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Konferencia az önkormányzatok helyzetéről

Gödöllő Táncegyüttes

A tanácskozáson Gyenesei István
önkormányzati miniszter, aki a tervezett válságkezelő program önkormányzatokat érintő elképzeléseiről
beszélt, felhívta a figyelmet arra,
hogy a nyilvánosságra került javaslatok még csak elképzelések, azok még
vita előtt vannak, csak a tárgyalások
kiindulási alapját képezik. Mint elmondta, folyamatos az egyeztetés a
tárcák között az önkormányzatok
megújulásának programjáról és azokról az elképzelésekről, amik a parlament elé kerülhetnek. A rendszer átalakításának elemei közül többek között szólt a kötelező és önként vállalt
feladatok áttekintésének szükségességéről. Mint mondta, fontos ezen feladatok megosztásának áttekintése, az
átfedések megszüntetése és a finan-

szírozások rendezése, mivel az
önkormányzatok által önként
felvállalt feladatok között nagyon sok olyan található, amit
ma már a lakosság elvár.
A miniszter több elképzelést
is említett, ami a kistelepüléseket érintheti. Példának említette, hogy legyen lélekszámhoz
kötött az önálló hivatal és a
körjegyzőség, valamint, hogy bevezetnék a csatlakozó község intézményét a nagyon kis lélekszámú települések esetében.
Nem csak tervezett, hanem már
meghozott törvénymódosításokról is
szó esett a konferencián. Rozsi É. Judit, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője, a költségvetést megalapozó törvénymódosításokról beszélt,
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Az önkormányzatok finanszírozásáról, a 2009. évi költségvetés e területet érintő kérdéseiről rendezett konferenciát
Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
február 3-án, kedden. A rendezvényen, melyre meghívást
kapott Gyenesei István önkormányzati miniszter is, közel
500 magyarországi településvezető vett részt. A Művészetek Házában megtartott tanácskozáson szóba kerültek a
kormánynak a közigazgatási rendszer átalakításáról nyilvánosságra került elképzelései is. Bár ezekről a résztvevők
más-más módon vélekedtek, az átalakítás szükségességével valamennyien egyetértettek.
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Nehéz helyzetben, átalakítás előtt

16 év

s felhívta a figyelmet az önkormányzati gazdálkodást érintő változásokra.
Az Állami Számvevőszék főigazgatója, dr. Lóránt Zoltán az önkormányzati költségvetések ellenőrzési
tapasztalatairól számolt be a résztvevőknek.
Pozitívumként kiemelte, hogy az
elmúlt években az önkormányzatok
megtanultak pályázni, a negatívu-

mok között pedig azt tartotta fontosnak megjegyezni, hogy a jelenlegi
helyzetben úgy kell költségvetést készíteni, hogy lényegében nem tervezhetőek a működési bevételek, valamint, hogy az önkormányzatok egyre
inkább felélik a piacképes vagyonukat. A közeljövő feladatai közül kitért
a pénzügyi ellenőrzés fontosságára.

össze arra gondolnak: a gyermekük
majd ügyesedik, ha néptánccsoportba
jár. De többről lesz szó. Ő mindenkit
úgy készít majd fel, hogy színpadi
fellépésre alkalmas legyen. Persze
vannak, akiknek több tehetségük van
a tánchoz és vannak, akiknek kevesebb. De a színpadi koreográfiában,
táncjelenetben mindenkinek meglesz
a számára megfelelő hely.

(folytatás a 3.oldalon)

(folytatás a 6.oldalon)
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Elfogadták az önkormányzat költségvetését

Fejlesztés és takarékosság
Gödöllő idei költségvetése – melyet a
képviselő-testület 17 igen, 1 nem és 6
tartózkodással fogadott el február 5én – az ország gazdasági helyzetére is
utal. Jelzi az állami támogatás további
apadását, ami immár a közszférában
dolgozók jövedelmének csökkenésében is testet ölt, de hűen tükrözi azt is,
hogy a gödöllői önkormányzat többek
között megtakarítást eredményező
döntésekkel, forrásnövelő pályázatokkal, a fejlesztést elősegítő ingatlanértékesítésekkel teremti meg évről-évre a biztonságos városműködtetés és fejlesztés pénzügyi alapjait és
dacol a gazdasági visszaeséssel.
Az előterjesztés vitájában elhangzott, hogy sok kiadási tételt mérsékeltek, „kiegyeltek” a költségvetésből,
de ez még mindig jobb, mint ha fűnyíróelv érvényesült volna. Az ország
gazdasági állapotának bizonytalansága miatt a képviselő-testület valamennyi intézmény és közhasznú társaság esetében zárolta a dologi kiadások 10 százalékát, úgy, hogy azt a finanszírozás összegéből újabb döntésig visszatartja.
Ez annál is inkább érhető, mert a
recesszió miatt csökken a város helyi
adóbevétele. Jelentős forrás várható
ugyanakkor az ingatlanok értékesítéséből, amit csak fejlesztési célokra
használhat fel az önkormányzat,
mondta a költségvetési előterjesztést
benyújtó Gémesi György polgármester. A lakótelkek kialakítására alkalmas területek értékesítését viszont befolyásolhatja a fizetőképes kereslet
változása.
Az önkormányzati intézmények
végrehajtották az előírt létszámcsökkentéseket, a kötelező pótlékokat minimális szinten tervezték, a juttatások
körét a költségvetési koncepcióról elfogadott határozat szerinti csökkentették. Az intézkedések egyaránt érintik a közalkalmazottakat és a köztisztviselőket. A sportkeretet 9, az egyéb
szervezetek támogatását 44 millió forinttal csökkentették. Az intézmények
– bölcsődék, óvodák, iskolák és az
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat –
idei kiadásainak, összesen egymilliárd 152 millió forintnak átlagosan az
58,3 százalékát fedezik a normatív és
központosított állami támogatások. A
többit saját pénzéből fizeti a város.
Félő, hogy a szociális támogatásokra
rendelkezése álló keret nem lesz elég
a szociális feszültségek enyhítésére.
A legtöbb városlakót az érdekli,
milyen fejlesztésekre futja a költségvetésből. A felhalmozási keretből
több mint 300 millió forint jut útépítésre, míg a járdaépítéseket 50 millió
forintból végzik. Folytatódik a Damjanich iskola bővítése, a Táncsics úti
sporttelep fejlesztése és elkezdődik a
200 férőhelyes Zöld Óvoda építése. A
polgármester örömmel számolt be arról a friss hírről, hogy az önkormányzat a besnyői csomópont után pályázati támogatást nyert a Dózsa György
út - Szilhát utca - Körösfői Kriesch
Aladár utca csomópontjának jelzőlámpássá való fejlesztésére is. Remélhetőleg szükség lesz az európai uniós
pályázatok elnyerésének esetére elkülönített közel 380 millió forint önrész
felhasználására is. Megvalósíthatósági tanulmány készül a termálvíz hasznosításáról. Húszmillió forintból elkezdődik a városi térfigyelő rendszer
kiépítése.
Lényeges jellemzője a költségvetésnek, hogy a működési és fejlesztési
bevételek és kiadások egyértelműen
elkülönítettek.
Szóbeli kiegészítését azzal zárta
Gémesi György, hogy a már eldöntött

2009. február 11.

Közélet

fejlesztéseket azért sem lehet elhalasztani a gazdasági válság miatt,
mert például az elnyert pályázati támogatások felhasználásának szigorú
ütemterve van. Emellett a beruházások közvetve vagy közvetlenül a helyi gazdaság működését is segítik,
amire most kiváltképp nagy szükség
van.

Valamiért felelősséget is kell
vállalni!
A költségvetési előterjesztés vitájához először Zsókáné Michala Éva
(Fidesz) szólt hozzá. Az Állami
Számvevőszék jelentését idézve kiemelte, hogy az önkormányzatok által ellátott állami feladatok finanszírozásából az állam egyre inkább kivonul. Gödöllőn az állami támogatás
az intézmények működési költségének alig haladja meg a felét. Eközben
jött a gazdasági válság, amely „kiütötte“ Magyarországot. Gödöllő korábban hitelt vett fel, kötvényt bocsátott ki fejlesztési céljainak finanszírozására. A város ebben a nehéz helyzetben előre menekül. Örömmel olvasta az előterjesztésben szereplő beruházásokat. Ez az út előrevisz, mindenképpen pártolandó, miközben az
ország és sok település a puszta túlélésért küzd, vélekedett.
Körösfői László (MSZP) elismerve, hogy a gazdasági válság nem kíméli az önkormányzatokat sem és
szükség van jelentősebb megszorító
intézkedésekre, szerény és takarékos
költségvetésre, mégis azt kezdeményezte, hogy a tartalékalap felhasználásával mérsékeljék a felére a
sportkeret 20 százalékos elvonását.
Indítványát nagy többséggel elvetették. A képviselő azt állította, hogy a
város költségvetéséből csak 0,3 százalékkal részesedik a sport. Helytelenítette, hogy a kulturális csoportok támogatását eltérő arányban csökkenti
a tervezet.
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) – félreérthetetlenül Körösfői László szavaira reagálva – azt
kérte a közéleti szereplőktől, hogy ne
piszkálják fel felelőtlenül az embereket, mert akkor mindenki jelentkezhet
azzal az igénnyel, hogy ők is szeretnének többet hazavinni. Ne nyúljunk
a költségvetés arányaihoz, érezzük át
azt, hogy a városnak működnie és
szolgáltatnia kell a lakosainak! hangsúlyozta. Képviselőtársai felelősségére alapozva kérte, támogassák
a költségvetési előterjesztést.
Kovács Barnabás (MSZP) úgy fogalmazott, hogy a költségvetési javaslat minden problémára ad bizonyos választ, ezért nemmel nem szavaznak. Elvetik ugyanakkor az inflációnál magasabb áremeléséket. A volt
községháza rekonstrukciójával kapcsolatban pedig szemre hányta, hogy
az ígéretekkel szemben már az első
évben 10 millió forint mínusz a szállodaprojekt eredménye.
Szűcs Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) beszámolt arról, hogy a
gazdasági feladatokat ellátó munkatársak leépítése nehéz helyzetet okozott az iskolákban. A pedagógusok
súlyos elvonásokat kénytelenek elfogadni. A dologi kiadások 10 százalékának zárolása kapcsán megemlítette:
az elmúlt 6 évben ezek a keretek 1
százalékot sem emelkedtek. Ő az iskolák cipőjének szorítását érzi, de önmérsékletet kért mindenkitől. A költségvetési tételek gyomlálása még
mindig jobb a költségvetési fűnyírónál.
Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) egyetértett Kovács

Barnabással abban, hogy a szállodaprojekt sok bizonytalanságot hordoz,
de nem szabad elfeledni, hogy az épület műemléki védelem alá helyezését
kezdeményező Körösfői László „jóvoltából” 80 millió forint többletköltséggel startolt a beruházás.
Gémesi György az elhangzottakra
reagálva emlékeztetett rá, hogy „nem
én és nem mi teremtettük azt a helyzetet, hogy a költségvetésben ezeket a
megszorításokat meg kell tenni.” Ez
azok felelőssége, akik azt a szekeret
tolják. Akik közel állnak a tűzhöz, látták és látják a folyamatokat és hatásuk is lehetett volna vagy lehetne
most is azokra. Ha egy 40 fokos lázzal küszködő beteget megfúj a szél,
az lerogy. Miért nincs a miénkhez hasonló válság Szlovákiában?
A polgármester részletesen kitért a
sporttámogatások kérdésére. Elmondta, hogy míg az önkormányzatok 20 milliárd, addig az állam idén
csupán 5 milliárd forinttal támogatja
a sportot. Az állami költségvetésben
60-70 százalékkal csökkent a sport támogatása. Ami Gödöllőt illeti, a Körösfői László által emlegetett 0,3
százaalékos arány akkor sem igaz, ha
csak a város működési kiadásaihoz
mérjük a sportkeretet.
– És a 300 milliós sportpályaépítés,
az csak úgy van? – tette hozzá. – Ha
ezt is ideszámítjuk, és a meglévő
strand, uszoda, s más létesítmények
fenntartását, akkor a költségvetés 3-4
százalékát is elérheti a sportra költhető pénz. Az önkormányzat elsődleges feladata nem az egyesületek támogatása, hanem a sportolás feltételeinek a biztosítása. A fenntartási
költségeket már a használóknak kell
fedezniük. A Táncsics Mihály úti
sporttelepen nem akarjuk tovább éltetni a régi idők rossz gyakorlatát,
amikor lelakták a sportlétesítményt.
Ugyanolyan szolgáltatást akarunk
nyújtani 20-30 év múlva is, mint
amikor átvesszük a kivitelezőtől.
A Kovács Barnabás által említett
mintegy tízmillió forint mínusz a
szállodává és kereskedelmi központtá
fejlesztett volt községháza után a városnak fizetendő bérleti díj és a befektető G-Magistratus Zrt-nek járó
összeg különbözete. Gémesi György
rámutatott, hogy ez a 10 millió forint
annak a 80 millió forintnak az arányos része, amivel a felújítás többe
került, annak következtében, hogy
Körösfői László kezdeményezésére a
beruházás indítása után műemlékké
nyilvánították az épületet. Ezt az öszszeget tőle kellene elkérni.
Szűcs Józsefné hozzátette, hogy a
gödöllői közvélemény szerint nem
feltétlenül a műemlékké nyilvánítás,
hanem az időnyerés volt Körösfői
Lászlóék célja. Bár időt ezzel mégsem nyertek, de a 80 milliót ki kell
majd fizetni.
– Valamiért felelősséget is kell vállalni – kezdte vitazáróját a város polgármestere. – A hozzászólások öszszességében nem negatív előjelűek
voltak. Ki-ki elmondta a véleményét,
ezt tudomásul veszem, de a többségükből kicsengett, hogy a képviselőtestület a város normális működésében érdekelt. Egyedül az egzisztenciális helyzeten nem tudunk javítani,
remélem azonban, hogy egyszer majd
legalább a nullát eléri a „gazdasági
növekedés” Magyarországon.

Petőfi iskola: új pályázat
A Petőfi Sándor Általános Iskola
igazgatói állására kiírt pályázat nem
vezetett eredményre. A jelenlegi igazgató megbízása január 31-én lejárt,

ezért jogszabályoknak megfelelően új
vezetői megbízás kiadása és ismételt
vezetői pályázat kiírása vált szükségessé.
A képviselő-testület – élve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben szereplő lehetőséggel –
megbízta Soós Lászlónét, az iskola
tanárát az intézményvezetői feladatok
ellátásával február 1-jétől 2009. július
3l-ig. Egyben döntöttek az új vezetői
pályázat meghirdetéséről is.
Az előző pályázatra a meghatározott határidőn belül Csizmadia Péter, Nagy Tibor és Sajóhelyi Gábor
nyújtotta be pályázatát, akik közül
Csizmadia Péter visszavonta azt. A
pályázatokat elbíráló bizottság így két
pályázóról alakította ki véleményét,
egyhangúlag nem javasolva a kinevezésüket.

Emelt szintű útjavítások
Elindította a képviselő-testület a
város 2009. évi emelt szintű útjavítási
feladataihoz szükséges közbeszerzési
eljárást. Az idei költségvetés szerint
az alábbi területeken végezhető el
emelt szintű útjavítás (zárójelben a terület négyzetméterben): Temetői utak
(719), Jászóvár u. (5423), Szabó Pál
u. (3425), Bem József u. (1890), Tél
u. (2200), Ősz u. (914), Mikes Kelemen u. (Szerviz úttól) (825), Mikes
Kelemen u. (3-as - Szerviz útig)
(465), Holló u. (840), Zengő u.
(1030), Knézich u. (1600), Kelemen
László u. (1500), Városmajor u.
(1260), Martinovics u. (2915), Martinovics parkoló (1220), Állomásról
nyíló utca (730), Kaffka Margit u.
(360), Jókai Mór u. (1200), Vörösmarty Mihály u. (1330).

Zöld Óvoda:
indul a közbeszerzés
Elindította a képviselő-testület a
Zöld Óvoda építési beruházás közbeszerzési eljárását. Mint ismeretes, a
Batthyány utcában 200 férőhelyes, 8
foglalkoztató csoportos óvodát építtet
az önkormányzat. A projektet az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Programja támogatja. A város idei költségvetésében az építésre – tervezői számítások szerint – szükséges pénzügyi
fedezet biztosított.
Április végére-május elejére lezárulhat a közbeszerzési eljárás, a kivitelezés legkésőbb május közepén indítható.

Új szabályozási terv az M3-as
mellett
Elfogadta a képviselő-testület a
Knézich Károly utca - Mátyás király
utca - Vasvári Pál utca - Bástya utca Agyagos utca - Présház utca - külterületi határ - M3-as autópálya által
határolt területre készített szabályozási tervet és helyi építési szabályzat
módosítást. A szóban forgó területen
több önkormányzati tulajdonú – nem
közterület célú – ingatlan helyezkedik
el, melyek hasznosításához szükség
volt egy átfogó vizsgálattal alátámasztott szabályozási terv elkészíttetésére, ezáltal a részletes szabályok
megalkotására.
Az egyes önkormányzati telkek
feltárása a szabályozási terv módosítás révén olyan utakkal történik, melyek elsősorban önkormányzati területeket vesznek igénybe, így a hasznosítani kívánt telkek kialakításához
nem szükséges a magántulajdonosok
részvétele.

A Családi Iroda díjtételei
Felülvizsgálta a képviselő-testület
a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól szóló
önkormányzati rendeletben szereplő,
a rendezvények megtartásáért fizetendő díjakat és a közreműködők tiszteletdíját meghatározó rendeletét. A
módosítás február 15-én lép hatályba.
Az új díjtételeket és tiszteletdíjakat a
www.godollo.hu weblapon lehet
megtekinteni.

Első félévi munkaterv
Elfogadta a képviselő-testület a
2009. I. félévi munkatervét. E szerint
a február 5-ei ülés után február 26-án,
március 26-án, április 23-án, május
21-én és június 25-én tartanak ülést a
Városházán.

Képviselő-testületi meghatalmazás
A képviselő-testület a közigazgatási hivatal felszólítására meghatalmazta Gémesi György polgármestert,
hogy Gödöllő Város Önkormányzata,
mint a 276/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa nevében a 271/3 hrsz-ú ingatlan
(melyen a Borsos Kft. kíván építkezni) tekintetében lefolytatott építéshatósági engedélyezési eljárásban és a
jogorvoslati eljárásban a tulajdonost
teljes körűen képviselje és nevében
nyilatkozatot tegyen.
(lt)

INTÉS ÉS FELJELENTÉS
A képviselő-testület ülésének Egyebek napirendi pontjában Borsos József MSZP-listán bejutott képviselő ismertette a Gémesi György polgármesterrel napokban folytatott levélváltását. Borsos József
szerint a polgármester válasza nem volt egyértelmű. Úgy vélekedett, lehet, hogy ha nem cigány lenne,
akkor válaszolt volna levelére a polgármester.
Gémesi György a hozzászólást leállítva a megjegyzést kikérte magának, és megintette a képviselőt,
hogy ilyen feltételezéseket se a testület ülésén, se máshol ne tegyen.
Borsos József tovább folytatva hozzászólását bejelentette, hogy följelenti a polgármestert. Ez a következők szerint történt:
– És a másik, amit hiányolok. A polgármester úr a Körösfői polgármester úr társamnál, hogy nem
szólt, amikor a hivatalnál intézkedtek, vagy szóltak, hogy műemlékvédelemmé nyilvánítsa az épületet.
Figyel polgármester úr, mert nagyon lényeges önre nézve, úgy gondolom. Én pótolom azt a hiányt és a
képviselő-testület előtt mondom, hogy följelentem. Rendbe van? Csak azért, hogy tudja, hogy én az
vagyok, hogy én szólok. Ne azt mondja, hogy én is gerinctelen voltam, hogy nem szóltam.
– Ki volt gerinctelen? – kérdezte a polgármester.
– Hát ön olyan megjegyzéseket tett akkor a Körösfői képviselőtársaimra, hogy netovább, hogy a háta
mögött a képviselő-testület nélkül, elmondása nélkül följelentette a műemlékvédelemnél. Emlékszik
rá.
Az elhangzottakkal kapcsolatban Gémesi György újfent elmondta, senki hovatartozását illetően semmilyen ellenszenve nem volt és nem is lesz. Utoljára figyelmezteti Borsos József képviselőt, hogy többet ne mondjon ezzel ellenkezőt, mert akkor nem tehet mást, mint, hogy a megfelelő fórumon elégtételt kér. Második megjegyzéseként kijelentette: a képviselő azt ír neki, és azt kérdez tőle, amit akar.
Ehhez joga van. Neki is joga van adott esetben azt válaszolni, amit gondol. A harmadik megjegyzése a
következő volt: – Ha feljelent, tegye. Nem először teszi.
Szerkesztőségünk számára pontosan nem derült ki, most miért is jelenti fel Borsos József a polgármestert.
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Bemutatták a terveket

A fórumon bemutatott épület stílusában a tűztoronyházhoz hasonlítható, ahogy a tervező Mészáros János fogalmazott, minimalista, a XXI.
századi építészet jegyeit hordozza
magán.
Az épületben huszonhat lakás, hat
üzlet és negyven férőhelyes mélygarázs kap helyet. A lakások nagysága
átlagosan 50-70 m2 között lesz, de
egy 90 és egy 120 m2-est is kialakítanak. A Mór-kutat és a Gábor Áron utcát egy belső udvaros passzázs köti
majd össze. A külső burkolati elemek
között a tervezői elképzelések szerint
a kő, a vakolat és a fa jelenik majd

Alsóparkkal, a másikon pedig egy polgárias. Ezzel kapcsolatosan a tervező úgy fogalmazott, ez utóbbi összhatását a modern stílusú épületek határoznák meg, mivel a
tízemeletes lakóházak már
egyébként is uralják a belvárost. A látványtervek bemutatása után a hozzászólók többsége jó ötletnek tartotta a toronybeillesztését. Többen is
jelezték azonban, fontos lenne, hogy az épület homlokzata jobban illeszkedjen a Gábor Áron utca hangulatához,
és a tervezésnél vegyék figyelembe a Kossuth Lajos utca szemközti oldalának épületeit is, azok stílusát, magasságát, s hangsúlyozták a kisvárosias megjelenés fontosságát.

követően többen is aggodalmuknak
adtak hangot, hogy az új épület ebben
a formában elnyomhatja majd a Petőfi teret jelenleg meghatározó, a költőt

eltűnhet a környéket elcsúfító, máladozó tűzfal.
A beruházó Profilterv jelenlévő
vezetője, Csaba Antal és a tervező

meg. Mint az a rendezvényen elhangzott, így a belvárosban a HÉV által elválasztva két különböző tér alakulhatna ki, az egyik oldalon egy arisztokratikus terület lenne a kastéllyal és az

Nem egy vélemény szerint a szögletes elemek helyett néhány helyen
lágyabb, köríves megoldásokkal a
környezetbe jobban illeszkedő épület
lenne kialakítható. A prezentációt

ábrázoló szobrot és az evangélikus
templomot.
Abban azonban mindenki egyetértett, a beruházás megoldást jelent a
jelenlegi áldatlan állapotra, s végre

Mészáros János nem zárkóztak el attól, hogy megvizsgálják, mely javaslatok felhasználásával készülhetnek
el a Petőfi téri ingatlan végeleges tervei.
-jk-

Beépül a Petőfi tér
A lakosság is megismerkedhetett annak az épületnek a terveivel, amit a Petőfi térre, a jelenlegi ingyenes parkoló helyére szánnak az építtetők. Az
ingatlan eladásáról még a múlt
évben döntött a képviselő-testület. A beruházással a jelenlegi foghíj telken olyan épület valósulhat meg, amelyben a tűztoronyházhoz hasonlóan lakások, üzletek és mélygarázs
kaphat helyet. Ezzel a városközpontban a Gábor Áron utca,
Szabadság tér, Dózsa György
út, Kossuth Lajos utca által határolt területen egy olyan tömb
jön létre, amelynek mind a
négy sarokpontját egy-egy torony határozza meg.
Február 5-én a Városháza dísztermében lakossági fórum keretében mutatta be a Profilterv Kft. a Petőfi térre
szánt ingatlan terveit. Mint azt Gémesi György polgármester elmondta,
a tervezett főtér programmal összekapcsolva az önkormányzat három
ingatlanra, a Petőfi térre, a Rézgombosra és a teniszpályára írt ki pályázatot. Ezek közül a Rézgombosra és a
Petőfi térre van jelentkező, s ez utóbbi egy gyorsabb ütemű fejlesztés. Kiemelte, nem egyszerű a tervezők feladata, hiszen az ide kerülő épület
hosszabb időre meghatározza majd a
tér arculatát abban a belvárosban,
ahol jelenleg különböző stílusú épületek vannak.

Gödöllői Szolgálat 3

Közélet

Konferencia az önkormányzatok helyzetéről

Egyetemi együttműködések

Nehéz helyzetben...

Megállapodások

(folytatás az 1. oldalról)
Csabai Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere előadásában a jelenlegi
önkormányzati rendszer átalakításának lehetőségeiről beszélt, s felhívta a

figyelmet a rendszerben található ellentmondásokra. Szabó Gellért, a
Magyar Faluszövetség elnöke a kistelepülések „túlélési” lehetőségeiről
szólt, s felhívta a figyelmet azokra a
problémákra, amik a válságkezeléssel
kapcsolatos elképzelések megvalósítása esetén sújtanák őket.
A rendezvény záró
előadását
Varga
Mihály, az Országgyűlés, Költségvetési, Pénzügyi és
Számvevőszéki Bizottságának elnöke
tartotta, aki úgy fogalmazott, ez a terület az idei költségvetés
legnagyobb
vesztese, mivel a egymást követő tárgyalási szinteken összesen 130 milliárd
forintot vontak ki a rendszerből. Így a
kormánytól kapott bevétel várhatóan a
2006-os szinten lesz.
A hozzászólásokból kiderült, a legtöbben a demokrácia csorbításának
tartják a kistelepülések önrendelke-

zésének korlátozását, legyen szó a
csatolt település intézményéről, a
körjegyzőségről, vagy közös intézményfenntartásról. A felszólaló polgármesterek nagytöbbsége úgy fogalmazott, ezeket kizárólag önkéntes

alapon tartják elképzelhetőnek. A rendezvény valamennyi résztvevője egyetértett abban, szükség van a közigazgatási rendszer átalakítására. Annak módjáról azonban jelentősen különböztek az
álláspontok. Ezek egyeztetésére azon-

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karának Tessedik utcai nyolcemeletes épületében kialakítandó stúdióban készül áprilistól a Duna Televízió Gazdakör
műsora. A népszerű agrármagazin hétfőtől péntekig napi 20
perc, szombaton 55 perc műsoridőben jelentkezik ismét.
A hazai felsőoktatás és média világában egyedülálló együttműködési
megállapodást február 6-án Solti
László rektor és Cselényi László, a
Duna Televízió elnöke írta alá. A
megállapodás keretében a műsorgyártáson túl sok közös feladatot találtak a
közintézmények vezetői. Az egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karának kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói a gyakorlati
ismereteket a most létesülő Szent István Stúdióban, illetve a Duna Televízióban sajátíthatják el, míg a köztelevízió szakemberei bekapcsolódhatnak az oktatásba, illetve a tudományos munkába.
A tömegkommunikáció és a tudomány házassága nem ismeretlen je-

lenség, de a kereskedelmi média térhódításával a tömegkultúra kiszorította a képernyőről a mélyebb információkat közlő műsorokat. A két közintézmény vezetői szerint a mezőgazdaság, a vidék társadalma és a természeti környezet új megvilágításban

kerülhet a nézők elé. A három terület
egymásba simuló, organikus egységet
alkot, amelyek korszerű, közérthető
feldolgozása sok érdeklődőt vonzhat.
A Szent István Stúdió a Gazdaságés Társadalomtudományi Kar keretei
között működik, a stúdió vezetésére
Pekár István, az egyetem egykori

Újabb feladat az önkormányzatoknak

Hatósági ügyek

ban még számtalan lehetőség nyílik, mivel – mint azt Gémesi György bejelentette – a most megrendezett tanácskozást több hasonló követi az idén, rövidesen pedig a hét önkormányzati érdekszövetség is egy asztalhoz ül, közös elnökségi ülésen keresnek megoldást az
aktuális kérdésekre.
-bj-

Február 15-én lép hatályba az a kormányrendelet, ami földgázellátásról és
a villamos energiáról szóló két törvény
végrehajtási rendeletének kiegészítéseként október 15. és április 15. között
csaknem lehetetlenné teszi a nem fizető, de szociálisan rászoruló fogyasztók
kikapcsolását. A szabályozás a fagyhalálok kiküszöbölése miatt dolgozták ki.
A jogszabály újabb jelentős papírmunkát ró az önkormányzatokra.
A hónap közepétől a közüzemi szolgáltatónak az írásbeli fizetési felszólítással
együtt írásban kell tájékoztatnia a díj-

hátralékos fogyasztót, a szociálisan rászoruló, úgynevezett védett fogyasztók
kedvezményeiről, és arról, hogy milyen
feltételekkel kérheti felvételét a rászorulók nyilvántartásába.
Ha a fogyasztó a felszólítás ellenére
se rendezi adósságát, a szolgáltató
nem kapcsolhatja ki, hanem értesíti az
illetékes önkormányzat jegyzőjét
vagy gyámhivatalát. Ha az illető szerepel valamelyik hatóság nyilvántartásában, vagy felvétele folyamatban
van, a jegyző vagy a gyámhivatal
visszaír a szolgáltatónak. Ha a fo-

hallgatója, a Duna Televízió korábbi
elnöke kapott megbízást.
***
A lovas kultúra, szaktudás, képzés
és oktatás fejlesztése céljából létrehozott konzorcium megállapodását írták
alá február 6-án a Magyar Tudományos Akadémián a Szent István Egyetem, a Kaposvári Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola és a Magyar Lovas Szövetség
vezetői. A SZIE képviseletében Solti
László rektor látta el
kézjegyével a dokumentumot.
A felek a magyarországi alap-, közép- és felsőfokú lovas szakképzések képzési rendszerét kívánják megújítani, és ezzel közvetve
jelentősen hozzájárulni
a lovassportok, a lótenyésztés, a lovas turizmus, a lósportok és
más, a lótartáshoz kapcsolódó ágazatok gazdasági megerősödéséhez.
A partnerek elsősorban az iskola
rendszerű felsőfokú képzés, szakképzés, tudományos kutatás, fejlesztés, innováció területein kívánják
megvalósítani a konzorcium küldetését.
Kép és szöveg: bg
gyasztó nem szerepel a nyilvántartásban, és felvételét se kérte, akkor a
szolgáltató szerződést bonthat vele. A
levelezgetés tehát hónapokig tarthat.
Szociálisan rászoruló fogyasztónak, a
szociális vagy a gyámügyi törvényben felsorolt személyek minősülnek,de az is kérheti a felvételét,
akinek az egészségi állapota nem teszi lehetővé a rendszeres fizetést. Az
erről szóló igazolást a kezelőorvos
vagy a háziorvos állítja ki. A jogszabály tehát az orvosra bízza annak eldöntését, hogy az érintett igényel-e
különleges szolgáltatói elbánást, és
ha igen, milyet. Az új szabályozás a
jelenlegi sturktúrában mind a háziorvosoknak mind az önkormányzatoknak jelentős többletfeladatot jelent.
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Jelzőlámpás kereszteződés lesz a Dózsa György úton

Javulnak az utak, tisztulnak az árkok

Biztonságosabbá válhat a közlekedés

Tavaszi takarítás

Eredményes pályázatnak köszönhetően jelzőlámpás csomópont
épül a Dózsa György út – Szilhát utca – Körösfői utca csomópontjában. A közel 32 milliós beruházás a tervek szerint nyár végére
valósulhat meg. Bár az út nem a város, hanem a Magyar Közút
Kht. kezelésében van, de az itt előforduló közlekedési helyzetek
Gödöllőnek okoznak jelentős problémákat, városunk lakóinak
kell nap, mint nap szembesülni a balesetveszélyes helyzetekkel.
Ezért pályázott az önkormányzat – a máriabesnyői csomóponthoz hasonlóan – a forgalom szabályozását a jelenleginél jobban
lehetővé tevő lámpás kereszteződés kialakítására.
A Dózsa György út nem csak a város,
hanem a kistérség közlekedésében is
jelentős szerepet tölt be. A tömegközlekedést is lebonyolító országos közút
az egyetlen közútkapcsolatot jelenti
az M3-as autópályával, így itt jelentős
átmenő forgalom is lebonyolódik. Jelenleg itt csak elsőbbségadással szabályozott a forgalom, a biztonságos
közlekedéshez már régen indokolt
volt a jelzőlámpás szabályozás, ami
forgalomcsillapító hatással lesz a városközpontot érintő forgalomra is. Ez
jelentősen csökkenti majd a balesetveszélyes helyzetek kialakulását. Az
elmúlt évben itt ugyanis több személyi sérüléses baleset is történt.
A pályázat eredményeként a gya- A fő irány a Dózsa György út nyomólogosforgalmat valamennyi csatla- gombos gyalogos keresztezési lehekozó utcánál felfestéssel biztosítják. tőség kiépítésével. A forgalomirányí-

tást 8 darab oszlopokra szerelt LEDes jelzőlámpa biztosítja majd.
A projekthez kapcsolódóan azonban
nem csak a közlekedési lámpák kihelyezése történik meg, hanem az út, a
közmű, a csapadékvíz-elvezetési valamint közvilágítási feladatokat is
megoldják. A beruházás összesen
31.818.752 forintba kerül, ebből
16.815.733 a jelzőlámpás kialakítás.

Búcsúztatás helyett verekedés

nyolc óra felé elhagyni a helyszínt a
helyiek folyamatos kiabálása és fenyegetőzése mellett.

Gödöllői tűzoltókra támadtak
Különös, de nem példa nélküli eset történt még szombaton a Heves megyei Boldogon. A Hatvantól nyolc kilométerre lévő, háromezres lélekszámú település művelődési házában gödöllői tűzoltók búcsúztatták éppen nyugdíjba vonuló boldogi kollégájukat, amikor a zártkörű rendezvényre helyi fiatalok próbáltak bejutni. A szóváltásból verekedés lett, amely egy súlyosan, három
könnyebben sérült tűzoltót, öt könnyebben sérült fiatalt és rendőrségi vizsgálatot eredményezett.
Gödöllőről és környékéről személyautókkal érkeztek kollégájukat búcsúztatni a gödöllői tűzoltóság hivatásos tűzoltói vagy 35-en. A történtekről a T Rádiónak is nyilatkozó Matúz
Sándor szerint a 18.30-kor kezdődő
vacsora alatt a művelődési ház bejáratánál dohányzó kollégák arra lettek
figyelmesek, hogy fiatalok nézegetik
autóikat. Mivel helyi forrásokból úgy
értesültek, hogy autóik és a bennük

lévő értékek veszélyben vannak, a tűzoltók kérdőre vonták a fiatalokat.
Ezután szó szót követett, majd 4-5
húsz év körüli fiatal megpróbált erőszakkal bejutni a zártkörű rendezvényre. A fején, hátán és oldalán is
súlyosan megsérült tűzoltóval botokkal, lécdarabokkal bántak el. Végül a
félbeszakadt
nyugdíjas-búcsúztató
résztvevői a gyorsan kiérkező rendőrök biztosítása mellett tudták csak

Támad az influenza

az első időszakban elsősorban a kisgyermekes családok és a fiatalok köréből kerültek ki azok, akik megbetegedtek.
A szakemberek szerint még most is
érdemes kérni a védőoltást, ugyanis a
vírus a számítások szerint május végéig is fertőzhet.

Jön a járvány
Eddig több mint 50 ezren jelentkeztek háziorvosuknál influenzaszerű tünetekkel, harminc
kórházban el kellett rendelni a
látogatási tilalmat, köztük a
Pest megyei Flór Ferenc kórházban is. Városunkban is folyamatosan nő az influenzás
megbetegedések száma.
Mivel az elmúlt héten 30 ezren jelentkeztek háziorvosuknál influenzaszerű
tünetekkel, így már több mint 50
ezerre tehető a fertőzöttek száma az
ÁNTSZ szerint a következő 2-3 hétben még a megbetegedések számának
növekedésére kell számítani.
Mint azt a gödöllői háziorvosoktól
megtudtuk, városunkban is folyamatosan emelkedik azoknak a száma,
akik influenza szerű tünetekkel keresik fel a rendelőket.
A betegség főleg azokat támadja,
akik nem oltatták be magukat ellene.
Ezzel a lehetőséggel azonban sokan
éltek Gödöllőn, a legtöbb háziorvos
úgy tájékoztatta lapunkat, hogy elegendő szérum állt és áll rendelkezésre.
Információink szerint az idősebbek, a hatvan é felettiek éltek az oltás
nyújtotta biztonság lehetőségével, így

Az ÁNTSZ honlapján közzétett
adatok szerint teljes látogatási tilalom
van érvényben több kórházban, többek között a Pest megyei Flór Ferenc
kórházban is.
Eddig országosan harminc kórházban rendeltek el részleges vagy teljes
látogatási tilalmat az influenzajárvány miatt; a legtöbb intézmény a közép-magyarországi régióban található; a kórházak listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) honlapján tette közzé.
Részleges látogatási tilalmat elsősorban szülészeti, csecsemő- és újszülött-, intenzív, transzplantációs, hematológiai és onkológiai osztályokon, valamint a koraszülött intenzív
centrumokban rendeltek el.
A kórházigazgatók saját hatáskörben más osztályokon is korlátozhatják a látogatást, ha a megbetegedések száma ezt indokolttá
teszi.
A szakemberek arra számítanak,
hogy a következő napokban tovább
nő az influenzás betegek száma Magyarországon.
-tt-

A tervek szerit július végére megtörténhet az üzembe helyezés.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatott,
hogy a tanú- és gyanúsítotti kihallgatások a hatvani rendőrkapitányságon
folyamatosan zajlanak az ügyben. Jelenleg a hat gyanúsított kirendelt védőivel próbálnak időpontokat egyeztetni, hogy jelen lehessenek az eljárásnál. Soltész Bálint szerint nem volt
kiemelkedő az intézkedés, hat rendőr
elég volt szombaton a kedélyek lecsillapítására.
Forrás: www. mno.hu
Mint azt Medla Zoltántól, a Gödöllői Városi Tűzoltóság parancsnokától
megtudtuk, a megtámadott munkatársuk nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Az ügyben jelenleg még zajlik a rendőrségi vizsgálat.

Passzívház
Nagy visszhangot váltott ki a hazai
sajtóban, hogy városunk szomszédságában, Szadán épül meg az első magyar passzívház. Az épület már 95 %os készültségi fokon áll, s 220-230 forintos négyzetméteráron készült el.
Passzívháznak nevezzük azt az épületet, melyben az energiatudatos tervezésnek és a speciális szerkezeti kialakításnak köszönhetően nincs szükség
aktív fűtési rendszerre. A szadai épületet extra hőszigetelésű, háromrétegű
üvegezéssel ellátott ablakokkal szerelték fel, melyek a déli homlokzaton
nagyobbak, az északin kisebbek a
szokásosnál. A nyílászárók nemcsak a
zaj ellen védenek jobban, hanem beépített redőnyöket is tartalmaznak,
így a belső terek kellemes hőfoka a
nyári kánikula hatására sem változik
meg. Az alapozás a tavaly bevezetett
magyar gyártmányú lemezlappal készült, ami alatt 20 centiméteres szigetelés található, a falak pedig betonszerkezetűek. A nyílászárók és falak
hőátbocsátási tényezője a megengedett értékek fele, esetleg annál is kevesebb.
A ház energiaellátását vákuumcsöves
napkollektor, pelletkandalló, és egy
500 literes melegvíz-tároló tartály
biztosítja. Emellett napelemeket is
felszerelnek, mely a minimális épületgépészeti és világítási igényeket
elégíti ki.

Tovább folyik a munka a 3-as főút mellett, ahol takarítják a csapadékvíz elvezető árkot. Nemcsak a szemetet távolítják el, hanem az árokban lévő fákat, bokrokat is, amik jelentős problémát
jelenteken, nagyobb esőknél ugyanis megakadályozzák a víz elfolyását. A héten az Arany János és a Csokonai utca közötti szakaszon dolgoznak a VÜSZI munkatársai, majd az Arany János és
a Vörösmarty utca közötti rész következik.
Amikor az időjárás engedte, több helyen is
kátyúztak az elmúlt napokban, többek között
a
Grassalkovich, a
Szent-Györgyi Albert,
és a Munkácsy utcában
végeztek útjavításokat,
de több helyen, például
a Marika-telepen és a
Zarándok utcában a
föld- és a stabilizált
utakon is javításokat
kellett végezni.
A VÜSZI munkatársainak az illegálisan lerakott szemét eltávolítása
is jelentős feladatot adott. A 3-as főút
mellett a Ganz melletti területen és a
Madách iskola környékén számoltak
fel illegális lerakókat.
Folytatódik az utcanév táblák kihelyezése. A Berente utca környékén

kialakult területen például könnyebben megtalálják ezentúl nemrégiben
elhelyezett Klebergsber Kúnó és az
Undi Mariska utcát.
A héten az időjárás függvényében
folytatják tovább a megkezdett munkákat.
-kb-

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.

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.
A kereskedőn keresztül történő
használtautó adásvétel egyes kérdéseiről
Évekkel ezelőtt megvásároltuk az
autónkat, azonban időközben kiadták
a modell frissített változatát, ami
gyorsabb is, meg kevesebbet is fogyaszt, és mégis csak jó lenne a sajátunknak tudni. Felmerül viszont a
kérdés: hogyan tudunk megszabadulni a régitől?
A legtöbben azt a megoldást választják, hogy a használt autójuk beszámításával vásárolnak új kocsit, oly módon, hogy a kereskedőnél aláírnak
egy úgynevezett biankó adásvételiszerződést, melyen a vevő helyére
csak később kerülnek be a jövőbeli
tulajdonos adatai. Az autó bekerül az
autókereskedésbe és természetesen a
kereskedő vállalja, hogy értékesíti a
gép-járművet. Az azonban nem mindegy, hogy ezt egy bizományosi
vagy megbízási szerződés keretében teszi e meg.
Megbízási szerződés keretében arról van szó, hogy a kereskedő, mint
megbízott köteles a rábízott ügynek,
azaz az adásvételi szerződés megkötésének az elintézésére, melyet az

eladó nevében és az ő javára tesz
meg, tehát a kereskedő csupán, mint
egy közvetítő jár el, ugyanis az adásvételből származó bármely jogvita kizárólag a vevő és az eladó között fog
folyni. Vegyük példaként azt az esetet, amikor megbízási szerződést köt
az eladó a kereskedővel, akihez megérkezik a vevő, és a biankó szerződés
hiányzó részeinek a kitöltésével megvásárolja álmai autóját, amelyről az
első futómű beállításon kiderül, hogy
egyszer már totálkárosra volt törve,
és erről a hibáról véletlenül elfelejtették őt tájékoztatni a vásárlást megelőzően. Kit perelhet a vevő ilyenkor? Ebben az esetben kizárólag a korábbi tulajdonost, hiszen a kereskedő
az adás-vételi szerződés megkötésében nem vett részt ügyletkötő félként,
így az adásvételi szerződésből eredő
szavatossági igények sem vele szemben érvényesíthetők. A használt gépjármű értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés hibátlan teljesítéséért
tehát az eladó felel. A másik esetben,
amikor a kereskedő bizományosi
szerződés keretében vállalja a gépjármű értékesítését, a bizományos kereskedő bár a megbízó eladó javára, de a
saját nevében köti meg a szerződést.
A bizományosi szerződés alapján kötött adásvételi szerződés a bizományossal, azaz a szerződő féllel szemben a bizományost (kereskedőt) jogosítja fel és egyben kötelezi is. Tehát
ha a vevő reklamál, akkor a bizományos a felelős, fent nevezett jogesetben tehát egy bizományosi szerződés
alapján az új tulajdonos a kereskedővel szemben indíthatja meg a peres
eljárást, és ő lesz felelősségre vonható az autó rejtett hibája miatt.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Segítség Közalapítvány

Téli örömök után tavaszi munkák

A válságba került családokért

Élet az Úrréti tavon

A Gödöllőn több mint 18 éve sikeresen működő Segítség Közalapítvány legfontosabb feladatának tekinti a városban élő,
rezsihátralékkal
rendelkező
családok támogatását, ezzel is
elősegítik az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülő emberek
mindennapi életének megkönynyítését.
Six Edit, a Segítség Közalapítvány
titkára elmondta: sajnos, igen sok
olyan gödöllői család van, akik betegség vagy éppen munkanélküliség
miatt kerülnek olyan helyzetbe, hogy
képtelenek az egyre emelkedő közüzemi díjaikat kifizetni. Ez sok esetben 4-6 havi elmaradást jelent, ami
komoly összegre is rúghat. Éppen
ezért az alapítvány minden évben pályázat kiírása révén próbál meg segíteni ezen családokon, hogy azok ne
veszíthessék el lakásukat, otthonukat.
A támogatás akkor a leghatékonyabb,

ha a közalapítvány a szóban forgó
összeg 50 százalékát elő tudja teremteni; a másik felét természetesen az
„ügyfél” állja. Szerencsére az esetek
döntő többségében ezt sikeresen megoldottuk – mondta el Six Edit, aki
hozzáfűzte: a Segítség Közalapítvány
és Gödöllő Város Önkormányzata a
hatékonyság érdekében szoros együttműködést dolgozott ki az évek folyamán; a város anyagilag is segíti az
alapítványt, ami mellett az állampolgári segítségnyújtás sem elhanyagolható szempont.
Tavaly az önkormányzat kérésére
az alapítvány felkarolta Csákó Tamás és családjának ügyét. Mint ismeretes, a gödöllői négyesikrek szülei a
gyermekek érkezésével nehéz helyzetbe kerültek, már ami a lakáskörülményeiket illeti. Ezért az alapítvány –
az önkormányzat hathatós közreműködésével – adományok gyűjtésével
próbál hozzájárulni Csákó Tamás és
népes családja házépítéséhez/házbő-

vítéséhez. Örömteli dolog, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére sokan
támogatják ezt a kezdeményezést.
A négyesikrek megsegítésére az
alábbi bankszámlaszámra várnak
felajánlásokat:
Budapest Bank:
10103836-03282900-01000007

Segítség Közalapítvány
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Tel.: 28/529-131; 529-138.
Fax: 28/529-255
Számlaszám:
BBRT 10103836-1322323900000003

Kiállítás az idősek otthonában

Táj és városképek a folyosón
Fotók és festmények díszítik a
következő hetekben a Fővárosi
Önkormányzat Idősek Otthona
folyosóinak falait. Lantos György
és Budai István munkáit nem első alkalommal állítják ki az intézményben.

Az otthonban rendszeresek a
kiállítások, bemutatók, amik
nagy örömet jelenteken az itt
élőknek, akik az elmúlt időszakban többek között Fuszenecker Ferenc és Kresz
Albert képeit is megcsodálhatták. A most
kiállító Lantos
Györgynek sem
ez itt az első kiállítása. Most is szívesen
tett eleget a meghívásnak, s most Budai István ceruzarajzaival és
fotóival együtt 57 alkotást mutatnak be, többségében táj- és városképeket. A családias hangulatú megnyitót nagy ér-

Az Egyesület számlaszáma:
65600168-11058186

A hét kérdése
– Ön egyet ért-e azzal, hogy
kisebb létszámú legyen a parlament és kevesebb legyen az
önkormányzati képviselő? –
tettük fel a kérdést kedves olvasóinknak a múlt héten, miután napvilágot láttak az ezekre vonatkozó kormányzati elképzelések.

Tudósok és civilek együtt

deklődés kísérte, az otthon lakói kulturális műsorral kedveskedtek a két alkotónak. Az egy hónapon át tartó tárlatot
azonban nem csak az itt élők élvezhetik,
az minden nap 10 és 16 óra között ingyenesen látogatható. Csoportok esetén
időpont-egyeztetés céljából Kovácsné
Blaskó Mariann (28/410-364) nyújt
további információt.
-jb-

„Nekem nem az számít, hogy hányan
vannak, hanem az, hogyan végzik a
munkájukat. Ha jól megy az ország
vagy a város szekere, akkor ez nem
számít. Azokból azonban, akik nem
előre, hanem hátrafelé viszik az országot vagy a várost, egy is sok!“
Vajda L.

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:
Március 6.: Egy gyermekorvos tanácsai: előadó
Csikós Tamás házigyermekorvos, védőnők: Ligeti
Szilvia és Péter Bernadett.
Április 3.: Mozgásfejlődés, koraifejlesztés, gördülő cipő, védőnők: Berzétei Tünde és Fekete Anna.
Május 8.: Dúla, Őssejt, védőnők: Kiss Margó és Vitális Zsuzsanna.
Június 5.: A televízió, a számítógép hatása a gyermek személyiségfejlődésére, előadó: Barakonyi
Margit védőnő. Védőnők: Barakonyi Margit és Szakáli Jánosné

„Hiszek a több szem többet lát elvben, ezért nem gondolom, hogy a létszámmal kellene takarékoskodni.
Vannak más területek is, ahol lehet
módot találni a takarékoskodásra.
Nem kell új bútorokat, luxuskocsikat
venni válság idején, méregdrága fogadásokat rendezni, százmilliókat fizetni ki „tanulmánykészítőknek”,
„tanácsadóknak” stb. ”
Z. M.
„Nemcsak a létszámot felezném meg,
hanem a fizetésüket is! Lehet, hogy
jobban odafigyelnének arra, mit
csinálnak, ha ugyanannyiból kellene
nekik is megélniük, mind az átlagembereknek…”
Tamásiné

Bár még tart a tél, a tavat rendszeresen gondozó Blaháért Társaság már a tavaszi munkákra készül. A gödöllői természetvédőkkel közösen ismét tótakarítást terveznek, aminek során a vízfelületet, a tópartot és a környező parkrészt, valamint könnyűbúvárok segítségével a tófeneket tennék rendbe. A
munkákat az időjárás függvényében március végén, április elején végeznék
el. Dr. Bucsy László, a, társaság elnöke kéri, hogy akik vállalnák, hogy részt
vesznek a takarításban, már előre jelentkezhetnek, a Blaháné u. 55. szám
alatt a postaládába dobják be elérhetőségüket.

Közös gondolkodás a jövőért

Kismama klub

Tisztelt Leendő Támogatónk!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület ezen a nyáron is
szeretné vendégül látni a moldvai csángó iskolások
20 fős csoportját Lészpedről.
Pénzbeli adományok átvételére a Damjanich János Általános
Iskola titkárságán (Gödöllő, Batthyány L. u. 32), a Gödöllői
Városi Múzeumban és a Városi Könyvtárban
munkanapokon van lehetőség.
A gyermekeket vállaló családok Büttner Saroltánál
jelentkezhetnek munkanapokon 18-20 óra között.
Telefon: 30/609-5022; 28-421 -235
e-mail: buttner.sarolta@gmail.com

Mint arról már korábban beszámoltunk, az idei télen is sokaknak szerzett feledhetetlen pillanatokat az Úrréti tó. A civilek által néhány éve életre keltett vízfelületen 15 cm vastag jégréteg
alakult ki, ahol kicsik és nagyok egyaránt hódolhattak a korcsolyázás és a fakutyázás örömeinek.

„A falvakban, a kisvárosokban nem hiszem, hogy gond lenne a létszámmal.
Ezekben egyébként is sok esetben ingyen, társadalmi megbízatással dolgoznak a polgármesterek és a képviselők. Igaz, Budapesten más a helyzet, ott
tényleg túl sokat kell eltartani, egyszer
a kerületeket, meg külön a fővárost. Ezt
valóban lehetne csökkenteni. A parlament megint más kérdés. Ha kevesebb
lesz a képviselő, akkor módosulnak a
választókerületek határai is. Ez újabb
belpolitikai konfliktusokhoz fog vezetni…”
Zajta V.
A hét kérdése
– Ön melyik gödöllői művészeti csoport munkáját kíséri
figyelemmel? ?

A fenntartható fejlődésért rendeztek találkozót a Szent István
Egyetemen lapzártánkkal egyidőben. A zsúfolt előadóteremben nem csak az egyetemi szakemberek, hanem a civil szervezetek is nagy számban képviseltették magukat. A szervezők célja többek között az volt, hogy felhívják a figyelmet az erőforrásválságra és a globális klímaválságra, valamint, hogy közös gondolkodással keressék a megoldásokat a felmerülő problémákra.
„Nehéz felfogni a mai ember számára,
hogy milyen válságos helyzetben vagyunk, milyen nehézségekbe sodortuk
magunkat saját életformánk következtében és annak folytathatóságának érdekében. Nemzedékünk meg fogja érni a
körülöttünk lévő mesterséges világ fokozatosan gyorsuló, hatványozott ütemű összeomlását. Ha az olvasó 1960
után született, nagyon jó esélye van rá,
hogy erőszak, járványok vagy éhínség
végezzen vele. Állításom rendkívül merésznek, ugyanakkor félelmetesnek tűnik. Mégis, ha gondolatmenetemet követve végigjárjuk ennek az írásnak a
főbb gondolatvonulatait, nyilvánvaló
lesz, hogy változás és változtatás nélkül
élve a mai társadalom és annak minden
jelenlegi tudása, képessége és vívmánya
jórészt semmivé lesz, lakóival együtt.”–
írja Hetesi Zsolt fizikus, tudományos
munkatárs, az ELTE óraadó tanára.
Hetesi Zsolt fenti állítását az ún. olajhozamcsúcs-elméletre alapozza. Ez azt

jelenti, hogy minden korlátos erőforrás
kitermelése normális eloszlást (haranggörbeformát) követ, és a görbe első felének lefutásából ki lehet számítani a
második felének alakulását. Úgy tűnik,
hogy a Föld a kőolaj-kitermelésének
csúcsát 2005–2006 körül elérte. Várható
ezért, hogy a jelenlegi „pénzügyi” válság nem megy át – egy ciklus részeként
– ismét növekedésbe, hanem egyre meredekebben csökkenő trendet fog mutatni; vagyis elérkeztünk az „indusztriális
civilizáció” összeomlásának kezdetéhez
Ez már most és a következő években is
egyre súlyosabb következményekhez
vezethet. Az erőforrásválság mellett a
globális klímaváltozás is komoly veszélyeket rejteget.
A szervezők szerint meg van rá az
esély, hogy a várható változásokra fölkészüljünk, ellenük védekezzünk.
Olyan nagy volumenű projektet szeretnének a SzIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetével, a körülöttük csoportosulókkal és a civilek bevonásával
megvalósítani, ami esélyt és egyben
mintát adhatna az összeomlás közepette
is a túlélésre. A tanácskozáson dr. Hetesi Zsolt mellett dr. Gyulai Iván, Miskolci Ökológiai Intézet a Fenntartható
Fejlődésért Alapítvány, a SZIE címzetes
egyetemi docense és több civil szervezet képviselője, dr. Nováky Béla egyetemi docens, aki az Éghajlatváltozási
Kormányközi Testületben (Intergovernemental Panel on Climate Change) kifejtett munkásságáért Nobel-békedíjat
kapott, és dr. Ángyán József egyetemi
tanár, a SZIE-KTI igazgatója tartott előadást.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Háremben
Mohamed próféta már mint
idős ember jelenik meg Sherry
Jones Aisha, a Próféta szerelme című regényében. Régen
túl van azon, mikor megérintette az érzés, a gondolat: új vallást kell alapítania, minél többeket csatlakozásra bírva,
megnyerve őket a számára.
Az új vallásnak, az iszlámnak immár
számos híve van, de számos ellensége is. Menekülniük kell Mekkából
Medinába, a történet túlnyomó részében ott tartózkodik az iszlám közösség, csak meddő vágyakozással gondolva a kénytelenül elhagyott szent
városra. Egyetlen zarándoklatot kísérelnek meg oda, de az is meghiúsul.
Állandóak a fegyveres összecsapások
azokkal a törzsekkel, amelyek még
több istent imádnak, nem fogadják el
az egyetlen Allah kizárólagos hatalmát.
Mohamed, akinek fiatalkorában
mindössze egy felesége volt, noha a
szabályok, a szokás szerint lehetett

volna több is, most nem kerülheti el,
hogy újra és újra nősüljön. Magához
kell vennie harcokban elesett hívei
oltalom, otthon nélkül maradt özvegyeit, azonkívül olyan hölgyeket,
akiknek révén politikai szövetségesekre tesz szert. Végül is tizenhárom
nő népesíti be a háremét.
Aisha azzal vált nevezetessé a feleségek közül, hogy egyszer megszökött, fittyet hányt az előírt kötöttségekre. Ezért még évszázadok múlva
is egyértelmű az ítélet: szajha volt.
Máig a legsúlyosabb szidalom egy
muzulmán lánynak, ha azt mondják
neki: te Aisha!
Ez kelthette fel az amerikai írónő
érdeklődését személye iránt, annyira,
hogy regényt írt róla, mégpedig úgy,
hogy Aisha az egyes szám első személyű elbeszélő. Ki is nyújthatna mélyebb betekintést az érzéseibe, töprengéseibe, törekvéseibe, mint ő maga?
Feltárja bonyolult személyiségét,
ellentmondásos, változó viszonyulását a háremléthez, a feleség-nővéreihez, s természetesen a férjéhez, Mo-

pont őt választották, hogy önökkel
énekeljen?
– Bebével régebbről ismerjük már
egymást. Nagyon jól passzol a hangja
és az egyénisége a Talambához. Pontos, megbízható, remek énekes, allű-

– Tulajdonképpen igen. Egy igazi zenei kavalkádra számítson a közönség.
A mai kicsit barátságtalan világban
talán üzenni is lehetne a Talamba
koncertjével. Minden népnek a zenéje
megfér egymás mellett, és
nem hogy zavarnák egymást, hanem segítik, emelik elképzelhetetlen magasságokba. Valahol így működne jól a világ a színpadon túl is. Szerintünk!
– A Talamba koncerteken mindig sok gyermeket láttam. A Bábelt milyen korosztálynak ajánlják?
– Nehéz lenne meghatározni a Talamba célközönségének az
életkorát, hiszen ilyen nincs, de a Bábel produkció nem gyerekkoncert.
Komoly témájú dalok is helyet kapnak a műsorban. A meghitt pillanatokban nem lesz hiány.

röktől mentes igazi profi. A partnere
sem különb, hiszen városunk büszkesége, Benedek Krisztina lesz a
párja a Bábel koncert talán legkülönlegesebb műsorszámában. De ezt
még most nem árulhatom el…
– Már megszokhattuk a Talambánál, hogy a különböző koncertek
címei utalnak az adott produkció
zenei hangulatára és stílusára. A
Bábel címnek, vagyis a koncertnek
köze van a jól ismert bábeli történethez?

– Két előadást terveznek. A mostani gazdasági helyzetben nem
nagy rizikó ez? Lehet még jegyet
kapni?
– Az elmúlt 1-2 év tapasztalatai
alapján döntöttünk úgy, hogy két előadást tervezünk. Úgy látszik, hogy
válság ide vagy oda, a Talamba koncertjei ezen felül állnak. Mindkét előadásra már januárban elkeltek a jegyek. A koncert után természetesen
lemezünket megvásárolni és dedikáltatni is lesz lehetőség.

Népek zenéi – barátságban egymás mellett

Ismét nagyot üt a Talamba
Az Artisjus-díjas Talamba Ütőegyüttes Gödöllő Bábel című új
műsora igazi unikum a maga
műfajában. Az együttestől megszokott kreativitás párosul hírességekkel és híres slágerekkel. A
világ népeinek színességét bemutató műsor a bábeli forgataghoz hasonlítható. Ám mégse egy
hagyományos világzenei műsorra számítson a közönség, hiszen
ha a Talamba keze van a dologban, akkor garantált a különleges élmény és a felhőtlen szórakozás. Az előadásról az együttes
művészeti vezetőjével, Zombor
Leventével beszélgettünk.
– Úgy tudjuk, ez lesz a Talamba eddigi koncertjei közül a legnagyobb
szabású produkció, és egyben gödöllői ősbemutató.
– Ez nem egy általános koncert
lesz. Nagyon sok összetevője van a
Bábel-nek. Számos újítást vezetünk
be, például itt fogjuk először kipróbálni a fül-monitor rendszert, ami
Magyarországon ritkaság.
– Nem nehéz ennyi zenészt összehozni a próbákra? Hol próbáltak,
mióta készültek?
– A koncertre Magyarország legjobb session zenészei fogadták el a
meghívásunkat. Az ilyen kvalitású
muzsikusok nagyon elfoglaltak és nehéz velük a próba időpontjait egyeztetni, de őszintén szólva, ahogy megkapták a kottákat, ők is érezték, hogy
erre a koncertre nem elég beülni játszani, hanem komoly próbafolyamaton kell részt venni minden közreműködőnek. Egyébként már ősz óta
készültünk erre a két estére.
– Ebben a produkcióban a Back
II Black-es Bebe is fellép. Miért

hamedhez is. Kiderül, hogy mindig is
ő volt a legkedvesebb feleség. A Próféta közeledni érezvén halálát neki
ajándékozza oda a kardját, aminek a
neve al-Máthur, vagyis Az Örökség.
Aisha mindig is jól forgatta a kardot, még gyerekkorában elsajátította
a vívás fortélyait. Készül: most már
szabadon harcolhat a közelgő szent
háború idején, a hitéért, a sorsáért.
(Sherry Jones: Aisha, a Próféta szerelme)
- nád -

India mesés világa
Igazi különlegességben lehet részük azoknak, akik február 21-én ellátogatnak a Királyi Kastélyba, ahol az indiai táncművészetbe és zenébe nyerhetnek bepillantást; városunkba látogat ugyanis a
DHWANI együttes. Az 1984-ben alakult
művészeti csoport a hagyományos indiai
folklórral ismerteti meg az érdeklődőket.
A 18 órakor kezdődő előadásra a belépés
ingyenes, a férőhelyek korlátozott száma
miatt azonban előzetes bejelentkezés
szükséges. Jelentkezni a 06/20-347-9443as telefonszámon lehet.

Gödöllő Táncegyüttes

16 év
(folytatás az 1. oldalról)
És úgy lett. Az együttes tagjai kezdettől
rendszeresen színpadra lépnek, itthon
vagy máshol, nem ritkán külföldön is
szerepelnek. Többen az együttesben nőttek fel, apró gyermekként kezdték benne
a munkát, s ma már csoportot vezetnek,
ők tervezik meg, tanítják be a táncje-

Fotók: Tatár Attila

leneteket. Most, a tizenhatodik éves jubileumi
műsoron hat korosztály
táncosait láthattuk. Bemutattak táncokat a Bodrogközből, a Sárközből, erdélyi, székelyföldi tájakról. A kisebbek
galgamácsai lagzit, somogyi, bakonyi játékokat adtak elő. Sorra kerültek a szólótáncosok,
azok, akik már számos
díjat elnyertek néptáncfesztiválokon. Veresegyházi mulatsággal zárult a műsor, majd felvonult valamennyi csoport, mintegy kifejezve:
ők egyek. A kicsik majd
a nagyok közé nőnek,
lesznek, akik felváltanak
másokat. Minden megy
tovább.
N. A.
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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

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
SZECESSZIÓS TÚRA a gödöllői művésztelep (1901-1920)
eredeti helyszínein: (1 km-re a múzeumtól)
A múzeumi művésztelepi kiállítás
Nagy Sándor háza – Belmonte Leo háza –Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete – Remsey Jenő háza
A kortárs gödöllői iparművészek alkotóháza (az aktuális kiállítással)
Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven.
Legalább 10 fő esetén, előzetes bejelentkezés alapján. Ára : 1.000 Ft/fő.
Jelentkezés: Gödöllői Városi Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.) Tel: 28/422-002 és
06/20-469-0869 (Tóbiás Csaba programfelelős). E-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

foglalkozások időpontja: szombatonként 10-14 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 15-19 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!
GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti Műhely
Tel/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Város–Kép

Szent Bálint napja

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
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!

I. Grassalkovich Antal (1694-1771)
Szegény nemesi családból származott, s ügyvédként kezdte
pályafutását 1715-ben. Később a XVIII. századi Magyarország egyik legnagyobb főurává vált. Épp, hogy ügyvéddé
vált, 1716-ban már az udvari kamaránál dolgozott. Mivel jelentős eredményeket ért el egyházjogi perekben, 1720-tól a
váci püspökség is alkalmazta, s szintén abban az évben III.
Károly királyi jogügyi igazgatóvá nevezte ki. A 150 évig
tartó török hódoltság meglehetősen kuszává tette a hazai birtokviszonyokat, így azok felülvizsgálásával és rendezésével
őt bízta meg. 1723-ban tagja, 1727-ben az Újszerzeményi Bizottság (Neoaquistica Commissio), melynek elnöke lett.
Egyre nagyobb politikai hatalomra tett szert és vagyonában is
mindinkább gyarapodott, s álmai között szerepelt, hogy kialakít egy egységes birtoktestet, amelynek Gödöllő lehetne a
központja. Első birtokszerzése is erre az időre datálható, hiszen már első felesége, Lang Erzsébet révén tulajdonába kerül Sidó (Zsidó, ma Vácegres)
Közben Bécsben már cseperedett az a kislány (Mária Terézia), akit már ekkor szívesen öltöztetnek magyar főrendi ruhákba, hogy ezzel is hangsúlyozzák jogosságát a magyar
trónra. Természetesen a koronázási ceremóniát is I. Grassalkovich Antal szervezte meg 1740-ben.
Mária Terézia uralkodása korántsem volt problémamentes.
Férjét, Lotharingiai Ferencet kénytelen társuralkodóként –
corégens – maga mellé ültetni, mert férje így megkaphatta a
német-római császári címet. Ez azt is jelenti, hogy Mária
Terézia legmagasabb rangja a magyar királynő volt!
Így Mária Terézia szinte egyetlen támaszai a magyar főnemesek voltak, mint ahogyan az az 1741-es – természetesen szintén I. Grassalkovich Antal által szervezett – pozsonyi országgyűlésen is kiderült (a pletykák szerint Mária Terézia még
csipkedte is fia – a későbbi kalapos király – fenekét a hatékonyabb sírás érdekében). Így hangozhatott el a híres felkiáltás:
Vitam et sanquinem!
I. Grassalkovich Antal életének legtermékenyebb, legeseménydúsabb időszaka életének második harmada. Kezdődött azzal, hogy kinevezték királyi személynöknek. Ő lett az
országgyűlésen az alsótábla elnöke, az uralkodó személyes
jelenlétének képviselője. (A magyar történelemben ezt a rangot mindig köznemes töltötte be, akik azután szinte kivétel
nélkül a főrendek soraiba jutottak.)

kezésekkel azt a célt is szolgálta, hogy a magyar főurakat arra
bíztassa, hogy palotáikat ne csak Bécsben, hanem Pozsonyban, Pesten, és vidéken (pl. Fertőd, Kismarton, Gödöllő, Hatvan, Baja) építsék fel. Ezzel széles körben terjesztette a barokk építészetet. A külföldről behozatott mesterembereket
letelepítette, magyar polgárjogot szerezvén nekik. Kiváló
példa erre a kastélyépítő Mayerhoffer András, aki 1724-ben
Pesten már polgárjogot szerzett, mely természetesen átöröklődött fiára, a templomépítő Jánosra is. Ezt az ún. indigénamozgalmat is lehet többféle oldalról megközelíteni-bírálni,
de tény és való: a háborúk sújtotta ország elnéptelenedését
meggátolta. Csak egy példa: amikor a gróf tulajdonába került
Gödöllő, akkor az csak 26 házból állt, és kb. 80 jobbágycsalád lakta. 1770-ben viszont az Urbárium elkészítésekor – az
indigénáknak is köszönhetően – már 40 fölött van a telkek
száma, a lakosság pedig megtízszereződött.

I. Grassalkovich Antal a katolikus mecénás
Templomépítő tevékenysége példa nélküli. Talán elsők között jött rá, hogy a templom – mindamellett, hogy elsősorban
Isten felszentelt háza – de hihetetlen közösségformáló erő,
hogy sokszor csak a vallás a végső menedék magyarságunk
fenntartásában, mint ahogy éppen napjaink sajnálatos eseményei mutatják.
És talán, ami még fontosabb, hogy miként a béke biztonsága
erősödött, úgy erősödött népünk hitbéli állapota is, mert ne
feledjük! A barokk stílus: a hitbéli bizonyosság tükröződése.
A barokk művész – és a megrendelő – az ihlet pillanatában
bizonyos önmagában. Az isteni kegyelem által elrendezett,
az Isten által engedélyezetten megismert világot ábrázolja.
Ezt segítették a gróf építtetett kápolnák, templomok sora, és
ne feledkezzünk el a melléjük telepített kolostorok tanító tevékenységéről sem, melyek ugyancsak a haza felemelkedését szolgálták.
Kétségtelen, hogy gróf Grassalkovich Antal a barokk katolicizmus megerősödését szorgalmazta. De az is tény, hogy így
vált a katolikus hit államvallássá.

Valentin?
Február 14. Szent Bálint napja.
A nyugatról érkező új szokás
szerint ez a „szerelmesek napja”, ami szintén Szent Bálintnak köszönhető, ő ugyanis többek között a jegyesek védőszentje. Többek között, mert a
fiatal házasoké, az epilepsziásoké és a hasfájósaké is.
Ki volt hát ez a Valentin, azaz Bálint?
Valójában nem egy, hanem két azonos
nevű személyről van szó. Mindketten
a III. században lettek vértanúk. Az
egyik római pap volt, a másik a Rómához közeli Terni város püspöke.
Feltehetőleg az előbbi, a 269. február
14-én kivégzett római pap lett a szerelmesek védőszentje, akinek szokása
volt, hogy a római ifjú házaspárokat
saját kertjéből szedett virágcsokorral
örvendeztette meg.
A III. századból, II. Claudius császár korából három Valentinus nevű
keresztény mártír is ismert: egy papé
Rómában, egy püspöké Interamnában
(a mai Terni Róma közelében) és egy
harmadik vértanúé Africa provinciában. A Valentinus név, amely az
„erősnek lenni“ jelentésű latin valens
szóra utal, nagyon népszerű volt a késő antik korban.
Így a szent személye, illetve születési helye és ideje sem pontosan ismert. A név nem szerepelt a 354-ben
készült két mártírlistán. Annyi azonban biztos, hogy 496-ban I. Gelasius
pápa elrendelte, hogy ünnepét – azok
között „…akiknek nevét méltán
tisztelik, de akinek cselekedeteit csak
az Isten ismeri” – február 14-én ünnepeljék.
A Bálint-napnak pogány gyökere is
ismert. Az ókori Rómában február

Hagyományos értékek – újszerűen

A Házasság hete
A mozgalom 1997-ben indult
az Egyesült Királyságból. Azóta minden évben február 14-i
kezdéssel, vagyis Valentin napon rendezik meg a házasság
hetét. Fő célkitűzése, hogy újszerű és alkotó módon ismertesse a hagyományos értékeket és bibliai alapelveket, melyek alkalmazása sikeressé és
örömtelivé teheti a házasságokat. A magyarországi programokat az Evangéliumi Aliansz és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
szervezi.

Grassalkovich a kiváló gazda

Másodszor is megházasodott: feleségül vette a 19 éves Klobusiczky Krisztinát, akitől majd 6 gyermeke született (a 2 fiú
közül csak Antal marad életben). Folyamodott a bárói címért
– 1732-ben meg is kapta. Egyre magasabbra emelkedett a hivatali ranglétrán is, így 1748-ban már a Magyar Királyi Kamara elnöke, mely tisztséget haláláig betöltötte.
Folytatta birtokszerzéseit is – Gödöllőn is –, amiért sok gáncs
éri. Mentségéül szolgál, hogy olyan zavaros ügyek kerültek
elé, mint pl.: a Bossányi-Hatvany-Forgách-ügy, melyben
mindenki vádol mindenkit, mindenki eladósodott. Grassalkovich ismerte ezeket az ügyeket – jobban, mint vélt tulajdonosai – így olyan döntéseket tudott hozni, amelyek hasznosak voltak a kincstár (és természetesen saját) számára is.
Sajnos magánéletében törést okoz fiatal feleségének halála, a
reá maradt fiatal gyermekek gondozása. Így feleségül vette –
pápai diszpenzációval – özvegy sógornőjét Klobusiczky Teréziát, aki haláláig hű társa volt – elsősorban a katolikus mecénás szerepkörében.
Kastélyépítkezéseit is több szempontból lehet vizsgálni, hiszen kastélyai egyben munkahelyek is voltak, amelyeket főúrhoz méltóaknak kellett, hogy legyenek. De ezekkel az épít-

A gróf mindezek mellett kiváló gazda is volt. Gazdálkodásában bibliai alapokon nyugvó rendszert vezetett be, ahol az
alattvalók érdekeltek lettek a többlettermelésben. Ha valaki
az előre megállapítottnál többet termelt, a többlethaszonból ő
és a családja is részesedett. Ugyancsak egyfajta közösségformáló volt az is, hogy a terhek beszolgáltatását igazából nem
az egyes jobbágyoktól, hanem a közösségektől várta. Mint
ahogy egy régi kiadványban olvashatjuk „ha Grassalkovichot jellemezni akarnánk, ezt néhány szóval is megtehetjük:
Gödöllő mindent, ami széppé, naggyá és híressé tette, neki
köszönhette“.
Legutolsó házasságából ugyan újabb gyermek nem született,
de Terézia feleségével tovább folytatták hívő mecénási tevékenységüket, melynek legragyogóbb példája a máriabesnyői
kegyhely és kolostoregyüttes.
Kétségtelen, hogy a királynő, ahogy csak tudta, honorálta is a
gróf közéleti tevékenységét. Így került megalapításra a Szent
István-rend is azok számára akik érdemesek voltak a Publicum Meritorum Praemium (a közjóért kifejtett szolgálatok
jutalmául) címre. A legelső jutalmazottak között volt gróf
Grassalkovich Antal, nem érdemtelenül, mert őrá bizonyosan
illik a rend jelmondata: Springit amore! Azaz a Kötelesség
szorít! Más szóval: ha Isten akaratából magas beosztásba jutottál, soha ne feledd, hogy elsősorban kötelességeid vannak,
nem jogaid!
Forrás: dr. Lencsés György
www.mariabesnyo.hu

közepén tartották Lupercus pásztoristen napját, és ilyenkor „szerelmi sorshúzással” boronáltak egymáshoz párokat. Az egyház e szokás helyett
Szent Bálint személyében kívánt védőszentet adni a házasságra készülőknek. Így vált a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé a XIV. századtól
Angliában és Franciaországban. A
XIX. században már üdvözlőkártyákat is küldtek egymásnak a szerelmesek ezen a napon. A II. világháború
után Németországban elterjedt, hogy
a szerelmesek virággal köszöntik
egymást „Valentinkor”. Az utóbbi
években pedig nálunk is hódít Valentin, mint profán ünnep.
A szerelmesek, a jegyesek és az
epilepsziások védőszentje a magyarországi svábok körében igen népszerű
volt. Ábrázolása a hazai németség
templomaiban gyakori volt. Bálint/Valentin freskó ékesíti ma is a baranyai Töttös Szent Erzsébet-templomának mennyezetét, és a közeli Bolyban áll Magyarország mai területén
az egyetlen Szent Bálint tiszteletére
szentelt kápolna.

A „Házasság hete” egy olyan széles
körű keresztény és szakmai összefogásra törekszik, mely képes gyakorlati példamutatással, tudományos tényekkel, valamint bibliai és erkölcsi
érvekkel alátámasztani a házasság
örökkévaló értékét. Bátorít minden
olyan helyi kezdeményezést, amely
hidat épít az adott környezetben élő
házaspárok és családok felé. A „Házasság Hete” nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről; mindazonáltal
igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek kapcsolata válságban
van, illetve valamilyen ok miatt
megszakadt. A rendezvény mottója:
A házasság öröm és erőforrás. Különböző kutatások bizonyítják, hogy
akik házasságban élnek, egészségesebbek, hosszabb életűek és több
gyermekük születik, mint azoknak,
akik e köteléken kívül maradnak.
Akiknek a szülei boldog házasságban élnek, iskolai teljesítményük

jobb, mint akiket egyedülálló anya
vagy apa nevel, jobban tudnak olvasni, nagyobb arányban kerülnek be
egyetemekre és főiskolákra, s így
jobbak az elhelyezkedési lehetőségeik is. Felnőve pedig inkább kötnek
házasságot, és kevésbé valószínű,
hogy elválnak. Ahol a szülők házassága kiegyensúlyozott, ott jobb a
gyermekek és a szülők viszonya, s
bűncselekményeket is ritkábban követnek el.
A 2009-es rendezvénysorozat a
mai magyar társadalom helyzetéből
indul ki, ahol – ahogyan Pálhegyi
Ferenc pszichológus tervezett előadássorozatának címe is utal rá „a házasság anomáliái“ uralkodnak. (szingli lét, élettársi viszony, válás) A
hét üzenete azonban az, hogy a válságból van kiút. A 2009-es rendezvény házaspár arca Csókay András
idegsebész és felesége lesz. (Csókay
András megtérése után tért vissza elhagyott családjához, s vette el újra
feleségét, akitől korábban elvált.)
Két éve Svájc és Csehország,
tavaly pedig – másokkal együtt –
Magyarország is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az idén Írországban
és Németországban is megünneplik.
A brit egyházi és világi sajtó a mozgalom indulása óta – változatos
programok, riportok, előadások, cikkek közzétételével – nagy figyelmet
szentel a házasság népszerűsítésének. Az évek során olyan neves személyiségek is támogatták az egyre
növekvő mozgalmat, mint Tony
Blair egykori miniszterelnök, vagy
Ian Duncan canterburyi érsek.
A Házasság hete programjairól
bővebb
információkat
a
www.hazassaghete.hu weboldalon
kaphatnak az érdeklődők.
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Élő–Világ

Állati dolgok

Nem csak kertészeknek

Kenguruföldön

A kertészkedés testi-lelki felüdülést okoz

A címből természetesen rögtön kiderül, hogy Ausztráliáról
van szó. Kinek ne jutna eszébe
a kenguru, vagy az emu, amik
az ország címerállatai is egyben, vagy az édes koala, illetve
a szebbnél szebb papagájok,
kakaduk?
Ennek a különleges földrésznek van a
legkülönlegesebb állatvilága is. Itt található szinte valamennyi erszényes
emlős, de ezen kívül itt él az a két emlős faj is, a kacsacsőrű emlős és az
echida, vagy hangyász sün, amelyek
még ennél is különlegesebbek, hiszen
tojással szaporodnak. Ugyancsak itt
él a világ legmérgesebb kígyója, pókja, és a legnagyobb hangyája is. De az
is igaz, hogy ez az a kontinens, ahol
az ember a legnagyobb pusztítást végezte. Ausztrália felfedezése óta
Kenguru

Koala

még jobban tetőzzék a bajt, a nyulak
ellen behozták a menyétet, ami szívesebben fogyasztotta az itteni madárvilágot. És hogy mi mindent hurcolt be
az ember, ami még további
pusztítást végzett? A legapróbb rovartól a tevéig
számtalan állatot sorolhatnánk fel, de jobb ha nem
állunk neki, mert akkor
egy egész sorozatot indíthatnánk. A pusztítás sajnos
visszafordíthatatlan,
de
úgy látszik, az ausztrálok
tanultak hibájukból. Ma
szinte minden érintetlen területet nemzeti parkká
nyilvánítottak. Folyamatosan próbálják a védett területekről kiírtani a behurcolt fajokat,
az őshonos állatok (néhány kenguru
fajt kivéve, amik vadászhatóak) védettek, néhány kiemelten is. Megtiltották minden őshonos faj kivitelét az

mindössze 200 év alatt összesen 27
emlős, 23 madár számtalan hüllő és
gerinctelen faj pusztult ki. És ezek az
adatok csak az ismert fajokat tartalmazzák, de ki tudja, hogy hány ismeretlen faj tűnt el örökre, mi- Steve Irwin
előtt felfedezhették volna?!
De mi okozhatta ezt a hatalmas pusztítást? A válasz egyszerű. Az ember, és persze az
általa behurcolt tájidegen
élőlények. Ezek közül is kiemelkedik a nyúl, a róka és a
macska. A nyulakat először
húsuk miatt vitték és tenyésztették, de néhány példány, mint az ilyenkor lenni
szokott, elszabadult. És a
nyulak szaporodása igen
csak ismeretes, és ragadozók hiányá- országból. Szinte az utolsó percben
ban nem is szabott gátat ennek sem- sikerült megmenteni némi. A nyulak szaporodtak és elözön- hány fajt a teljes eltűnéstől.
lötték Ausztráliát. Közben kiszorítot- Az ország hatalmas összeták az őshonos állatokat, amik kezd- get áldoz a természet és az
tek eltűnni a nyulak terjedésével. Ez állatok védelmére. Sőt üzlepersze nem volt elég, mert jöttek még tet csinálnak belőle. Hiszen
a rókák is, amiket az angol nemesség rengetegen fizetnek azért,
azért hozott magával, hogy itt is él- hogy koalát simogathassavezhesse a lovas rókavadászatot, ami- nak, kengurut etessenek,
ről egyszerűen nem volt képes le- vagy a Fraser-szigeten megmondani. A rókák azonban nem iga- nézzék a dingókat, esetleg
zán a nyúlhúsra vágytak, hiszen sok- búvárkodjanak a Nagy Kokal egyszerűbb volt elkapni a ragado- rallzátonynál, vagy bálnákat
zókhoz nem szokott erszényeseket. lássanak. És az ebből befo- Bandikut
Ugyanis, míg a nyulak ősidők óta ah- lyó pénzt a kormány visszafordítja a természet védelEchida
mére. Ausztrália minden
erejét latba veti, hogy
megakadályozza a bálnák
vadászatát. Szintén sikernek könyvelhető el az
ausztrál nyúlfülű bimby,
más néven bandikut védelme. Ugyanis itt
húsvétkor
nem
csak húsvéti csokinyuszit
lehet
kapni, hanem csoki bandikutot is,
hoz szoktak, hogy menekülniük kell, ami sokkal népszerűbb. És ha
addig az ausztrál állatvilág ragadozók valaki ezt vásárolja, azzal
hiányában védekezésül egyszerűen hozzá is járul ennek az édes
megdermed, így próbál észrevétlen erszényesnek a védelméhez.
maradni. A rókáknak viszont nem Az ország példaképe volt (és
csak a szemük jó, hanem a szaglásuk még ma is az) Steve Irwin, a
is. Így a megdermedt állatokat min- krokodilvadász, aki nemrégen
den kemény erőfeszítés nélkül csak bekövetkezett tragikus halála
fel kellett venniük a földről. És hogy előtt mindenkit a természet

Kikapcsolódás, testmozgás és
jószomszédi viszony: ezt várhatjuk a kertészkedéstől. Ráadásul még némi terményt is
betakaríthatunk a mutatóssá
váló földterületünkről.
Kora tavasszal, a kerti munkák kezdete idején, jelentős pillanat az, amikor
kitehetünk a napra egy széket, hogy
rövid időre megpihenve a gereblyézés
és a fatörzs tisztogatás fáradalmait,
elmélázzunk arról, hogy mit is vár el
a korunk embere a kertjétől? Anyagi
hasznot? Kikapcsolódást a mindennapos élet izgalmaiból? Vagy éppen másokkal is megosztható kerti tapasztalatokat, gondokat, sikereket és kudarcokat?
Lássuk először az anyagi előnyöket. A kert (még a legkisebb is) kínál
némi friss zöldséget, gyümölcsöt, néhány szál virágot a gondozójának és a
családjának. És ez a termény biztonságosan fogyasztható, hiszen a termelője tudja, hogy nem tartalmazhat
egészségre ártalmas anyagokat, friss, ízletes és szép. Lehet, hogy nem is olcsóbb,
mint a boltban, hipermarketben vásárolt, hasonló termék, de van pénzben nehezen kifejezhető különlegesség-értéke, amely emberibbé, szebbé teszi az életet,
megnöveli az alkotó önbecsülését és ezzel felértékeli
a saját termény értékét.
A kert kora tavasztól késő
őszig ad elfoglaltságot, mert
a kertnek minden nap szüksége van a gazdájára, de a
gazdának is minden nap
szüksége van a kertjére!
Minden nap meg kell birkózni egy-egy feladattal. Ez
az esetek többségében valamilyen növényi betegséggel vagy
kártevővel kapcsolatos. Mióta kertvárosi, családi házban lakom, sokan
csengetnek rám, hogy mit tegyenek a
pázsitjukat elcsúfító vakondtúrások
ellen, hol szerezzenek be olyan gyümölcsfa csemetéket, amelyek a régi,
lassan a feledés homályába vesző, zamatos fajtákat érlelik, vagy miképpen
birkózzanak meg a szőlőtőkék és a

gyümölcsfák metszésének bonyolult feladatával. És miközben ezeknek a gondoknak a megoldásával bajlódnak és elfáradnak a fizikai munkában, legalább átmenetileg megfeledkeznek az üzemben, a hivatalban vagy a vállalatnál szüntelenül folyó intrikákról, a
pénzügyi nehézségekről és a kegyetlenül
szorongató határidőkről.
A
kertészkedés
egyszerre segíti elő a
testi és a lelki felüdülést! Bizonyára ezt
kezdik felismerni az egyre izmosodó
wellness-divat apostolai, akik a testilelki erőnlét és egyensúly egyik letéteményesének a kertészkedést tartják. Nem kis mértékben azért, mert

így a közép- és idősebb korú népességet is nagyobb és változatosabb fogyasztásra, vásárlásra tudják rávenni.
És a harmadik kérdés? Elidegenít a
kertészkedés vagy éppen közösséget
alakít? Nem hiszem, hogy elidegenítene, hiszen aligha van természetesebb emberi kapcsolat annál, mint
amikor két szomszéd a közös kerítésre könyökölve megbeszéli a ker-

tészkedés közben szerzett tapasztalatait. És a szomszédok kisegítik egymást nehézségeik megoldásában. Míg
például az egyik, pincével rendelkező
szomszéd a téli hónapokra befogadja
a cserepes növényeket, addig a másik
tanácsokkal láthatja
el őt az (előkelősködő kifejezéssel élve)
integrált növényvédelemmel kapcsolatban.
A
hetvenesnyolcvanas években
az országban közel
600 kertbarát kör
működött eredményesen, ahol a közösség tagjai békésen tudták egymással
megbeszélni,
hogy mit és miképpen kellene a kertekben elvégezni, és
emellett volt még
idejük és kedvük ahhoz is, hogy közös kirándulásokat, családias ünnepségeket szervezzenek. A civil közösségek erősödésének idején talán volna lehetőség arra, hogy ezek a kertbarát körök új életre keljenek. Szerencsére nálunk ez ma is megvan, hiszen
a Gödöllői Kertbarát Kör minden évben megrendezi kiállítását, és évente
többször találkoznak egymással.

HEROSZ

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

Adószám: 19816016-1-43

www.poraz.hu

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

12 hetes keverékek
Tel.: 70/567-6534

védelmére biztatott. Ausztrália ma a
legjobb úton jár és próbál jó példát
mutatni a világnak, hogy amit egyszer
elrontottak, az ne történhessen meg
még egyszer. És talán a tudomány fejlődésével egyszer sikerül visszahozni
azon élőlények egy részét, melyek jelenleg örökre eltűntek a Földről.
Kookaboora
2 éves keverék szuka

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Február 14-15.:

dr. Pénzes János
Tel.: 30-953-1241
2 éves keverék szuka

Szada, Ipari Park
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A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója – Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról. A kedvezményezett adószáma: 18712115-1-13
A kedvezményezett neve: Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület
Kedves Szülők, Tisztelt Polgárok!
Egyesületünk 2006 óta működik, segítve a Német Kisebbségi Önkormányzat munkáját. Céljaink közé tartozik, a német nemzetiségi hagyományaink ápolása, a német nyelv anyanyelvi szintű tanítása, amit a ma felnövekvő generációinkon keresztül tudunk leginkább megvalósítani. Éppen ezért a már Gödöllőn működő német nemzetiségi oktatás
további támogatása érdekében kérjük Önöket, adójuk egy százalékával járuljanak hozzá, hogy ezt az oktatási formát
az egyesületen keresztül minél nagyobb támogatásban tudjuk részesíteni.
Köszönettel: Német Kisebbségi Önkormányzat
A Gödöllői Garabonciás Alapítvány (2100 Gödöllő, Batthyány u. 32.) kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunk részére felajánlották.
A beérkezett 332.830 Ft-ot pályázatok útján osztjuk szét a Damjanich János
Általános Iskola tanulói között.
Az összeget a 2008/2009-os tanévben színházbérletek, sportversenyek, kézműves alapanyagok, kirándulások, táborok támogatására, és iskolánk tehetséges tanulóinak jutalmazására kívánjuk fordítani.
Köszönjük bizalmukat és várjuk további támogatásaikat:
Füléné Szanyi Katalin Éva, a Kuratórium elnöke

Tisztelettel értesítjük a
lakosságot, hogy
2009.
FEBRUÁR 2-TŐL MÁRCIUS 2-IG
kifüggesztésre kerül
a Polgármesteri Hivatal
Okmány- és Lakosságszolgálati
Irodáján, Gödöllő város,
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
felülvizsgálata c.
tervdokumentáció.

Felhívjuk a gépjárművel közlekedők figyelmét, hogy
FEBRUÁR 15-TŐL az eddigi 180 Ft/óra helyett a parkolási díj
200 FORINT ÓRÁNKÉNT.
A művelődési központ előtt az első másfél óra parkolási díja továbbra
is 10 Ft, az azt követő időtől pedig 200 Ft/óra.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

VÜSZI Kft.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Mi a hálózat célja? Kiket szólít
meg a vidéki térségekben?
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 szereplő-
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ket és szervezeteket.
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

A kifüggesztés ideje alatt a
tervvel kapcsolatos
észrevételeiket megtehetik.
A tárgyban tartandó lakossági
fórum idejéről és helyéről
hamarosan tájékoztatást adunk.

kialakítását,
• tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek 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

MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ
Az év minden napján nagy szeretettel várjuk egyéni és csoportokban
érkező vendégeinket saját szervezésű lelkigyakorlatainkra, egyházi és
világi rendezvényekre, szakmai továbbképzésekre, konferenciákra a
Máriabesnyői Bazilika mellett 1-4
ágyas szobákkal légkondícionált,
technikailag jól felszerelt konferenciatermekkel, saját konyhával, 120
fős étteremmel, zárt parkolóval.
Ifjúsági szállásunk és sátrazásra alkalmas kertünk az osztálykirándulá-

soknak kínál kedvező lehetőségeket.
Egyeztetés alapján családi ünnepek
(esküvő, keresztelő, házassági évforduló, születésnapi ünnepség) lebonyolítását is vállaljuk.
A szomszédos Bazilika, búcsúk alkalmával érkező turisták, zarándokok részére is biztosítunk étkezési
lehetőséget.
Speciális szállás- és étkezési igényeit is kérésének megfelelően intézzük.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhely: Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Megközelíthető: Gödöllő, Ganz Á. u. 7.
Tel: 28/513-605, 606. Fax: 28/430-423,
e-mail: forras.segito@vnet.hu
Nyitva tartás: hétfő 8 – 18, kedd 8 – 18, szerda 8 – 18
csütörtök 8 – 18, péntek zárva
Gazdasági ügyintézés, pénztár: hétfő, szerda: 9 – 15 óráig
Jogsegélyszolgálat: két hetente hétfőn 15 – 17 óráig,
előjegyzés nem szükséges
Pszichológus: minden szerdán 13 – 18 óráig, előjegyzés szükséges, időpont
a családgondozóktól kérhető
Életmód klub az egészséges életmód iránt érdeklődőknek, mindenki számára
nyitott: havi rendszeres-séggel, pontos időpontról információ kérhető a
családgondozóktól.
Ruhaválogatási lehetőség minden héten kedden 8 – 10 óra között

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 9-16.: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Február 16-23.: Gyógyszertér Gyógyszertár, Köztársaság út 85. Tel.: 545-720

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.
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LÓERŐK NAPJA SZALAY BALÁZZSAL
a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban,
2009. március 8. (vasárnap), 10.00
Program
10.00 Vendégvárás: „alkoholmentes” ágyaspálinka, üdítő, pogácsa, zsíros kenyér
11.00 Három élvonalbeli autóversenyző élménybeszámolója: Szalay Balázs – Dakar, Benik Balázs és
Bútor Róbert tavalyi évi eredmények, idei tervek
12.00 Lovasbemutató 1 lóerőtől a 8 lóerőig (Puszta 8-as)
12.30 Ami még soha nem volt! A nagy megmérettetés: 4 lóerő kontra 400 lóerő Szalay Balázs autóversenyző és Lázár Zoltán négyes fogathajtó versengése
13.00 Szervizpark és tankoló zóna avagy svédasztalos ebéd a csárdákban
Délután: Lécz Gergely és társai motocross bemutatója

Egész napos programok
VadQuad: quad motorozás felnőtteknek és gyereknek kis quaddal – azaz indul a flúgos futam a
vendégek részére; Terep Szafari GAZ 66-os harci tehergépkocsival; BTR 60-as kétéltű páncélozott
harckocsi; létrás tűzoltóautó; motoros szán
Álomvidámpark: elektromos roller tesztpályával; videójáték; lovaskocsikázás – 2 lóerővel egész
nap; gyerekeknek rajzverseny; Parc Fermé – szabad ki-bejárással mindenki számára
Opel Gombos: autó-bemutató, tesztvezetés; Harley Davidson; Hummer; a nosztalgia jegyében:
Ikarus 311-es (1964-es évjárat), valamint szép nosztalgiaautók
Falusi udvar: állatsimogató (a Jaguárral vigyázzanak), Világbajnokok terme – fogathajtó versenykocsik, serlegek és érmek

Napi 3 fogásos menüajánlat: 990 Ft/fő
Elfogadjuk üdülési csekkjét,
Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

VALENTIN

NAPI MENÜ

(4500 F T )

Welcome drink, meglepetés desszerttel
Sütőtökrizottó pirított garnélarákkal, parmezán chips
Fetával, parajjal töltött csirkemell,
kakukkfüves burgonyatortával
Panna cotta szívtorta

T ORKOS

CSÜTÖRTÖK

(–50%)

(február 26.)
Nyitva tartás:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Belépőjegy ára: Felnőtt 5500 Ft/fő, Gyerek 3200 Ft/fő (3-10 éves), 3 éves kor alatt a részvétel
ingyenes.
Sétálójegy ára (teljes program ebéd nélkül): Felnőtt 1900 Ft/fő, Gyerek 900 Ft/fő (3-10 éves),
3 éves kor alatt a részvétel ingyens.
Előzetes asztalfoglalás, jegyrendelés:
2182 Domonyvölgy, Fenyő u. 47. Tel.: 28/576-510, 30/683-1213, 30/683-5341, 30/444-9330,
Fax : 28/576-511, E-mail: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu

TORKOS CSÜTÖRTÖK A LÁZÁR LOVASPARKBAN IS
2009. február 26., Foglalja le időben asztalát!

2009. április 12-13., húsvét
10.00 Vendégek érkezése, kínálás: ágyaspálinka, üdítő, pogácsa, húsvéti kalács
12.00 Lovasbemutató
12.30 Húsvéti finomságok ebédre
Húsvéti kaland Nyúlcsi Julcsival az Óperenciás Bábszínház előadása
Egész napos programok: kézműves foglalkozások, tűzzománc készítés, arcfestő, tojáskeresés,
gyerek rajzverseny, kocsikázás, póni lovaglás, állatsimogató
Belépőjegy: Felnőtt 5500 Ft/fő, Gyerek 3200 Ft/fő (3-10 évesig), 3 éves kor alatt ingyenes
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Sport

Sportdiplomácia – Egyhangúlag az NSSZ élén

Labdarúgás – Felkészülési mérkőzések futószalagon

Gémesi György ismét sportvezető lett

Mogyoródon készül a csapat a tavaszra

Gémesi Györgyöt választotta elnökké a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ)
rendkívüli tisztújító közgyűlése pénteken. Gémesi, aki tíz éven át volt a vívók hazai első embere, de november végén távozott onnan, az egyetlen jelölt
volt a posztra; egyhangú nyílt szavazással választották meg.
Megválasztása után Gémesi kiemelte: Egységre van szükség a magyar sportban működő szervezetek között, mert mint mondta, „picit megosztottak vagyunk. Együtt erősebbek lehetünk, s ez azért is fontos, mert csökkent a sport
érdekérvényesítő ereje a parlamentben, s ezen feltétlenül javítani kell. Ha sikerül összefognunk, s a fontos kérdésekben egységesen fellépnünk, akkor
annak kedvező pénzügyi kihatásai is lehetnek. Még nem dőlt el, hogy az új
sporttörvényben a politika milyen szerepet szán majd az NSSZ-nek, de elképzelhető hogy kiszélesíti a szerepét, ezért nagy lehetőségeket látok a
szövetségben“ – fogalmazott Gémesi, aki hangsúlyozta, hogy 19 éve polgármester, elnöke a Magyar Önkormányzatok Szövetségének, ezért reméli, tud
segíteni abban, hogy legalább ne csökkenjen a magyar sport évi 20 milliárdos önkormányzati támogatása (Következő számunkban interjút olvashatnak
Gémesi Györggyel, a NSSZ jövőbeli terveiről).

Futsal NB I. – Döntetlen a Csömör ellen

Gólzáporos rangadó
Hosszú szünetet követően február 2-án folytatta bajnoki szereplését a Gödöllői SK teremlabdarúgó csapata a Futsal NB
I-ben. Kis János együttese a
Goldball RFC Csömör gárdáját
fogadta hazai pályán és ért el
5–5-ös döntetlent egy remek
mérkőzésen.
A rájátszást érő 1–8. hely valamelyike
már biztosnak tűnik, így az alapszakaszból hátralévő mérkőzéseken
(négy forduló van még vissza) a minél jobb pozíció elérése a cél. Ennek
tudatában fogadta a csapat a tabella 3.
helyén álló Csömört. Az első 20 perc
álomszerűen alakult, ugyanis Harnisch Ákos kettő, valamint Berkes
László találatával 3–1-re elhúztak a
mieink. A folytatásban is a Gödöllő
játéka dominált, de ekkor már többet
hibáztak a játékosok védekezésben,
így magára talált a vendég gárda. Az
igen fordulatos találkozó második félidejében potyogtak a gólok, de a re-

mek csatát a játékvezetők ténykedése
majdnem tönkretette. Mindkét oldalra
hibáztak, de a mérkőzés végeredményét befolyásoló hibákat rendre a
mieink ellen követték el, aminek a
következménye majdnem vereség
lett. Egy vendéggól után Harnisch ismét betalált (4–2), de a hajrában átvette a vezetést a Goldball. A végén
Vidák Balázsnak sikerült kiegyenlítenie, és többször a lábban volt a
győztes gól megszerzése is, ami sajnos ott is maradt, így döntetlen lett a
vége.
A 15. fordulóban a Dupont-Fortuna
vendége volt a Gödöllői SK (a mérkőzés lapzártánk után fejeződött be),
amelyről a remek formában lévő Harnisch Ákos hiányzott, akit behívtak
az Oroszországban vendégeskedő
magyar válogatott keretébe.
-llFutsal NB I., 14. forduló
Gödöllői SK – Goldball RFC Csömör
5–5 (3–1)
Gólszerzők: Harnisch Á. (3), Berkes
L., Vidák B.

Diákolimpia – Labdarúgás

Ezüstérmes a Szent Imre
Február 3-án Tápiószentmárton adott
otthont a Pest megyei diákolimpiai teremlabdarúgó torna III. korcsoporos

döntőjének, amelyen a Szent Imre Általános Iskola diákjai a 2. helyet szerezték meg.
A megyéből 200 iskola nevezett a sorozatra és a négyes döntőbe az Alsó-

némedi, a Kiskunlacháza, a Dunakeszi
és a gödöllői Szent Imre Katolikus Ált.
Iskola csapatai jutottak. A gödöllői fiatalok (akiknek nagy része a
Gödöllői Sport Klub játékosa
is egyben) játszhatták a döntő
mérkőzést a Dunakeszivel,
ahol szoros végeredmény
született, de sajnos egy góllal,
3–2-re alulmaradtak a mieink,
így a 2. helyet szerezték meg.
Pest megye bajnoka: Dunakeszi, 2. hely: Gödöllő-Szent
Imre
Az ezüstérmes csapat névsora: Varsányi Áron, Juhász
Mátyás, Szabó Bence, Pervai Gáspár, Topor Márton, Kiss Ádám,
Maurer Tibor, Zorkóczy Balázs, Hegyi Balázs, Csongrádi Csaba.
Felkészítők: Kiss László, Pál István

Sorozatban játsza felkészülési mérkőzéseit a Gödöllői SK felnőtt labdarúgó csapata. A megyei I. osztályú
bajnokság tavaszi szezonjára a mogyoródi műfüves pályát bérlő és ott edző
együttes két edzőmérkőzésen van már
túl. Szabados György gárdája előbb a
Kerepes ellen mérkőzött és ért el 1–1es döntetlent, majd az elmúlt hétvégén az Isaszeg csapatát verte könnyedén 3–0-ra a GSK. Ezen a héten
két mérkőzést is játszik majd csapatunk a mogyoródi műfüves pályán.

Előbb február 11-én a Bag gárdájával
(18 óra), majd február 14-én az Aszód
csapatával találkozik a Gödöllő (16
órakor).
Utánpótlás érmek – Egy ezüst,
egy bronz
A Gödöllői SK utánpótlás csapatai
közül két gárda szerepelt teremtornán január végén. Morvai László
1997-es együttese Aszódon vett részt
egy 8 csapatos tornán és végzett a 2.

Röplabda NB I. Liga – Sima vereségek

Elbukott rangadók
Az elmúlt hétvégén két rangadót is játszott a TEVA-GRC
csapata az NB I. Ligában. A
mieink előbb pénteken a bajnoki alapszakasz első helyén
álló BSE-FCSM vendégei voltak, majd két nappal később a
3. pozíciót elfoglaló Vasas volt
a vendég. A mérleg: két sima,
3–0-ás vereség.
A BSE elleni, városmajori találkozóra
két sikeresen megvívott bajnoki után
érkezett a Gödöllő. Sajnos nem sikerült
a bravúr és simának tűnő vereséget
szenvedett a TEVA. Az első és a harmadik játszmában igen szorosan alakult
a találkozó, de a végjátékban a jobban
koncentráló
hazaiak
akarata
érvényesült. A szoros szettek ellenére
túlságosan egysíkú és sablonos játékot
játszottak a mieink, ezért talán nem
meglepő a vendéglátók győzelme.
NB I. Liga, 18. forduló
BSE-FCSM – TEVA-GRC
3–0 (21, 13, 21)

A 19. játéknapon a Vasas gárdáját fogadta Hollósy László együttese. Jól
indult a találkozó, de 8–7 után elléptek a vendégek és amikor talpra állhattunk volna, rendre rosszul nyitot-

Magyar Kupa – Négyes döntő a tét

tunk, így az igen fontos első játszmát
az óbudaiak nyerték. A 2. felvonást is
remekül kezdte a csapat. Úgy tűnt,
hogy lendületbe jöttek Bajáriné Pesti
Anikóék és el is húztak 13–6-ra, de
ekkor jött a szokásos hullámvölgy:
16–16-nál utolérte a mieinket az
Opus-Via Óbuda hatosa, akik keve-

hely: Pápai Benedek, Szt Imre ált isk
(600 m)
Lányok IV. kcs: 1. hely: Újvári Bella, Hajós A. Ált. Isk. (60 m: 8.15 mp.
és távol: 496 cm), Csonkics Kinga,
Hajós (súly: 9,78 m); 2. hely: Varga
Fanny, Hajós (60 m: 8,40 mp.), Teleki
Juli, Török I. gim. (600 m: 1.48.2
mp.), Csonkics Kinga, Sashalmi Tanoda (távol: 486 cm), Horváth Réka, Hajós (súly: 8,67 m); 3. hely: Horváth
Réka, Hajós (600 m: 1.57.3 mp.), Kovács Janka, Hajós (távol: 462 cm)
Lányok III. kcs: 1. hely: Jászai Vanda, Hajós (60 m és távol: 432 cm); 2.
hely: Kovács Emma, Hajós (600 m és
távol: 408 cm), 3. hely: Dimény Zsuzsi, Hajós (60 m), 4. hely: Hámor
Emese, Hajós (távol: 388 cm – még
csak 8 éves!)
Váltó, fiúk: 2. hely: Gödöllői Vegyes
(Pápai M.-Vanó T.- Pápai B.-Ambrus
L.)
Váltó, Lányok: 1. hely: Hajós A. Ált.
Isk. (Kovács J.-Varga F.-Jászai V.Újvári B.), 3. hely: Gödöllői Vegyes
(Hámor E.-Kovács E.-Teleki J.-Csonkics K.)

Asztalitenisz – Fontos pontok

Minden fronton győzelem
A gödöllői asztaliteniszezők remek hétvégén vannak túl, ugyanis minden csapatuk nyerni tudott. A
megyei A-ban Vámosmikolán vedégszerepeltek a GEAC-osok. A papírforma győzelemre készülő
mieink igazolták az elvárásokat és ha nem is simán, de nyerni tudtak 14–4-re. Az NB II-ben először a
férfiak álltak asztalhoz, és az újonc Szár együttesét fogadták. A sereghajtó végül könnyű edzőpartnernek bizonyult és könnyedén nyertek Bartha Tiborék 16–2-re. A tartalékos női csapatunk meglepetés vereséget szenvedett az Egertől az első fordulóban. A lányoknak sikerült javítaniuk, mert hazai pályán 11–7-re nyertek a Mezőtúr ellen. Az NB III-as férfi csapatnak is hazai pályán kellett bizonyítania,
hogy remek formában van. A Gödöllőnek a meccs előtt 9 pontja volt a látogató Abonynak pedig 8, tehát
rangadó volt a javából. A játékosainknak helyén volt a szívük és nagy csatában, szettlabdákat mentve
sikerültek a szezon talán legkiélezettebb meccsén 10–8-ra nyeni.
-li-

Február 17-én és 21-én
mérkőzik majd a TEVAGRC a Magyar Kupa negyeddöntőjében az UTE
Volley ellen. Az első mérkőzésre Gödöllőn, míg a
visszavágóra február 21-én kerül majd
sor. A hazai találkozó a megszokott helyen, az egyetemi sportcsarnokban lesz
17 órai kezdéssel. Tét a négyes döntőbe
jutás lesz, amelyet március 6-7-én rendeznek majd. Ha továbbjut a gödöllői
csapat, akkor a Nyíregyháza lesz az ellenfél az elődöntőben.
-tlCsúcshalmozó Komiszár Kriszta – Egyéni országos rekordok
60 méteren

Iskolás éremeső

A gödöllőiek közül elsősorban a Hajós Alfréd Általános Iskola diákjai vitézkedtek a legjobban, de a többiek is
kivették részüket a sikerből. Mivel az
esemény egy „nagy” verseny keretébe ágyazódott be, így csak néhány
szám megrendezésére volt lehetőség.
Városunk diákjai összesen 10 aranyat, 9 ezüstöt és négy bronzérmet
szereztek.
Eredmények:
Fiúk IV. korcsoport: 1. hely: Ambrus Lóránd, Petőfi S. Ált. Isk. (60 m:
7.59 mp és súlylökés: 12,69 m); 2.
hely: Pápai Márton, Premontrei Gim.
(600 m)
Fiúk III. kcs: 1. hely: Vanó Tamás,
Galgahévíz Rákóczi F Ált. Isk. (60
m: 8,40 mp. és távol: 502 cm); 2.

sebb hibájuknak köszönhetően ismét
nyertek. A 3. játszmát rengeteg technikai hiba tarkította mindkét oldalon,
de az ismét kevesebbet rontó, egységesebb csapat benyomását keltő Vasas akarata érvényesült és az előző
két játszmához hasonlóan a harmadikat is 5 ponttal nyerték a vendégek és
ezzel 3–0-s győzelmet arattak Gödöllőn.
NB I. Liga, 19. forduló
TEVA-GRC – Vasas
Opus-Via Óbuda
0–3 (-20,-20,-20)

Atlétika – Remeklő gödöllőiek

A Zuglói Önkormányzat szervezésében a Syma csarnokban
„profi” rendezésben került sorra fővárosi iskolák és néhány
meghívott részvételével az az
atlétika verseny, amelyen néhány gödöllői iskola is képviseltette magát.

helyen. A fiatalok mindössze rosszabb
gólkülönbségük miatt (1 találat kellett
volna) maradtak le az első helyről. A
gólkirály csapatunk játékosa, Fellegi
Nándor lett. Takó Csaba 1993-as
korosztálya Gödön vendégszerepelt
egy szintén 8 csapat részvételével
megrendezett teremtornán. Az U16os gárda a bronzérmet szerezte meg
és mindössze egy gólt kaptak a mieink, aminek köszönhetően a Szabados Lajos lett a torna legjobb kapusa.
-tt-

Komiszár Kriszta, a GEAC atlétája
február 3-án egyéni csúccsal ünnepelte 17. születésnapját. Az atléta hölgy
Bécsben vett részt egy 31 nemzet
sportolóit felvonultató felnőtt nemzetközi versenyen. A 60 méter síkfutásban induló gödöllői sportoló a táv
előfutamában 7,58 másodpercre javította saját, 7,60-as országos rekordját,
míg a döntőben igazolva jó formáját
újra megfutotta ezt az időeredményt,
amely a 7. helyre volt elég az igen
rangos felnőtt mezőnyben.
Az elmúlt hétvégén Budapesten
állt rajhoz a GEAC vesrenyzője. A
Budapest és Pest megye fedett pályás
nyílt felnőtt bajnokságán a 60 méter
előfutamában a bécsi rekordot egy
századdal megdöntötte, majd a döntőben a felnőtt magyar bajnokkal Rózsa
Zsófiával vívott nagy csatát. Komiszár
mindössze egy századdal elmaradva lett
második és a nemzetközileg is igen komoly eredménynek számító 7,54-es ifi
rekordot éret el, ami egyben junior
csúcsbeállítás is. Az edző Benkő Ákos
elmondta: „a következő cél a felnőtt országos bajnokságon való helytállás és
némi meglepetés szerzése”.
-tt-

AZ IDÉN IS 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: 1500 Ft!
Belépők még ígényelhetők a
06/70-332-2530-as telefonszámon!
Minden sportegyesületet és sportbarátot
szeretettel várnak a szervezők!
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk:
Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)
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, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház,
mely 2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyhaétkező, 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
* Gödöllőn 5325 négyzetméteres, 7,40 AK szántó eladó, közel a
városhatárhoz. Irányár: 3,1 millió Forint. Telefon: (20) 9349 013
* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT SÜRGŐSEN ELADÓ
árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül. Főútvonal mellett, forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az
Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777
* Gödöllőn főútvonal mellett 20 m2-es üzlet eladó! Tel: (20) 532-7275
* DOMONYVÖLGYBEN belterületi ÉPÍTÉSI TELKEK, panorámás
elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És más ingatlanok helyben. (30) 415-4102, (30) 9362-846
* GÖDÖLLŐN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 134.000 Ft/m2 áron a
legmodernebb fűtéstechnikával, kulcsrakészre megépítjük házát,
otthonát. Tel: (20) 501-4701, (20) 242-7762. HITELÜGYINTÉZÉS!
* IKERGARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában. 2 autó
kényelmesen parkolható, külön villany, vízóra. Tel: (30) 9428-275
* FENYVESBEN, középen 1000 m2-es telek eladó.
MALOMDŰLŐBEN 3 hektár jó minőségű szántó eladó, csere is
érdekel. Árak megegyezés szerint. Tel: (28) 430-853
* Szadán 3db egymás melletti építési telek egyben vagy különkülön is eladó. Ipari áram, víz, csatorna, fúrt kút a telken, gáz a
telek előtt. Tel: 28/415-664, 20/536-3368
* Gödöllőn tulajdonostól eladó 2 szoba összkomfortos tégla családi ház iár: 17,5 M. Kb. 600 m2 panorámás építési telek iá: 15 M.
850 m2 zártkert a Sony mellett iá: 4,8 M. (70) 948-2271
* Gödöllő közelében (13 km) Valkón bekerített vízszintes ÉPÍTÉSI
TELEK ELADÓ kedvezményes áron. 1295 m2. Van: víz, gáz, villany
és telefon. Érdeklődni telefonon: (06-28) 484-310 este 18 ó. után.
* Ambrus közben 2 szobás, egyedi fűtésmérős jó állapotú lakás
eladó Iár 11,9 MFt 20 804-2102
* Új építésű 4+ nappalis ház 450 nm-es telekkel a Csanakban 32
M-ért 20-772-2429
* Családi okok miatt 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
* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis, cirkós pincés
családi ház sürgősen eladó. Iár: 19,9 mFt 20 772-2429
* Gödöllőn Harasztban tégla 3 szobás családi ház 650 nm-es
telekkel eladó.Iár 22 MFt 20-772-2429
* 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 Ambrus közben 2,5 szobás erkélyes lakás eladó Iár
13,5 MFt 20-772-2429
* Eladó Gödöllőn II emeleti tégla konvektoros 1+2 félszobás,
50nm-es lakás Iár 11,5 MFt 20-804-2102
* Gödöllőn Szt. János utca legkeresettebb részén sürgősen eladó
2 szobás erkélyes teljesen felújított sarokkádas téglalakás Iár
12,9 MFt 20-772-2429

* Szt István téren I emeleti erkélyes jó beosztású felújított lakás
eladó Iár 12,9 MFt 20 772-2429
* Kazinczy krt-on 2 szobás , erkélyes 60 nm-es lakás eladó Iár 11
MFt 20 772-2429
* SZADÁN 840 nm-es építési telek eladó Iár 6,8 MFt 20-7722428
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Gödöllő, Szada, Veresegyház legnagyobb telekválasztéka! WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Palotakerten egyedi fűtésmérős, felújított fürdőszobás 40 nmes 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
* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 2 szoba + nappali, garázs 300
nm telekrésszel. Kulcsrakész ár 22 MFT 20-804-2102
* Eladó 1 + 2 félszobás átlagos állapotú családi ház, 630 nm-es
ősfás telken Iár:15.5 M FT 20 804-2102
* Alvégben 2+2 félszobás felújított téglaház 800 nm-es telken
eladó. Iár 29,8 MFt 20-8042102
* 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
* 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 mFtos áron. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* 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 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 az Erzsébet park közelében, teljesen felújított, 60 nmes, 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
* 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: 28/411086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, csendes környezetben, 993 nm-es
parkosított telken 1998-ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm
alapterületű, 4 szobás földszintes polgári családi ház. (pince,
garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel. 0620/9194-870
* 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 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 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: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* Aszódon 77 nm alapterületű (2 szoba, konyha-étkező, 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: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* 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
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702
* Valkón 2 db csodaszép 1200 m2-es közművesített
építési telek aszfaltút mellett eladó. 3,500,000 Ft/ db 28545-065, 30-629-02-12

-Újfenyvesben újszerű 1086 nm telken
147 nm lakóterületű nappali + 4 szobás
családi ház 42MFt.
-Röges új 112 nm nappali+3 szobás
lakóház 309 nm telken 28,8MFt.
-Alvég központ felé eső részén új
építésű 71 nm lakás kis zöldterülettel
20.41MFt.
-Szadán kíváló minőségű 75 nm 2 + fél
szobás erkélyes lakás parkosított kerttel 20MFt.
-Kiadó lakást, házat keresünk Gödöllőn
és vonzáskörzetében.
-Blahán 1500 nm panorámás építési
telek 18MFt.
-Blahán 1986 nm társasház építésére
alkalmas telek 24MFt.
-Újfenyvesben 1270 nm építési telek
20.2MFt.
-Szadán új építésű 700 nm telken 114
alapterületű nappali +3 szobás családi
ház 27.5MFt.
-Palotakerten 62 nm 4. emeleti 2 szobás
távfűtéses lakás 10.9MFt.

* 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 rendben tartott 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
* 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:
7.900.000 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 felújított 2 szobás (60 nm), első
emeleti, barátságos lakás nagy erkéllyel és bútorozottan ELADÓ.
Ár:11.000.000 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
* Aszódon Falujárók útja lakótelepen téglaépítésű házban magasföldszinti, 1 és félszobás rendezett lakás sürgősen eladó. Víz- és áramvezetékek
rézre cserélve, konvektoros. Irányár: 9,3 M Ft 30/977-6665
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* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐ HARASZTBAN! Semmelweis
utca közelében: 480 m2-es belterületi saroktelek eladó. Ikerház
építésére is alkalmas. IRÁNYÁR: 12.000.000 Ft. Sorszám: 3057.
HÍVJON: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 70 m2-es, cirkófűtéses,
duplakomfortos, Nappali + 1 Szobás földszintes TÉGLALAKÁS
saját kiskerttel leköthető! Szocpol felvehető rá! Az első vásárlónak
a konyhabútorunkból 50% kedvezmény. IRÁNYÁR: 21.800.000 Ft.
Konkrét ajánlatért érdeklődjön: 0630-919-5960. Sorszám: 3360.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 55 m2-es, cirkófűtéses, 2
Szobás magasföldszinten lévő TÉGLALAKÁS leköthető! Szocpol
felvehető rá! Az első két vásárlónak a konyhabútorunkból 50%
kedvezmény. IRÁNYÁR: 18.500.000 Ft. Konkrét ajánlatért érdeklődjön: 0630-919-5960. Sorszám: 3359. INGATLANVADÁSZ KFT.
- A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ Gödöllő, Központban: 82 m2-es,
cirkófűtéses, Nappali + 4 Szobás, 2009-es építésű szocpolképes
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.
* ELADÓ GÖDÖLLŐ János utcában 63 m2-es, cirkófűtéses, 3
Szobás, erkélyes korrekt állapotú LAKÁS. IRÁNYÁR: 14.900.000
Ft. Tel.: 0630-919-5960. Sorszám: 0411. INGATLANVADÁSZ KFT.
- A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* Gödöllő központjában, a Remsey körúton, 1+2 félszobás (58
m2) étkezős, tárolós tetőtéri lakás eladó. Tel: (30) 965-9500
* 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
* Gödöllő központi részén új építésű 4 lakásos társasházban bruttó 74 nettó 64 m2-es tetőteres, egyedi fűtésű lakás garázzsal
együtt eladó. Ár: 21,9 M Ft. Érd: (20) 549-6337
* ELADÓ JÁNOS UTCÁBAN 40 m2-es, földszinti, másfélszobás,
felújítandó lakás. Iár: 9,8 M Ft. Tel: (20) 328-9666
* Eladó Palotakerten földszinti 37 m2-es lakás. Iár: 8,4 M Ft. (30)
545-1690
* Gödöllőn, János utcában kétszobás, felújított, erkélyes lakás
beépített konyhabútorral a harmadik emeleten eladó. Iár: 12,1 M
Ft (30) 338-2208
* ELADÓ LAKÁSOK! GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN A KOSSUTH
LAJOS u. 24.-26.-ban. (70 és 100 m2-es.) Tel: (30) 9548-289,
(30) 9001-034
* 6 lakásos kertes társasházban 1. emeleti konvektoros 56 m2es, 1,5 szobás + nappalis jó állapotú lakás eladó. Iár: 15,5MFt, v.
kertes házra cserélném Gödöllőn. Tel: (20) 472-9601

* 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
* Egyetem mögött eladó CSALÁDI HÁZ 34 millióért, ill. építési
TELEK 10,2 M Ft-ért. Házat beszámítunk. Tel: (30) 336-8414
* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 m2-es, 2 szobás, téglaépítésű,
gázkonvektoros, 3. emeleti, nem régen felújított lakás eladó. Iár:
12,5 M Ft. Tel: (30) 210-0048
* Eladó ASZÓDON a PROFI-tól pár percre, a hatvanas években épült,
2004-ben felújítva, nyílászárók kicserélve, 2,5 szobás,
összközműves, 96 m2-es, rendezett, gázkonvektoros, téglaépítésű
családi ház. Iár: 16,8 M Ft. Tel: (70) 387-9603 vagy (70) 456-7778
* Eladó Gödöllőn a központban, a Tűztorony Házban 35 m2-es, 1
szobás új lakás. Klíma, felszerelt konyha, riasztó, redőny. Azonnal
költözhető. Ár: 12,98M Ft. Érd: (30) 2222-686
* HARASZTBAN, sorházban 120 m2-es nagyon jó állapotú ház eladó
tulajdonostól, sürgősen. Nappali +3 háló +2 fürdő. Kertkapcsolatos
terasz mindkét oldalon. Ár: 27,8M. Tel: (30) 241-9391
* Eladó Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás 55 m2-es magasföldszinti jó fekvésű lakás szép környezetben, reális áron. Tel: (20)
351-5974, (28) 423-294
* Vácszentlászlón 2 szobás családi ház 1.277 nm gyümölcsössel,
nagy melléképületekkel, ipari árammal, kemencével eladó. Gödöllői
1,5 szobás lakáscsere is érdekel. Iár: 13,5M Ft. Érd: (20) 475-5045
* Gödöllőn 1,5 szobás, galériás, kertes társasházi lakás jó állapotban eladó. Egyetem, iskola, ovi a közelben, vasút, HÉV, buszmegálló néhány percre. (20) 5570-177
* Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2 félszobás KLIMATIZÁLT,
FELÚJÍTOTT LAKÁS. Érd: 20/588-1694
* Értékén alul eladó Gödöllő, Antalhegyi 79/a. alatti sorházi
téglalakás. 135 m2, 3,5 szoba, 40 m2 tetőtér, gázcirkó, terasz,
kert, dupla garázs! Ár: 24,9 M Ft. T: 06 (30) 645-4273
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* 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
* Gödöllőn a Boglárka utcában 950 m2-es TELEK 7,9 M-ért
sürgősen eladó. Tel: (20) 771-4921
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* 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
* SZADA FENYVESLIGETEN 805 m2 telken félkész ikerházfél 9,5
millióért eladó. Tel: (20) 771-4921
* Gödöllő Királytelepen 81 m2-es 2 szobás családi ház sürgősen
eladó. Iár: 15,9 M. Tel: (20) 771-4921
* Gödöllőn Kör utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 m2-es
szépen felújított lakás sürgősen eladó. Tel: (20) 369-3545
ALBÉRLET
* Kiadó Gödöllőn egy 2+1 félszobás, 69 nm-es, egyedi fűtésű
lakás. Tel.: 20/479-4650
* Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen 4 lakásos társasházban, nappali
+ 2 szobás, 120 nm alapterületű, színvonalas kialakítású lakások
KIADÓk. Tel.: 06-28/411-086
* Palotakerti 2 szobás 64 m2-es jó állapotú egyedi fűtésmérős
lakás 11 M Ft-ért ELADÓ vagy KIADÓ: 55.000 Ft/hó + rezsi + kaució. Érd: (70) 249-0777
* Gödöllőn palotakerti parkra néző, panorámás, két különbejáratú
szobás, felújított, első emeleti panellakás ELADÓ! Iár: 12,5 M Ftért, VAGY SÜRGŐSEN KIADÓ! (20) 3348-189
* MAGASFÖLDSZINTI LAKÁS KIADÓ (egy szoba összkomfort)
felújítva, berendezve. Azonnal költözhető. Tel: (30) 9446-816
* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos,
konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás részben bútorozva
kiadó. 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
* 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
* 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
* Kiadó Gödöllőn 61 m2-es felújított, bútorozatlan lakás igényes
albérlőnek. Azonnal költözhető. 75.000 Ft /hó + 1 havi kaució
szükséges. Érd: (30) 896-1291
* KIADÓ LAKÁS! Gödöllő központjában, KOSSUTH LAJOS u. 24.
(70 m2). Tel: (30) 9548-289, (30) 9001-034
* 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
* Gödöllőn az egyetem mellett konvektoros garzonlakás kiadó.
Érd: (30) 266-8035
* 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
* 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
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* Gödöllőn, a Szabadság téren első emeleti 2 szobás lakás kiadó.
Tel: (30) 437-0463
* 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, kastélyparkra néző, 65nm-es 2 és fél szobás, igényesen felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett lakás
szabályozható fűtéssel hosszútávra kiadó. Tel: (30) 380-5875
* Gödöllőn kertvárosban 1 szobás összkomfortos házrész kiadó
38 ezer + rezsi, egy havi kaució. Érd: (70) 426-1201
* Erzsébet kir. krt. 19. kiadó hosszútávra március 1.-től 2,5
szobás lakás . Egyedi fűtésű, vízórás. 50e. Ft +3e. Ft közös költség. 60e. Ft kaució. Érd: (28) 420-758 18. ó. után.
* Remsey körúton 1,5 szobás összkomfortos földszinti lakás félig
bútorozottan kiadó! Azonnal beköltözhető. 55e. Ft/hó +rezsi + 2
havi kaució. Érd. (20) 9319-521
* Gödöllőn az Erzsébet krt. 18.-ban 65 m2-es, 2,5 szobás,
téglaépítésű, gázkonvektoros lakás bérbe adó. Tel: (30) 645-2558
* Gödöllőn, a Szabadság úton 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtésű
lakás hosszútávra kiadó. 55e. Ft + rezsi. Tel: (30) 851-5623
* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó egyedülálló személy részére 45
ezer Ft (rezsivel), + egy havi kaució szükséges. Tel: 70/250-3276
* Teljesen különálló összkomfortos kertes házrész olcsón kiadó.
Szoba, konyha, fürdő. Kábeltévés, bútorozott. 45.000 Ft rezsivel
együtt összesen. Tel: (20) 942-5487
* 48 ezer Ft-ért rezsivel együtt kiadó Gödöllőn külön bejáratú kis
szoba zuhanyzóval és főzőfülkével. 1 havi kaució szükséges. Érd:
(20) 973 4738
* Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás kisebbik szobájába albérlőtársat keresek. Ár: 27 ezer Ft + rezsi. Érd: (20) 959-3553
* Gödöllőn a központhoz közel 1 szoba összkomfortos szuterén
lakás március 1-től kiadó. 45e. Ft + rezsi. 1 havi kaució szükséges.
Érd: (30) 425-8595 du. 2 h után.
* Gödöllő Ambrus közben 1,5 szobás 50 m2-es bútorozatlan,
távfűtéses, vízórás, kábeltévés földszinti előkertes lakás
hosszútávra kiadó. 55e. Ft/hó +rezsi. 2 havi kauciót kérek. Érd:
(30) 2100-125, (70) 454-5984
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal
kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nmes lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Gödöllőn a szökőkútnál másfél szobás, bútorozott, háztartási
gépekkel felszerelt lakás kiadó ingyenes kábeltévével. 50 ezer Ft
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd: 20/225-3066
* Bútorozott albérlet a Szt. János utcában kiadó. (64 m2-es, 2
szobás, gázfűtéses, erkélyes.) Tel: 30/566-5868
* Lakás olcsón kiadó! Gödöllő Palotakerten hosszútávra kiadó 2
szobás, bútorozatlan lakás. Tel: (30) 9689-690
* Szadán albérlet kiadó új építésű házban háló+nappali, konyha,
fürdő külön bejárattal, kábeltévével, kocsibeállóval 60 E Ft +rezsi.
Tel: (70) 364-7992
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* ALBÉRLET KIADÓ. Tel: (20) 226-3007, (28) 416-449
* Gödöllőn kertvárosban kiadó 3 szobás, konvektoros és
cserépkályha fűtéses 100 nm-es gondozott kertes ház garázzsal! 80,000 Ft/hó 28/545-065
KIADÓ
* Kiadó Gödöllő belvárosában egy 46 m2-es új építésű lakás.
Irodának is. Autó beállási lehetőség, klíma, riasztó. Hosszú időre.
Bútorozatlanul. Tel: (30) 977-6742
* Gödöllőn városközpontban, Remsey Jenő körúton (a Fibernet mellett) 86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: (20) 236-0775
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100 m2-es üzlet
kiadó. Tel: (30) 9617-621
* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában 100nm-es kétszintes, jó megközelítési és parkolási lehetőséggel rendelkező ingatlan iroda vagy lakás céljára, hosszútávra kiadó. Tel.: (30) 380-5875
* Kiadó üzlethelyiség Gödöllőn az Átrium Üzletházban! 62
m2-es utcafrontra néző, felújított, légkondival és riasztóval
ellátott. Tel: (30) 987-1670
* ELADÓ vagy KIADÓ 150 m2-es kétszintes üzlethelyiség a
Kossuth L. u. 31.-33. számú üzletsoron (volt Hajdu Autósbolt).
Kiadás esetén három részben is megosztható. Tel: (70) 770-9277
* Kiadó Gödöllő ÁTRIUM ÜZLETHÁZ földszintjén 27 m2 ÜZLET.
Tel: (20) 383-1291
* Forgalmas helyen lévő társasház üzlethelyisége kiadó. Tel: (20)
225-3066
ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakácsot
és pizzaszakácsot keresünk. Tel.: 30/913-8769.
* K-Autócentrum Kft. - Gödöllő új gépkocsi értékesítőt keres.
Fényképes önéletrajzokat várjuk az info@chevroletkatona.hu email-re.
* Gödöllői elektronikus média kereskedelmi csapatába
értékesítőket keres. Tel.: 70/389-9967
* Villanyszerelő vagy épületgépészeti szerelő jelentkezését várjuk
"B" kat. jogosítvánnyal. Érd: 30/950-9396.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakácsot
keresünk. Tel.: 30/913-8769.
* NYELVI ÓRAADÓKAT KERESÜNK ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL NYELVÓRÁK TARTÁSÁRA. KORREKT CÉG KERES PROFI
TANÁROKAT. STUDIO ONLINE NYELVISKOLA. TEL: (20) 216 62 40
* Gödöllőn, Missy Szépségszalonba profi műkörmöst, pedikűrmanikűröst felveszek kedvező feltételekkel. Tel: (30) 247-6718
* Otthon végezhető munka: sms-ben kérem nevét, címét a 06-30273-4173-ra és küldöm postán a tájékoztatót.
* Japán wellness cég keres wellness koordinátorokat Gödöllő és
környékéről. Tel: (20) 9592-110
* Gödöllői AGIP Töltőállomás munkatársakat keres eladó és
kútkezelő munkakörben. Feltétel: érettségi. Jelentkezés a helyszínen (Dózsa Gy. út 61.) önéletrajzzal, erkölcsi bizonyítvánnyal..

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

*MOGYORÓDON ÉS GÖDÖLLŐN IPARI TERÜLETEK, SZÁNTÓK ELADÓK!
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.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél szobás,
téglaépítésű, jó elrendezésű, panorámás
3. emeleti konvektoros, társasházi lakás
parkosított telken eladó. Iá: 16,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyidombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó. Irányár: 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.

*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dombon,
840 nm-es telken, 2003-ban épült, 200 nm-es,
nappali+ 3 szobás, amerikai konyhás, igényes
családi ház (dupla garázs, mosókonyha,
műhely, pince) eladó. Iár: 48,6 mFt.
*VERESEGYHÁZON, 2001-ben épült,
igényes, 400 nm-es, családi ház
(úszómedence, kétállásos garázs,
mosókonyha) 1397 nm-es, panorámás
telken eladó. Iá: 89 mFt
*HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken, 230
nm-es, 4 szobás, szépen felújított családi
ház melléképületekkel eladó. Iár: 23 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN 1230 nm-es telken, 140
nm-es, nappali+ 3 szobás,3 szintes, garázsos, felújított családi ház eladó. Iár: 28 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN,
tóparton,
lovaspark mellett csendes környezetben nappali + 2 szobás, 3 szintes,
garázsos, hangulatos lakóház 792 nmes parkosított telken eladó. Iá: 29 mFt.
*DOMONYBAN 2000 nm-es parkosított
telken 180 nm lakóterületű, nappali+4
szobás, 3 garázsos, luxus kivitelű
családi ház (fűthető medence, 55 nm
fedett terasz,) eladó. Iá.: 45 mFt
*ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs, téli
kert, mosókonyha) eladó. Iár: 28,9 mFt
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296 nm-es
telken háromszintes, 300 nm-es, 3 lakásos
családi ház (fúrt kút, garázs) eladó. Iá: 41 mFt.
*KARTALON, 1281 nm-es telken kétszintes, 150 nm-es, 5 szobás, vállalkozásra
alkalmas családi ház eladó vagy kisebb
gödöllői házra cserélhető. Iá: 22,3 mFt.
*SZILASLIGET csendes részén, 740 nmes telken, 1980-ban épült, 82 nm-es, kétszobás családi ház eladó. Iár: 20,5 mFt.
*ZSÁMBOKON 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható. Irányár: 10 mFt.
*VÁCSZENTLÁSZLÓN, 1277 nm-es,
megosztható telken, aszfaltos utcában
100 nm-es, 3 szobás (garázs, nyári
konyha) lakóház eladó. Iár: 16,5 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). Iár: 46,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nmes 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 22,5mFt-ért, kulcsrakészen 27mFt-ért eladók.
*VERESEGYHÁZON, a Ligetekben kisméretű (2-3 szobás), új építésű ikerházi
lakások 400 nm-es, önálló telken tavaszi
beköltözéssel eladók. Iár: 24 mFt-tól.
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* GYERMEKFELÜGYELETET vállalok hétköznap délelőttönként, 3
éves kor feletti gyermek/eknek igény esetén angol nyelvű
foglalkozással is. Tel: (20) 334-6101
* Nemzetközi háttérrel rendelkező, pénzügyi területen működő
társaságunk értékesítő kollégákat keres gödöllői irodájába, kezdő
támogatással. Jelentkezés szakmai önéletrajzzal az
emese.nagy@groupama.hu e-mail címen.
* 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
* A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézménybe (2100. Gödöllő, Tessedik S.u.4.)
ADMINISZTRÁTORT keresünk 4 órás munkakörben. Jelentkezés
feltételei: középiskolai végzettség, számítógépes tanfolyam (Word,
Excel magas szintű ismerete), szakmai ismeretek, irodavezetői,
adminisztratív terület. KIR, ADADAFOR, KIFIR, KIR-STAT programok ismerete előny. Munkavégzés helye: Gödöllői Waldorf
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény. Cím: 2100 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Munkakezdés: azonnali belépés. Jelentkezés: fényképes önéletrajz. Cím: Gödöllői
Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2100 Gödöllő, Tessedik S. u.4. Telefonszám: 06-28-419052, 06-20-339-85-87 E-mail: iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu
* Műszaki üzletbe ELADÓT KERESÜNK (pályakezdőt is) víz – gáz,
szerelvényáruk értékesítésére! Szerelői gyakorlat, jogosítvány,
számítógép ismeret előny. Gödöllő, Petőfi tér. (30) 987-1670
* Becsületes, megbízható sofőrt keresel? Megtaláltad.
Harmincéves gyakorlattal B-C-E kategóriákkal, gépipari érettségivel, számítástechnikai alapismerettel Gödöllőn, vagy környékén
állást keresek. Tel: (30) 857-5605
* Erdőkertes Polgármesteri Hivatala TERÜLETI VÉDŐNŐI álláshely
betöltését hirdeti meg. Feltétel: szakirányú felsőfokú végzettség, B
kategóriás jogosítvány. Jelentkezési határidő: a megjelenést
követően 30 napon belül. Az állás legkorábban 2009. június 30.
napjától tölthető be, határozott idejű, 3 évig tartó közalkalmazotti
jogviszony. A pályázatot Vargáné Rajna Ágnes jegyzőhöz, a polgármesteri Hivatal címére (2113 Erdőkertes, Fő tér 4.) kell benyújtani. T: 06-28-595-040. A pályázathoz csatolni kell: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány. Bérezés: a közalkalmazotti törvény szerint.
További információ a www.erdokertes.hu honlapon szerezhető.

* Pályázati hirdetmény! A Tormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1.) pályázatot hirdet 1 fő határozatlan
idejű REUMATOLÓGUS szakorvosi, valamint 1 fő határozott idejű
GYERMEKFOGORVOSI álláshely betöltésére. REUMATOLÓGUS
szakorvosi álláshely: Feladata: az ellátási területhez tartozó
lakosság reumatológiai szakellátása. Pályázati feltételek: orvostudományi egyetemen szerzett diploma, reumatológiai szakorvosi
bizonyítvány, büntetlen előélet, legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, orvosi alkalmasságot igazoló okmány. Juttatások: Kjt.
alapján. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő
kikötésével. A pályázat benyújtási helye: Tormay Károly
Egészségügyi Központ Igazgatósága – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u.
1. A pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstől számított 15
nap. A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. Az állás 2009. május 01-jétől tölthető be. GYERMEKFOGORVOSI álláshely: Feladata: az ellátási területhez tartozó
lakosság szűrése és fogászati ellátása. Pályázati feltételek: gyermekfogorvosi szakvizsga, büntetlen előélet. A pályázathoz csatolni kell: végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, orvosi alkalmasságot igazoló okmány. Juttatások: Kjt. alapján. A kinevezés
határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat
benyújtási helye: Tormay Károly Egészségügyi Központ
Igazgatósága – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A pályázat benyújtási
határideje: a megjelenéstől számított 15 nap. A pályázat
elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. Az
állás az elbírálás után azonnal betölthető.

*

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn,

%a

Kossuth L. u. 1. alatt

*
%
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* Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon (R&R Haj és Test)
keres munkájára igényes KOZMETIKUST és MASSZŐRT. Érd: (20)
3304-266 Brazda Réka
* LEINFORMÁLHATÓ EÜ-dolgozó vállalja idős – beteg ember vagy
gyermek felügyeletét – gondozását. Hétvégén vagy este is. Tel:
(20) 354-9688
* IRODAHÁZAK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM ESTI ÓRÁKBAN. Tel:
(70) 224-2477

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Fagyöngy, a szerelmesek
oltalmazója
Ezért a tartós kapcsolatok megpecsételése a
kelta szokások szerint Arthúr király óta
fagyöngykoszorú alatt történik. A fagyöngy
örökké viruló zöldjének üzenete a megújulás,
béke,
boldogság.
Világítóan
fehér
gyöngyeinek varázserőt tulajdonítottak, rontást hárító teát főztek belőle, kérge, bogyója a
mai napig gyógyszerként szolgál. A karácsonyi motívumok közt is szerepel, s a belőle
font csokor: szerelmi ajándék.
Valentin napi találkozásra ezért ajánlható a
Fagyöngy étterem. Február 14.-én este hétkor
élő zene hátérrel férfias, nőies ételek frigyével készülünk:
Előételnek szívalakú lepény, amit vadított
húspürével kenegetünk, aztán csirkemellt
töltünk, feltekert szeleteit megszórjuk sajtforgáccsal, majd csőben aranybarnára sütjük.
Itt érdemes szusszanni egyet, koccintani egy
pohár könnyű, de tüzes szexárdi vörösborral.
Alkalom adódik a szóra is, mielőtt folytatnánk: betyáros húsbatyu következik mediterrán hangulatú paradicsommal, zöldfúszeres,
fóliában sült burgonyával, vadrizzsel.
Ennyi étel után az ember megengedő hangulatba kerül, szívesen néz mélázva partnere
szemébe. Lassan, tűnődve forgatjuk a
szavakat, miközben a bor lusta játékát
figyeljük a pohárban.
- Már csak arra lennék kíváncsi, létezik-e
olyan desszert, ami még ez után is fel tudja
kelteni kíváncsiságomat? Mert a teli hasam
elborzadva gondol a somlói galuska típusú
vagy a csokoládés édességekre…
Kandírozott narancshéjjal megszórt, könnyű,
narancsos szuflé azaz felfújt következik. A
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narancs aromája segít az emésztésben, így
teher helyett megváltást jelent a vacsora végén.
Ekkor már csak egy korty Cointreau, azaz
francia narancslikőr képzelhető el továbblépés gyanánt.
Az angol legenda szerint ha fagyöngy alatt a
szerelmesek megcsókolják egymást, akkor
abból egy éven belül házasság lesz. S ha a
Fagyöngy étteremben?
A Fagyöngy étteremben a XXI. század
csodákra érzéketlen embere is tapasztalhatja:
a gonosz elűzésére a kedély a közérzet és a
hangulat emelkedése szolgál bizonyságul.
A fenti ételsor ára 3000 ft/fő
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket vár,
vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel:
(70) 247-9072, (20) 9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: (20) 411-7473
Köszönjük bizalmát!
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel: (28) 407-122.
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel: (30) 9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: (30) 386-4456

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,

csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól. KÖLTÖZTETÉS, csomagolás. Költöztetéshez dobozok olcsón eladók! Tel: (30) 645-3448
* Gyógyuljon a biorezonancia segítségével! Hívjon, hogy
segíthessek! (20) 436-6951. www.biolabor.hu
* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS TRÉNING (Body Coach) Tel:
(70) 414-1629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777
* FÖLDMUNKA VÁLLALÁSA: bobcattal, JCB-vel, konténerszállítóval, termőföld, sitt, egyéb. Földmunkaképek és tartozékok
adás-vétele. Tel: (30) 415-4102, (30) 9362-846
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
(20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: (30) 9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: (20) 9133-165
* Jóslás Tarot kártyából. (70) 634-1306
* MŰKÖRÖM AKCIÓ! Minden fajta 3500 Ft. Szt. János u. 44. Csíkos
ABC-vel szemben. Tel: (20) 264-6021. Mindenkit sok szeretettel várok
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos
tűzhely, szárítógép stb. javítása Gödöllőn és környékén! Hívjon
bizalommal! Tel:(20) 886-2397
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi
kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: (28) 486029, (70) 384-8711
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* 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
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipphopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718
* Számítógép javítás, összeállítás, adatmentés, archiválás,
telepítés, konfigurálás a gép elszállítása nélkül Gödöllőn és
környékén ingyenes kiszállással. Garanciával! Tel: (70) 382-9177
* Szakképzett kertész kis és nagy kerti munkát vállal:
fakivágás, gyümölcsfametszés, permetezés, gyeptelepítés és
gondozás, térburkolatok, ültetés. Gödöllőn és környékén 06
(20) 9409-622 és (28) 432-851
* Gyógypedikűr: vastag gombás benőtt köröm, tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés, szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. Mozgásukban korlátozottaknak háznál is. 25 év szakmai háttér. Tel: (20) 532-7275 Bárándi
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.
OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - IRATKOZZON KOMMUNIKÁCIÓS NYELVTANFOLYAMOKRA MOST CSAK 19 000 FORINTÉRT! 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
* TOP-TAN: Haladó tanfolyam középiskolásoknak (9-10.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, 30-908-4130.
* 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
* TAI CHI oktatás Gödöllőn! Kezdőknek és haladóknak, folyamatos
bekapcsolódási lehetőséggel, felső korhatár nélkül. Érd: (20) 544-8021
* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást
vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797 és (28) 542-275
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon február 18.-tól júniusi
nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van. Tel: 30/2739479, 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
* ANGOL OKTATÁS kezdőtől felsőfokig. Általános és üzleti
angol egyénileg vagy kiscsoportban. Tel: (30) 9909-346
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* 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
* 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.
* MASSZŐRKÉPZÉST indít a TRend Energy Oktatási Bt. uniós
bizonyítvánnyal. FRISSÍTŐ TEST + TALP stb. RÉSZLETFIZETÉS!
Képz. eng. 04-0122-06. Érd: (20) 9762-111
* ANGOL korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok.
Gyerekeknek is. Nagy Ildikó 06 (30) 376-8928
* MATEMATIKA – korrepetálást, érettségire való felkészítést
vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások vizsgafelkészítése ugyanitt! Tel: (20) 380-2268 (du., este hívható.)
* UTCAI HARC KÉPZÉS magánoktatás keretében 2500 Ft/óra.
Tel: (20) 9888-629
* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész nap. Érd: (30)
611-0036 Kollarics Katalin
* MESTERISKOLA KFT / PELIKÁN AUTÓSISKOLA (Gödöllő,
Ganz Á. u. 3.) SZEMÉLYGÉPKOCSI (B KATEGÓRIÁS) TANFOLYAMOT INDÍT FEBRUÁR 16-ÁN! DIÁKKEDVEZMÉNY!
AJÁNDÉK TESZT CD! Információ: Oláh Róbert iskolavezető,
06 (20) 9 734 738. Felnőttképzési nyilvántartási szám:
00077-2009
ADÁS~VÉTEL
* 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 drapp bársony borítású 2 személyes ággyá nyitható
kanapé, 2 fotellal. Ár: 20.000 Ft. Érd: (70) 213-8499
* 8 db 3 méteres BETONGERENDA ELADÓ. Érd: (20) 470-1545
* Egyedileg tervezett, nem széria KUTYA, valamint CICA
HÁZAK kaphatóak. Igény szerinti kivitelezés is lehetséges.
Ugyanitt KUTYA KENNEL is megrendelhető. Pál Pedigrés
NO1. (30) 9528-228
EGYÉB
* Magánszemélyek, egyéni vállalkozások, társaságok és társasházak könyvelését, adó- és járulékbevallásainak
elkészítését, mérlegkészítését vállaljuk. Ingyenes tanácsadás
is! Tel: (70) 646-9251, e-mail: konyveloirodam@gmail.com
* 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
* 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 80-150 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
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Beküldési határidő: február 18.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: dr. Pénzes Istvánné, Sőtér Kálmán u. 40. ,
Halász Györgyné, Jókai u. 6.

A Városi Mozi belépőjét nyerte: Kalász Károly , Hétház u.1.,
Kovács Kristóf , Kőrösi Csoma S. u. 1.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Tóth-Máté Jánosné , Sió u. 6., Bagyinka
Milán , Kápolna köz 12/a.

Recept
Sajtos csirkegombócleves
HOZZÁVALÓK:
1 egész csirkemell, 3 db sárgarépa, 2 db fehérrépa, 1 csokor petrezselyem, 1 db kisebb
zellergumó, 1 db karalábé, 1 kisebb fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 5 dkg reszeltsajt, 2 tojás, őrölt fehérbors, só, őrölt gyömbér, zsömlemorzsa.
ELKÉSZÍTÉS:
A csirkemellről a húst lefejtjük, és a csontból
a megtisztított és felaprított zöldségekkel levest főzünk. (A petrezselyemnek és a fokhagymának csak a felét tesszük a levesbe!) A
leszedett húst, ledaráljuk. Egy szikkadt
zsömlét a húslevesben megáztatunk, kinyomkodjuk, majd a darált hússal, a reszelt sajttal, a tojásokkal, összekeverjük és hozzáadjuk a fűszereket. Annyi zsemlemorzsát adunk hozzá, hogy gombócokká tudjuk formázni. A diónyi nagyságú gombócokat forrásban lévő vízben megfőzzük és a levesben tálaljuk.

