi állapotban. Általában
elmondhatjuk,
hogy akinek csak néhány
fája van, nyugodtan várhat a pirosbimbós állapotig. Azonban azt is tudnunk kell, hogy ekkor a metszés folyamán sok rügyet letörünk mozgásunkkal, illetve a vesszők, vagy galylyak kiemelésekor.
Nincs recept a gyümölcsfák metszéséhez, ellenben több általánosan
használható elv létezik, amelyeket érdemes megfontolni. Ezek közül a legfontosabbak:

Ritka vendégek

HEROSZ

A fenyőpinty

Vigyél haza!

A fenyőpinty, más néven téli
pinty (Fringilla montifringilla)
Európa és Ázsia északi, szubarktikus területein fészkel,
délebbi költése csak ritkán
fordul elő.
Ez a veréb nagyságú kismadár szép
színes, a hím torka és válla rozsdavörös, szárnya és feje feketével
pettyezett sötétszürke, hasa és farcsíkja fehér. A tojó sokkal fakóbb,
inkább a verébhez hasonló, barnás
színezetű. Más magevőkkel vegyesen fordul elő, van, amelyik áttelel
nálunk, néha a kertvárosi etetőket is
meglátogatják.

A fenyőpinty
talán az egyik
legkönnyebben
megfigyelhető
téli vendég hazánkban:
egyszerűen
fölismerhető
mellfoltjáról és fekete szárnycsíkjáról.
Költőhelye
Észak-Európa és
Szibéria, a nálunk is gyakori erdei pintyet helyettesíti az életközösségekben. Tűlevelű erdőkben, nyíresekben, folyómenti

– A metszés során mindig távolítsuk el a sérült, beteg, fertőzött részeket.
– A metszés után azonnal végezzünk sebkezelést, a metszőeszközöket
gyakran fertőtlenítsük. Ez az almatermésűek metszésekor a tűzelhalásos
baktériumos betegség miatt nagyon
fontos teendő!
– Mindig vegyük figyelembe a növények egészségi és erőnléti állapotát,
a tavalyi termésmennyiséget és ezekhez igazítsuk a metszés erősségét.
– Az előző évi metszés eredményére, hatására figyelemmel végezzük
a metszést, a metszésre vonatkozó
szabályokat mindig az adott növényre
alkalmazzuk.
– A nyesedéket a lehető leghamarabb dolgozzuk fel.
A metszés utáni nyesedéktömeg
feldolgozása, hasznosítása rendszerint
nagyobb gondot okoz, mint azt először gondolnánk. Mivel szilárd tüzelőanyaggal ma már vidéken is kevesen fűtenek, a kisebb kertek metszési
nyesedékének elhelyezése sem gondtalan, hiszen a legtöbb esetben is csak
a szabadtéri sütés-főzéshez kell valamennyi. Ha a kézi vagy gépi aprítás
megoldható, akkor az apríték komposztnak, mulcsnak jól hasznosítható.
Legtöbbször ezek híján csak az elégetés mellett döntenek.
Először az almástermésűeket, majd
a gyümölcsbokrokat és végül a csonthéjas gyümölcsfákat metsszük. Az
utóbbi csoportból a kajszi és őszibarack metszését csak rügyfakadás után
végezzük, hogy elkerüljük a fák gutaütés kórokozókkal való fertőzését.

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

Adószám: 19816016-1-43

www.poraz.hu

9 hetes keverékek (3 kan, 2 szuka)
ingyen elvihetők. Tel.: 20/524-6684
20/914-2007

11 hetes keverékek
Tel.: 70/567-6534

fűzesekben fészkel. Évente egyszer
költ, 6-7 fiókát nevel. Ebben az időben főleg rovarokkal táplálkozik.
A hozzánk érkező példányok nagy
része csak átvonul rajtunk útban
Délnyugat-Európa felé, de sokan itt
is töltik a telet. Gyakran csatlakoznak tengelicek, erdei pintyek, zöldikék, citromsármányok, mezei verebek csapataihoz.
Nálunk legfőbb tápláléka a fenyőmag és a bükkmakk. Azokban az
években, amikor különlegesen jó a
fenyőmagtermés inváziója is lehetséges hazánkban. Ilyenkor akár tízezres csapatok is megfigyelhetők.
Az első példányok október elején
tűnedeznek fel hazánkban.

1,5 éves keverék szuka

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Február 7-8.:

dr. Vaskó Márta
Tel.: 20/991-3057
2 éves keverék szuka

Veresegyház, Bánóczi u. 2.
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Felhívás – Gödöllő Városért-díj
Gödöllő Város képviselő-testülete az 1996. évi 12. számú
önkormányzati rendeletében,
valamint az ezt módosító
21/2003. (VI.19.) számú önkormányzati rendelettel szabályozta a „GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozásának rendjét.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek

ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő
város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetésben évente legfeljebb két személy
és egy közösség részesíthető”

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a
továbbiakban: hálózat) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és
önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és együttműködési hálózatba
szervezése és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony
felhasználása érdekében.
A fentiek értelmében tehát a hálózat
fő célja az alulról jövő, LEADER
megközelítésű, közösségi kezdeményezések végrehajtásának, továbbá
minden, a vidéki térséghez kötődő
egyéb tevékenységnek a támogatása
egy kétoldalú információs rendszer
biztosításán keresztül, amelynek értelmében minden vidéki szereplő
érintett a hálózat kialakításában.
Milyen előnyöket biztosít a hálózat
a tagjai számára?
A hálózat regisztráltjai szakterületeket jelölhetnek meg, ezzel automatikusan is az érdeklődési területek szerinti információkat fogják megkapni.
A hálózathoz tartozásból tehát nem
származnak újabb kötelezettségek,
ellenben nagyon is származhatnak
újabb szakmai, üzleti, kapcsolati, információs, stb. előnyök a regisztrált
számára. Ez utóbbit igyekszik az
MNVH szervezete a várhatóan 2009től kiépítésre kerülő szolgáltatásokkal elérni és biztosítani a hálózathoz
csatlakozóknak.
Az MNVH rendszere nem egy új hálózat kialakítását jelenti, hanem elősegíti a már működő szakmai hálózatok kézfogását. Integrálni szeretné
pl. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadást, a település- és
környezetfejlesztéssel, a vidéki kulturális-közösségi élettel, vagy a
munkahelyteremtéssel és a vállalkozásokhoz kapcsolódó kérdésekkel
foglalkozó független civil szereplőket és szervezeteket.

lyekre, közösségekre vagy szervezetekre,
akit
(akiket) méltónak
tart e kitüntető
cím odaítélésére
2009-ben.

A kitüntetés átadására 2009. március 15-én a városi ünnepségen kerül sor.

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással 2009. február 9-éig
szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási Irodájára eljuttatni.

Tisztelettel kérem, segítse a testület
munkáját, tegyen javaslatot szemé-

Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási
és Ifjúsági Bizottság elnöke

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Mi a hálózat célja? Kiket szólít
meg a vidéki térségekben?

2009. február 4.

Közérdek

A hálózat kialakításában kiemelt
hangsúlyt kapnak a LEADER Helyi
Akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI). A hálózatba
regisztrálhat minden olyan természetes személy, vállalkozás, helyi önkormányzat, egyház, köztestület és civil
szervezet aki, vagy amely aktívan
részt kíván venni a vidékfejlesztésben. A hálózat regisztráltjai szakterületeket jelölhetnek meg, ezzel automatikusan is az érdeklődési területek
szerinti információkat fogják megkapni.
Feladatai: A szolgáltató, információs feladatai keretében, különösen:
• megszervezi a szakmai tapasztalatok és know-how cseréjét,
• segíti a módszertani tapasztalatcserét,
• terjeszti a legjobb gyakorlatokat,
• igényfelmérést végez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(a továbbiakban: ÚMVP) III- IV.
tengelyének intézkedéseivel kapcsolatosan,
• szakmai képzési és továbbképzési
programokat szervez.
A kommunikációs feladatai keretében, különösen:
• kapcsolatot tart az ÚMVP végrehajtásához kötődő szervezetekkel és
elősegíti a közöttük lévő kapcsolattartást,
• általános tájékoztatást nyújt az
ÚMVP III.-IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatban,
• kiépíti és kezeli a legjobb gyakorlatok felsorolását tartalmazó projektadatbázist,
• kiépíti és kezeli a nemzetközi joggyakorlatot tartalmazó adatbázist.
A nemzetközi és térségközi kapcsolatok
feladatai keretében, különösen:
• segítséget nyújt a térségközi és
nemzetek közötti kooperációhoz,
• tanulmányutakat, képzéseket szervez,
• elősegíti a többszereplős fejlesztéseket, együttműködési hálózatok
kialakítását,
• tájékoztatást nyújt a vidéki szerve-

zetek és szereplők számára a hazai és
nemzetközi fejlesztési források által
nyújtott fejlesztési lehetőségekről,
• biztosítja az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban:
EVH) való együttműködést.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz való csatlakozás lehetséges
módjai
Az elektronikus regisztrációt a
www.mnvh.eu honlapon lehet megtenni, a kinyomtatott adatlapot aláírva szükséges eljuttatni a területileg
illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodához a regisztráció véglegesítése
érdekében. Személyesen az Illetékes
Helyi Vidékfejlesztési Irodában
(HVI): A regisztráció személyesen is
megtehető az illetékes HVI irodában
is, ahol az irodavezető segítséget
nyújt a regisztráció lebonyolításában. A területileg illetékes HVI elérhetősége megtalálható a www.hvi.hu
honlapon (HVI, keresők, HVI
keresés település alapján menüpont
alatt).
A regisztrációs lapot az illetékes HVI
továbbítja az FVM VKSZI részére,
aki a regisztrációt dokumentálja.
Amennyiben a regisztrálni kívánó
személyre nem terjed ki egyik HVI
illetékessége sem, akkor a regisztrációra az FVM VKSZI az illetékes.
A regisztrációról a regisztráltakat az
MNVH Állandó Titkársága írásban
értesíti.
A regisztrált személy vagy szervezet
az illetékes HVI- hez benyújtott írásbeli nyilatkozat benyújtásával törölheti regisztrációját az MNVH- ból.
A regisztráció során a regisztráló
személy vagy szervezet érdeklődési
körének megfelelő, legalább 1 szakterületet jelöl meg.
A regisztrációs felületet (honlap:
www.mnvh.eu) az FVM VKSZI kezeli, melyhez az MNVH Állandó Titkárságának teljes körű hozzáférést
biztosít.
Bővebb információ:
Tel.: 06/20/2828-333
godolloi@vkszi.hu

Az Életért Alapítvány (2100 Gödöllő, Dózsa György út 65., adószám: 18673230-1-13) kuratóriuma köszönetet mond
mindazoknak, akik 2006. évben adójuk 1%-át alapítványunk támogatására ajánlották. A felajánlott 461.910 Ft-t az intézmény lakóinak karácsonyi ajándékozására fordítottuk.
Az Életért Alapítvány (2100 Gödöllő, Dózsa György út 65., adószám: 18673230-1-13) kuratóriuma köszönetet mond
mindazoknak, akik 2007. évben adójuk 1%-át alapítványunk támogatására ajánlották. A felajánlott 267.948 Ft-t az intézmény akadálymentesítésére fordítottuk.
Az Életért Alapítvány (2100 Gödöllő, Dózsa György út 65., adószám: 18673230-1-13) kuratóriuma köszönetet mond
mindazoknak, akik 2008. évben adójuk 1%-át alapítványunk támogatására ajánlották. A felajánlott 581.789 Ft-t a
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában élők életkörülményeik javítására és kulturális rendezvényekre fordítottuk.

Meghívó
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tájékoztatót tart
a Petőfi téri saroktelek beépítésére vonatkozó tervekről,
melynek keretében sor kerül a tervek megismertetésére és
a tervezett beépítéssel kapcsolatos vélemények
meghallgatására.

A TÁJÉKOZTATÓ IDŐPONTJA:
2009. FEBRUÁR 5., 18 ÓRA
HELYE:
a Városháza földszinti rendezvényterme.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Dr. Gémesi György
A „Margita 344,2“ Turisztikai és Sport Egyesület
megköszöni mindazoknak
a támogatását akik az
adójuk 1%-át átutalták.
A 161.931Ft-ot a működési feltételek javítására a
természetjárás és a szabadidősportok népszerűsítésére fordítjuk.
Aki a jövőben is támogatni szeretné tevékenységünket,
megteheti
a
18670615-1-13-as adószámon.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Lakosságszolgálati- és
Okmányiroda
2009. FEBRUÁR 10-ÉN 8 ÓRÁTÓL
10 óráig ZÁRVA TART!
Megértésüket köszönjük.
Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Hulladékszállítás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, az intézményeket és a Gödöllő városában
tevékenykedő gazdasági társaságokat, hogy a településen megváltozott a kommunális hulladék elszállítója. A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú
Társaság (továbbiakban VÜSZI) átalakulását követően a hulladékkezelést a VÜSZI-ből kivált Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft végzi.
Telephelye: 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. u. 69., telefonszáma: (28) 418601, (28) 418-603.
A szolgáltatás teljesítése és rendje
nem változott. Minden utcában és a
város minden részén a megszokott időben történik a hulladékok elszállítása.
Tavasztól újraindul a zöldhulladék
elszállítás is, erről az olvasókat időben
értesítjük. A konténer rendeléseket a
fenti telefonszámokon fogadjuk.

A hulladékkezelési díj nem változott, a számlázás és díjfizetés is a
korábban megszokott rend szerint
történik.
A kukába nem férő hulladékok kihelyezésére továbbra is fel lehet használni a korábban megvásárolt „Városüzemeltetés“ feliratos kék színű
zsákok, ezekből aVÜSZI Dózsa
György úti ügyfélszolgálati irodájában és telephelyén a tavalyi áron
lehet vásárolni.
A közületek, gazdasági társaságok
részére az egyedi módosított szerződések – ahol csak maga a szolgáltató megnevezése változik – folyamatosan kerülnek kipostázásra január hónap folyamán, de a szolgáltatás emiatt nem szünetel.
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási
Kft, minden megtesz a „váltás, változás“ zökkenőmentes lebonyolítása
érdekében.
Köles Krisztián ügyvezető

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 2-9.: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Február 9-16.: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

Szűcs Józsefné, a 2. sz. körzet képviselője tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy
FEBRUÁR 1-JÉTŐL AUGUSZTUS 31-IG
(minden hónap első hétfőjén 17-18 óráig )
fogadóóráját a Petőfi tér 8. szám alatt lévő
iskolaépületben (volt Nevelési Tanácsadó),
az igazgatói irodában tartja.

2009. február 4.

Mozaik

A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
(KDKL) (Gödöllő, Páter K. u. 1.)
ÁLLÁSPÁLYÁZATOT HIRDET

KÖNYVTÁROS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A pályázati kiírás részletei a www.kozigallas.hu, a
www.szie.hu/allaspalyazatok, internetes oldalakon, valamint az
Egyetem Hirdetőtábláján megtalálhatók.

A Szent István Egyetem, Főtitkári Hivatal
(Gödöllő, Páter K. u. 1.)
ÁLLÁSPÁLYÁZATOT HIRDET

ÜGYVIVŐ SZAKÉRTŐ, JOGÁSZ MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE
A pályázati kiírás részletei a www.kozigallas.hu, a
www.szie.hu/allaspalyazatok, a www.profession.hu internetes
oldalakon, valamint az Egyetem Hirdetőtábláján megtalálhatók.

A Szent István Egyetem, Főtitkári Hivatal (Gödöllő, Páter K. u. 1.)
ÁLLÁSPÁLYÁZATOT HIRDET

ÜGYVIVŐ SZAKÉRTŐ MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE
A pályázati kiírás részletei a www.kozigallas.hu, a
www.szie.hu/allaspalyazatok, a www.profession.hu internetes
oldalakon, valamint az Egyetem Hirdetőtábláján megtalálhatók.

Az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
étterme és kávéháza várja Önöket!
Napi 3 fogásos menüajánlat: 990 Ft/fő.
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és
Cheque Déjeuner utalványát!

VALENTIN NAPI MENÜ: Welcome drink, meglepetés desszerttel; Sütőtökrizottó pirított garnélarákkal; parmezán chips; Fetával, parajjal töltött
csirkemell kakukkfüves burgonyatortával; Panna cotta szívtorta

Nyitva tartás:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22.
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu

BEMER 3000 TERÁPIÁS és INFORMÁCIÓS
KÖZPONT GÖDÖLLŐ (Gödöllő, Remsey krt. 7.)
BIO-MED Szakorvosi Magánrendelő
•Vérkeringési és vérellátási zavarok
• Fájdalmas reumatológiai betegségek
• Sportsérülések
• Műtét utáni regeneráció gyorsítása
• Lábszárfekély
• Fülzúgás
• Diabetes szövődményei
• Stresszoldás
Dr. Horváth Ilona Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
BEMER orvostechnikai eszköz tanácsadó. Tel: 30/854-9880
Hamerli Ágnes BEMER tanácsadó. Tel: 20/244-1217
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Atlétika – Serdülő fedettpályás ob

Érem nélkül, de...
Budapesten a Syma csarnokban rendezték a serdülő fedett pályás ob-t, amelyben az idén a három évfolyamot összevonták, így a fiatalabbak esélyei nagyot
csökkentek, hiszen mint utóbb kiderült,
az 1-2 év korkülönbség sokat jelentett.
Az alsóbb korosztályban bajnokságot
nyert GEAC-os versenyzőknek bajnoki
cím nem jutott, de remek teljesítményekkel értékes helyezéseket szereztek.
Egészen kiemelkedőt nyújtott Rendik
Zsófia 300m-en (42.86 mp.) és 60m gáton (9.24 mp.), valamint Újvári Bella
155 cm-es egyéni rekordjával a magasugrásban.
A 4x200-as váltóban a lányoknál hatalmas küzdelemben dőltek el a helyezések; a Csonkics–Varga–Rendik–Újvári
összetételű váltóban mindenki magát
múlta felül és futott be a 2. helyen, azonban az első váltótag figyelmetlensége
miatt kicsit szigorúan, a váltót kizárták.
A dunakeszi fedettpályás versenyen

Kovács Emma a 11 évesek kategóriájában igen sikeresen versenyzett. Gátfutásban első, távolugrásban második, 60
m-en harmadik helyezést ért el.
Helyezések-eredmények:
Fiúk: Ambrus Lóránd: 60 m gát, 3
hely (8.57mp.); 60m sík B döntőben,
1 hely (7.60mp.); Berényi Iván: rúd,
2.hely (360 cm); Pápai Márton:
3000m, 4.hely; Stabiszevszki Áron:
rúd, 4 hely (340 cm)
Lányok: Rendik Zsófi: 300m, 2 hely
(42.86 mp), 60m gát, 3 hely (9.24
mp); Újvári Bella magas, 3 hely
(155cm), 60m gát, 4 hely (9.38 mp);
Koós Blanka: rúd, 3 hely (270 cm);
Csonkics Kinga: magas, 7 hely (149
cm), 60m gát B dötő, 3.hely (9.78
mp.); Varga Fanny: 60m B döntő, 2
hely (8.32 mp.), 60 mgát B döntő, 2
hely (9.67 mp.); Ács Regina: 3km
gyaloglás, 8 hely.

Röplabda – Kétszer három a hétvége termése

Sima TEVA-GRC győzelmek
Az elmúlt hétvégén két bajnoki
mérkőzést is játszottak a mieink
az NB I. Ligában. A lányok először pénteken, Békéscsabán
vendégeskedtek, majd vasárnap
hazai pályán fogadták a Kaposvár csapatát. A TEVA-GRC szett
veszteség nélkül teljesítette a
kettős meccset, így továbbra is
tartja a lépést a Nyíregyháza, Vasas, BSE mögött.
A békéscsabai találkozóról betegség miatt hiányzott a vezetőedző Hollósy
László, így segítője, Szalay Attila dirigálta ezen a napon a csapatot. Itt bemutatkozhatott a frissen igazolt kubai légiós, Natali Grinan. Az első szettben fejfej mellett haladtak a csapatok, de végül
a kritikus pillanatokban a mieink tudtak
jobban összpontosítani és hozták az igen
fontos első pontot. A folytatásban is jól

Vívás – kard junior ob

Ezüst hétvége
Január 24-25-én rendezték a junior országos bajnokságot, ahol
minden ezüstérmet a gödöllői
vívók nyakába akasztottak. Benkó Réka és Gémesi Bence egyaránt a dobogó második fokára
állhatott, mint ahogyan a férfi és
a női kardcsapat is.
A gödöllői kardedzők, Kurucz Balázs,
Bokor Gergely és Varga József felemás érzelmekkel térhettek haza a Vasas
vívócsarnokában megrendezett junior
ob-ről. Az eredmények nem rosszak
ugyan, de négy alkalommal is a döntőben szenvedtek vereséget a gödöllői
sportolók. Az okok a felkészülés hiányában keresendők. Mentségükre szólva, a sport kiszámíthatatlanságából és
szépségéből adódóan is benne lehet az a
pakliban, hogy olykor az ellenfelek bizonyulnak jobbnak. A férfi kardversenyen közel hatvan vívó lépett pástra.
Gémesi Bence az első köre után jó ágat
fogott ki és könnyedén menetelt a dön-

tartotta magát a viharsarki alakulat, de a
rutinosabb, és erősebb játékoskerettel
rendelkező gödöllőiek végül hozták a
másik két játszmát is és 3–0-ás győzelemnek örülhettek Vargáné Rácz Mártáék. Vasárnap következett a Kaposvár.
A papírforma győzelemnek várt meccs
első felvonása igazolta is az optimista
várakozásokat, hiszen meglepően könynyedén nyerték ezt a játszmát a mieink.
A folytatásban többször kerültek a lányok gödörbe, megadva ezzel a fiatal és
lelkes vendégeknek a felzárkózás lehetőségét. Hollósy mester dorgálása kellett ahhoz, hogy megtalálják a helyes
utat a mieink és végül ezt a találkozót is
3–0-ra nyerjék. Az önbizalmat adó kettős győzelemre nagy szüksége volt a mieinknek, ugyanis az elkövetkező fordulókban rangadók várnak Bajáriné Pesti
Anikóékra. Február 6-án a BSE vendége lesz csapatunk, két nappal később,
tőig, ahol a kadet világbajnok Puy Sebestyéntől szenvedett vereséget 15:7
arányban. Gáll Csaba gyengébb első
köre után nehezebb ágat kapott a táblán
és a junior világ- és Európa-bajnok Iliász Nikolásztól kapott ki, végül 7. lett.
A női kardversenyen 40-en indultak.
Benkó Réka az első erősebb ellenfelét,
Várhelyi Annát a kettőbe jutásért kapta, aki 15:14-re akciódús vívással tudta
le-győzni ellenfelét. Az első helyért Pető Rékával mérhette össze tudását a 19
éves gödöllői vívónő. Sajnos, idegessége miatt csak kevés tudás villant fel Réka tarsolyából, aminek következménye
a 15:7-es vereség lett. Nagy Petra a négyért Várhelyi Annától kapott ki 15:12re, és az ötödik helyen végzett. A csapatversenyen a Gáll Csaba, Gémesi Bence,
Kovács Bendegúz, Liszkai János, Valkai Ferenc összeállítású csapat 2. lett a
Vasas csapata mögött. A döntőben Gáll
Csaba sérülés miatt nem vívott, így a
győzelmi esély is lényegesen csökkent,
de a fiúk derekasan küzdöttek így is. A
végeredmény 45:34 lett. A Benkó Réka,
Nagy Petra, Varga Eszter összeállítású
GEAC kardcsapat a döntőben a BSE
csapatával vívott. A gödöllői trió kitett
magáért, de sajnos, ez is kevés volt a

AZ IDÉN IS LESZ SPORTBÁL!
A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is megrendezi
FEBRUÁR 14-ÉN a GÖDÖLLŐI SPORT KLUB jótékonysági
SPORTBÁLJÁT az Alma Mater étteremben.
Belépők ára: 3000 Ft, a támogatói jegy ára: 1000 Ft!
Belépők ígényelhetők a 06/70-332-2530-as telefonszámon!
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Sport
Hárompróba verseny – Nem
meglepő gödöllői érmek

Kispályás foci – I. Városi teremlabdarúgó torna

A Budapesten, az FTC futófolyosóján
rendezték a hárompróba versenyt, ami
egyébként nyílt verseny volt, így részt
vehettek és újabb sikereket értek el a gödöllői atléták. A hárompróba gátfutásból, síkfutásból valamint távolugrásból
állt. A GEAC-ból mindenki jó formában
versenyzett, így a 14-15 éveseknél elért
győzelmek nem számítottak meglepetésnek, hiszen köztük országos összetett
bajnokok és helyezettek voltak. A gátfutó teljesítmények így is kiemelkedtek.
Eredmények:
13 évesek, fiúk: 1. hely: Vanó Tamás;
Lányok: 1. heyl: Jászai Vanda, 2. hely:
Dimény Zsuzsi
14 évesek, lányok: 1. hely: Újvári Bella, 2. hely: Varga Fanny
15 évesek, fiúk: 3. hely: Ambrus
Lóránd
Lányok: 1. hely: Rendik Zsófi, 2. hely:
Kovács Janka, 3. hely: Szeghalmi Lili.
-báfebruár 8-án a Vasast fogadjuk, majd a
zárásként, február 25-én Nyíregyházára
NB I. Liga, 16. forduló
Békéscsabai RSE – TEVA-GRC
0–3 (-23,-17, -22)
NB I. Liga, 17. forduló
TEVA-GRC – BITT Kaposvári NRC
3–0 (9, 22, 21)

látogatnak a mienk.
Diákolimpia, röplabda – TIG siker
Január 24-én, szombaton a gödöllői Török Ignác Gimnázium adott otthont a
Röplabda Diákolimpia leány VI. korcsoportos országos elődöntőjének.
Debrecenből, Egerből és Kecskemétről
érkeztek diákok. Sportszerű, hangulatos mérkőzéseken a hazai csapat, a gödöllői Török Ignác Gimnázium gárdája
győzött és jutott tovább az országos
döntőbe, megelőzve a debrecei Svetits
Katolikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium, a kecskeméti Katona József Gimnázium és az egeri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium csa-

Győzött a Detonátor
Véget értek a küzdelmek az I. Városi
Teremlabdarúgó tornán. A 19 csapat
részvételével megrendezett amatőr kispályás focikupán az elmúlt szombaton
rendezték a helyosztó mérkőzéseket. A
csoportmeccsek után a legjobb nyolc
közé jutott csapatok küzdelmei, valamint az alsóházi helyosztók is izgalmas
csatákat hoztak. A negyedik éve a döntőig eljutó BF Vill csapatának most is
meg kellett elégednie az ezüsttel, ugyanis nem érdemtelenül a Detonátor robbantott és nyerte 2–0-ra a döntőt. A néha
parázs jeleneteket is tartalmazó finálé
után következett az eredményhirdetés.
A torna legjobb játékosa Gódor Róbert, legjobb kapusa Cserpnyák Tibor
(mindkettő Szilz FC), míg 11 találattal a
gólkirály Sztriskó István lett (Móres).
(eremények:gbulls.hu)
Februárban ismét teremtorna –
JOMA-kupa
Február 22-ei kezdéssel ismét teremtornát rendez a Gödöllői Sport Klub a 40
év alattiak és a 40 évnél idősebbeknek.
A JOMA-kupán a senior kategóriában
az 1970. január 1-je előtt született játékosokból álló csapatok nevezhetnek,

míg a 40 év alatti kategóriába bárki leadhatja a nevezését, legyen az igazolt,
vagy teljesen amatőr játékosokból álló
csapat. Nevezési díj: 30 ezer forint, de
akik részt vettek az I. Városi teremtornán, azok 10 % kedvezményt kapnak. A nevezési határidő: február 16.,
nevezni a 06-70-2830-588-as számon
lehet.
Pizza Palazzó Kupa – Bronzérmes
gödöllői hölgyek
Az elmúlt vasárnap az egyetemi sportcsarnokban rendeztek női teremlabdarúgó tornát a Pizza Palazzó étterem támogatása mellett. A hat csapat részvételével megrendezett körmérkőzéses viadalon a Tokai Norbert irányította gödöllői hölgyek a 3. helyet szerezték
meg, az APEH SE és a Forrás SE mögött. A mieink három győzelmet (egyaránt 2–1-re verték a lányok a Gyöngyöspata, a Kerepes és a Csömör csapatát) és két vereséget könyvelhettek el a
tornán (1-0-ra kaptak ki a Forrás és az
APEH csapatától). A torna legjobb kapusa Szőllősi Vera (APEH SE), legjobb
játékosa Rustinszki Döniz (Forrás SE),
míg a gólkirálya Mácsár Brigitta (Gyöngyöspata) lett.
-li-

Kézilabda – Tovább menetelnek a kis kézisek
A Gödöllői SE U11–es, 12-es fiú, és az
U10-es lánycsapata után az U11-es
lánycsapat is megnyerte a megyei döntőt, így első helyen jutott tovább a régiódöntőbe az Adidas országos gyermekbajnokságban. A tavaly országos
döntőbe jutott lánycsapat minden ellenfelét magabiztosan legyőzve szerezte
meg az első helyet, így teljesítve a kitűzött cél felé vezető út első feladatát. A
lányok előbb a Dunakeszi Kinizsit verték magabiztosan (20-13), majd egy
szoros meccsen 24-22-re verték a váci
NKSE csapatát, végül az Őrkényt küldték haza egy 10-0-s győzelemmel.
A csapat tagjai: Blaubacher Dóra,
Csenteri Anna, Hornyák Bernadett, Horuczi Fédra, Juhász Eszter, Laki Bian-

ka, Majoros Sarolta, Ollári Borbála,
Stefkó Boglárka Szekeres Dóra, Szmrtyka Júlia, Sztankovics Réka, Tamás
Martina Edző: Ádám Rita, Majoros
Gusztáv.
Az U10-es fiúk is az egyesület hírnevének megfelelően kezdték meg
szereplésüket. Ebben a korosztályban
az első fordulót Pencen rendezték január 31-én. Három győzelemmel rajtoltak
ők is. A Szentendrét 22-16-ra, a Szigetszentmiklóst 23-6-ra, míg a Diósdot 278-ra verték a fiatalok. A csapat tagjai:
Borhy Levente, Fóti Benedek, Horváth
Adorján, Majoros Domokos, Menyhért
Nándor Varga Attila. Edző: Ádám Rita.
A következő fordulót március 8-án rendezik.
-al-

győzelemhez, így a végeredmény 45:42
lett.
Január 16-án férfi kard válogató versenyt rendeztek, ahol Gémesi Csanád
58 indulóból 3. lett.
Kadet ob és Világkupa versenyek
A hétvégén három különböző helyszínen fogtak kardot a GEAC vívói. Az
eredmények nem túl csillogóak, de azért
van köztük igen kecsegtető helyezés is
Benkó Réka Világkupa szereplése jóvoltából.
Budapesten kadet ob rendeztek. A több
mint 50 fős versenyen Kurucz Balázs
tanítványa, Valkai Ferenc az ötödik
helyen végzett. A GEAC férfi kard csapata szintén az 5. helyet szerezte meg.
Benkó Réka a londoni felnőtt Világkupa
versenyen 12. lett. A 64-es táblán először egy japán, majd egy német vívónőt
győzött le, a legjobb nyolc közé jutásért
egy francia kardozótól szenvedett vereséget. A vívónő a felnőtt világranglistán
jelenleg a 39. helyen áll. Gémesi Csanád
az athéni felnőtt Világkupa versenyen a
64 között búcsúzott. A későbbi bronzérmes olasztól kapott ki 13:15-re.
Zsőzső

Sakk – IV. Tímár Zsolt Emlékverseny
Immáron negyedik alkalommal rendezte meg a Gödöllői SakkBarátok
Egyesülete, ezúttal Szadán a Tímár
Zsolt Emlékversenyt.
A január 31-én megrendezett viadalon Bándy Attila jóvoltából GSBE
győzelem született. A torna 2. helyét
a váci Cseke Szilárd, míg a 3. helyet
a szintén váci Zala Gyula szerezte
meg.

Bajnoki pontvesztések
A GSBE az elmúlt játéknapokon egy
döntetlent és két hazai vereséget ért
el a Pest megyei, illetve a NB II-es
bajnokságokban. A megyei I. osztályban szereplő csapat hazai környezetben fogadta a Fót együttesét és ért
el 5–5-ös remit, míg a megyei I./A
osztályban szereplő csapata a Dunaharaszti gárdájától kapott ki 3–2-re

hazai környezetben. Az NB II. Erkel
csoportjában jelenleg 9. helyen álló
(12 csapatos) Gödöllő a Vác ellen
kapott ki 8–4-re.
A következő fordulókat február 8-án
rendezik.
NB II., Erkel csoport, 6. forduló
GSBE – Váci SC 4–8
Pest megyei I. osztály, 5. forduló
GSBE – Fót 5–5
Pest megyei I./A osztály, 4. forduló
GSBE – Dunaharaszti 2–3
-li-
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Lapzártánk: péntek

12 óra.

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

INGATLAN
* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes,
csendes részén de a központ közelében eladó egy
nagyon hangulatos, sarok telken elhelyezkedő, '43ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház, mely
2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba,
konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található.
A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú,
tégla építésű melléképület található, melyben garázs,
nyári konyha található. A kertben termő gyümölcsfák
és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális
intézmények. IÁr: 7,5 MFt Tel: 70/312-5965,
20/928-3938
* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT SÜRGŐSEN
ELADÓ árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül.
Főútvonal mellett, forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172

* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis,
cirkós pincés családi ház sürgősen eladó. Iár: 19,9
mFt 20 772-2429

* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL! Eladó új
építésű ikerház Gödöllőn 2 szoba + nappali, garázs 300
nm telekrésszel. Kulcsrakész ár 22 MFT 20-804-2102

* Gödöllőn 2008-ban teljesen felújított 2,5 szobás
családi ház 650 nm-es telekkel eladó. Iár 23,5 MFt
20-772-2428

* Eladó 1 + 2 félszobás átlagos állapotú családi ház,
630 nm-es ősfás telken Iár:15.5 M FT 20 804-2102

* BEVEZETŐ ÁR! Új építésű 3 szoba+ nappalis családi ház Szadán már 22,9 MFt-ért 750 nm-es telekkel.
20 772-2429 www.godolloihaz.hu
* Sürgősen eladó kertvárosban 2 szoba+ konyha+
étkezős tégla, konvektoros fűtésű ház 700 nm-es
telekkel Iár 16,9 M Ft 20 772-2429
* Gödöllő központban 2,5 szobás külön bejáratú 60
nm-es cirkó fűtéses kis rezsijű 2,5 tégla lakás eladó
Iár 17,5MFt 20-7722428

* GÖDÖLLŐN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 134.000
Ft/m2 áron kulcsrakészre megépítjük házát, otthonát.
Tel: (20) 501-4701, (20) 242-7762.
HITELÜGYINTÉZÉS!

* Gödöllőn Ambrus közben 2,5 szobás erkélyes lakás
eladó Iár 13,5 MFt 20-772-2429

* GARÁZS ELADÓ GÖDÖLLŐ FÁCÁN SOR 77. 21 m2es, 3,2 millió. Tel: (30) 9847-360

* Eladó Gödöllőn II emeleti tégla konvektoros 1+2
félszobás, 50nm-es lakás Iár 11,5 MFt 20-804-2102

* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben, Tölgyfa
utcában 2200 m2 zártkerti telek eladó. Pince, villany,
víz van. Érd: (28) 410-354

* Szt. János utcában Gödöllőn sürgősen eladó 2
szobás erkélyes teljesen felújított sarokkádas
téglalakás Iár 12,9 MFt 20-772-2429

* DOMONYVÖLGYBEN belterületi ÉPÍTÉSI TELKEK,
panorámás elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek
eladóak. És más ingatlanok helyben. (30) 415-4102,
(30) 9362-846

* Szt István téren I emeleti erkélyes jó beosztású
felújított lakás eladó Iár 12,9 MFt bútorozottan 13,5
MFt 20 772-2429

* Gödöllőn a Boglárka utcában 950 m2-es TELEK 7,9
M-ért sürgősen eladó. Tel: (20) 771-4921
* Szadán 3db egymás melletti építési telek egyben
vagy külön-külön is eladó. Ipari áram, víz, csatorna,
fúrt kút a telken, gáz a telek előtt. Tel: 28/415-664,
20/536-3368
* IKERGARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Kossuth Lajos
utcában. 2 autó kényelmesen parkolható, külön villany, vízóra. Tel: (30) 9428-275
* Ambrus közben 2 szobás, egyedi fűtésmérős jó
állapotú lakás eladó Iár 11,9 MFt 20 804-2102
* Új építésű 3+nappalis ház 800 nm-es telekkel az
Újfenyvesben 31 M-ért 20-772-2429
* Sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó állapotú 2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár 12,5 MFt 20-772-2429
* Jó vétel! Extra panorámás széles 3000 nm-es gödöllöi telek sürgősen eladó iár 20,9 MFt (20) 944-7025
* Palotakerten 2 szobás, erkélyes, parkra néző lakás
eladó .I.ár: 10,5 MFt 20-804-2102

* Kazinczy krt-on 2 szobás , erkélyes 60 nm-es lakás
eladó Iár 11 MFt 20 772-2429
* SZADÁN két utcára nyíló 1115 nm-es építési telek
eladó Iár 6,7 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT Gödöllő, Szada, Veresegyház legnagyobb telekválasztéka! WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Palotakerten egyedi fűtésmérős, felújított fürdőszobás 40 nm-es lakás eladó Iár 8,5 MFt 20 772-2428
* Családi okok miatt Sürgősen eladó János u.ban,
tégla, konvektoros 45 nm-es másfélszobás jó
beosztású lakás kulturált lakótömbben Iár 10,3 MFt
20-944-7025
* ÁR ALATT SÜRGŐSEN ELADÓ 2 SZOBÁS,
ERKÉLYES, teljesen FELÚJÍTOTT, EGYEDI
FŰTÉSMÉRŐS LAKÁS A PALOTAKERTEN . IÁR 10,9
MFT 20-772-2429
* Eladó új építésű lakás Gödöllőn! Tégla építésű társasházban 42m2-es, 1+1 félszobás lakás cirkófűtéssel. 2009. augusztusi átadással. Iár: 13,6 MFt. U.itt 1
szobás lakás 11,5 MFt 20-772-2428

* Kör utcában 1+2 félszobás felújított erkélyes lakás
eladó. Iár 14,7 MFt 20-8042102

-Építési telek 543 m2 agyfenyvesben
összközműves, aszfaltozott utcában
9.5MFt.
-Röges új 112m2 nappali+3 szobás
lakóház 309m2 telken 28,8MFt.
-agyfenyvesben 1086 m2 telken nappali
+ 4 szobás új, magas minőségű csh-t
cserélnénk csh + 8M-ra.
-Alvég épülő 71 m2-es nappali + 2
szobás lakás 20,4MFt.
-agyfenyves 140m2 n+3 szobás ház 720
m2 telken 2garázs 36.8MFt.
-Kiadó
lakást,
házat
keresünk
Mogyoródon vagy Kerepesen.
-Belvárosban 1. emeleti 69 nm cirkós 2
szobás újszerű lakás 24.8MFt.
-Blahán panorámás telken 133 m2 nappali + 4 és fél szobás családi ház 38.5MFt.
-Városra panorámás 2265 m2 építési
telek 24.9MFt.
-Kazinczy krt 2 szobás konvektoros erkélyes 62m2 lakás 12,9MFt.
-Veresen 604 m2 telken 144 m2 nappali +
4 szobás cirkófűtéses családi ház 29MFt.

* Remsey krt-on 2 szobás jó állapotú lakás eladó,
beépített szép konyhabútorral. Iár 13,8 MFt 20 772-2429
* Gödöllőn az Antalhegyen összközműves, aszfaltozott
utcában 486 nm-es (17 m-es utcafronti szélességű)
belterületi, építési telek. Víz, csatorna a telken. Iá: 9,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn az Erzsébet park közelében, teljesen
felújított, 60 nm-es, 2+fél szobás, egyedi mérőórás,
erkélyes lakás, saját pincével. Új beépített bútorok,
konyhabútor, redőnyök, riasztó, új elektr. és
vízvezetékek. Iá: 14,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ Szadán 2009. tavaszi
kezdéssel. 750 nm-es telken épülő, 100 nm lakóterű,
nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes családi
ház nagy terasszal, fedett gk. beállóval. Emelt szintű
szerkezetkész állapotban 23,5 mFt-os áron. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Szadán 1000 nm-es (20 m-es utcafronti szélesség)
összközműves építési telek ALKALMI ÁRON eladó. Iá:
8,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm alapterületű, 2
szobás családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel.
Iá: 17,2 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*
Gödöllőn
a Nagyfenyvesben, csendes
környezetben, 993 nm-es parkosított telken 1998ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm alapterületű,
4 szobás földszintes polgári családi ház. (pince,
garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel.
0620/9194-870

* Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm
alapterületű, jó állapotban lévő 3 szobás családi ház
600 nm-es telekkel. Iá: 21 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 500 nm-es telken, 100 nm
alapterületű, 2 + fél szobás, jó állapotban lévő családi
ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 22 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a régi fenyvesi részen, teljesen felújított
(új tető, nyílászárók, burkolatok, új fürdőszoba), 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 642 nm-es telekkel.
(Bővítésre kiadott érvényes építési engedéllyel.) Iá:
23,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban 61 nm-es, 2 szobás, teljesen
felújított és átalakított, erkélyes lakás, pincével,
tárolóval. (Új burkolatok, új beép. konyhabútor). Iá:
16,8 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában 20 nm-es garázs eladó.
Iá: 2,7 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Királytelepen a századfordulón épült,
védettséget élvező, műemlék jellegű (100 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás) belül felújított,
polgári családi ház. Iá: 29 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában 57 nm-es, 2
szobás, jó állapotban lévő erkélyes lakás (új
nyílászárókkal). Iá: 11,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Gödöllőn központhoz közel, 120 nm lakóterű (nappali+3 szoba), kétszintes sorházi lakóház. Teljesen
felújított (új nyílászárók, új elektr. vezetékek, új
burkolatok, szaniterek). 165 nm-es, örökzöldekkel
beültetett udvar, előkert. Iá: 28 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Aszódon 77 nm alapterületű (2 szoba, konyhaétkező, fürdősz., wc, 2 terasz, garázs) ÚJ ÉPÍTÉSŰ,
földszintes ikerház garázzsal, 440 nm-es saját
telekrésszel. Szerkezetkész állapotban 14,5 mFt,
kulcsrakész állapotban 19,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
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* Lázár Vilmos utcában keskeny építési telek (600
m2) eladó. Iár: 10 millió Ft. Érd: (70) 363-2297
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban
új építésű lakások eladók. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
telek családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702

* KERESEK GÖDÖLLŐN kézpénzes ügyfeleim
részére családi házat 26 M-ig ill. 45 M Ft-ig.
Katonáné Enikő (30) 402-0488
* Gödöllő központjában 4 em. házban eladó 54 m2-es,
erkélyes, 2004-ben felújított 3. em. konvektoros, parkettás lakás. Iár: 12,9M. Tel: (20) 9849-672

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2es épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702

* Szent János utcai 2 szobás 3. emeleti lakás eladó,
vagy értékegyeztetéssel elcserélhető gödöllői, szadai
vagy bagi kis kertes házra. Tel: (30) 515-1143

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

* Áron alul eladó Palotakerten 4 emeletes házban
2 szobás, erkélyes, egyedi mérőórás felújított
lakás. Tel: (20) 4912-567

* SZADA FENYVESLIGETEN 805 m2 telken félkész
ikerházfél 9,5 millióért eladó. Tel: (20) 771-4921

* ELADÓ JÁNOS UTCÁBAN 40 m2-es, földszinti, másfélszobás, felújítandó lakás. Iár: 9,8 M Ft. Tel: (20) 328-9666

* Gödöllő Királytelepen 81 m2-es 2 szobás családi
ház sürgősen eladó. Iár: 17,9 M. Tel: (20) 771-4921

* Eladó Palotakerten földszinti 37 m2-es lakás. Iár:
8,4 M Ft. (30) 545-1690

* MAGASFÖLDSZINTI LAKÁS ELADÓ (egy szoba
összkomfort) felújítva, berendezve. Azonnal
költözhető. Tel: (30) 9446-816

* Gödöllőn, János utcában kétszobás, felújított, erkélyes lakás beépített konyhabútorral a harmadik
emeleten eladó. Iár: 12,1 M Ft (30) 338-2208

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és
külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztásban,
közművesítve. Tel: (30) 250-7981

* ELADÓ LAKÁSOK! GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN A
KOSSUTH LAJOS u. 24.-26.-ban. (70 és 100 m2-es.)
Tel: (30) 9548-289, (30) 9001-034

* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus
közben csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2
szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: (30) 562-3475

* 6 lakásos kertes társasházban 1. emeleti konvektoros 56 m2-es, 1,5 szobás + nappalis jó állapotú
lakás eladó. Iár: 15,5MFt, v. kertes házra cserélném
Gödöllőn. Tel: (20) 472-9601

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal,
200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475
* Eladó Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás 55 m2es magasföldszinti jó fekvésű lakás szép
környezetben, reális áron. Tel: (20) 351-5974, (28)
423-294
* Gödöllő központjában, a Remsey körúton, 1+2 félszobás (58 m2) étkezős, tárolós tetőtéri lakás eladó.
Tel: (30) 965-9500
* Versegen 120 m2-es, 3 szobás, nappalis, világos, jó
elrendezésű családi ház eladó. Tel: (30) 638-9592

* Eladó Gödöllőn a Szilágyi E. utcában 380 m2
felújításra váró osztott tulajdonú 53 m2-es ház. Iár:
9,9 millió Ft. Tel: (30) 7184-384
* Gödöllőn, csendes zsákutcában 145 m2-es családi
ház sürgősen eladó. Érd: (30) 9981-496
* Gödöllőn a János utcában 57 m2-es két szoba
összkomfortos, vízórás, konvektoros, nagyerkélyes, 1.
emeleti lakás eladó a buszpályaudvartól 2’-re 12,5
millióért. Billenőajtós, masszív garázs a Patak téren
eladó 2,1 M. Érd: (20) 226-8723, (28) 411-745
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 70 m2-es,
cirkófűtéses, duplakomfortos, Nappali + 3 Szobás
földszint – tetőteres TÉGLALAKÁS saját kiskerttel
leköthető! Az első vásárlónak a konyhabútorunkból
50% kedvezmény. IRÁNYÁR: 22.500.000 Ft. Konkrét
ajánlatért
érdeklődjön:
0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐN! Búzavirág
utcában: 1150 m2-es belterületi telek, 25%-os
beépíthőséggel SÜRGŐSEN eladó. Víz, villany, gáz,
csatorna az utcában. A vételár rugalmas, a tulajdonost minden ajánlat érdekli! Sorszám: 3312.
HÍVJON: 0630-919-5960.
* ÚJÉPÍTÉSŰ FÖLDSZINTES LAKÁS Gödöllő,
Központban: 51 m2-es, 2 Szobás, cirkófűtéses lakás
220m2-es saját kerttel eladó! A felette lévő tetőtér
beépíthető. Tervezett átadás: 2009.nyár. IRÁNYÁR:
24.000.000 Ft. Sorszám: 3348. HÍVJON MA: 0630919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL
SZEMBEN www.ingatlanvadasz.hu

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 55 m2-es,
cirkófűtéses, 2 Szobás magasföldszinten illetve első
szinten lévő TÉGLALAKÁSOK leköthetők! Az első két
vásárlónak a konyhabútorunkból 50% kedvezmény.
IRÁNYÁR: 14.300.000 Ft. Konkrét ajánlatért érdeklődjön: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ Gödöllő, Központban: 82 m2es, cirkófűtéses, Nappali + 4 Szobás, 2009-es építésű
téglaház, kocsibeállóval 220m2-es SAJÁT KERTTEL.
Tervezett átadás: 2009.nyár. IRÁNYÁR: 26.600.000
Ft. Sorszám: 3347. HÍVJON MA: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ Szőlő
utcában, Kazinczy krt-on, János utcában, Ambrus
Zoltán közben, Erzsébet krt-on (tégla), Nagy Sándor
közben, Kör utcában, Szabadka utcában és Zombor
utcában, illetve Munkácsy Mihály utcában egyedi
fűtéses használt lakásokat. INGATLANVADÁSZ KFT - A
POSTÁVAL SZEMBEN. Tel: 0630-919-5960.
www.ingatlanvadasz.hu
* Valkón 2400 m2-es 2 utcára nyíló, megosztható
szabályos alakú, sík építési telek eladó: Víz, villany
telekhatáron, gáz telken belül. 6,000,000 Ft 28-545065, 30-629-02-12
* Galgahévízen 4 éve épült családi ház két és félszobás, gázcirkós, összközműves 720 m2-es telken
eladó. Tetőtér beépíthető, buszmegálló 5 perc.
10,900,000 Ft 30/977-6665
* Dányban horgásztó mellett téliesített, luxuskivitelű
faház, gyönyörűen rendbentartott 793 m2-es telken
eladó. Beépített konyhabútor, fürdőszoba 5,5 M Ft
28/545-065
* Gödöllő-Szada határán újparcellázásban
összközműves, 1500 m2 összközműves építési telek
20% beépíthetőséggel. Bevásárlás, buszmegálló
közelben. 8,500,000 Ft 30/667-4812 28/545-065
kód:117/3740
* Gödöllőn a János utcában ELADÓ egy 50 nm-es
másfél szobás, étkezős, konvektoros lakása második
emeleten. Jó áron: 11,800,000 Ft. 30/667-38-89
kód: 79/5538
* Gödöllőn a Remsey körúton ELADÓ egy újszerű 61
nm-es nappali + 1 szobás nagyon jó elrendezésű
tetőtéri világos lakás. Irányár: 13,800,000
Ft.30/667-38-89 kód: 79/5464
* Gödöllőn kertvárosban kiadó 3 szobás, konvektoros
és cserépkályha fűtéses 100 nm-es gondozott kertes
ház garázzsal! 80,000 Ft/hó 28/545-065
* Blahai részen, összközműves, sík 1439 m2 építési
telek, 32 m2-es téglaházzal, csodaszép fenyvessel
13.900.000 Ft. Tervezze meg festői házát!30/6290266, 28/545-065114/5583
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* FENYVESBEN 116m2-es nappali,+2 szobás, garázsos, 800m2-es telken fekvő, azonnal beköltözhető,
mediterrán típusú, újépítésű családi ház eladó.
Irányár:34,5MFt. Major Zoltán 06704562100www.perfektotthon.hu

* Kistarcsán, HÉV közelében 966 m2-es építési telek,
20 m utcafronttal. Ikerháznak is ajánlom, beépíthetőség 30%. Gáz, csatorna telken belül. Ár: 9,5 M Ft
28/545-065
* TURÁN 2 generációs tégla és vályogból, szerkezetileg nagyon jó állapotú ház eladó. Víz és gáz bevezetve,
aszfaltút mellett fekszik, vonat, busz közelben.
Irányár: 10 millió Ft 30/977-6665
* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es sorházi stúdiólakás kis
kerttel Eladó. A szoba tágas, galériázott, alacsony rezsi.
Irányár: 8.200.000 Ft. 79/3042 06-30-667-3889
* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 60 m2-es erkélyes 3.
emeleti lakás, két tágas szobával eladó. Ár: 11,000,000
Ft 30/667-4812 28/545-065 azonosító:79/5040
* Panel is lehet jó! Parkra néző gyönyörűen felújított
2 szobás ( 60 nm), első emeleti, barátságos lakás
bútorozottan ELADÓ.Irányár:11.500.000 Ft. 79/5757
30/667-4812
* Építési telek ELADÓ a Blahán 662 nm, víz és villany
telken belül. Jelenleg faház áll rajta. Irányár:9.9 M Ft.
79/3500 30-629-02-66
* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt.1,5MFt Major Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Liftes házban,
gázfűtésű garzonlakások eladók. Hitellel-szoc-polkevés-önerő Átadás: 2009. február. Ár:11,6M Major
Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ! Harasztban 73m2es, egyedi fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás kocsibeállóval, kerttel, ajándék-konyhával, azonnal
beköltözhetően.
Ár:22,8MFt
Major
Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu

* KIADÓ LAKÁS fiatalos, 60m2-es, egyedi mérős, 2
szobás, teraszos, gardróbos, légkondis, plazma tv-s,
teljesen felszerelt. Ár:80.000Ft/Hó. Major Zoltán
06704562100 www.perfektotthon.hu
* LAKÁS KIADÓ a Remsey körúton. Téglaépítésű,
1.emeleti, egyedi-fűtésű, újszerű, világos, teljesen felszerelt, berendezett, nappali+2 szobás. Ár:80.000Ft/Hó.
Major Zoltán 06704562100 www.perfektotthon.hu
* KOSSUTH L. UTCÁBAN 4 SZOBÁS azonnal
költözhető, igényesen felújított, 80m2-es, világos,
nappali, + 3 szobás, egyszintes, új konyhabútoros, új
fürdőszobás, parkettás, erkélyes lakás. Ár:19,5MFt
Major Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALUL a Szabadka u-ban! Téglaépítésű, felújítandó, világos, 50m2-es, 2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti lakás. Ár:11,95MFt Major
Zoltán 06704562100 www.perfektotthon.hu
* Kazinczy Krt-on! Világos, panorámás, 62m2-es, 2szobás,
erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti lakás. Ár:12,5MFt
Major Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALUL a János u-ban! Fiatalos, világos, 59m2es, 2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti
lakás. Ár:11,9MFt Major Zoltán 06704562100www.perfektotthon.hu
* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű, 93m2,
háromszobás, cirkófűtéses, teraszos, DK-fekvésű,
zárt udvaros, saját parkolóval eladó. Ár:27,5MFt
Major Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu

* ELADÓ LAKÁS! Kazinczy krt-on téglaépítésű,
3.emeleti, 60 m2-es, 2 nagyszobás, teraszos, azonnal
költözhető lakás. Ár:11MFt. Perfekt Otthon Kft
06704562103 www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET
* Kiadó Gödöllőn egy 2+1 félszobás, 69 nm-es, egyedi
fűtésű lakás. Tel.: 20/479-4650
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Kiadó! Városközpontban új 55 m2-es tetőtéri
bútorozott lakás egyedi fűtéssel, klímával. Ár: 70.000
Ft/hó. Érd: (20) 9424-237
* Gödöllő Központjában a Kossuth L. utcában bútorozott
lakás hosszútávra kiadó! Azonnal beköltözhető 55.000
Ft /hó + rezsi + 1 havi kaució. Érd: (30) 6276-133
* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szobás
összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás
lakás részben bútorozva kiadó. 60E+rezsi, 2 havi kaució. (20) 578-6848
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ KIADÓ GÖDÖLLŐN.
3000 m2 TELEK, NAPPALI, 2 SZOBA, FÜRDŐ,
TERASZOK, PAGODA, GARÁZS. 80E/hó+rezsi. (28)
415-581, (20) 9361-233
* Főbérlő nélküli albérlet Gödöllő központjában hosszú
távra, olcsón kiadó. Tel: (20) 939-0797, (20) 556-2653
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZI LAKÁSOK
GÖDÖLLŐN, VERESEGYHÁZON, SZADÁN 22 MFT-TÓL!
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*A Máriabesnyő Lakóparkban, új építésű
74 és 87 nm-es társasházi lakások (kocsi
beállóval, mosókonyhával, tárolóval)
eladók 250 e. Ft/nm áron, vagy 2009. március 1-től hosszútávra bérbeadók, 60 és
80 e. Ft/ hó+ rezsi áron.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690
nm-es, közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá:
9000Ft/nm.
*Gödöllőn, a Tűztoronynál 105 nm-es,
nappali+ 2 szobás, étkezős részben
bútorozott, 2. emeleti lakás kocsi beállóval (2 férőhellyel) min. 1 évre bérbeadó,
130 e. Ft/ hó+ rezsi áron.
*Domonyvölgyben, tóparton, lovaspark
mellett csendes környezetben nappali +
2 szobás, 3 szintes, garázsos, hangulatos lakóház 792 nm-es parkosított
telken eladó. Iá: 29 mFt.

*Gödöllőn, a Paál László közben 2+fél
szobás, konvektoros, kéterkélyes, jó elrendezésű, első emeleti lakás 2009. április 1től, hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 80 e
Ft/ hó+ rezsi.
*A Máriabesnyő Lakóparkban, új építésű 52
nm-es, 2 szobás, étkezős tetőtéri lakás 12,6
millió forintért eladó.
*A Nagyfenyvesben, 1000 nm-es telken,
kellemes utcában, 360 nm-es, 3 szintes, két
generáció számára is alkalmas, garázsos
lakóház üzlethelyiséggel eladó. Iá: 42 mFt.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben épült,
190 nm-es, nappali +4 szobás, amerikai
konyhás igényes, garázsos ikerházfél
eladó. (Gondozott kert, öntöző rendszer,
víztisztító, vízlágyító rendszer, központi
porszívó, riasztó). Irányár: 46,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-es
telken, 94 nm-es, most épülő, nappali + 3
szobás, amerikai konyhás ikerházi lakások,
garázzsal eladók. Szoc. pol. felvehető.
Irányár: 27 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nappali+ 3
szobás, garázsos ikerházi lakások
szerkezetkészen 23 millió forintért, kulcsrakészen 27,5 millió forintért eladók.
*VERESEGYHÁZON,
a
Ligetekben
kisméretű (2-3 szobás), új építésű ikerházi
lakások 400 nm-es, önálló telken januári
beköltözéssel eladók. Irányár: 24 mFt-tól.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dombon,
1040 nm-es telken, 280 nm –es, földszintes,
új építésű (burkolatok választhatók) családi
ház minőségi kivitelben eladó. Iár: 62 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Termálfaluban, 1550
nm-es telken, 260 nm –es, kétszintes, új
építésű (burkolatok választhatók) családi
ház minőségi kivitelben eladó. Iár: 60 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Blahán, 2 szobás, 60 nm-es
téglaház 852 nm-es saroktelken
eladó. Csereként egyedi fűtésű lakást
beszámítanak. Irányár:16,5 mFt.
*A Fenyvesi dűlőn 2680 nm-es,
művelt külterületi telken (a belterülettől 300 m-re) 60 nm-es, kétszobás
lakóház eladó. Gazdálkodásra kiválóan alkalmas! Iá.: 15 mFt.
*Az új Fenyvesben 1280 nm-es üdülőtelken
(belterület határán) 2 szobás, 58 nm-es
(galéria 30 nm-es) téliesített nyaraló eladó.
Irányár: 12,35 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken nappali +
3 szobás, 140 nm-es, új építésű családi ház
eladó. Irányár: 38 mFt.
*Az Alvégben 3469 nm parkosított telken
(halastó, patak) 260 nm-es, 6 szobás családi ház (sokféle vállalkozásra alkalmas)
eladó. Irányár: 52 mFt.
*A
Királytelepen,
1080
nm-es,
megosztható saroktelken, 1979-ben
épült, nappali+ 3 szobás, családi ház
eladó, garázzsal, pincével. Iár: 27 mFt.

16 Gödöllői Szolgálat
* Kiadó családi ház 50 ezer + alacsony rezsi, 2 havi
kaució szükséges. 84 m2, 3 szoba + medence!
Gödöllő, Fenyves. Érd: (70) 340-5347
* Mátyásföldön, a MOL-kút mellett másfél szobás,
bútorozatlan lakás kiadó. Érd: 17 – 19h között
(28) 412-614
* Kiadó Gödöllő központjában új építésű 47 m2-es
lakás kocsibeállóval, egyedi fűtéssel, klímával
igényesnek. 2 havi kaució. Tel: (30) 977-6742
* Valkón buszmegállótól pár méterre Bp. és
környékére jó közlekedési lehetőséggel családi ház
(nagyszoba, konyha, fürdő, spejz, cserépkályha v.
gázkonvektor) teljesen berendezve 30 ezerért kiadó
VAGY ELADÓ. Érd: (28) 417-125, (20) 9150-341
* Gödöllő központjában kiadó egy másfél szobás,
amerikai-konyhás, bútorozott lakás liftes házban. Érd:
(20) 405-9840
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL SZOBÁS LAKÁS
FEBRUÁRTÓL KIADÓ. Tel: (70) 779-9173
* Gödöllőn az Ivánka utcában 1 szoba – konyha,
zuhanyzós fürdő 60 ezer Ft + villany március hónaptól kiadó. Tel: (28) 419-456
* Gödöllőn egyszobás 46 m2-es (összkomfortos,
távfűtéses) palotakerti, bútorozott lakás március
1.-től kiadó. Bérleti díj (hó +rezsi+ kaució). Tel:
(20) 545-9429
* Kiadó 2 szobás bútorozott gázkonvektoros lakás
alacsony rezsivel. Bérleti díj + 2 havi kaució. Érd: este
6 óra után. Tel: (30) 609-8707
* Gödöllő központjában hosszútávra kiadó egyedi
mérőórás, saját cirkófűtéses, új építésű 50 m2-es
fiatalos első emeleti lakás, liftes házban. Tel: (30)
410-8343, (70) 608-8206
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* Palotakerten 2 szobás 3. emeleti, erkélyes lakás
bútorozottan kiadó. Bérleti díj: 60 E Ft + rezsi.
Beköltözéskor 2 hónapnak megfelelő kaució fizetendő. Tel: (30) 515-3623

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

* Kiadó Gödöllőn 61 m2-es felújított, bútorozatlan
lakás igényes albérlőnek. Azonnal költözhető. 75.000
Ft /hó + 1 havi kaució szükséges. Érd: (30) 896-1291

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi
fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.:
(20) 479-4650

* KIADÓ LAKÁS! Gödöllő központjában, KOSSUTH
LAJOS u. 24. (70 m2). Tel: (30) 9548-289, (30)
9001-034

* Kiadó tulajdonostól jó állapotú, 3. em. erkélyes 2
szobás lakás csöndes, szép környezetben. 55E + alacsony rezsi + 2 havi kaució. Téglaépítésű, gázkonvektoros. Tel: (20) 3311-373

* Kossuth utcában magasföldszinti felújított bútorozott lakás 1-2 fő részére hosszú távra kiadó 60 ezer
Ft/hó, 2 havi kaució szükséges. Fűtésszabályzó felszerelve. T: (70) 333-0496
* Olcsó albérlet! Lakások alacsony áron – több évre is
– kiadók Gödöllő Palotakerten (64 m2) és Erzsébet
királyné körúton (34 m2). Mindkettő felújított,
kifogástalan állapotban, hűtő, mosógép, üveglapos
tűzhely van. Tel: (30) 9689-690
* Gödöllőn a szökőkútnál másfél szobás, bútorozott,
háztartási gépekkel felszerelt lakás kiadó ingyenes
kábeltévével. 50 ezer Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd:
20/225-3066
* Gödöllőn a HÉV végállomásánál kiadó egy 64 m2-es
kétszobás lakás rezsi + 30 ezer Ft-ért. Két havi kauciót kérek! Tel: (20) 953-3526
* 3 szobás, világos, bútorozatlan lakás kiadó a
városközpontban. Egyedi vízórás, 2. emeleti. 60
e.Ft/hó + 2 havi kaució. Érd: (30) 2025-216

Havi 50.000 Ft. Tel: (30) 978-5416

* János utcában 4. em. 2 szobás, konvektoros,
bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó! Alacsony rezsi!
53.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel:
(70) 517-1370
* Gödöllőn, a Szabadság téren első emeleti 2 szobás
lakás kiadó. Tel: (30) 437-0463

cionált, vagyonvédett lakás szabályozható fűtéssel
hosszútávra kiadó. Tel: (30) 380-5875
* Gödöllőn vasútállomástól 2percre családi házban
külön bejárattal 1 szoba összkomfortos, konvektoros,
kábeltévés lakrész kiadó 35EFt+kis rezsiért,
autóbeállási lehetőséggel, febr. 1-i költözéssel. (28)
417-125, (20) 915-0341
* DÁNY Község Önkormányzata meghirdeti a
következő -65,88 m2 alapterületű, -65,88 m2
alapterületű, -67,39 m2 alapterületű, -37,55 m2
alapterületű, -59,67 m2 alapterületű, -75,37 m2
alapterületű, összkomfortos önkormányzati költségalapú BÉRLAKÁSOKAT. A lakások jelenlegi bérleti
díja: 637 Ft/m2, amely minden évben minimum az
infláció mértékével emelkedik. A lakásbérlési
kérelmeket várjuk a Polgármesteri Hivatal (2118,
Dány, Pesti u. 1.) titkárságára. A lakásbérlés
feltételeiről tájékoztatást a 06 (28) 597-130-as telefonszámon, Oláhné Burik Beáta ügyintézőnél kaphatnak az érdeklődők.

* 48 ezer Ft-ért rezsivel együtt kiadó Gödöllőn külön
bejáratú kis szoba zuhanyzóval és főzőfülkével. 1 havi
kaució szükséges. Érd: (20) 973 4738

KIADÓ
* Bútorozott albérlet a Szt. János utcában kiadó. (64
m2-es, 2 szobás, gázfűtéses, erkélyes.) Tel: 30/5665868
* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban 75
m2-es földszinti nappali + 2 szobás egyedi fűtésű
lakás 85.000 Ft + rezsi + kaucióért kiadó. Tel: (30)
9617-621

* Gödöllőn az egyetem mellett konvektoros garzonlakás kiadó. Érd: (30) 266-8035

* Paál László közben 2. emeleti, 2 szobás, jó állapotú,
teraszos, összkomfortos, konvektoros lakás
téglaépületben kiadó. 55.000 Ft /hó + 2 havi kaució.
(70) 213-8499

* Kertes családi ház (32 m2) kiadó. 1 szoba, konyha,
fürdő, víz villany, gáz van. 2 havi kaució szükséges.

* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es 2 és fél
szobás, igényesen felújított, bútorozott, légkondi-

* Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen 4 lakásos társasházban, nappali + 2 szobás, 120 nm alapterületű,
színvonalas kialakítású lakások KIADÓk. Tel.: 0628/411-086
* Üzlethelység, raktár kiadó, más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllőn Kossuth Lajos utcában ikergarázs ELADÓ
vagy hosszútávra BÉRBEADÓ. (Villany, víz, szennyvíz
van.) Tel: (20) 2617-532
* Gödöllő központjában 20 éve működő Barkácsbolt
nyugdíjazás miatt ELADÓ vagy KIADÓ! Érd: (30)
9243-836
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* Nemzetközi kereskedelmi cég összetett irodai
munkára keres agilis munkatársakat. Teljes körű
betanítás. Havi 150.000 Ft. Tel: (30) 2992 770

* Gödöllőn városközpontban, Remsey Jenő körúton (a
Fibernet mellett) 86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy
KIADÓ. Érd: (20) 236-0775

* FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MANIKŰR-PEDIKŰRÖST
KERESÜNK „VÁLLALKOZÓIVAL” GÖDÖLLŐI „EXKLUZÍV
SZÉPSÉGSZALONUNKBA” – fogyasztás, alakformálás,
testkezelés, masszázs, infra szauna, szolárium mellé.
A vendégkör adott. Érd: (30) 676-4335

* Forgalmas helyen lévő társasház üzlethelyisége
kiadó. Tel: (20) 225-3066
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100 m2es üzlet kiadó. Tel: (30) 9617-621
* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában 100nmes kétszintes, jó megközelítési és parkolási
lehetőséggel rendelkező ingatlan iroda vagy lakás
céljára, hosszútávra kiadó. Tel.: (30) 380-5875

ÁLLÁS

* Renault kereskedés és szakszerviz gépjármű
mosójába autó mosót keres. Feltételek: érettségi,
jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Önéletrajzot a
Gödöllő Dózsa Gy. út 164. szám alatt kérjük leadni.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakácsot és pizzaszakácsot keresünk. Tel.:
30/913-8769.

* Önt is utol érte a válság-hatás, elküldték munkahelyéről, szeretne kilátástalanak tűnő helyzetéből szabadulni, és szívesen dolgozna szakmájában? Várjuk első sorban
szakmunkások jelentkezését az alábbi elérhetőségen:
Humánia Kft. 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. A ép. Alagsor 1.,
2. iroda, www.humaniakft.hu, (70) 370-1007
* Középkorú hölgy egész napos háztartási munkát
vagy betegápolást vállal bentlakással (lakrész szükséges). Leinformálható. Tel: (30) 8747 565
* Gyógynövénybolti eladót keresünk. Jelentkezési
feltétel: kereskedelmi +érettségi vagy gyógyszertári
asszisztensi végzettség. Fényképes önéletrajzát 2101
Gödöllő, PF 538 címre, „egészség” jeligével várjuk.
* 51 éves, érettségivel, TB-ügyintézői, kereskedő-vállalkozói, vendéglátó-vállalkozói vizsgával rendelkező
nő sürgősen munkahelyet keres Gödöllőn. Gyakorló
nagymamaként gyermek felügyeletet is vállalnék,
akár saját otthonomban is. (20) 9514-949
* Gödöllőn és Isaszegen bejárónői munkát vállalok.
(30) 373-4745

* K-Autócentrum Kft. - Gödöllő új gépkocsi
értékesítőt keres. Fényképes önéletrajzokat várjuk az
info@chevroletkatona.hu email címre.
* Gödöllői elektronikus média kereskedelmi csapatába értékesítőket keres. Tel.: 70/389-9967

* Tanácsadó cég értékesítésben jártas munkatársakat
keres. Kellemes munkakörülményeket és folyamatos
képzést biztosítunk. Tel: (20) 2411-377, (20) 438-4178
* Porcicák üldözésébe belefáradt anyatársnak tudnék
egy kis fellélegzést nyújtani munkámmal Gödöllőn és
környékén. Tel: (20) 399-8134
* Gödöllőn, Missy Szépségszalonba profi műkörmöst,
pedikűr-manikűröst felveszek kedvező feltételekkel.
Tel: (30) 247-6718

* Esti órákban végezhető, heti kb. 10 órára, könnyű
fizikai munkára keresünk munkatársat. Tel.: 70/3899967
* Nemzetközi cég gödöllői irodaházba munkatársakat keres irodai munkavégzésre. 150 E Ft/hó.
Érd: (70) 250 6539

* Gödöllőn az Ipari parkban újonnan épülő élelmiszer
adalékanyag gyártással és forgalmazással foglalkozó
üzemünkbe keresünk élelmiszeripari vagy vegyipari
végzettséggel rendelkező két fő alkalmazottat. Feladataik:
- MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI VEZETŐ: napi gyártások,
beérkező alapanyagok ellenőrzése ISO és HACCP rendszerek felügyelése. TERMÉKFEJLESZTŐ: új és meglévő
aromák fejlesztése, beszállítókkal való kapcsolattartás, GC
és HPLC-s vizsgálatok. – Marketing asszisztens Napi rendelések visszaigazolása, vevőkkel való kapcsolattartás.
Elvárás: tárgyalóképes angol nyelvtudás. Előny: hasonló
területen töltött gyakorlat, angol nyelvtudás, Gödöllő vagy
környéki lakos. Érd: (30)686-1822
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* Otthon végezhető munka: sms-ben kérem nevét,
címét a 06-30-273-4173-ra és küldöm postán a
tájékoztatót.
* Munkalehetőség! Gödöllő területére a MEDIA LOG
ZRT . hírlapkézbesítőt keres hajnali munkavégzésre (4
óra) kerékpárral. Érd: Pilny Éva (30) 817 0361

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Fegyver Drakula ellen

* Japán wellness cég keres wellness koordinátorokat
Gödöllő és környékéről. Tel: (20) 9592-110

Kitűnő musicalt láttam (Vámpírok Bálja),
ahol több, mint díszlet – mellékszereplő ez a
kultikus fűszernövény. A Gonosz ellen
fokhagymafüzérekkel védekeztek – igaz,
kevés sikerrel. Ám van, ahol főszerepet kap,
például egy görög uborkasalátában (tzatziki)
Sokan hiszik (s eszik is nyersen vagy kapszulában), hogy mindenre jó gyógyszer. Ezt
nem tudom, de az étterem konyháján
nélkülözhetetlen. Kétségtelen, ezredévek óta
használja minden kultúra, talán a só után a
legrégebbi fűszer. S hatásában is hasonló:
kismértékben használva kiemeli, fokozza az
ízeket. Nagy mennyiségben viszont
uralkodik az étel felett. S mivel különbözik
ízérző képességünk s ízlésünk, egyik ember
bővelkedni szeret benne, a másik ezt viszont
már taszítónak érzi.

Gyermekkorom felejthetetlen csemegéje a
pirítós, rádörzsölt fokhagymával. Később
lángoson köszönt vissza ez az élmény.
Sütés közben viszont változik, veszíti
erőszakosságát. Szelidül, alkalmazkodóan
símul a főételhez, ha sülteket spékelünk
vele. A báránycomb együtt sül vele, s
tálaláskor még fokozhatjuk az ízek orgiáját
mentaszósszal. Hosszan sütve vagy főzve
átalakul,
elvesztvén
illatát
szinte

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
(30) 528-7777

* Segédmunkát vállalok, hétköznap 4-5 órát,
hétvégeken egész nap. Szgk. és utánfutó van. Érd:
(20) 486-2747 (a mindenes.)
* IRODÁK, LAKÁSOK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM.
Főiskolát végzett lány. Tel: (20) 232-1115
* Az Egyesített Szociális Intézmény (Gödöllő, Ady E.
stny. 56.) pályázatot hirdet a Fogyatékosokat ellátó
nappali intézményébe, terápiás munkatárs ill. szociális
gondozó és ápolói munkakör betöltésére. Bérezés a Kjt.
szerinti besorolás. Részletes tájékoztatás kérhető az
intézmény vezetőjétől a (28) 512-405 telefonszámon.

körítésként avagy befőttként használhatjuk. Ilyenkor péppé válik a gerezd, sűrű
szószt, mártást, sőt levest is készíthetünk
belőle. Nemrég kóstoltam fokhagymalevest, amibe ínyenc ismerősöm öntött
30 csepp szilvapálinkát. Hihetetlenül
összeolvadtak az ízek határai, nagyon
finom volt!
Csábító tud lenni illata friss gyömbérrel
együtt sütve (ez a kínai ételek egyik alapja), s meglepő párosítás: a thai gyümölcssalátákban is megtaláljuk!
Az én kedvencem: fokhagyma és királyrák
kapcsolata, ami szinte idillinek mondható.
A visszamaradt fűszeres olajat friss
kenyérrel lehet kitunkolni. Sokak kedvence éttermünkben a fokhagymás
sajtkrém leves és a klasszikus cigánypecsenye uborka salátával. Hagyják magukat
elcsábulni,hogy minél több különlegességünkkel elkápráztathassuk.

* Gödöllői AGIP Töltőállomás munkatársakat keres
eladó és kútkezelő munkakörben. Feltétel: érettségi.
Jelentkezés a helyszínen (Dózsa Gy. út 61.) önéletrajzzal, erkölcsi bizonyítvánnyal..
* TRINK-DUÓ Kft. ital-nagykereskedelmi tevékenység
végzéséhez budapesti közlekedési gyakorlattal rendelkező, lehetőleg Gödöllőn lakó üzletkötő munkatársat
keres, 30-35 éves rendezett hátterű megnyerő hölgy
személyében! B kategóriás jogosítvány, számítógép
ismeret szükséges! Gyakorlat előny lehet! Jelentkezés
Laukó Józsefnél a (30) 950-8943 telefonon
* Minősített CO-HEGESZTŐT és IZOMETRIAI
CSŐSZERELŐT keres budapesti nagyvállalat hosszú
távú munkára. Információ: (20) 430-7762

SZOLGÁLTATÁS

* FÖLDMUNKA VÁLLALÁSA: bobcattal, JCB-vel, konténerszállítóval,
termőföld,
sitt,
egyéb.
Földmunkaképek és tartozékok adás-vétele. Tel: (30)
415-4102, (30) 9362-846
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
* Haj és hajas fejbőr betegségeinek feltárása, fejbőr
gyógyászat. Akció 2000 Ft. Gödöllő, János u. 44. Tel:
(70) 587-1071
* MŰKÖRÖM AKCIÓ! Minden fajta 3500 Ft. Szt.
János u. 44. Csíkos ABC-vel szemben. Tel: (20) 2646021. Mindenkit sok szeretettel várok
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely,
kerámialapos tűzhely, szárítógép stb. javítása
Gödöllőn és környékén! Hívjon bizalommal! Tel:(20)
886-2397
* „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
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Új egyedi kárpitos bútorok készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: (28) 486-029, (70) 384-8711

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit,
vendégeket vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje
sütni? Süteménye elkészítését elvállalom!
Érd.:30/851-8763.
* Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól.
KÖLTÖZTETÉS, csomagolás. Költöztetéshez dobozok
olcsón eladók! Tel: (30) 645-3448

* VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS! Családi házak, lakások, közületek gépészeti kivitelezése, kisebb
munkálatok igény szerint, megfizethető áron. Ép-gép
Install Kft. Tel: (20) 267-4998
* LAKATOSMUNKÁK (20) 913-8221
* Jóslás Gödöllőn (magyar kártyából) rontás átok levétel. Csakra tisztítás lélekgyógyászat. Tel: (30) 957-6123

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T:
(20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!

* ÁPOLÁST, gondozást, injekciózást, vérvételt vállalunk otthonában. Rendelőig, kórházig való eljutáshoz
is
segítséget
nyújtunk.
www.flott2003kft.hu/segitokez Tel: (30) 436-1023

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel: (28) 407-122.

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

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel: (30) 9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.

OKTATÁS

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: (30) 9229-553.
* Gyógyuljon a biorezonancia segítségével! Hívjon,
hogy
segíthessek!
(20)
436-6951.
www.gyogyszermentesen.hu
* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS TRÉNING (Body
Coach) Tel: (70) 414-1629

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ELŐBEIRATKOZÁS
FEBRUÁR 4-IG. AKI EDDIG LEKÖTI A KÍVÁNT TANFOLYAMOT, ANNAK 20% KEDVEZMÉNYT ADUNK A
TANFOLYAM ÁRÁBÓL (23 200 Ft / TANFOLYAM).
ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS
ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ
TANFOLYAMOK. RÉSZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU
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Gödöllői Szolgálat
* MASSZŐRKÉPZÉST indít a TRend Energy
Oktatási Bt. uniós bizonyítvánnyal. FRISSÍTŐ TEST
+ TALP stb. RÉSZLETFIZETÉS! Képz. eng. 040122-06. Érd: (20) 9762-111

ADÁS ~ VÉTEL
* Tedd le a terheket, élj felszabadultan! ÖNISMERETI
PSZICHODRÁMA CSOPORT indul Gödöllőn. Érd: Farkas
Mónika pszichopedagógus, kineziológus, pszichodráma
asszisztens: (20)987-4800; Szabó Ádám közgazdász,
pszichodráma asszisztens: (70)562-6607
* TOP-TAN: Haladó tanfolyam középiskolásoknak (910.oszt): kedd-csütörtök: 15.00-16.30. További tanfolyamok és információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744,
mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára,
érettségire felkészítés matematika, fizika, kémia tantárgyakból. További információk: 28-423-744, 30908-4130.
* TAI CHI oktatás Gödöllőn! Kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel, felső
korhatár nélkül. Érd: (20) 544-8021
* BESZÉDKÖZPONTÚ ANGOL NYELVOKTATÁS
SZEMÉLYRE SZABOTTAN, barátságos környezetben,
diplomás angoltanárral, délelőtti órákban. Tel: (20)
333-2426
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon február 18.tól júniusi nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség
van. Tel: 30/273-9479, 30/504-1222
* Külföldi munkavállaláshoz célirányosan ANGOL,
NÉMET, francia és spanyol nyelvtanfolyamok indulnak
az I.L.I. Nyelviskolában! Egyéb kurzusaink: nyelvvizsga-felkészítő és beszédgyakorló tanfolyamok
anyanyelvi tanárokkal is, játékos tanfolyamok ovisoknak és iskolásoknak. Kedvezményes óradíjak! Tel: (28)
511-366, (20) 556-2653, cím: Gödöllő, Kőrösfői u.2.
Felnőttképz. nyt. szám: 13-0295-04
* ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállal megbízható, leinformálható hölgy. (30) 973-3043
* ANGOL OKTATÁS kezdőtől felsőfokig. Általános és
üzleti angol egyénileg vagy kiscsoportban. Tel: (30)
9909-346
* Kezdjünk tiszta lappal az új félévben! Segítek minden korosztálynak. Középiskolai matematika tanár,
tel: (20) 3304-704
* Biztonsági őr tanfolyam indul Gödöllőn még a tavalyi áron! Részletfizetéssel! Munkalehetőséggel. Heti 1
alkalommal. 6 hétvége. A tanfolyamok folyamatosak.
Tel: (30) 466-0041, (30) 201-6929
* Fiatal diplomás tanárnő angol nyelvoktatást vállal,
bármilyen szinten, beszédcentrikusan. Tel: 06 (30)
653 7808
* ANGOLOKTATÁS. Diplomás tanár óraadást,
gyerekeknek korrepetálást vállal. Tel: (20) 224-5824
* Ingatlanközvetítő és társasházkezelő tanfolyam
indul akciós áron március 28-án a gödöllői egyetem B
kollégiumában! Jelentkezés (70) 948-8387,
info@cserfaholding.hu, www.cserfeholding.hu.

* Boltberendezés és kirakatibabák olcsón eladók.
Tel.: 30/950-81-58
* Eladó Philips videomagnó (10E), eredeti női
hajból paróka +konty (5E), fiókos-polcos szekrény
70×70cm (5E), faliszekrény 30×60cm (3E), eredeti Beck késkészlet bárddal, grillollóval (15E), új bőr
diplomatatáskák (5, 8E). (20) 358-5309
* Tüzifa és gázkonvektorok eladók. Tel: (20)
9611-688
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230
* TÖLGY tüzifa eladó! Kiváló minőségben, mázsálva, kuglizva és kiszállítással. Érd: (20) 9367-314
* Oldalperemes gyermek-kiságy eladó.
Világoszöld, vidám, maci mintás. 160x78 cm.
Használt. Érd: 20/541-2148
* Eladó Szadán új Kika hálószoba bútor. Iár:
190.000 Ft. (30) 311-0038
* 8 db 3 méteres BETONGERENDA ELADÓ. Érd:
(20) 470-1545

EGYÉB
* 49 éves magas sportos alkatú fiatalos diplomás
férfi, csinos, jó alakú, ápolt, karcsú, vonzó, intelligens hölgy ismeretségét keresi. Aki nem ilyen,
kérem, ne zavarjon! Tel: (70) 508-8727
* Hosszútávú kapcsolat reményében keresek egy
intelligens, csinos 36-40 év körüli hölgyet, aki még
vállalkozik az életre. Tel: (20) 489-1803
* Gyulán a Hőforrás Üdülőben febr. 8.-tól kéthetes
– vagy 2×1 hetes – üdülőjog eladó/ átadó, másfélszobás apartmanban. 5 ezer Ft/nap /apartman.
Tel: (20) 983-5103
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű és
vegyes méz 1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28)
417-913
* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros, zöld 80150 Ft/kg. Gödöllő területére 60 kg-tól ingyen
házhoz szállítás. Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28)
411-298, (20) 4359-650. Hévízgyörk, Fürst S. u.
8. Tel: (28) 436-280
* Szeretne az idén új kerítést, tavalyi áron?
Ahhoz, hogy ez teljesüljön, február végéig rendelje
meg. Referenciák megtekinthetők Gödöllőn,
Mogyoródon. (30) 743-9263
* Üdülési utalványt vásárolok. 30/434-1101
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Utazni jó!

Városlátogatás spóroljon időt és pénzt!
Napjainkban egyre több honfitársunk látogat el Európa és a világ nagyvárosaiba, akár
csak egy hosszú hétvégére. Ilyen kirándulások alkalmával nagy segítségünkre vannak
az előre megvásárolható közlekedési és
városkártyák, melyekkel ingyenes vagy kedvezményes belépőjegyekre, repülőtéri transzferekre és helyi közlekedési eszközök
használatára szerzünk jogosultságot. Miért
érdemes már itthon gondoskodnia ezekről a
hasznos termékekről? Mert nem kell sorban
állnunk a nevezetességeknél, a közlekedési
jegyeket már az érkezés pillanatában
használhatjuk, átfogó információt kapunk a
városról és szolgáltatásairól és nem utolsó
sorban nem kell nyelvi nehézségekkel küzdenünk a jegyek megvásárlásakor.
Engedjék meg, hogy egy személyes
élményemet megosszam a tisztelt olvasókkal:
római kirándulásunk alkalmával legalább két
órát spóroltunk meg azzal, hogy a Colosseum
és a Forum Romanum meglátogatásakor elhaladtunk a több száz méteren át kígyózó sor mellett és a kártyánkkal sorban állás nélkül egész
egyszerűen beléptünk az automata kapunál,
mindezt ingyen! Szintén a Róma Kártya segítségével legalább 30%-ot takarítottunk meg a
helyi közlekedés és belépőjegyek áránál.
Spóroljon Ön is időt és pénzt és használja ki
ennek a remek szolgáltatásnak az előnyeit!
Rendelje meg a kártyákat már utazása előtt,
hiszen úgyis szüksége lesz rá külföldön! (GT)
Játék! Játék! Játék!
Melyik európai várost nevezik a „fények”
városának?
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre
várjuk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beérkezési határidő:
2009. február 10. Nyilvános sorsolás időpontja,
helyszíne: 2009. február 11. 12 óra, Sissy
(GT)
Utazási Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16.

2009. február 4.
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Beküldési határidő: február 11.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Novák Csilla, Kikerics u. 25. , Szűcs Béláné,
Palotakert 7.

Recept

Csörögefánk
HOZZÁVALÓK (kb. 30 darabhoz):
25 dkg liszt, 1,5 dl tejföl, 1 teáskanál porcukor, 5 dkg vaj, 3
db tojássárgája, 1 csipet só, a sütéshez olaj, a tálaláshoz porcukor és lekvár.
ELKÉSZÍTÉS:
A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd hozzátesszük az összes
hozzávalót. A tésztát hólyagosra dagasztjuk, majd vékonyan
meglisztezett asztalon kb. 3 mm vastagra nyújtjuk. Rádlival
négyszögekre vágjuk, és a közepén hosszanti bemetszést ejtünk. Ezután a tészta egyik sarkát áthúzzuk a bemetszésen.
Ha mindegyiket megformáztuk, a forró olajban, kis adagokban, egyszer forgatva készre sütjük. A kisült fánkokat még
melegen jól leporcukrozzuk. Figyelem! Fontos, hogy az olaj
kellően forró legyen, valamint, hogy ne süssük túl sokáig.
Akkor jó, ha szép aranybarna színűek.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Nagy Gabriella, Fenyves
köz 36. , Lakatos Brigitta, Százszorszép u. 1.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Sztarenszky Tiborné, Mandula u. 6. , Kobzi
Lászlóné, Csillag u. 5.

