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Nem voltak járhatatlan utak

Nem lesz ingatlanadó

Harmincöt centi hó hullott

Fellélegezhetünk
Az Alkotmánybíróság kedden alkotmányellenesnek nyilvánította
az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvénynek a lakóingatlanok adójára vonatkozó rendelkezéseit, s
azokat visszamenőleges hatálylyal megsemmisítette. A vízi járművekre, a légi járművekre és a
nagy értékű személygépkocsikra vonatkozó rész hatályban marad.

Mivel a meteorológiai előrejelzések
alapján jelentős mennyiségű hóra lehetett számítani, a VÜSZI felkészült a
munka azonnali munkakezdésre. Így
már szombaton kora hajnalban munkába álltak a gépek, és a kézi hómunkások. Öt szóró toló, és két toló
gépkocsi dolgozott folyamatosan Gödöllőn, s vasárnapra még két rakodó
szállító járművet vetettek be. A kézi
hó eltakarításban harmincnégy fő vett
részt – tudtuk meg Zdenkó Páltól, a
VÜSZI részlegvezetőjétől.
A hét végén alvállalkozókat is be
kellett vonni a munkába. Eredetileg
rendkívüli hómunkásokat szerettek
volna felvenni, de a felhívásra mindössze két fő jelentkezett, számukra
nettó 3200 Ft-ot fizettek egy nyolc
órás délutáni műszak idejére.
Hétfőn már a közhasznú munkások
is bekapcsolódtak a hóeltakarításba,
így 12 fővel egészült ki az alaplétszám.

A felkészülésnek köszönhetően
Gödöllőn
minden út járható volt. A
legnagyobb gondot a
domborzati viszonyokból
adódóan az emelkedőkkel nehezített útszakaszokon, illetve a külterülettel
csatlakozó
területeken
okozta a hó. Ezeken is
fokozott odafigyeléssel
dolgoztak.
A tervszerű munkát
több esetben is meg kellett szakítani, többek között orvosi ellátáshoz, rendőrségi
munkához kérték a VÜSZI segítségét.
Mint megtudtuk, az eltakarítást
több fázisban végezték, mivel voltak
olyan helyek, ahol csak a járdára tudták tolni a havat, később azonban
gondoskodtak ennek elszállításáról.
Zdenkó Pál lapunknak elmondta,

Fotó: Reményi Krisztián

A hét végi rendkívüli havazás miatt csaknem az egész
országban közlekedési problémákkal kellett megküzdeni. Városunkat sem kímélte a hó, a VÜSZI munkatársai folyamatosan dolgoztak, hogy a nagy mennyiségű
csapadék miatt sehol ne legyen fennakadás. Nem volt
könnyű dolguk, hiszen szombatról vasárnapra virradóra 35 cm hó hullott.

több megkeresést is kaptak az elmúlt
napokban a hó eltakarítással kapcsolatban, így például sokak számára
nem volt egyértelmű, hogy egyes parkolókat kinek a feladata megtisztítani. Felhívta a figyelmet arra, a
VÜSZI a közterületen lévő parkolók
esetében a táblával jelölt helyeken végez rendbetételt, az intézményekhez

tartozó belső parkolók használhatóságáról az adott intézmény gondnokának kötelessége gondoskodni. Így a
járdák esetében is, a kertvárosi részben a lakosság dolga a hó eltakarítása, a cégek és intézmények esetében
pedig szintén az ingatlan tulajdonosoknak kell megoldani a hó és csúszásmentesítést. (folytatás a 2. oldalon)

A kilenctagú Alkotmánybíróság egyhangúan törölte el a lakások, üdülők
után kivetett vagyonadót. Ezzel a döntéssel a taláros testület alig néhány hét
különbséggel a második nagy felháborodást kiváltó parlamenti döntést semmisítette meg, hiszen december 15-én, a
családi pótlék adóalapba vonását helyezte hatályon kívül. Ugyanúgy, mint
az előző döntés esetében: akik már teljesítették az erre vonatkozó befizetési kötelezettségüket, visszakapják pénzüket.
Az Alkotmánybíróság szerint amikor
a lakóingatlanokat terhelő forgalmiérték-alapú adó a vizsgált törvényben foglalt módon önadózással párosul, a forgalmi érték meghatározásában rejlő bizonytalanság kockázata egyoldalúan az
adóalanyokra hárul, ami a jogállamiságból levezethető jogbiztonságot sérti.
(folytatás a 3. oldalon)

Két és fél milliárd forint fejlesztésre

mondta, bár az előbbieknél kisebb
összeget, félmillió forintot nyert a
Gödöllői Kábítószer Egyeztető Fórum, azonban ez az összeg jelentősen
hozzájárult ahhoz, hogy tovább foly-

Zöld óvoda építése. Ennek során a
Batthyány L. u. 34. alatt 200 férőhelyes új óvoda létesül, mely korszerű,
környezetbarát, az akadálymentesítés
követelményeinek eleget tévő épület
lesz. Egészséges, harmonikus környezetet tud biztosítani az itt nevelkedő gyermekek számára, elősegíti
későbbi iskolai sikerességüket, továbbá előmozdítja a hátrányos helyzetű

tassák a kábítószerügyi megelőző
munkát városunkban.
A nyertes és megvalósítás alatt lévő pályázatok között egyaránt találhatunk európai uniós forrásokból, hazai forrásból és az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által finanszírozottat. Ezek közül a leginkább ismert az uniós forrásból megvalósuló, már kivitelezés alatt lévő

és a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulását. Az építkezés várhatóan májusban fejeződik be, és az intézményt
ősszel már birtokba is vehetik a gyerekek.
A résztvevők részletesen is megismerhették a következő hónapok két
legnagyobb projektjét, a Főtér pályázatként ismerté vált „Gödöllő öková-

Pályázati sikerek
Lakossági fórum keretében tájékozódhattak városunk lakói
azokról a fejlesztésektől, amelyeket pályázati források segítségével valósít meg az önkormányzat. A bemutatott fejlesztések között a már lezárultak
mellett a folyamatban lévő és
megvalósítás alatt álló pályázatokat is megismerhették az
érdeklődők. A 2008-2009-ben
benyújtott huszonegy pályázatból tizenhetet nyert meg az
önkormányzat, s ezek eredményeként közel 2,5 milliárd forintos fejlesztést valósíthat
meg.
Dr. Gémesi György polgármester
először az olyan. már megvalósított
fejlesztésről szólt, mint a Mátyás király út – Arany János u. – Babati út
burkolatának felújítása, a Szent István téri játszótér felújítása, 3. sz. főút
– Besnyő utca csatlakozásánál jelzőlámpás csomópont kiépítése (együttműködésben a Közlekedési Koordinációs Központtal) és a Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex
akadálymentesítése, amelyek már ismertek a gödöllőiek előtt. Mint
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rossá válásának első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című pályázatot, valamint a Norvég projektként ismert „Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek
rehabilitációja, többcélú hasznosítása” pályázatot.
A Főtér programhoz, amely tartalmazza a Szabadság tér közterületi rehabilitációját (közműkiváltás, felszín rendezése), a Művészetek
Háza energiahatékony megújítását, a Városi Piac funkcióbővítését (a galéria szinten), projektmenedzsmenti és promóciós feladatokat – 1,217 millió Ft pályázati összköltség mellett – 936 millió
Ft-os támogatást sikerült elnyerni. A belváros arculatát jelentősen
meghatározó fejlesztést az önkormányzat saját forrásának terhére
két elemmel egészítette ki,
aminek során szökőkutat létesítenek a református templom előterében, valamint sor kerül a Művészetek Háza színháztermének légtechnikai korszerűsítésére is.
A 2010 decemberében lezáruló
projekt kivitelezési munkálatai rövidesen megkezdődnek. A Szabadság
térre és Művészetek Házára vonatkozó közbeszerzési eljárások elindultak.
A műszaki ellenőrzési feladatok ellátása szintén közbeszerzés alatt van –
hangzott el a fórumon.

Életbe lépett a fémkereskedelmi törvény

Racionalizálni szeretne a Volánbusz

Szigorúbb szabályok

Menetrend változások

Január 1-jén életbe lépett a
fémhulladékok kereskedelmét
szigorító törvény. A főleg színesfémlopások elszaporodása
miatt megalkotott rendelkezést már a nyáron kihirdették,
de a végrehajtási szabályokat a
december 16-i kormányülésen
véglegesítették. Ezen jelölték
ki Fémkereskedelmi hatóságnak a Vám- és Pénzügyőrséget.
Január elsejétől minden engedélyeztetést, ellenőrzést a
VPOP szakemberei végeznek.
A szigorú szabályozást előíró törvény
megalkotását Gémesi György, a
MÖSZ elnökeként azt követően kezdeményezte, hogy 2007 nyarán Gödöllőn
megrongálták és ellopták gróf Teleki
Pál közadakozásból felállított szobrát.
Az előkészítésbe bevonták valamennyi
érintett tárca, a rendőrség, a leggyakrabban megkárosított cégek és a Hulladékgazdálkodók Országos Egyesülete képviselőit. Az új szabályozás
szerint a telepek tulajdonosainak
együttműködési kötelezettségük van
a hatóságokkal, azokat pedig, akik
ennek nem tesznek eleget, akár
600.000 forint pénzbírsággal is sújthatják.
Szigorodtak az átvétel szabályai is,
így például a kereskedő csak olyan
személytől vehet át színesfémet, aki
16. évét betöltötte, és személyazonosságát igazolja. A színesfémhulladékokra, színesfémtárgyakra vonatkozóan a telepeken 6 napos tárolási kötelezettséget ír elő a jogalkotó.
A kultikus tárgyak, szobrok, szakrális tárgyak esetében a beolvasztáshoz
külön hatósági engedély kell.
A rongálásért és a törvény hatálya alá
tartozó fémek lopásáért valamint orgazdaságért a jövőben 3 évig terjedő szabadságvesztést szabhat ki a bíróság.
A fémtörvény célja nem a legális vál-

lalkozások ellehetetlenítése, hanem
igyekszik visszaszorítani a kulturális javakban, köz- és magántulajdonban okozott károkat, illetve az ezekből eredő fekete- és szürkegazdaságot.
A törvény előírásai szerint a fémkereskedelemmel foglalkozó cégek január 1-jétől csak új engedélyek birtokában
működhetnek. Ezek beszerzéséhez 60
nap áll rendelkezésükre. A kérelem jogerős elbírálásáig, de legkésőbb 2010.
április 1-jéig folytathatják a kereskedést
a korábban kiadott engedéllyel rendelkezők. A kérvény beadása azonban nem
jelenti, hogy automatikusan megkapják
az új engedélyt, ugyanúgy lefolytatják
az eljárást, mint az új kérelmezők esetében.
A szükséges engedélyezési-, ellenőrzési- és ezekhez kapcsolódó szankcionálási feladatokat a Vám- és Pénzügyőrség végzi. A kereskedőknek az engedélyek beszerzése mellett tevékenységükhöz fix összegű biztosítékot kell fizetniük. Az engedélyt telephelyenként
kell megkérni, amennyiben tehát valaki
többet üzemeltet, valamennyi esetében
külön engedélyezési eljárásra van szükség. A kormány döntése értelmében a
kereskedőknek a kötelező elektronikus
úton napi és havi összesítést kell készíteniük a forgalmukról. A Vám- és Pénzügyőrség internetes oldalán ehhez ingyenes nyomtatványkitöltő programot
kell majd letölteni, az áprilisig tartó átmeneti idő után.
Akik az új szabályozással kapcsolatban szeretnének bővebb információhoz
jutni, azok a vam.info@vam.gov.hu címen, vagy telefonon a 06-40-FINÁNC
(06-40-346262) kék számon érdeklődhetnek.
Fémkereskedelmi engedélyköteles
anyagok: alumínium, antimon, bizmut, cink, cirkónium, kadmium, kobalt, króm, magnézium, mangán, molibdén, nikkel, ólom, ón, réz, tantál, titán, vanádium, vas, wolfram.

Az elmúlt évek alatt jelentősen
átalakult városunk buszközlekedése. Bár évek óta a Volánbusz
végzi ezt a szolgáltatást, az elmúlt években megjelent a
TESCO ingyenes járata, valamint
a nagyobb vállalatok saját járművekkel veszik ki részüket
munkatársaik szállításából. Az
így bekövetkezett utaslétszám
csökkenés miatt a Volán racionalizálni szeretné a menetrendet.
A Volánbusz Zrt. szerződése csütörtökön kerül a képviselő-testület elé. Mint
azt dr. Krassay László alpolgármester
lapunknak elmondta: most csak egy
évre tudnak szerződni, mert a pályázta-

tások sorban eredménytelenek voltak.
Pontosabban érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánította azokat a
képviselő-testület, mert túl magas hozzájárulást igényeltek a pályázók a helyi
közlekedés biztosításáért.
Mint azt megtudtuk, a feladatot jelenleg ellátó Volánbusz Zrt., a legutóbbi pályázat egyetlen résztvevője, jelentősen megnövelte támogatási igényét.
Míg 2008-ban 36 milliós önkormányzati hozzájárulással végezte el a munkát, addig az idén több mint 130 millió
forintot kér erre a feladatra. Ezt pedig a
város a csökkenő források mellett nem
tudja kifizetni. Ezért most a Volán, átgondolva az önkormányzat lehetőségeit, a menetrend racionalizálását javasolja.

Nem voltak járhatatlan utak

Harmincöt centi hó hullott
(folytatás az 1. oldalról)
Bár a havazás megszűnt, az előrejelzések szerint a következő napokban is
kemény, hideg téli időre kell számítani. Emiatt a VÜSZI a síkosságmentesítésre helyezi a hangsúlyt a következő napokban, bár Zdenkó Pál fel-

hívta a figyelmet arra, hogy a sózás
csak -7 fokig eredményes, ennél hidegebb időben a közlekedési szabályok, valamint az útviszonyoknak
megfelelően megválasztott sebességnek nő meg a szerepe a gépkocsi-közlekedésben. Mint mondta, a VÜSZI
honlapján (www.vuszikft.hu) mind a
gyalogosok,
mind a gépkocsival közlekedők találnak olyan
információkat, amelyek
segítséget
nyújtanak a
rendkívüli
időjárás esetére.
A vonattal
közlekedőknek azonban

A norvég projekt négy elemet tartalmaz, a Királyi Váró rekonstrukcióját, az Alsópark egy részének (fősétány, ősi hársfasor, állomás felőli
parkrész, Világfa, Világfa melletti terület) megújítását, helyreállítását, az
Erzsébet park egy részének (fősétány,
szobor, szikla csoport) felújítását, a
Kálvária rekonstrukcióját, valamint a
máriabesnyői Grassalkovich-filagória rekonstrukcióját és új helyszínen
történő bemutatását.
A közel 520 millió Ft költségvetésű
projekt, amiből a támogatás 436 millió Ft, széleskörű partnerségben valósul meg. A várhatóan 2011. áprilisában befejeződő munkálatok rövidesen megkezdődhetnek. Jelenleg a kiviteli tervek, és a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik – tudták meg a
fórum résztvevői.
Mindezek mellett tájékoztatást
kaphattak többek között a MÁV állomásnál várhatóan ősz végére elkészülő P+R és B+R parkoló terveiről.
Ezt is uniós támogatással valósítja
meg az önkormányzat, a 130 milliós
projekthez 117,6 millió forint nyert a
város.
A tájékoztatót követően több kérdés is elhangzott, melyek elsősorban
a gödöllői közlekedéssel foglalkoztak, így a Köztársaság úti vasúti átjáró
kérdése, valamint a városban kialakuló forgalmi dugók megoldásának
lehetőségei.
A február 4-ei testületi ülésen a díjszabások mellett az egyéves szerződés feltételeiről és a módosított menetrendről is tárgyalnak majd a képviselők, akiknek nincs könnyű feladatuk,
hiszen törvény írja elő, hogy hosszabb
időre csak verseny útján választható ki
a helyi buszközlekedést végző szolgáltató. Így márciusban újabb pályázat kiírására kerül sor. A jelentkezők
között dőlhet majd el, ki, és milyen
feltételekkel végezheti a szolgáltatást.
Sajnos azonban, az eddigi gyakorlat
igazolta, hogy ezen a területen még
nincs igazi verseny, az érdeklődők
nagy része nem válik pályázóvá, s így
eléggé behatároltak a lehetőségek.
Az alpolgármester kijelentette, az
önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is biztosított legyen a városi buszközlekedés és a menetrend változások összességében a lakosság elvárásaival találkozzanak.
szerencséjük volt a hétvégén. Bár országszerte több helyen is jelentős késések voltak, a gödöllői vonalon menetrend szerint zajlott a közlekedés.

Félő azonban, hogy az előrejelzések szerinti -20 fok körüli hőmérséklet miatt ismét nehézségekre kell számítani a vasúti közlekedésben. A múlt
heti hidegben is három alkalommal
volt síntörés a hatvani vonalon.

Jelen kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.
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Fellélegezhetünk
(folytatás az 1. oldalról) törvényt kíván majd keresztülvinni a
A lakóingatlanok adójának alapját parlamenten a ciklus hátralévő részéaz egyes nagy értékű vagyontárgya- ben, a kormány jogászaival, a korkat terhelő adóról szóló törvény sze- mányt támogató paralmenti frakciók
rint az adóalanynak kellett volna vezetőivel konzultálva arra jutottak,
meghatároznia, mégpedig Képünk illusztráció
az adóév első napján fennálló forgalmi értékkel azonosan. Az adóhatóság
ugyanakkor a vizsgált törvény szerint jogosult lett
volna arra, hogy utóbb a
bevallott értéktől eltérően
állapítsa meg a lakóingatlan forgalmi értékét, és a
két érték közötti, tíz százaléknál nagyobb eltérés esetén az adóalanyt bírsággal
sújtsa. Ez pedig az ötéves
elévülési időn belül még az
adóalany és az adóhatóság
formálisan jogszerű eljárása mellett is bármikor előfordulhatott volna, hiszen a lakóin- hogy a választásokig rendelkezésre
gatlanok adójának alapjául szolgáló, álló idő már nem elég ahhoz, hogy a
árként általában elérhető érték konk- parlament el tudja fogadni az Alkotrét jogügylet és hatósági közremű- mánybíróság aggályaira választ adó
ködés nélkül bizonytalan, gyakran jogszabályt. A kieső mintegy 50 milakár 30-40 százalékos ingadozást is liárd forint bevétel pótlásáról viszont
mutathat – tartalmazza az Alkot- gondoskodni kell, a hiánycélt tartani
mánybíróság közleménye. Eszerint kell, ezt az Alkotmánybíróság dönténem egyértelmű, milyen értéket kell sét követő sajtótájékoztatón jelentetadóalapnak tekinteni, és több adó- ték be.
alany esetén hogyan kell közöttük
Az APEH január 28-án, az alkotmegosztani az adófizetési kötelezett- mánybírósági határozat közzétételéséget akkor, ha a lakóingatlant az in- nek napján levette internetes oldaláról
gatlan-nyilvántartásba bejegyzett va- a több kritikát kapott vagyonadó-kalgyoni értékű jog terheli, és az annak kulátort, és megsemmisítette a haszgyakorlására jogosult személy lesz az nálókról rögzített adatokat – tette
adó alanya. Ez pedig szintén sérti a közzé honlapján az APEH. Az adatok
jogbiztonságot.
megsemmisítésére az adatvédelmi
Az Alkotmánybíróság döntését szabályok szerint került sor, amiről
egyaránt üdvözölte Szabó Máté om- jegyzőkönyv készült.
budsman, aki még 2009 nyarán forA nagy értékű lakóingatlan adójádult a testülethez alkotmányossági ki- ról bevallást benyújtó adózók esetéfogásaival, valamint a Magyar Ingat- ben az adóhatóság intézkedik a bevallanszövetség, aminek elnöke Mehril lás adatainak törléséről, az iratok
Péter szerint a döntés megnyugvást megsemmisítéséről, és erről az érinhoz az ingatlanpiacon. A törvény mi- tetteket egyedileg tájékoztatni fogja –
att korábban a szövetség is beadványt tette közzé az APEH honlapján.
nyújtott be az Alkotmánybírósághoz.
Ezzel együtt az APEH módosította
A döntést követően több szervezet a nagy értékű vagyontárgyakkal öszis félelmének adott hangot, az ügy- szefüggő kötelezettségek bevallására
ben, hogy a kormány nem nyugszik szolgáló 1042-es nyomtatványt, és
bele a döntésbe, és egy módosított annak útmutatóját, a hozzá tartozó út-

mutatót, valamint a bevallás kitöltését
segítő, az honlapján elérhető programját is. Aktualizálta az egyes nagy
értékű vagyontárgyakat terhelő adó
alapvető szabályairól szóló információs füzetet is.
Az APEH azt kéri, hogy azok, akik
az APEH honlapján elérhető programmal készítik el 1042-es bevallásukat, minden esetben a legutolsó verziót töltsék le, akkor is, amikor
más bevallással
együtt kell teljesíteni az egyes
nagy értékű vagyontárgyakkal
összefüggő kötelezettséget.
A
nyomdai
úton
előállított
1042-es bevallás
lakóingatlanokkal
kapcsolatos részeit figyelmen kívül
kell hagyni, a bevallás 01-es lapját
pedig át kell húzni
az APEH tájékoztatója szerint.
A Pénzügyminisztérium számításai
szerint a 30 millió forint feletti ingatlanokból 62 milliárd forintnyi adó
folyhatott volna be idén a költségvetésbe, ám a csökkenő ingatlanárak
miatt végül csak 49 milliárd forintot
terveztek be. Az Alkotmánybíróság
érvényben hagyta a légi és vízi járművek adóztatását, valamint a nagy értékű autók vagyonadóját. A 10 ezer hazai kishajó adója mintegy 100 millió
forint lenne – egyetlen budai villa
értéke –, vagyis költségvetési szempontból jelentéktelen összeg, ami
még a beszedés költségeit sem fedezné. Az 1570 magánrepülő után 50
milliót fizetnének a tulajdonosok –
ami szintén nem sokat hozna a büdzsének. Mivel a hajók, repülők politikai megfontolásból kerültek be a
törvénybe, megadóztatásuknak túl
sok értelme nincsen.
A 125 kilowattot meghaladó teljesítményű autók a hazai gépjárműállomány 2,5 százalékát teszik ki. Ezek
tulajdonosai egymilliárd forintot fizetnek az idén, és mivel ezekről az
autókról pontos nyilvántartással rendelkezik a közlekedési felügyelet, elvileg ez az adó fennmaradhat.
(ny.f.)

Érdemes hiányszakmát tanulni

Ösztöndíj a szakmunkásoknak
Ha egy diák hiányszakmát tanul, jók az eredményei, van tanulószerződése havonta akár
60-70 ezer forintot is hazavihet. De hiába ösztönzik a családokat arra, hogy a munkaerőpiaci igények szerint válasszanak pályát, ha az iskolák
ugyanannyi normatív támogatást kapnak egy keresetlen
szakma oktatásáért, mint egy
keresettért.
Február elsején indul az új szakiskolai ösztöndíjrendszer. A regionális fejlesztési és képzési bizottságok meghatározták azt a 10-10 hiányszakmát,
amelyek tanulásához hétfőtől, 2,5-ös
tanulmányi átlag felett 10 ezer forint
ösztöndíj jár, ami jövő tanévtől, az
eredmények függvényében akár
25-30 ezer forint is lehet. A célra ebben az évben 2,1 milliárd forint áll
rendelkezésre.
A lehetőséggel jelenleg 17.151 tanuló élhet, akik közül mintegy
15 ezer fő tanulmányi átlaga éri el a
minimális követelményt. Akinek szerencséje van, és egy cég tanulószerződést is köt vele, az havonta a minimálbér 20-50, hiányszakmák esetében 70 százalékát is megkaphatja az
elméleti és a gyakorlati képzése teljes
idejére, így akár 60-70 ezer forint is

hazavihető havonta a családnak az
ösztöndíjból és a szerződésből.
A program célja, hogy vonzóvá tegye a szakmunkás életpályát, visszaállítsa a képzés presztízsét. Cél az is,
hogy a hiányszakmák felé terelje a fiatalokat, ösztönözze a képzésbe való
belépést, és ezáltal a munkaerőpiac
valós szakmunkás-igénye szerint alakuljon a képzés. Emellett cél az is,
hogy a szociálisan hátrányos helyzetű
családok gyerekeit segítsék szakmához jutni. Az ösztöndíjat a szakiskolák nappali tagozatán hiányszakmát, a
gazdaság által igényelt szakmát tanuló hallgatók igényelhetik.
Háromezer pályakezdő szakmunkásból az iskola befejezése után kilenc hónappal mindössze 30 százalékuk tudott elhelyezkedni a saját szakmájában – derült ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és
Vállalkozáselemző Intézetének tavaly év végi felméréséből, ami a kormánydöntést megalapozta. Németországban, Ausztriában vagy éppen
Hollandiában ugyanez az arány 40-50
százalék között mozog. Amikor egy
multinacionális vállalat Magyarországon fejleszt, gyakran találja szembe magát azzal a problémával, hogy
nem megfelelő a szabadmunkaerőkapacitás, s mielőtt megkezdődne a termelés, ki kell képeznie a dolgozókat.

A kamara az elmúlt két évben
nyolcezer céget, és háromezer pályakezdőt kérdezett meg, majd az eredmények alapján három csoportba sorolta a több mint négyszáz oktatott
szakmát. Kiemelten támogatott szakképesítésnek számít az a szakma,
amely iránt a következő négy évben
legalább tíz százalékkal növekedhet
az igény – 85 ilyet azonosítottak.
Támogatottnak minősítették azt a
44-et, amelyek tíz százalék alatti keresletnövekedésre számíthatnak. A
felmérés során hét olyan hiányszakmát találtak, amely minden régióban
szerepel a kiemelten támogatottak között. Ezek a géplakatos, a gépi forgácsoló, a hegesztő, az elektronikai műszerész, az ács-állványozó, az épületés építménybádogos, valamint a kőműves. Volt egy olyan szakma, amely
országos szinten is a nem támogatott
kategóriába került: intézményi kommunikátorokra a jelenleginél többre
nincs szükség.
Vannak továbbá azok a szakmák,
amelyek a szakképzési forrásokból
nem támogathatóak – csak az első két
kategóriát oktató intézmények pályázhatnak állami és uniós támogatásokra, az így elnyerhető közösségi
pénz 2007–2013 között 200-220 milliárd forint.
(b.j.)

Fűtés nélkül, és az utcán életveszélyes!

Segítség a hidegben
Az elmúlt hetekben kemény
téli időjárás köszöntött ránk, s
ilyenkor fokozott odafigyelést
igényelnek azok, akik rossz
anyagi helyzetük miatt nem
tudják fizetni a közüzemi díjakat, s fennáll a veszélye, hogy
otthonukban kikapcsolják a
gáz, vagy az áram szolgáltatást. Még nehezebb helyzetben
vannak a hajléktalanok, hiszen
az utcán éjszakázni életveszélyes. Ezen a télen hazánkban
eddig közel hatvanan fagytak
halálra.
Információink szerint városunkban
nincs halálos áldozata a hidegnek, s
ez nagyrészt annak köszönhető, hogy
az önkormányzat nagy gondot fordít a
rászorulók ellátására, segítésére. Erre
nagy szükség is van, mivel egyre nő
azoknak a száma, akiknek nehézséget
jelent a fűtés és a villanyszámla kifizetése. A Menhely Alapítvány a múlt
héten közleményben kérte fel a vezetékes gáz- és áramszolgáltató társaságokat, valamint az általuk behajtással
megbízott cégeket, hogy a tél végéig
függesszék fel a szolgáltatásból történő kikapcsolási eljárásaikat. A kérésnek azonban nem minden szolgáltató
tesz eleget.
Gödöllőn is vannak olyan családok, akiknél túl magas a fizetési hátralék. Őket a szolgáltatás tervezett
kikapcsolásáról írásban tájékoztatja a
szolgáltató, de egyúttal postázza részükre azt a nyomtatványt is, amin a
védett fogyasztóvá nyilvánítást kérvényezhetik, s így lehetőséget kapnak, részletfizetésre, valamint hatvan
napról százhúszra tolódik ki a szolgáltatás kikapcsolásáig szóló türelmi
idő.

Védett fogyasztónak a szociálisan
rászorulók minősülnek: azok, akik
rendszeres szociális segélyt, ápolási
díjat vagy épp állandó gyermekvédelmi támogatást kapnak. A kérvénnyel
az önkormányzathoz fordulhatnak,
ahol a feltételeknek megfelelő személyeket védett fogyasztóvá nyilváníthatják. A tartozást persze így is rendezni kell előbb-utóbb.
Gödöllőn a szakemberek azzal is
megpróbálnak segíteni a bajba jutottaknak, hogy sok esetben ők maguk
keresik fel azokat, akik felkerültek a
kikapcsolási listára. Az önkormányzat ugyanis rendszeresen kapja az erről szóló tájékoztatást a TIGÁZ-tól és
az ELMÜ-től. A lehetőséggel azonban nem mindenki él, ráadásul sokan
csak az utolsó pillanatban fordulnak
hozzájuk, s már nem marad idő az
ügyintézésre.
De náluk is rosszabb helyzetben
vannak a hajléktalanok. Róluk a Forrás munkatársai három típusú ellátás
keretében gondoskodnak. Az intézmény területén nappali melegedő, éjjeli menedékhely és átmeneti szállás
várja a rászorulókat. Most mindhárom telt házzal működik. Mint megtudtuk, többségében ugyanazok térnek ide vissza.
A városban élő hajléktalanok ellátása sokat javult az utóbbi időben.
Mióta Szárítópusztáról a Ganz Ábrahám utcába költözött a szálló, bátrabban keresik fel az intézményt a fedél
nélküliek, s már nem a parkokban
vagy a vasútállomáson éjszakáznak.
A Forrás munkatársai rendszeresen figyelik azokat a helyeket, amelyek
kedveltek a hajléktalanok körében, s
mindent megtesznek annak érdekében, hogy senki se váljon a fagy áldozatává.

Új árak, új jegytípusok

Drágult a közlekedés
Februártól jelentősen megemelkedtek a jegy és bérletárak. A MÁV, a GYESEV és a
Volán érvényes bérleteiért átalgosan 10, a jegyekért 15 százalékkal kell többet fizetni. A drágulás egy 50 km-re szóló jegyen 120 forintot jelent. Az InterCity pótjegyek is többe kerülnek.
A díjmentes utazásra jogosultak – a 6
év alattiak, a 65 év fölöttiek, a vasutasok és a Volánnál dolgozók – térítésmentes jeggyel utazhatnak a jövőben.

A regisztrációs jegy az utazás időpontját, valamint az indulási állomás
és célállomás megnevezését tartalmazza.
A vasúti és autóbusszal végzett
helyközi személyszállításban 2007
májusától működik egységes díjövezeti-, tarifa- és kedvezményrendszer.
Azóta az egy- és kétforintos érmék kivonása, illetve
az áfaemelkedés miatti
korrekciót kivéve a tarifák
nem változtak.
Antali Károly közösségi közlekedésért felelős
kormánybiztos nemrégiben bejelentette, hogy a
közösségi közlekedés szol-

gáltatók számára 2010. február 1-jétől válik lehetővé a regisztrációs jegy
fokozatos bevezetése a térítésmentesen utazók számára legkésőbb ez év
február 28-ig. Az ingyenes regisztrációs jegy bevezetése a közlekedési
szokások felmérését szolgálja a térítésmentes utazásra jogosultak körében. A vasútra és a Volánbuszokra
2010. március 1-je után már csak ezzel szállhatnak fel az ingyenes utazásra jogosultak, 2010. július 1-je után
pedig 500 Ft pótdíjjal szankcionálják
a regisztrációs jegy hiányát.
A szakemberek szerint a helyközi
vasúton és buszokon térítésmentes utazók regisztrálása megalapozza a kedvezményrendszer átalakításának további lépéseit, illetve segíti a menetrend tervezést. A közlekedési tárca számítása szerint a regisztrációs jegy
bevezetése – eszközbeszerzések,
informatikai rendszer átállítása –
összesen mintegy 30 millió forintba kerül a szolgáltatóknak. A
működtetéssel járó kiadás legnagyobb tétele a jegyek előállítása.
A BKV tarifái átlagosan négy százalékkal emelkednek hétfőtől. A bérletek esetében kisebb, a jegyeknél nagyobb mértékű lesz a drágulás: egy
jegy 300-ról 320 forintra emelkedik.
(k.j.)

4 Gödöllői Szolgálat

Iskolanyitogató a Petőfi iskolában

Óvodás látogatók
A Petőfi Sándor Általános Iskola egyedi módszerrel próbálja
megkönnyíteni a szeptembertől iskolába kerülő óvodások
életét, ugyanis sok esetben
előfordul, hogy egy kiegyensúlyozott óvodás gyerek az iskolába kerülés után az első pár
hónapban nyűgösködik és az
alkalmazkodás nehézségeinek
jeleit mutatja. A váltás hatalmas átalakulást jelent a gyermek életében.
A játékot, mint eddigi fő tevékenységet egy sokkal szervezettebb, szabályozottabb életrend váltja fel: az iskolai tanulás; kötelességeik, feladataik lesznek, melyet számon kérnek
rajtuk, emellett lerövidül a játszásra
szánt idejük is.
Mint azt Gubáné Csánki Ágnes
igazgató lapunknak elmondta: a Pető-

2010. február 3.

Közélet

fi Sándor Általános Iskola megpróbálja a két, teljesen eltérő intézmény
közötti „szakadékot” áthidalni úgy,
hogy a következő tanévtől hozzájuk
járó gyerekek valamilyen szinten
megtapasztalják az intézmény légkörét.
Ezért felvették a kapcsolatot a városban működő óvodákkal, és fel-

ajánlották azt a lehetőséget, hogy a
különböző óvodás csoportok tegyenek látogatást a Petőfi iskolában, ahol
sportos és játékos vetélkedőkön keresztül – belevonva
ebbe az első osztályos diákokat is –
töltesenek el pár
órát náluk és érezzék át a „sulis
életet”.
Ezen a „nyílt napon” az előbb már
említett vetélkedőkön kívül a gyerekek bepillanthatnak az alsó tagozatosok életébe, megismerkedhetnek a
leendő első osztályos tanítókkal, és
ami igen lényeges, hogy első osztályos tanítási órákon is részt tudnak
venni.
Az igazgató kiemelte: a város óvodái
nagyon pozitívan állnak ehhez a kezdeményezéshez; szinte mindenki
igénybe veszi ezt a lehetőséget.

Tisztelt Olvasóink!
A Gödöllői Szolgálat terjesztését 2010. januárjától a Lapterjesztő Kft. végzi. A lapot minden megjelenést követően szerdán, csütörtökön és pénteken
juttatják el önökhöz.
Amennyiben a lap időben nem jut el önökhöz, kérjük, hogy jelezzék
azt a szerkesztőségünknek az alábbi elérhetőségeken:
e-mailen:godolloiszolgalat@gmail.com, telefonon: +36-20-525-366,
vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon a Kossuth Lajos u. 1. szám
alatt.
A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége

Hirdetési Akció a Gödöllői Szolgálatban!
3-AT FIZET, 4-ET KAP AKCIÓ!
AKCIÓT HIRDET LAPUNK FEBRUÁR HÓNAPRA!
Amennyiben kedves ügyfelünk apróhirdetését három alkalommal kívánja
megjelentetni, akkor egy negyedik megjelenést ajándékba kap tőlünk.
Az akcióban azok a kedves hirdetőink vehetnek részt, akik február 128. között apróhirdetésük megjelenését három alkalomra megrendelik.
Ebben az esetben bruttó 3300.- forintért négy megjelenést biztosítunk, négy
egymást követő lapszámban.
Az akció csak az apróhirdetésekre vonatkozik.

Kép és szöveg: cf

Rendőrségi hírek

Márciusban javítják a burkolatot

Gödöllői rablót fogtak el

Felújítási munkák a szállodán

2010. január 30-án éjjel egy turai polgárőr tett bejelentést a Gödöllői Rendőrkapitányságra, hogy Turán, a Thököly utca végén egy fekete színű gépjármű áll, melyből két, fehér overallba öltözött személy szállt ki, majd a Kossuth
utca egyik családi házának kertjén
keresztül az épület felé indultak. A polgárőrök a két személy után mentek, akik
viszont észrevették ezt, és futásnak
eredtek, majd körülbelül 50 méter után
az egyik személyt a földön fekve találták, akit a járőr kiérkezéséig feltartóztattak. A másik személy a helyszínről elmenekült.
A feltartóztatott H. L. G. 34 éves gödöllői férfi a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy a Kossuth úton lévő egyik
házba akart társával betörni, anyagi
gondjai enyhítése miatt. A helyszínre érkező járőrök H-t előállították. Az előállítás ideje alatt érkezett a bejelentés a
Gödöllői Rendőrkapitányságra, hogy
Turán, az egyik családi házban egyedül
élő idős hölgyet két férfi bezárt a fürdőszobába és értékei átadására szólította
fel.
H. kihallgatása során elmondta, hogy
társával, Ő. B. G. 28 éves aszódi tartózkodási helyű férfivel törtek be az idős
sértetthez, mivel azt gondolták, hogy a
ház üres. A házban, kutatás közben észlelték, hogy a hölgy az ágyban alszik,
akit aztán a fürdőszobába zártak, hogy
ne értesíthessen senkit.
A Gödöllői Rendőrkapitányság hétfőn

Ipari alpinisták dolgoztak a
múlt héten az Erzsébet Királyné Szálloda épületén. A szakemberek a sérült vakolatot és
stukkókat távolították el.

A hét kérdése
Miután Sólyom Lászlók köztársasági elnök kihirdette, hogy a
2010-es országgyűlési választások első fordulójára április 11én, a másodikra pedig április
25-én kerül sor, hivatalosan is
megkezdődött a választási
kampány. Kíváncsiak voltunk:
– Önt befolyásolja a választási
kampány abban, hogy kire
adja szavazatát az országgyűlési választásokon?
„Nem érdekel a kampány. Nem befolyásol sem az, hogy ki mit ígér, sem
pedig az, hogy milyen lufit, radírt,
csokoládét nyomnak a gyerek kezébe
az utcán az aktivisták. Az alapján
döntök, amit az elmúlt hónapokban,
években tapasztaltam. Ez sokkal többet nyom a latba, mint a különböző
kampányszlogenek.”
(N. Z.)
„Rettenetesen felbosszantanak az
ilyenkor megjelenő kiadványok. Egy-

előterjesztést tett a két férfi előzetes letartóztatásának elrendelésére. A Gödöllői Városi Bíróság elrendelte a rablással
gyanúsított férfiak előzetes letartóztatását.
***
A városunkban történt balesetekről,
az egyre romló közlekedési morálról
rendszeresen beszámolunk. Szintén
sokszor esik szó a KRESZ be nem tartásáról, valamint arról, hogy a közlekedésben résztvevők sokszor nincsenek is
tisztában a szabályokkal. A helyzetet
most tovább bonyolítja, hogy a KRESZ
idén január 1-jén életbelépett módosításával a közlekedőknek ismét sok új és
változó, régi szabályt kell alkalmazniuk.
Az autósok közlekedését elsősorban új
táblákkal segítik. Ezek közül az egyik
egy nagyméretű, sárga fényvisszaverő
tábla, melyet a rosszul látható, nehezen
észlelhető táblák mögé helyeznek el fi-

gyelemfelkeltés céljából. Ezen kívül
megjelenik egy új tábla, mely a dugóra,
torlódásra figyelmeztet és egy kocsisort

részt egy csomó pénzbe kerülnek,
másrész, többségük „a papír mindent
elbír” alapon készül – és sokszor az
az érzésem, hogy – az olyan embereknek, akik nem igazán szoktak gondolkozni. A vitaműsorokat viszont ha
csak tehetem megnézem, ugyanúgy,
mint a képviselők, képviselőjelöltek
honlapját. Na ezeken lehet érdekességeket találni! Jól látszik, ki az aki
valóban dolgozik, s ki az, aki csak a
kampányra csináltatta meg a honlapot, illetve, akinek a párt a kampányra megcsináltatta a honlapját.”
(H.-né)
„Egyrészt tudom, hogy kire szavazok, másrészt utálom azt a hazugságdömpinget, amivel ilyenkor egyes
pártok előállnak. Ez utóbbi miatt a
választások előtt rendszeresen dührohamot kapok. Viszont jól szórakozom azokon a plakátokon, szóróanyagokon, amik az emberek humorérzékére építenek. Ráadásul ilyenkor
jóval több viccet hallok, mint általában. De, ha rajtam múlna, akkor
kampányolni csak azokat a pártokat

ábrázol piros háromszögben.
Egy másik újdonság a „Közúti forgalom
ellenőrzése“ elnevezésű tábla-pár, amit
azon útszakaszok elején és végén helyeznek el, ahol „elektronikus eszközökkel szakaszos sebességellenőrzést
végeznek“. Kihelyezésre kerülnek a
környezetvédelmi zónákat jelölő táblák,
melyeknél a gépjárművek csak külön
meghatározott rendelkezések alapján
hajthatnak be.
Az úttesten álló, elakadásjelzőjét működtető iskolabuszt kikerülni, vagy mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel szabad
elsejétől. Mostantól a jelzőőr vagy a
polgárőr jelzőtárcsával, illetve
feltartott (vasúti átjáró estén
pedig az úttesten állványra
helyezett) piros fényű lámpával adott jelzésére meg kell állni; azaz immár a polgárőrök is
elláthatnak egyes forgalomirányítási feladatokat.
Külön figyelmet érdemelnek
mostantól a motorosok, akik
immár a három, vagy ennél
több forgalmi sávval rendelkező úttestek legbelső sávjában és a buszsávban is
közlekedhetnek.

engedném, amelyek nincsenek bent a
parlamentben. Hogy ezek mit szeretnének csinálni, nem tudjuk, de azt,
hogy azok, akik az elmúlt években
mandátumhoz jutottak, hogy gondolkodnak, azt már ismerjük.”
(G. J.)
„Nem szeretem ezt az időszakot, mert
az emberek folyton csak a választásokról, meg a pártok programjairól
beszélnek, s ha az ember nem akar
összeveszni azokkal az ismerőseivel,
akiknek a politikai hozzáállását nem
ismeri, akkor jószerivel csak az időjárásról lehet szót váltani velük. Ráadásul ahogy közeledik a szavazás
időpontja, mindig egyre durvább lesz
a kampány hangneme, s az emberek
is egyre ingerültebbek.”
(R. E.)

A hét kérdése:
– Önnek mi a véleménye a szakmunkástanulóknak járó ösztöndíjról?

Mint az olvasóink előtt ismert, néhány évvel ezelőtt, miután megkezdődött az épület felújítása, a munkálatok ideje alatt, rekordidő alatt
műemlékké nyilvánították. Ezt követően a
Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal utasítására a kivitelezés során el kellett térni a korábbi elképzelésektől.
Így a külső burkolási
munkák során is más
anyagokat írtak elő,
mint amit eredetileg a
felületre szántak a szakemberek.
A problémák már néhány hónap után
jelentkeztek, először a sima felületről

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.
E heti cikkünkben a több, mint tíz
éves jogalkotói folyamat eredményeként létrejött idén májusban
hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv öröklési jogra vonatkozó – a
jelenlegi szabályozáshoz képest változó - szabályait igyekszünk röviden és közérthetően bemutatni.
A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kimondja, hogy az örökhagyó törvényes örököse elsősorban
az örökhagyó gyermeke, és amennyiben nincs leszármazója akkor házastársa örököl. Tudjuk azt is, hogy a házastárs egyébként mindannak a vagyonnak a haszonélvezetét örökli,
amit nem ő örököl.
Ezt a rendszert töri meg az új Ptk,
amely a házastárs számára, leszármazók azaz gyermekek esetén is állagöröklést, azaz egy gyermekrész
öröklését biztosítja. Természetesen
meghagyva a korábbi szabályozásból, hogy a házastársat az általa lakott
lakáson és az ahhoz tartozó berendezési tárgyakon továbbra is holtig tar-

vált le több helyen a festék, majd néhány hete a gipszstukkókon is sérülések keletkeztek. A balesetveszély
elhárítása miatt a múlt héten ezeket
távolították el.
Mint azt megtudtuk, idén márciusban a kivitelező garanciális munkában a teljes épületen átnézi és kijavít-

ja a sérült felületeket. A munkálatok
idejére az épületet ismét felállványozzák.
Kép és szöveg: kj
tó haszonélvezeti jog illeti meg, a lakás állagát egyébként a gyermekek
öröklik. Jelenleg a szülők csak abban
az esetben örökölhetnek fejenként
egyenlő részben az örökhagyó után,
ha annak házastársa és leszármazója
sincs. Az új kódex az örökhagyó szüleinek a státuszát is módosítja az
öröklés kapcsán, ugyanis a házastárssal egy sorban törvényes öröklési jogot ad az örökhagyó szüleinek. Ez azt jelenti, hogy leszármazó
gyermekek hiányában a szülők törvényes örökösként kapják meg a hagyaték felét, kiegészítve azzal, hogy
ebben az esetben is az özvegy kapja
az általa lakott lakást, továbbá az általa használt berendezési és felszerelési
tárgyakat.
Az új Ptk. a kor igényeihez igazodva
felállítja az élettársnak öröklési
jogi igényét is, ami eddig szintén ismeretlen fogalom volt. Ez azt takarja,
hogy személyes szolgalom formájában használati jogot ad az örökhagyóval közösen lakott lakásra és
a közösen használt szokásos berendezési és felszerelési tárgyakra. A
lakáshasználati jogot az élettárs az új
Ptk. Családjogi Könyvében az életközösség megszűnése esetére előírt
feltételek megléte esetén élvezi. Érdekes, hogy ez a használati jog az
élettársat haláláig megilleti, azaz
sem házasságkötés, sem egy új élettársi kapcsolat létesítése nem szünteti azt meg.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Szélesebb spanyol kapcsolatok

Családvédő Klub indul a Civil Házban

Kulturális csereprogramok

Elég jó szülő vagyok?

2010 január 1-jétől június 30-ig
Spanyolország tölti be az Európai Unió elnöki szerepét, pont
egy évvel megelőzve hazánkat.
Ez még nagyobb lehetőségeket teremt a két ország kapcsolatainak erősítésére. Gödöllő spanyol testvérvárosából,
Valdemoróból négyfős delegáció látogatott városunkba,
hogy közelebbről megismerkedjenek művészeti csoportjainkkal és a városban zajló
kulturális élettel.
A delegációt dr. Nánási Éva címzetes főjegyző és Pintér Zoltán alpolgármester fogadta a városházán. A találkozón részt vettek a művészeti intézmények vezetői is: Benkő Ákosné, a városháza kulturális, oktatási és
sport irodájának vezetője, Fülöp Attiláné, a Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója, Bátki Margit, a Művészetek Háza képviselője,
Ella Attila, a Frédéric Chopin zeneiskola igazgatója és Szűcs Józsefné, a
Damjanich iskola igazgatója.
A spanyol delegáció vezetője, Mamen Benito elmondta, nagy tervekkel érkeztek hozzánk, és céljuk, hogy
a két város lakosait közelebb hozzák
egymáshoz. Ez leginkább egymás
kultúrájának megismerésével lehetséges, éppen ezért rövid itt tartókodásuk
alatt minél szélesebb körben kívánták
megismerni városunk művészeti és
oktatási életét. Elsőként a városi könyvtárat keresték fel, ahol Fülöp Attilánéval
megállapodtak abban, hogy a két
könyvtár a jövőben szorosan együttműködik. Gödöllőre spanyol nyelvű

könyveket küldenek, valdemorói
származású írók, költők műveiből
egy külön szekciót alakítanak ki, cserébe pedig a náluk lévő könyvtárban
hasonlóan egy magyar-gödöllői részt
hoznak létre. A tervek szerint egy
fotó- és festménykiállítás keretében
szeretnék megismertetni a gödöllőieket Valdemoróval, hiszen a város alig
pár kilométerre található Madridtól,
mégis csak kevesen ismerik, látogat-

ják. A mai Valdemorót bemutató fotókiállítás a könyvtárba, míg egy, a régi
várost bemutató festménykiállítás a
kastélyba kerülne.
A két város közös pontjai között
szerepel a zeneiskola is. Ella Attila
igazgató az épületet és az iskolában
zajló munkálatokat is bemutatta, a delegáció tagjai bepillantást nyerhettek,
hogy folyik a zenei oktatás városunkban. Több diák zenei képzését élőben
is megtekintették. Isabel Mesa, Valdemoró kulturális vezetője azokat a
lehetőségeket kereste, hogyan lehetne
a két zeneiskola között egy cserekapcsolatot létrehozni, hogy akár tanárok, akár diákok idelátogathassanak,
és pár hét alatt megismerkedjenek ze-

Cavaletta Művészeti Egyesület

Jubileumra készülve
A Cavaletta Művészeti Egyesület
régóta értékes színfoltját képezi
a város szerteágazó kulturális
életének. A Cavaletta Leánykart
1991-ben alapították, majd az
egyesület 2000-ben létrehozta
amatőr színjátszó csoportját, az
Ad Hoc Színházat, az idei évtől
pedig egy Fúvos kvartettel is bővült a paletta. A 2010-es esztendő terveiről beszélgettünk Márton Danku Istvánnal, a Cavaletta
Művészeti Egyesület művészeti
vezetőjével.
– Úgy tudjuk, hogy bizonyos változások következtek be a Cavaletta
Leánykar életében. Mit lehet erről
tudni?
– Igen, ez igaz, de szerencsére ezek a
változások mind pozitív irányúak voltak. Először is változott az elnevezés,
így az idei évtől már Cavaletta Női Kar
néven fogunk szerepelni. Ami viszont
szerintem sokkal fontosabb, az az, hogy
18 új emberrel bővült a kar, pontosabban félig-meddig új emberrel, hiszen jópáran GYES után jöttek vissza hozzánk,
de persze akadnak teljesen friss „igazolások” is. Az új, nagyszerű adottságokkal rendelkező kórustagok révén hihetetlen módon megerősödtünk, sokat
nyert a kar a belépésükkel. Ez pedig új
reményt ad ahhoz, hogy a feladatainkat
maximálisan el tudjuk végezni.
– Milyen produkciókkal kedveskednek a zenerajongóknak az
idén?
– A téli szünetünk lejártával már elkezdődtek a próbák, hiszen több fellépés is vár ránk. Érdemes elmondani,
hogy természetesen bővítjük a repertoárunkat is, így a műveinket jól ismerő,
zeneszerető emberek is találhatnak majd
újdonságokat a fellépésekkor. Május 13.
és 16. között vendégül látjuk müncheni
kórusbarátainkat, akikhez régóta szoros

barátság fűz. Legutóbb mi jártunk Németországban, most mi viszonozzuk az
ő kedvességüket. Itt mindenképpen meg
kell említeni, hogy ezen a zenei esten
fog bemutatkozni az egyesületünk „legfiatalabb hajtása”, a Csapó Tamás vezette Fúvós kvartett. Ezt követően nem
sok idő jut a pihenésre, ugyanis május
21-én egy hármas kórustalálkozóra kerül sor a királyi kastély díszudvarán,

ahol egy veszprémi kórus, a Gödöllői
Vegyeskar és a Cavaletta Női Kar lép
fel. Emellett július 10-én dán testvérvárosunkból, Hillerodből érkezik hozzánk
egy kórus, akikkel a Szentháromság
templomban adunk egy nagyszabású
közös koncertet. Szeptemberben pedig
sor kerül a hagyományos adventi-koncertünkre is, és ha minden sikerül, akkor
az ősz folyamán még szeretnénk egy
bécsi önálló fellépést is beiktatni a programunkba, de ez utóbbi még elég képlékeny állapotban van.
– A kar számtalan alkalommal kereste fel a határon túli magyarországi
településeket. Terveznek ilyen fellépéseket az idén is?
– Természetesen. A Cavaletta Leánykar – most már Cavaletta Női Kar –
több európai várossal ápol baráti kapcsolatot. A kezdetektől fogva fontosnak
éreztük, hogy megismerjük más országok művészetét, kultúráját, s ugyanakkor megmutassuk magyar zeneszerzőink műveit is külföldi barátainknak.

neoktasi rendszerünkkel. Bár a testvérvárosunkban működő zeneiskola
nem városi, hanem magánfenntartásban működik, az intézmény vezetőjével felveszik a kapcsolatot, és egy
kisebb delegáció akár már júniusban
ellátogathat hozzánk, és részt vehet a
zeneiskola nyári táborában. Remélik, később arra is lesz lehetőség, hogy
a két intézmény között
cserediák és cseretanár
kapcsolat alakuljon ki.
Szűcs Józsefné, a
Damjanich János Általános iskola vezetője a magyar oktatásról számolt
be a látogatóknak és mutatta be azt a képzést, ami
az iskolában működik. A
delegáció kérésére a tervezett programon túl került sor egy találkozóra
Katona Szabó Erzsébettel a GIM
Házban. Spanyolországban nem igazán ismert a bőrkollázs, az a művészeti tevékenység, amit a művésztelep vezetője végez. Reményeik szerint egy kiállítás keretein belül bemutatásra kerülhetnének Katona Szabó
Erszébet művei Spanyolországban.
Gémesi György polgármesterrel való
találkozáskor megállapodtak abban,
hogy a két város közösen keres pályázati forrásokat, bevonva a két ország
nagykövetségeit is abba, hogy milyen
rendezvényeket, kiállításokat és cserekapcsolatokat lehetne létrehozni
idén és a jövőben.
Lehetőségeink szerint ellátogatunk határainkon kívül rekedt honfitársainkhoz
is, voltunk már a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is. Most június első
hétvégéjén Arany János szülőhelyére,
Nagyszalontára utazunk.
– A jövő évben 20 éves születésnapját ünnepli a kar. Készülnek valami különlegességgel erre az alkalomra?
– Szervezés alatt van elég sok dolog,
remélhetőleg minél többet meg tudunk
belőle valósítani. Készül egy igen tartalmas kiadvány, ami a női kar életének
legfontosabb állomásait, történéseit örökíti meg; emellett egy kiállítást is szeretnénk tető alá
hozni, hiszen ez a 20 év
számtalan olyan szép emlékkel ajándékozott meg
minket, amelyek megérdemlik, hogy a nagyközönség is megtekinthesse azokat. Fellépések tekintetében
pedig egyelőre annyi a biztos, hogy elutazunk Gödöllő finnországi testvérvárosába, Forssába.
– Az Ad-Hoc színház házatáján
most mire készülnek?
– Elsőként itt is személyi változásokról kell beszámolnom, ugyanis az
elnöki teendőket a jövőben Retzler
Péter korábbi elnökhelyettes látja el,
az ő korábbi pozícióját pedig Lőrincz
József tölti majd be. Mindketten kiváló szakemberek, meggyőződésem,
hogy a színház a jövőben is nagyszerűen fog működni. A kérdésre visszatérve: jelen pillanatban egy új darabot
próbálunk, melynek címe Leni néni. Ez
egy francia zenés-vígjáték lesz, aminek
a muzikális részét Fodor László zenetanár (mellesleg a Hot Jazz Band tagja –
a szerk.) alkotta meg. A bemutatót őszre
tervezzük Gödöllőre, de – a korábbi
évek hagyományainak megfelelően –
mindenképpen szeretnénk ezzel a művel eljutni Kárpátaljára, pontosabban
Beregszászra is. Ez már régóta a szívünk csücske, remélhetőleg sikerül ezt
az álmunkat is valóra váltani.

Szinte naponta hallunk a családok széthullásáról, a család, mint intézmény
válságáról. Pedig a család az élet létrejöttének nélkülözhetetlen közege, emberi társadalmunk legkisebb, semmivel
sem pótolható egysége, a szeretet, az
összetartó erő és a biztonság forrása a
gyermek felnőtté válása során, e kis
közösség minden tagja számára. Ezt a
közeget kívánja segíteni, megerősíteni
a gödöllői Otthon Segítünk Szolgálat és
a Socius Kör Közhasznú Egyesület.
A két civil szervezet új sorozatot indít, melynek keretében kéthetente
szerdán kötetlen beszélgetőkörre várják
a kedves szülőket és családtagokat a Civil Házba.
Az első sorozatban a szülői feladatok, az ezekkel járó nehézségek kerülnek terítékre, a kérdés, amire közösen
keresik a választ: Elég jó szülő vagyok? – mindenkinek komoly dilem-

mát okoz, aki gyermeket nevel. Ez felmerülhet gyermekvállalás kezdetén,
vagy gyermekünk iskolás éveiben, sőt
akkor is, ha már kirepültek a gyermekek a családi fészekből és magunkra
maradtak a szülők. A szervezők bíznak
abban, hogy ha a feltett kérdésre közösen találják meg a választ, ezzel a családi harmónia megerősödését segítik.
A beszélgetés-sorozat időpontjai:
február 10., február 24., március 10.,
március 24., április 7. Kezdés: 18 óra.
Helyszín: Gödöllő, Palotakert 4., Civil
Ház.
Programsorozatuk áprilisban további közérdekű témákkal jelentkezik.
Szervezők: a gödöllői Otthon Segítünk Szolgálat és a Socius Kör Közhasznú Egyesület.Szakmai vezető dr.
Kiss Katalin humánfejlesztő tréner.
További információk: 20-388-4953,
70-634-5680.

A MAGYAR NEMZETI LOBOGÓ TÁRSASÁGA FELHÍVÁSA
A szentistváni államalapítás, valamint a magyarság Kárpát-medencei megmaradása szempontjából döntő jelentőségű, hivatalos történelemoktatásunk által szinte eltagadott, 907-es „Pozsonyi Csata” évfordulóin Magyarországon nincs állami megemlékezés – még a 2007-es millecentenáriumon
sem – és emlékhelye sincs e sorsdöntő eseménynek.
Ezt a súlyos mulasztást kívánta pótolni a Történelmi Vitézi Rend KözépMagyarországi Törzsszéke és a Szent György Lovagrend Békéscsabai Priorátusa, amikor egy a csata emlékére létesítendő, honfoglaláskori emlékeinkkel
díszített, impozáns – 4 méter magas, alul 1 méter átmérőjű – emlékoszlopot ajánlott fel Gödöllőnek.
Városunk „köszönettel vette a nagylelkű felajánlást”, amit a Nemzeti
Együvé Tartozás Parkjában (Táncsics Mihály út) kíván felállítani.
Az emlékmű átadására várhatóan ez évben, a Szabadság Napján kerül sor.
A teljes felületén faragott emlékoszlop időjárástól való védelme érdekében
az emlékmű fölé kopjafákon álló védőtetőt is kívánunk állítani. Ennek
anyagi feltételét részben az alábbi, jótékony célú, támogatói belépőjeggyel
látogatható, filmvetítéssel illusztrált előadással kívánjuk előteremteni.
***
„A Bosnyák piramishegyek és magyar vonatkozásaik“
Előadók:
vitéz Szakács Gábor és vitéz Friedrich Klára
A piramishegyek rovásjeleinek beazonosítására felkért
székely-magyar rovásírás szakértők
Az előadásra, mely a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium
aulájában 2010. február 26-án, 18 órai kezdettel kerül sor, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Mivel az emlékmű-állítást a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága is
támogatja, tagjaink részvételére különösképpen számítunk !
Támogató jegyek 2.000,- Ft/fő áron dr. v. Bucsy Lászlónál igényelhetők.
(Elérhetőség: 06/30-234-6116)
Diákok számára az előadás – állóhely biztosítása mellett – ingyenes!

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház programjai
2010. február 24-28. (szerda vacsorától vasárnap estig): „Legyen neked a
Te hited szerint”. Gyógyító lelkigyakorlat minden korosztály számára. Vezetik: Szt. Ferenc Kisnővérei
2010. február 24-26. (szerda vacsorától péntek ebédig): „Papi hivatásunk,
mint Krisztusnak lefoglalt élet!”. Lelkigyakorlat egyházmegyés és szerzetes
papoknak. A lelkigyakorlatot kíséri: Gável Henrik atya
2010. március 1-4. (hétfő vacsorától csütörtök ebédig): Nagyböjti csendes
lelkigyakorlat kenyéren és vízen minden korosztály számára. Vezeti: Kemenes Gábor atya
2010. március 5-7. ( péntek vacsorától vasárnap ebédig): „Kapj észbe!”.
Nagyböjti lelkigyakorlat minden korosztály számára. Vezeti: Bokros Levente atya
2010. március 12-14. ( péntek vacsorától vasárnap ebédig): Lelkigyakorlat
egészségügyi dolgozók, orvosok, nővérek, betegápolók, lelkigondozók,
gyógyszerészek részére. Vezeti: Tóth Béla atya (kórházlelkész)
2010. március 31- április 4. (szerda vacsorától Húsvét vasárnap reggelig):
Szent 3 nap lelkigyakorlat minden korosztály számára. Vezeti: Turai János
atya
2010. április 9-12. ( péntek vacsorától hétfő ebédig): „Szerelmem Jézus”.
Ifjúsági lelkigyakorlat a 18-35 év közötti korosztály számára. Vezeti: Varga
Zoltán atya
2010. április 13-16. (kedd vacsorától péntek ebédig): „Papi hivatásunk,
mint Krisztusnak lefoglalt élet!”. Lelkigyakorlat egyházmegyés és szerzetes
papoknak. A lelkigyakorlatot kíséri: Gável Henrik atya
2010. április 19-21. (hétfő délutántól szerda ebédig): „Ha elhisszük, ha
nem: van hitünk”. Lelkigyakorlat minden korosztály számára. Vezeti: Dr.
Sánta János atya
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház (2100 Gödöllő, Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.) Tel: 28/420-176, 510-740, Fax/Üz.rögz.: 28/510-742,
http: www.matersalvatoris.hu, e-mail: matersal@invitel.hu
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Hurrá! Itt a farsang!
Akarsz valaki más lenni, mint
aki vagy? Naná, hogy akarsz!
Pláne ha nem is kell világgá
menni az ügy érdekében,
mindössze ruha kérdése az
egész. Na meg, arcfestésé.
Belebújsz valami csudásan összeeszkábált jelmezbe, parókát teszel a fejedre, esetleg bajuszt is ragasztasz, az
arcfestést meg úgyis kipróbáltad már,
nem is egyszer, például gyereknapon,
mikor végeláthatatlan sorokban álltatok egy néni vagy egy bácsi előtt, aki
olyan fizimiskát rittyentett színes festékeivel a számotokra, amilyet csak
kívántatok.
A Fortélyok sorozat Jelmezek című füzete, melynek témája éppen
időszerű, hiszen itt a farsang, mikor
itt is, ott is jelmezbálokat, álruhás
mulatságokat rendeznek, nem ám
olyan öltözékeket kínál, melyeket a
sok használat során már nagyon is
megunhattatok. Egészen másféléket.
Ha egyébért nem lesznek is másfélék
az új jelmezek, mint a régi jelmezek,
hát azért feltétlenül, hogy újonnan

készülnek. Elkészülhetnek könnyen, mert
mind a tizennégy jelmeznek, melyet fotón
bemutatnak, részletesen leírnak a könyvben, mellékelték a
szabásmintáját is.
Most megmondom, mi szeretnék
lenni, ha választhatnék a füzetből. Tavitündér. Ilyet még nem is láttam eddig. S tessék, most előttem áll egy képen. Egy csodás, szép képen. Zöld a
ruhája, zöld a haja, zöldek a hajára tapadt falevelek Még az arcát is zöld
ágak díszítik, persze pingáltak, de
mégis. Az igazi ágak is szakasztott
ilyenek.
Száll a zöld és sárga felső tüllszoknya a sötétebb és csillogó alsó
felett. A zöld pamutszálakból készült
haj pedig olyan hosszú, amilyen
hosszúra szeretnétek megnöveszteni
az igazi hajatokat is, megtennétek,
komolyan, ha nem ütközne mindig
különböző akadályokba a dolog. S
még az is a jó, hogy elképzelhetitek,
mivel tölti a napjait, mit csinál napközben, reggeltől estig egy tavi-

Langer Ágnes és Kis Dorottya koncertje

Örömzene felsőfokon
Eltöltötte a jókedv a Városi
Könyvtár és Információs Központ rendezvénytermét múlt
csütörtökön este, amikor Langer Ágnes és Kis Dorottya koncertet adott benne.
Ezt a két lányt szerette a közönség.
Már a közöttük levő összhang is elbűvölő volt. Láthattuk, érezhettük: tudnak valamit azon túl is, hogy mesterei
a hangszereiknek, Langer Ágnes a
hegedűnek, Kis Dorottya a furulyának.

Ez a két lány nem restellt játszani.
Hogy mondjam…? Viháncolni. Most,
korunkban, amikor mintha túlságosan
is komolyak (esetleg komorak) volnának a fiatalok.
Persze, elkomolyodtak ők is, de
nem öncélúan, nem önmagukat véve
véresen komolyan, hanem csakis a
művet, amit előadtak. Alázatosan
szolgálták, közvetítették felénk Bach,
Telemann műveit, úgy, hogy a szívünk sajgott, az értelmünk megrendült belé. Szájtátva követhettük egy
mai zeneszerző, Jacques Hetu Ron-

Új hangszert kapott a Chopin zeneiskola

Csembaló-avató koncert
Az idei esztendőben új hangszerrel,
egy csembalóval gazdagodott a Frédéric Chopin Zeneiskola. Az intézmény igazgatója, Ella Attila lapunknak elmondta: egy több, mint 10
éves kívánalom vált valóra azzal,
hogy sikerült ezt a hangszert megvennie a zeneiskolának, hiszen egy
csembaló ára igen magas. „Mi sem
tudtunk egy vadonat újat beszerezni;
a német építésű hangszer nagyon
megkímélt állapotú, a mai kor elvárásainak teljes mértékben megfelel“
– árulta el az igazgató.

tündér. De hagyjuk immár magunk
mögött a tavitündért, egyáltalán nem
biztos, hogy mindenkinek olyan
szimpatikus, mint nekem. Más talán
inkább dalmata eb szeretne lenni,
vagy mérgesgomba, vagy mézfaló
mackó.
Mindegyik öltözékének megtalálható a szabásmintája. A macinak még
kell egy bögre a kezébe, vagyis a
mancsába, a félreértések elkerülése
végett „méz” felirattal – és ennyi az
egész.
(Fortélyok – Jelmezek)
- nád -

do Variée című szerzeményének bravúrjait, amint megelevenedtek Langer Ágnes hegedűjén, s magunk is
meditációba merülhettünk Kis Dorottya furulyaszavára Ryohei Hirose
japán zeneszerző Meditációja közben.
A kezdő és a befejező szám jelentette az önfeledt játékot. Felhasználták Steve Reich Clapping Musicjét, Rimszkij-Korszakov Dongóját,
de a hangok jó része, s nem utolsósorban a koreográfia a saját találmánya
volt az est szereplőinek. Továbbá ők
konferáltak is. És kész – mondta
egyszer az egyikük eközben.
Valaki a közönségből, ahogy jöttünk kifelé, pedig ezt: sokat fogunk
még hallani róluk.
N. A.
János és Kis Dorottya furulyán, illetve Langer Ágnes hegedűn. A
koncertet egy XX. századi finn zeneszerző, Jukka Tiensuu Tangó című
darabja zárta.

A
csembaló-avató
koncertre január 27én került sor a zeneiskolában. Az est elején Pétery Dóra
csembalóművész improvizatív
játékát
hallhatták az egybegyűltek; ezt követően
Bach művei csendültek fel, melynek interpretálásában Pétery Dóra mellett
közreműködött Bali
szerepeltek repertoárjukban. Kósáné Szabó Beáta
örömmel számolt be róla,
hogy a bérlet iránt nagy az
érdeklődés. Ez pedig azt bizonyítja, hogy a
klasszikus gitárzene egyre népszerűbbé válik.
Az együttes ide
terveiről megtudtuk, hogy nagy
örömmel készülnek a IV. Nemeztközi Gitárzenekari
Fesztiválra, aminek Gödöllő ad otthont.
A rendezvényre
többek között Németországból érkeznek majd vendégek. Emellett a tervek szerint nyáron
új cd-ét jelentet meg az együttes,
melynek zenei anyagát a Szentháromság Templomban mutatják majd be az
ősz folyamán.

Gazdag program vár az Arpeggio Gitárzenekarra

Egyre népszerűbb a gitárzene
Új kezdeményezéssel rukkolt
elő idén az Arpeggio Gitárzenekar. Az együttes támogatói
bérletet bocsátott ki, aminek a
bevétele az együttes munkáját
segíti. A bérlet hat előadásból
álló koncertsorozatra szól,
aminek első előadása február
13-án lesz a Frédéric Chopin
Zeneiskolában.
Mint azt lapunknak Kósáné Szabó
Beáta, az együttes vezetője elmondta,
a bérlettel a rendelkezésükre álló forrásokat szeretnék bővíteni. A hat alkalomból álló sorozat előadásaira másmás helyszíneken kerül sor. A zeneiskola mellett többek között a királyi
kastélyban, a Szentháromság templomban és az Erzsébet királyné szállodában csendülnek fel a klasszikus

gitárra írt művek. A hangversenyek
különlegessége, hogy a programot a
bérletet megvásárlók állítják össze.
Az együttes huszonöt darabból álló
listát állított össze azokból a darabokból, amelyek az elmúlt 18 év alatt
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA
2. KÖTET
(1867-1945)
Mustra a készülő tanulmánykötetből
Előadások a Gödöllői Városi
Múzeumban
2010. február 4., csütörtök, 17 óra
Dr. Farkas József történész:
A koronauradalom története
a dualizmus idején

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai
Február 3., szerda, 17.30: Törpényi
Sándor (zongora) növendékeinek hangversenye
Február 5., péntek, 18 óra: A zongora tanszak továbbképzős növendékeinek hangversenye
Február 6., szombat, 18 óra: Szülők
bálja – a Frédéric Chopin Zeneiskola
jótékonysági farsangi estje a ContinuoGödöllő Alapítvány támogatására.
Helyszín: Premontrei Gimnázium

R SZLETES
PROGRAMAJ`NLAT
– Szakmai előadások a szarvasgomba ültetvényes termesztéséről, a szarvasgomba gyűjtéséről, a fekete szarvasgombákról
és konyhai felhasználásukról
– Könyvbemutató és dedikálás,
kiállítás és vásár, mikroszkópos
ismertető, filmvetítés és képgaléria, receptek, tanácsadás.
– Kutyás keresési bemutató
– Ingyenes kóstoló és látványkonyha
– Szarvasgombás termékek és
kellékek vására
És amit a gyermekeknek ajánlunk:
11.00-14.00: Keress Te is szarvasgombát! – kalandpark a
PeTimivel
15.00: Játékos délután Pécs Ildikó Kossuth-díjas érdemes kiváló
színművésszel
Fellép Szűts István, zeneszerző, a
Kormorán együttes billentyűse
„A kastély gyermekszemmel” –
tárlatvezetés gyermekek számára
Mesemondás és bábkészítés,
bébijátszó

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TANFOLYAMOK, 2010. FEBRUÁR – MÁJUS A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZÁBAN
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 2-án (kedd). Művészeti vezető: Remsey Flóra Ferenczy
Noémi-díjas kárpitművész. Részvételi költség: 35.000 Ft

KÉZMŰVES TEXTILTECHNIKÁK (4 hónapos kurzus) 10 éves kortól várjuk a jelentkezőket. Foglalkozások időpontja: szombatonként 15-19 óráig. Első foglalkozás: február 6-án (szombat). Művészeti vezető: Hidasi Zsófi textiltervező művész. Részvételi költség: 35.000 Ft

KERÁMIA – PLASZTIKA – RAJZ TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten. Foglalkozások időpontja: keddenként 14.30 – 18.30 óráig. Első foglalkozás:
február 1-én (hétfő). Művészeti vezető: F. Orosz Sára keramikusművész. Részvételi költség: 35.000 Ft

KÉPZŐMŰVÉSZETI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
Előkészítő tanfolyam a művészeti középiskolákba, művészeti és
műszaki egyetemekre felvételizőknek, 13 éves kortól. Foglalkozások időpontja: szombat vagy vasárnap (igény szerint!) .
Művészeti vezető: Farkas Éva, gobelinművész. Részvételi költség:
35.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2010. január 30-ig (Munkanapokon 9-16
óráig, Sukta Zsuzsánál, az alkotóház titkáránál).
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza (www.gimhaz.hu)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28/419-660e-mail: gimhaz@invitel.hu

RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő és haladó szinten. Foglalkozások időpontja:
szombatonként 10-14 óráig. Első foglalkozás: február 6-án
(szombat). Művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész.
Részvételi költség: 35.000 Ft

KIÁLLÍTÁS – AJÁNLÓ: 2010. január 31-éig megtekinthető a Kortárs japán kerámiák - kortárs magyar textilek című kiállítás, szombaton
és vasárnap 14-17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is!
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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!

Dr. Lumniczer Sándor (1896 . január 16. – 1958. december 24.)
Dr. Lumniczer Sándor családjában több generációra viszszamenően találunk orvos ősöket. A Lumniczer név orvosi körökben igen jól cseng Magyarországon és Európában
egyaránt, hiszen 200 év alatt jeles képviselői beírták nevüket az orvostörténelembe. Igaz, Lumniczer István
(1747-1806), nem orvosként lett európai hírű, hanem
kedvtelésből végzett botanikai kutatásai miatt. Lumniczer
Sándor (1821-1892), Semmelweis kortársa és barátja, a
magyar plasztikai sebészet megalapítója. Az 1848/49-es
szabadságharcban Görgey mellett állt, ő volt a hadsereg
egészségügyi főnöke. Lumniczer József (1863-1921) az
Erzsébet kórház főorvosa volt, feltalálója a róla elnevezett Lumniczer fogónak, amelyet a mai napig az egész világon használnak. Az ő fia volt dr. Lumniczer Sándor, akit
városunkban ma is nagy tisztelet övez.
Lumniczer Sándor 1896. január 16-án született Budapesten. 1914-ben iratkozott be a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karára. Egy évre rá bevonult katonának, s az olasz fronton a tábori sebészkórházban teljesített
szolgálatot. A háborúban teljesített szolgálataiért a Vitézi
Rend tagja lett. Nevét Lomniczyre magyarosította, majd
kormányzói engedéllyel a Lomniczy-Lumniczer nevet
használta. A háború után folytatta egyetemi tanulmányait,
s 1921-ben doktorált. Ezután az I. sz. Sebészeti Klinikán
dolgozott. 1923-ban műtőorvosi képesítést szerzett,
1934-től tanársegéd, majd 1937-től egyetemi magántanár
lett. 1939-től 1945-ig a kassai Állami Kórház sebész főorvosa volt. A II. világháború végén ismét hadikórházban
dolgozott, majd Pestre jött, ahol a Népjóléti Minisztérium
a Magdolnavárosi (mai Róbert Károly körúti) Állami
Kórház sebészeti osztályának vezetésével bízta meg, ahol
haláláig dolgozott. A kiváló tudós orvos kora legnagyobb
sebészei közé tartozott, aki jelentős tudományos munkát
is végzett. Betegeiért nagy felelősséget érzett, nem csak a

sikeres műtétet tartotta fontosnak, hanem a beteg utókezelését, gondozását és rehabilitációját is.
2008-ban, a Lumniczer Sándor Alapítvány, a Magyar
Orvostörténeti Társaság és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
szervezésében kiállítással egybekötött tudományos tanácskozáson emlékeztek meg halálának 50. évfordulójáról. A rendezvényre hazalátogatott Argentínában élő fia,
Lomniczi József is, aki személyes emlékein keresztül így
foglalta össze azt a szemléletet, amivel Lumniczer Sándor
hivatását végezte: „Minden beteget mint embert, mint
„egyedüli példányt” kezelt. Nem esetek, nem számok
voltak neki az emberek... Ahogy apám 60-70 évvel ezelőtt istápolta a betegeit, úgy kellene kezelni ma is. Felfedezhetnek még csodálatos sugarakat,
gyógyszereket, de az apám módszere ne
változzon!”
Mint sok kiváló orvos, ő is európai műveltséggel bírt, kiválóan beszélt németül,
angolul és franciául, s emellett világhírű
sport-ember volt. Egyetemistaként vett
először puskát a kezébe, s lett koronglövő.
A koronglövészet az 1800-as évek végén
alakult ki. Mivel igen hasonlít a vadászathoz, rövid idő alatt nagy népszerűségre
tett szert. A sportág kiemelkedő alakjai között a háború előtt ott találjuk dr. Lumniczer Sándort, aki a sikeres magyar csapat
mindenkori kapitánya volt. Három világbajnokságot és két Európa-bajnokságot
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Embereket és állatokat gyógyított

Szent Balázs napja
Február 3. legendás Szent Balázs napja. A hagyomány szerint örmény volt, a kisázsiai
Szebaszté püspöke. Nevének
megfelelően (Blasius=Basilius=király) igazi királyi lélek
volt. A III. század második felében élt, s 316 körül szenvedett
vértanúhalált.
Szülővárosában, az örményországi
Szebasztéban eredetileg orvosi gyakorlatot folytatott. Mivel azonban
igen vallásos életet élt és a testi bajok
gyógyítása mellett nagy gondot fordított a lelki sebek behegesztésére is,
keresztény testvérei a legközelebbi
püspökválasztás alkalmával egy szívvel lelkük pásztorává választották.
Balázs meghajolt a nép akarata előtt
és ettől kezdve egészen a lelkek gondozására adta magát, Cappadocia Sebaste nevű városában püspökké választották. Miután a püspökséget elvállalta, Diocletianus keresztényüldözése miatt egy barlangba vette be
magát, s remeteéletet élt. Madarak
hordták néki az élelmet, és a vadak
egy szívvel, egy lélekkel sereglettek
hozzá. Addig el sem távoztak tőle,
míg áldólag rájuk nem tette a kezét.
Ha pedig valamelyik megbetegedett,
tüstént őhozzá ment, és teljesen viszszanyerte az egészségét.

nyert, valamint tizenháromszor volt tagja a vb-n és Eb-n
szereplő győztes magyar csapatnak. 1933-ban Bécsben,
1939-ben Berlinben világbajnokságot nyert. Bécsben felállított világrekordját 25 évig senki sem tudta túlszárnyalni. A háború után a nemesi származású versenyzők nagy
része külföldre távozott. Az akkor még működő polgári
agyaggalamblövő klubokat betiltották, a lövőket a fegyveres testületek lövészklubjaiba kényszerítették. A II. világháború után dr. Lumniczer Sándor és munkatársai, dr.
Halasy Gyula, és dr. Váradi István páratlan lelkesedéssel
és kitartással fogtak hozzá a koronglövő sportág újjáépítéséhez. Az első bemutató versenyeket 1949-ben rendezték. Erre az időszakra tehető a koronglövészet újbóli felvirágzása, aminek eredményeként a világversenyeken dr.
Lumniczer Sándor több érmet is szerzett. 1955-ben a bukaresti Eb-n a dr. Lumniczer, Kulin-Nagy, Szomjas, Váry,
Hegedűs összeállítású csapat a második helyen végzett.
Évtizedeken át a világranglista legjobbjai között tartották számon. Még életének utolsó évében, 62 éves korában
is indult nemzetközi versenyen.
Széles érdeklődésű és látókörű ember volt, aki számára
rendkívül fontosak voltak a baráti és a kollegiális kapcsolatok. Gödöllői házában gyakran látta vendégül barátait, a
gödöllői orvosoknak minden évben egyszer összejövetelt
rendezett. Mint híres sebészorvos, kiváló társasági ember,
világhírű sportlövő és szenvedélyes vadász, a legmagasabb vadászkörökben mozgott. Horthy Miklós híres gödöllői vadászatainak kevés „civil” vendége közé tartozott. Az orvostársadalom megbecsülését mutatta, hogy
Horthy a vadászatokra rendszeresen meghívott olyan orvosokat, akik közismertek voltak vadászszenvedélyükről.
A feljegyzésekből tudjuk, hogy ebben az időben Lumniczer Sándor a Pest megyei Szóron érmes szarvasbikát
lőtt. Vadászatai később is sikeresek voltak, így 1957 szeptemberében is, amikor a Kis-Kopaszgaly erdejében lőtt
aranyérmes trófeájú szarvasbikát. Vadásztrófeáit és sportdíjait a 2008-as kiállításon a gödöllőiek is megcsodálhatták.
A kiváló orvos, neves sportoló és remek vadász rendkívül szerény ember volt, aki a gyógyítást kötelességének
érezte. Mivel soha pénzt nem fogadott el, elszegényedve
halt meg Budapesten, 1958. dec. 24-én. Emlékét Gödöllő
városában utca őrzi, egykori lakóházán születésének 100.
évfordulóján emléktáblát helyeztek el, s nevét viseli egy a
Magyar Orvosi Kamara által létrehozott alapítvány, valamint az ez által létrehozott díj.

A vidék ura egyszer vadászni küldte katonáit, s azok máshol hiába fáradozván véletlenül Szent Balázs barlangjához jutottak, ahol nagy sereg
vadállatot láttak álldogálni. Igen
megdöbbentette őket, hogy semmiképpen nem tudják elejteni azokat, s
jelentették uruknak. A város pogány
prefektusa Agricola még több katonát
küldött, elfogatta katonát küldött, s
megparancsolta, hogy az összes kereszténnyel együtt vezessék elébe
Szent Balázst.
Azon az éjszakán háromszor megjelent Krisztus Szent Balázsnak, ezt
mondván: „Serkenj föl, s mutass be
nékem áldozatot!” S íme, odaérkeztek a katonák, ezt mondván: „Gyere
ki, hívat a mi urunk!” Felelt nékik
Szent Balázs: „Jól tettétek, hogy el-

jöttetek, fiaim. Most már látom, hogy
Isten nem feledkezett el énrólam.”
Velük ment, s egy percre sem hagyott fel a prédikálással, és sok csodát
tett a szemük láttára. Akkor egy aszszony a lába elé vitte haldokló fiát,
akinek torkán akadt egy halszálka, és
könnyek között kérlelte, hogy gyógyítsa meg. Szent Balázs pedig kezét
reá vetvén imádkozott, hogy a fiú és
mindazok, akik az ő nevében valamit
kérnek, nyerjék el a gyógyulás ajándékát, s a fiú mindjárt meggyógyult.
A legenda szerint Agricola először
nyájassággal akart Balázsra hatni.
„Üdvözlégy Balázs – mondotta –,
akit Agricola és az istenek kegyelnek“. Mire a szent: „Légy áldott, jó
Agricola; de áldott csak akkor leszel,
ha nem mondod isteneknek azokat,
akik tulajdonképpen ördögök“. A prefektust teljesen kihozta sodrából ez a
bátor felelet, s mivel látta, hogy Balázs állhatatosságát nem tudja megtörni, lefejeztette őt. A szent püspök
közvetlenül halála előtt ígéretet kapott Istentől, hogy mindazok, akik
testi vagy lelki bajaikban, főleg torokfájásban az ő közbenjárását kérik biztos meghallgatást remélhetnek.
Balázst a segítő szentek között tartják számon. A hagyományok között a
legismertebb az ún. balázsolás, aminek nyomait Németországban és
Csehországban már a középkorban
felleljük: A pap két, András-kereszt
módjára összeillesztett gyertyát tart a
hívők álla alá és megáldja őket e szavak kíséretében: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól“. A XIV.
század közepén dühöngő rettenetes
himlő- és pestisjárvány nagy mértékben hozzájárult Szent Balázs tiszteletének általánossá válásához. Ez a
szörnyű betegség ugyanis legtöbbször torokfájással és fulladási rohamokkal kezdődött.
(k.j.)

Fotókon a megszépülő épület

Bejárás
Bár több mint kétszázan jelentkeztek,
a havazás miatt csak mintegy százan
vettek részt szombaton a Gödöllői Királyi Kastély látogatók elől lezárt tereiben az amatőr fotózáson. Az érdeklődők bejárhatták és megörökíthették
a megújulás alatt álló Rudolf- és Gizella-szárnyat, a lovardát, valamint a
Muzsikus-szárnyat.
A fotózáshoz pályázat is kapcsolódik. Az itt készült képeket feltöltik a
www.muemlekem.hu c. weboldal fotópályázat rovatába, s közülük a
Kresz Albert fotóművész vezette zsűri választja majd ki a legjobbakat február második felében. A fotókhoz szabadon hozzászólhatnak majd a
www.muemlékem.hu-n regisztrálók,
ám nekik nem lesz beleszólásuk a zsű-

ri döntésébe. A három helyszínen három fődíjat, valamint egy egyéb kategóriás díjat hirdetnek majd ki. A négy
legjobbnak talált fotó készítője
könyvjutalmat és egy kulturális programokban gazdag napra belépőjegyet
kap a kastélytól.
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Állati dolgok

Nem csak kertészeknek

Mit csinálnak télen a madarak?

Irodába virágot!

A madarakra ráköszöntött a sovány időszak. A bogarak, a hernyók, a levéltetvek védett helyre húzódtak, a madarak nem
tudják megtalálni őket.
A talaj felső rétege átfagyott, az ország nagy részén jótékony hópaplan
takarja, védi az őszi gabona és repce
vetéseket. Az itatóhelyeken befagyott
a víz, így a madarak nem csak éheznek, hanem szomjaznak is. A költöző
madarak, mint például a gólyák, a vetési ludak, a darvak, a fecskék melegebb égtájakra repültek, az itt maradók pedig puha, meleg fészket készítettek maguknak, ahol átvészelhetik a

kemény fagyokat, a zord szeleket és a
hóesést. Nálunk telelnek a vadászok
kedvelt zsákmányai, a foglyok, a fürjek, a fácánok és a legnagyobb testű
madarunk, a túzok. Nem kel útra a ragadozó madarak közül a vércse, a héja, a sólyom, sőt a sas sem.
Most csak néhány, nálunk fészkelő
madárra hívnánk fel a figyelmüket:
A balkáni gerle magtárak, sertésólak, lakóházak közelében verődik
népes csapatokba. Kedves, de nem védett madár, amelyből az egyébként
nem válogatós olasz vadászok napraforgó éréskor több ezer példányt ejtenek el.
A feketerigó gyakori vendég a házikertekben. Fészkét bokorra, tüskés

cserjére vagy fűzfa
lengő ágára építi.
Nyáron bogarakkal,
legyekkel,
hernyókkal táplálkozik. Télen a főtt
burgonya, az alma,
a körte, az ételmaradék a kedvenc
csemegéje.
A dolmányos
varjú is behúzódott a házak közé.
Magas fákon fészkelnek és nagy
csapatokba tömörülve, szinte felhőt
alkotva kóborolnak.
A madarak pórnépe a verebekből tevődik ki. Vegyesen
táplálkoznak, úgyszólván minden hulladékot megesznek.
Őket viszont a karvaly, a gyöngybagoly, a vörös vércse
pusztítja. Ha kellemetlenkednek, akkor
zavarással távol tarthatók, de a veréb is
madár!
A nagy fakopáncs és harkálytársaik nem fészket építenek, hanem faodúban laknak. A hím
jellegzetesen dobol a
száraz ágakon, a fák
törzsén és hernyók, farontó bogarak
után kutat.
A bagolyalkatú
kuvik előszeretettel költ lakott
területek közelében. Régen azt
tartották,
hogy
ahol a kuvik megszólal, ott reggelre halott lesz a
házban. A babona
onnan származik,
hogy a kuvik szívesen időzik a világos
ablakkal
szemben,
ahol
pedig beteg van,

Néhány szál virág is elegendő
lehet ahhoz, hogy az iroda barátságosabbnak tűnjön. A növények ugyanis melegebbé, kellemesebbé hangolják a környezetet, javítják a munkahely minőségét, segítik a jó munkahelyi
klíma kialakulását, ami a teljesítményre is erősen kihat.

ott rendszerint éjjel is világítanak. Fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke 100.000 forint.
És végül a cinegék, cinkék, akik a
nyitnikéket éneklik kora tavasszal.
Közöttük a leggyakoribb a széncinege, amely fiókanevelése idején hihetetlen tömegű hernyót, bogarat, levélés pajzstetvet, pókot szállít a fészkébe.
Ők a leghasznosabb madár-segítőtársaink.
Most már állítsuk fel a madáretetőket és töltsük fel őket napraforgó, cirok, kendermaggal! A rigók és más
madarak is nagyon kedvelik a bogyós
bokrok és fák gyümölcseit, ezeket tavaszig annak rendje és módja szerint
meg is kopasztják.
Nagyon fontos az itatás is, mert
szegény madaraink a befagyott vályúból, itatóból, vödörből nem képesek a
szomjukat oltani. És persze fel kell
újítani, kihelyezni a madárodúkat is.
Ne maradjon ez tavaszra!

Boldog cica

A mellső mancsaival hasunkat (lábunkat, mellünket, takarót, stb.) tapodó, dagasztó macska gyermekkorát
éli újra. A kiscicák ugyanis anyjuk
emlői körül végzik ezt a mozdulatsort
szopás közben, ezzel serkentve a tejelválasztást. Ez az oka annak, hogy az
archaikus jellegű „dagasztás“ közben
sok macskának a nyála is elcsöppen.
Az újszülött korukban emberek által
táplált példányokból néha hiányzik ez
a reflex. Mivel a
talp is tartalmaz illatmirigyeket, a vizeletfröcskölés
mellett az állat
ezeket is használhatja a területe
megjelölésére. De
házimacskánk akkor is elégedett a
sorsával, ha:

A mellét és hasát felfedi és úgy fekszik. Ilyenkor egy tízes skálán a maximálisan elégedett és jókedvű, bár
ebből a pózból például zaj vagy hirtelen mozgás észlelésekor könnyedén
át is fordulhat a hátára vagy az oldalára úgy, hogy karmaival is védeni
tudja magát. Ha a macska az oldalára
dől, és fekve marad, az általában behódolást jelez – ez rendszerint harc
vagy játék közben fordul elő. Ez a
testhelyzet egyben azt is jelenti, hogy
az állat nem igényel további figyelmet. A behódolást álló helyzet-

benzol és a formaldehid) koncentrációját, ezzel csökkentve az elhasznált levegő mennyiségét, növelve a friss levegő arányát. A munkahely ideális klímáját különösen télen, fűtési szezonban nehéz megteremteni, mikor alacsony a páratartalom. A száraz levegő
miatti kellemetlen tünetek ismertek:
szájszárazság, orr és/vagy füldugulás,
szem- és bőrviszketés. A növények a
felvett víz 97%-át elpárologtatják a leveleik felületén, miközben a vízigényes növények akár 10-15%-kal is növelik környezetük páratartalmát. Egy
felmérés szerint, ahol az irodában ilyen
növények voltak, ott a betegség miatti
hiányzás számottevően csökkent.
Kutatások igazolták, hogy a növények a művi környezetben oldják a
stresszt, növelik a komfortérzetet,
csökkentik az ingerlékenységet, feszültséget vagy levertséget, egyszóval
kellemes munkahelyi környezetet
teremtenek, míg a „steril“ iroda untató.
Egy holland tanulmány összefüggést
talált a növények és az iroda dolgozóinak produktivitása között. A növények
kedvezően hatottak a munkatársak kreativitására és koncentráló képességére.
Vizsgálatok szerint a levegő káros
anyagainak megkötésében pl. a páfrányok, fikuszok, az Areca és Phoenix
pálma jeleskednek. A páratartalmat
leginkább a páfrányok, fikuszok és
filodendronok növelték.
A növényeknek elegendő helyre,
fényre, vízre, tápanyagra van szükségük. Nincs általános szabály, hogyan
rendezzünk be egy irodát. Az azonban
biztos, hogy a növényekre fordított
költség többszörösen megtérül.

Elveszett egy fekete (kan) tacskó, aki
megtalálja, kérem az alábbi címen
vagy telefonszámon jelezze. Ismertető jelei: kék nyakörv, bilétával és az
egyik lapockája kicsit kiáll. Cím: Gödöllő, Fenyvesi nagyút 28. Telefon:
+36-30-228-4708.
A megtaláló jutalomban részesül!

Tudomány a természetben

Aki macskatartó többször
megfigyelhette, hogy kedvencünk a mellső lábaival nyomkodja például a takarót, a karmát kicsit kieresztve. A mozgássort, amely akár tíz percig
is eltarthat, rendszerint dorombolás és esetenként a gazdához való dörgölőzés kíséri.

Egészséges növények a munkahelyen
címmel tájékoztatási kampány indult
tíz EU-országban. Célja, felhívni a brit,
osztrák, belga, dán, francia, holland,
német, olasz és svéd munkaadók és a
foglalkoztatottak figyelmét az otthonosabb munkahely előnyeire. Akik „otthon“ érzik magukat az irodában, szívesebben dolgoznak és ritkábban betegszenek meg, esnek ki a munkából.
Jobban kezelik a stresszes helyzeteket,
hatékonyabban dolgoznak. Mind a
munkaadó, mind a dolgozó jobban élvezi az olyan munkahely előnyeit, ahol
jobban odafigyelnek a dolgozók biztonságára, egészségére, komfort iránti
igényeire. Egy ilyen munkahely alapadottságaihoz tartozik a káros hatásoktól mentes, ergonomikus munkakörnyezet, a megfelelő klíma, a jó munkafeltételek.
Kevésbé ismert, hogy a növények a
munkahelyen növelik a mentális és fizikai komfortot. A növények melegebbé, kellemesebbé hangolják a környezetet, javítják a munkahely minőségét,
segítik a jó munkahelyi klíma kialakulását, ami a hatékonyságra is kihat.
Egy felmérés szerint, a betegség miatti munkahelyi hiányzások száma hat
hónap alatt 15-ről 5 százalékra csökkent, amikor a növényeket közelebb
helyezték a dolgozók monitorához.
Más tanulmány szerint a növények jelenléte az irodában csökkentette az
olyan általános panaszokat, mint a levertség, fejfájás, légúti irritációk. Az
eredmények annál is érdekesebbek,
mert Európában a modern irodaházak
mintegy harmada nem megfelelő beltéri klímával rendelkezik, legalábbis az
EU-kampánytájékoztatója szerint.
Egy iroda levegőjének minőségét
számos tényező, pl. a nyomtatók, másolók, monitorok, székek kárpitozása
stb. befolyásolja. A növények csökkentik a CO2 és más káros anyagok (pl. a

ben a leeresztett fej is jelezheti, ahogyan az a kutyáknál is megfigyelhető.
A pislogás a bizalom vagy a vonzalom kifejezésére szolgálhat. A macskák ezzel viszonozzák ha a gazdájuk
rájuk szegezi, majd behunyja és kinyitja a szemeit. Ez a gesztus egyben
az intelligencia megnyilvánulása részükről; ugyanis bizonyíték arra,
hogy a macska képes egy idegen faj
testrészét beazonosítani és saját anatómiájának megfeleltetni.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2010. január 2-án du. elveszett a képen látható „Mázli” nevű fiú kutyám. Vöröses zsemleszínű, selymes szőrű, kb. 50 cm magas, nyakán 3-as fojtó fém nyakörv található. Aki látta, vagy visszajuttatja, értesítsen jutalom ellenében.
Tel: +36-20-432-1110, vagy
+36-28-430-431
Szanyi Józsefné ny. tanítónő

Február 6-7.:

dr. Koleszár István
Tel.: 06-30-5355523
Gödöllő, Árpád u. 32.
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Közérdek

1 SZÁZALÉK – A GÖDÖLLŐI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA

FELHÍVÁS – „Gödöllő Városért“ kitüntetés
Gödöllő Város képviselő-testülete az 1996. évi 12. számú önkormányzati rendeletében, valamint az
ezt módosító 21/2003. (VI.19.) számú önkormányzati rendelettel szabályozta a
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozásának rendjét.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek,
akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető”

A 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 szitű tanítása, amit a ma felnövekvő generácíóinkon 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
részesíten.
Köszönjük: Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat, Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület
A Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület köszöni mindazoknak a segítségét, akik a 2009-es évben
adójuk egy százalékát az egyesületünk részére ajánlották fel, segítve minket céljaink megvalósításában. A
felajánlott adó egy százalékának összege: 399 707-Ft, amit a meghirdetett célokra fogunk fordítani.

A kitüntetés átadására 2010. március 15-én a városi ünnepségen kerül sor.

1 százalék
Tisztelettel kérem, segítse a testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre akit
(akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2010-ben.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással 2010. február 12-éig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.

Kedves Adományozók!
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik úgy rendelkeztek, hogy adójuk
1százalékát a 2009-es évben a Gödöllői Abacus Alapítvány számlájára utalja az
adóhatóság. A befolyt 310.399 forint összegből az Egyetem téri Óvoda, valamint a
III. sz. Városi Bölcsőde tárgyi eszközeit kívánjuk fejleszteni.

Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke sk.

Kolozs Istvánné bölcsődevezető

ÜGYELETEK

A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy gödöllői kistérségi ügyfélszolgálata (2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. I/110.)
nyitvatartása február 2-től további 1 nappal bővül.
A jelzett időponttól az ügyfélszolgálat nyitva tartása a következő:
hétfőn és szerdán: 8-15 óráig
kedd: 9-17.30-ig
Ügytípusok:
Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása
EU-s nyomtatványok iránti igények átvétele
TAJ kártya kiadása
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének átvétele
Tartozásról szóló hatósági igazolványok (nullás igazolás) kiadása
Jogviszonyrendezés
Pénzbeli ellátási igények átvétele

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 1-7-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Február 8-14-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.

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.

Tormay Károly Egészségügyi Központ – rendelési idők
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Mozaik

EXTRA AJÁNLATUNK!
Február hónapban az Erzsébet királyné Étterem
minden hétvégén (szombat, vasárnap)
50 % kedvezményt biztosít
az étlapon található ételek árából.
(Fizetés csak készpénzzel vagy hitelkártyával!)

Februárban Vadnapok az étteremben!
(Minden fajta vadétel kedvező áron!)
Aszalt gyümölcsös vadpástétom;
Vad erőleves fásgaluskával;
Vadragu leves;
Borjúpaprikás, szarvaspörkölttel elkísérve szalonnás pörcös házi túrós csuszával;
Szarvas steak roston, sütőtök-pürével;
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Szarvassült narancsos almával, libamájjal, vargányával és konyakmártással;
Szedres szarvas ragú burgonyafánkkal;
Vargányás vaddisznópörkölt burgonyafánkkal;
Vadnyúl comb vadasan, olivás sajtkenyérrel;

Február 14-én (vasárnap)
Valentin napi menü
Kagylóban tálalt fokhagymás, tejszínes parajágyon
sült Vénusz kagylóhús;
Szerelembe esett vadkacsák erőlevese
Lazac randevúja rákkal, kaviáros hollandi mártással
Szűzhús libamájjal és almával töltve supreme
mártással formázott burgonya és jázminrizs
Szerelmesek csókja, szív alakú tortába foglalva

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817 info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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Labdarúgás – Végleges a program

Március elején rajt
Már elkezdte a felkészülést a
tavaszi folytatásra a Pest
megyei I. osztályban szereplő
Gödöllői SK felnőtt labdarúgó
csapata. A március 6-7-ei rajtra
készülő csapat (a Diósd lesz a
vendég a 16. fordulóban) heti
két edzéssel és edzőmeccsekkel próbál majd meg minél
jobb formába kerülni az első
tavaszi bajnokira.
Szabados György edzőnek négy új
játékost kell majd beépítenie a csapatba. Hevesi Milán, Kerecsényi Norbert és Csernyák Tamás védőként
szerepeltethető, míg Kővári Péter a
középpályán jelenthet erősítést, valamint a bal lábas Katona Miklós is
felépült sérüléséből. Február 6-án az
Iklad, február 13-án a Dány, míg 20án az Isaszeg lesz az ellenfél.
Megyei III. osztály – Korai
kezdés
A Gödöllő körzetben szereplő Gödöllői SK II. szokatlanul korán, már
március 6-7-én megkezdi a tavaszt. A
korai kezdés miatt a csapat szinte le
sem állt, ugyanis már január elején

megkezdte a felkészülést a bajnokságra. Legéndi György együttese
négy edzőmeccsel próbál felkészülni
a rajtra. Ebből kettőt már le is játszottak. Előbb a
Vácszentlászlót
verték Túri Viktorék 6:0-ra, majd
az elmúlt hétvégén a Galgamácsa
csapatát
4:2-re.
Február 6-án a
Dány, míg 14-én a
Püspökhatvan lesz
a GSK II. ellenfele.

Az elmúlt hétvégén a GSK három korosztályos csapata vett részt focitornán.
Az 1991-es és ’93-as együttesek hazai környezezben, a Táncsics Mihály
úti fedett műfüves pályán szerepeltek
egy négycsapatos villámtornán, míg a
2002-es csapat Vácott vendégszerepelt egy öt csapatos teremtornán.
A nagyok közül a ’91-es korosztály a

Nagy a harc az első helyért
lenleg a 19 pontos Turul csapata áll. A
góllövő listát is a Fortuna csapatának
játékosa, Nagy Roland vezeti, aki 29
gól ért el eddig.
A bajnokságból még négy forduló
van hátra, így szinte borítékolható,

Röplabda – Női Extraliga

Sorsdöntő meccsek
Az elmúlt hétvégén pihent a TEVA-Gödöllői RC csapata, amelyre
sorsdöntő mérkőzések várnak az utolsó két fordulóban. A lányok
február 5-én a Vasashoz látogatnak, majd a felsőházi rájátszás
utolsó körében a Nyíregyháza gárdáját fogadják február 11-én.
A BSE már biztosan első, így a Gödöllő, Vasas, Nyíregyháza hármas
küzd azért, hogy ne a 4. helyről kelljen folytatni a végső szakaszát a bajnokságnak, ugyanis a negyedik hely
azt jelentené, hogy a toronymagas

esélyes városmajori gárda ellen kellene kivívni a bajnoki döntőbe jutást.
Jelenleg a Vasas áll a 2. helyen 14
ponttal, a Nyíregyháza a harmadik 13
ponttal, míg a TEVA-GRC a negyedik 12 ponttal. A szettarány tekinte-

Hajós nap az első magyar olimpikon tiszteletére

A névadóra emlékeztek
A hagyományoknak megfelelően az
idén is megemlékeztek a Hajós Alfréd
iskolában az olimpiai bajnok úszóról, az
iskola névadójáról. Az első magyar
olimpiai bajnok 1878. február 1-jén látta
meg a napvilágot. A 77 éves korában elhunyt, a sportsajtó álltal csak magyar
delfinnek becézett kétszeres olimpiai
aranyérmes úszó labdarúgóként is sikeres tudott lenni. A Budapesti Torna Club
színeiben kétszer nyert magyar bajnokságot. Az újságírásban is jártas építészmérnök két alkalommal húzhatta fel

játszott a Vác II-vel, míg a tornagyőztes Vác I-től 1:0-ra kaptak ki. A
3. helyen az Újpest I. vézett. A torna
legjobb kapusának a gödöllői Pólik
Ádámot választották.
A csapat tagjai voltak: Pólik Ádám,
Lipcsi Marcell, Kollár Balázs, Oláh
Márk, Keindl Jakab, Tóth Szabolcs, Lutz Gyula, Bokor Levente.
hogy a Fortuna és a BF. Vill
között fog eldőlni az első hely
sorsa, míg a harmadik helyre
két csapat, a Turul és a 18
ponttal jelenleg 4. helyen álló
Deko FC a legesélyesebb (lapzártánk
után rendezték a 11. fordulót).
A teljes tabella, a góllövő lista és az
eredmények az alábbi honlapon tekinthetők meg: www.sevo.hu.
-tt-

tében is a Gödöllő áll a legrosszabbul.
A fővárosi csapatnak 20–18 (nyertvesztett), a nyírségieknek 14–23, míg
Deme Gábor lányainak 11–25 ez a
mutató. Ahhoz, hogy elmozduljanak a
4. helyről a mieink, mindkét mérkőzésen nyerni kellene és még a játszmaarány sem mellékes. Elkél tehát
majd a buzdítás az utolsó hazai találkozójukon Csengeri Petráéknak.
-liA HAZAI TALÁLKOZÓ IDŐPONTJA:
Február 11., csütörtök, 18 óra,
egyetemi sportcsarnok:
TEVA-GRC – Euróaszfalt-NRK
Nyíregyháza

Szlatényi György, a Magyar Diáksport
Szövetség főtitkára, valamint a zuglói és
a pesterzsébeti Hajós iskola képviseletében érkező vendégek.
-tt-

magára a címeres mezt labdarúgóként és két barátságos
mérkőzésen a magyar labdarúgó válogatottat is vezethette.
A Hajós Alfréd iskolában a névadóra és Papp Lászlóra emlékeztek, majd megkoszorúzták az iskolában található emléktáblát. Koszorút helyezett el
az iskolán kívül az önkormányzat nevében Pintér Zoltán alpolgármester, a Magyar
Olimpiai Akadémia nevében

Atlétika – Díjátadás

Taroltak a GEAC atlétái
A Pest Megyei Atlétikai Szövetség elnöksége hagyományosan megválasztotta az előző év legjobb atlétáit a különböző korosztályokban. A díjátadásra a korosztályos fedett pályás megyebajnokságokon kerül sor, ahol a legeredményesebb atléták és edzők átvehetik a kupákat és a vele járó pénzjutalmakat. A GEAC atlétái az elmúlt év
eredményei alapján mondhatni tarol-

3., míg a ’93-as csapat a 2. helyen
végzett. Kaiser László 2002-es születésű tanítványai a váci tornán remekül szerepeltek és csak hajszál híján
maradtak le a képzeletbeli dobogó
legfelső fokáról. A srácok megverték
az Újpest I. (2:0) és a Dunakeszi Kinizsi (1:0) csapatát, 1:1-es döntetlent

Utánpótlás –
Érmek a hétvégén

Kispályás foci – Sátor Liga

Továbbra is nagy a harc a bajnoki címért a Sátor Ligában. A 14 csapatos
fedett műfüves bajnokságban a 10. játéknapot követően a Fortuna és a BF.
Vill csapatának egyaránt 24 pontja
van, míg a dobogó harmadik fokán je-

2010. február 3.

Sport

tak a díjátadó ünnepségen, ugyanis a
12 kategóriából nyolcban az egyetemi
atlétikai club versenyzője bizonyult a
legjobbnak.
Gödöllői díjazottak:
Felnőtt női kategória: Erdélyi Zsófia hosszútávfutó, edzője: Csoma
Ferenc.
Junior férfi: Fajoyomi Viktor magasugró, edzője: Fülöp Péter.

Junior nő: Jilly Krisztina rúdugró,
edzője: Szörényi István.
Ifjúsági férfi: Deák Nagy Marcell
rövidtávfutó, edzője: Benkő Ákos.
Ifjúsági nő: Komiszár Kriszta rövidtávfutó, edzője: Benkő Ákos.
Serdülő 15 éves leány: Reva Vanda
diszkoszvető, edzője: Máté Alpár
Serdülő 14 éves fiú: Pápai Márton
hosszútávfutó, edzője: Gadanecz
György és Pápai Miklós
Serdülő 14 éves leány: Koós Blanka
rúdugró, edzője: Szörényi István és
Moldován Horváth Katinka akadályfutó, edzője: Gadanecz György.

Vívás – Junior kard csapat és egyéni Ob

Csapatban jobban ment
Január 23-án és 24-én rendezték Budapesten a Vasas vívótermében a junior csapat és egyéni bajnokságot,
amelyen természetesen a GEAC is
képviseltette magát. A
női kardcsapat a 6. helyen végzett, míg a férfi kardozók az 5. helyen fejezték be a versenyt. Férfi kard egyéniben Pavletkó Péter
a 11., Mészáros Áron
a 17., Kovács Bendegúz a 27., Horváth
Gábor a 29., míg
Csjernyik János a 32.
helyen végzett a 39 fős
mezőnyben. A női kardozóknál
egyéniben Nagy Petra (képünkün)
szerepelt a legjobban a gödöllőiek
közül, aki a 11. helyen zárta a versenyt, míg Varga Eszter a 32. lett a
36-os mezőnyben.
Kard kadét Ob – Csjernyik bronzérmes, a férfi csapat negyedik

zóké volt a terep a Vasas vívótermében. A GEAC fiú vívói csapatban és
egyéniben is jónak mondhatóan teljesítettek az országos kard bajnoksá-

gon. Férfi egyéniben Csjernyik János a 3. lett, Horváth Gábor az 5.,
Bancsics Máté a 15., Gémesi Huba
a 20., Matúz Márton a 23., míg
Györke Gábor a 43. helyen fejezte
be az Ob-t. Női kard egyéniben a 29.
helyen végző Lipták Laura volt a
legjobb gödöllői. Csapatban a férfi
junior csapat a 4. helyen fejezte be
az országos bajnokságot.

Az elmúlt hétvégén a kadét kardo-

-il-

Margita „344,2“ Turisztikai és Sport Egyesülete
Téli Margita Gyalogos teljesítménytúra
Időpont: február 6.
Távok:12-20-40 km
Helyszín: Gödöllő Erkel Ferenc
Általános iskola
Rajt:reggel 7-9 óráig

Nevezési díj: 800.-/Ft
Információ: 06/30-2092828
www.margita344-2.hu

IV. Téli Margita Terep Maraton – 2010. február 6.
Rajt: Gödöllő, Szabadság tér. 18. Erkel Ferenc Általános Iskola 9. (tömegrajt)
Táv: 39,6 km, szint: 650m a Margita 40 gyalogos teljesítménytúra útvonalán, jelzett turistaúton. Szintidő: 7 óra.
Kategóriák: női, férfi: 18-40 (1991- 1970); 40-50 (1969- 1960); 50-felett
(1959.12.31. előtt születettek)
Előnevezés (2000 Ft): 2010. jan.1. és febr. 1. között
e-mailen: palffytibor@invitel.hu
Amennyiben előnevezel, a célba érkezéskor névre szóló érmet kapsz!
Helyszíni nevezés: 2500Ft
Szolgáltatás: útközben: édesség , tea, energiaital, energiaszelet, szőlőcukor,
célban: tea, és zsíros kenyér parti
Díjazás: díjazásban az részesülhet aki az összes ellenőrző ponton az áthaladását igazolta! Minden célba érő kitűzőt, oklevelet, érmet kap! Nemenként
és kategóriánként az első három helyezettnek serleg.
Útvonal, térkép, ellenőrzőpontok leírása: www.margita344-2.hu
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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)

IRODA NYITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
* Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Mészáros Lajosné
(Inci néni) halála miatt részvétüket
nyilvánították, és utolsó útjára
elkísérték. A gyászoló család

INGATLAN
* SZÁNTÓ eladó Gödöllő mellett a
városhatár közelében. 5325m2 és
7,40 aranykoronás. Családi okokból
sürgősen, áron alul, 2,2 millió Forint
irányáron. Tel: (20) 9349013
* Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth L.
utcában. Dupla beállásos (2 autó
számára) a 4 emeletes panellakások
alatt, víz villany fűtés van. Irányár: 3,99
m. Érdeklődni: +36/20-3527445.
* 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, konyha-étkező,
kamra és fürdőszoba wc-vel található.
A telek szépen gondozott, rajta
kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben garázs,
nyári konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak.
Közelben:
Polg.mesteri
Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló
és szociális intézmények. IÁr: 5,4 MFt
Tel: 70/312-5965, 20/928-3938

Gödöllői Szolgálat
* Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es,
1+ 2 félszobás, 3. emeleti konvektoros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.:
20/9811-027.

* Gödöllőn újszerű 3 szoba nappalis
amerikai konyhás 1 szintes ház
sürgősen eladó Iár 28 MFt 207722429

* MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű,
2. emeleti, 53 m2-es gázkonvektoros,
különbejáratú 2 szobás (+ előszoba,
fürdőszoba, konyha, spejz, pince) felújítandó lakás sürgősen eladó. Egyedi
vízmérő órás, Ny-i fekvésű. Iár: 9,2 MFt.
Tel.: 30/581-3968, 70/2238-509.

* Gödöllőn Erzsébet körúton eladó
fiatalos 34 m2 1 szobás III. emeleti jó
állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós fűtéssel ár 8,3 MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Szilasligeten HÉV-től 5 percre
csendes, világos 2 szobás I emeleti
nagy teraszos nagykonyhás újszerű
téglalakás külön kocsi beállóval,
tárolóval eladó Iár 17,9 MFt
ÉRDEMES MEGNÉZNI! 20-772-2428
* Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es
építési telek érvényes építési
engedéllyel eladó. Iár 5,9 MFt 207722428
* Gödöllő központjában 2 szobás
cirkos téglalakás SÜRGŐSEN ELADÓ
Iár 11,5 MFt 20-539-1988
* JÓ VÉTEL! 2 szobás lakás 1 szobás
áráért! Gödöllő központjában 45 m2 2
szobás lakás, alacsony rezsivel, alacsony közös költséggel, szabályozható
fűtéssel eladó Iár 8,5 MFt
20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Kiváló ajánlat! Szadán új építésű 3
szoba + nappalis, igényes kivitelezésű, dryvit szigeteléses 1 szintes
ház 1300 nm-es telekkel eladó.
Kulcsrakész ár 23,8 MFt 20-7722429
* Jó vétel! Gödöllő kertvárosi részén
2 szoba nappalis konyha-étkezős, 98
nm-es családi ház eladó! Új tető új
nyílászárók, új bejárati ajtó, új cirkos
fűtésrendszer új radiátorok Iár 20
Mft. 20-772-2429
* Szadán csendes mellékutcában 3
félszoba +nappalis, 2 fürdőszobás
1993-ban
épült,
garázsos,
alápincézett családi ház 1350 m2
szép telken eladó Iár 18,5 MFt 20772-2429
* Sürgősen eladó Gödöllőn telekárban egy 100 m2-es 70-es években
épült családi ház, lakható állapotban
500 m2-es telken. 3 szoba nagy konyha, étkező, fürdő, kamra Ár 12,9 MFt
20-804-2102
*
Jó vétel! Palotakerten korszerűsített fűtésű parkra néző 2
szobás, 64 m2 lakás Iár 9,6 MFt 207722429
* Gödöllőn 550 m2 összközműves
építési telek eladó Iár 8,9 MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
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* Gödöllőn 3 szoba nappalis, dryvit
szigeteléses új építésű ikerház kocsi
beállóval eladó ár kulcsrakészen
23,5 MFt 20-7722429
*
Sürgősen Eladó Gödöllőn,
Palotakerten szépen felújított 62 nmes 2 szobás beépített erkélyes lakás
beépített konyhabútorral ár 10,3MFt
20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Sürgősen eladó a Remsey Krt-on
1+2 félszobás jó állapotú lakás Iár
13,9 MFT 20-804-2102
* Egyedi vétel! Sürgősen eladó
Gödöllőn könnyűszerkezetes ház,
parkosított, gyönyörű, öntözőrendszeres 840 m2 telken 3 szoba nappalival, hangulatos terasszal Iár 27 MFt
20-772-2429
* Gödöllőn eladó 60 m2 2szobás
magasföldszinti konvektoros lakás
Iár 10,9 MFt 20-8042102
* Örökpanorámás 3 szoba nappalis
szuterén hobbiszoba 3 fürdőszobás
medencés nagy teraszos ház Gödöllőn
eladó Iár 30 MFt 20-8042102
* Eladó 2 szobás családi ház 560
m2 ősfás telken, új ablakok Iár 14,5
MFt 20-8042102
* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás a
Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102
* János u-ban 1 szobás I emeleti
lakás eladó Iár 8,3 MFt 20-8042102
* Eladó Paál László közben 60 nm 2
szobás téglalakás. Iár 10,6 M FT 208042102
* Keresek készpénzes ügyfeleim
részére 2 szobás, (földszint, I-II.-III
emeleti) konvektoros téglalakást 13
MFt- ig ! 20-8042102
*
KIADÓ házat, lakást, üzletet
keresünk bérlőink részére 20-9447025 SÜRGŐS
* ALKALMI ÁRON eladó Gödöllőn a
központban, jó állapotban lévő, 2 szoba + étkezős, 65 nm-es, Kastélyra
néző lakás. Iá: 10 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Boncsokban 90 nm
lakóterű, nappali + 2 szobás, kétszintes,
befejezés előtt álló épület (érv. Építési
engedéllyel), nagy terasszal, 1200 nmes, panorámás telekkel. Iá: 12 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. emeleti, felújított,
erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás.
Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn, belvárosi 6 lakásos társasházban, belső udvarra néző, csendes,
nappali + 3 szobás, részben felújított és
átalakított, hangulatos kialakítású 88 nmes polgári lakás (belső udvarra néző,
csendes), kertrésszel. Iá: 23 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Kerepes-Szilasligeten 2 szobás társasházi öröklakás konyhával fürdőszobával, külön WC-vel. A lakáshoz 13
m2 terasz tartozik, amelyre minden
helységből ki lehet lépni. Kiépített
saját fűtési rendszerrel fűthető. Iá:
17,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű,
3
szobás
teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő
családi ház 540 nm-es örökzöldekkel
beültetett telekkel. Iá: 26 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Belváros közelében,
kívül-belül teljesen felújított, 85 m2
alapterületű, nappali+2 szobás családi
ház 480 m2-es telekkel. Iá: 28 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Csanakban) 2004-ben
épült, 105 m2 lakóterű, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás ikerház-fél
beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 585
m2-es telekkel. Iá: 29,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen kétszintes,
panorámás
családi
ház
1853m2-es telekkel. 2 nappalival, 2
fürdőszobával, konyhával, terasszal.
Iá: 31 mFt. Érd: 20-9194-870
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* Gödöllőn 2005-ben teljesen felújított, 200 nm lakóterű, nappali + 5
szobás
színvonalas
külső-belső
kialakítású családi ház, 720 nm-es
telekkel. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Belvárosban kifogástalan állapotú kétszintes, 73+30 m2-es
társasházi öröklakás. 2 szoba +nappali, konyha, kamra, fürdőszoba, WC.
Egyedi cirkó fűtés. Iá: 24 mFt. Érd.:
20/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén teljesen felújított 130 nm
lakóterű, nappali + 4 szobás családi
ház, 1108 nm-es telekkel. Iá: 42 mFt.
Tel: 20/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1. és 2. emeleti, 1+fél;
ill. 2 szobás, felújított, gázkonvektor
fűtésű lakások AKCIÓS áron eladók.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban, csendes
környéken 100 nm alapterületű, 3 és
fél szobás jó állapotban lévő,
téglaépítésű családi ház, 1000 nmes,
gyümölcsfákkal
beültetett
telekkel. Iá: 26,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Kerepes-Szilasligeten 110 m2-es tégla
építésű, összközműves családi ház: 4
szoba, konyha, fürdőszoba, WC, pince,
garázs, cirkó fűtés. Melléképületekben
külön lakrészek. Iá: 29 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
*
ÁRON ALUL eladó Szadán a
Fenyvesligetben 2006-ban épült, nappali + 3 szobás, 93 nm alapterületű
földszintes családi ház 1500 nm-es
telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Új építésű IRODÁK ELADÓK 15-2760-80-100 m2-es, legjobb helyen a
Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes
házban, klímával. Irányár 300.000,FT/m2 Major Zoltán 003670/77-33222 www.perfektotthon.hu
* BELVÁROSI ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK
2010. ÁTADÁSSAL Remsey körúton,
liftes házban, 35-60 m2-es, 1,5 - 2
szobás, egyedi fűtésű, modern lakások épülnek. Kedvezményes hitel
lehetőség. Major Zoltán +3670/7733-222-www.perfektotthon.hu
* Munkácsi utcában téglaépítésű 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, felújítandó,
egyedi-mérőórás, konvektoros fűtésű
lakás. Ár: 9,2MFt Major Zoltán +3670/7733-222 www.perfektotthon.hu
* Szent János utcában, földszinti,
felújítandó, 38 m2-es, földszinti, üres,
téglaépítésű lakás. Irányár: 6,9MFt
Major
Zoltán
+3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
*
INGYEN
CÍMKIADÁS
LAKÁSKERESŐKNEK! PERFEKT OTTHON
INGATLANIRODA 2100 GÖDÖLLŐ, KOSSUTH L. U. 34. CSAK SZEMÉLYESEN!
*
Gödöllőn KERESEK ügyfeleim
részére egyedi fűtéses lakást.
Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020
* SÜRGŐSEN ELADÓ GÖDÖLLŐN
Banki árverezés előtti, központ közeli
CSALÁDI HÁZ! Rögesben, 50 m2-es, 2
szobás családi ház 267 m2-es telekkel,
aszfaltozott, csendes utcában eladó.
IRÁNYÁR: 8.000.000 Ft. Telefon: 06
(30) 919-5960 www.ingatlanvadasz.hu
- A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
Sorszám: 3993.

* ÁR ALATT TELEK SZADÁN tartozás
miatt sürgősen eladó! 700 m2-es,
központi, aszfalt utas megközelítéssel
6.450.000 Ft-ért eladó. HÍVJON MA: 06
(30) 919-5960 www.ingatlanvadasz.hu
- A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
Sorszám: 4068.
* 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
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások
eladók. Tel: (30) 946-7702
* Eladó Gödöllő és Isaszeg között
egy ÉPÍTÉSI TELEK 1065 nm. Víz, villany a telek előtt. Iár: 2,65m Ft. Tel:
+36-70-271-7378, +36-30-771-5794
*
Szadán,
Bp-től
30km-re
összközműves 1500nm-es építési
telek eladó. Csendes, nyugodt
környezet, gödöllői autópálya kijárat
5percre. Buszmegálló, bevásárló
központ a közelben. Érd: +36-30634-1013, +36-70-261-2495
* Szadán a Margitán 1249 nm-es
ÉPÍTÉSI TELEK ÁRON ALUL eladó.
Csatorna a telken belül, a többi
közmű a telek előtt. Irár: 7,2 M Ft. Tel.
+36-28-415-664

* Kőrösfői utcában Erzsébet parkhoz
közel eladó 2 utcára nyíló kertes
családi ház (3,5 szoba + garázs +
pince). Irár megegyezés szerint. Tel:
+36-28-430-348
* Gödöllőn a Centrumban 44 nm-es
1,5 szobás lakás sürgősen eladó. Tel:
+36-30-975-9604
* Gödöllő Központjában 1 szobás,
40 nm-es, loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő,
WC, konyha felújított. Busz, HÉV 5
percre. Tel: +36-30-564-3615, +3628-415-324
* 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.: +36-20-3135-816,
+36-30-562-3475
* Gödöllő Szt. János utcában 2
szoba összkomfortos, erkélyes öröklakás eladó. Irár: 12,5 M Ft. Tel: +3630-349-9306
* Eladó lakást vagy házat KERESÜNK
Gödöllőn és környékén. Tel: Varga,
munkaidőben
+36-30-719-9988,
hétvégén: +36-20-5092-000

*
Gödöllőn KERESEK ügyfeleim
részére 40 millióig családi házat
Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020

*
Eladó Gödöllő központjában,
Kossuth L. utcában 56 nm-es, 3.em.
erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár:
11,5 millió. Tel: +36-30-907-9322

* Kazinczy körúton 2 szobás 50
nm-es, 3. emeleti lakás eladó. Ár:
11.000.000 Ft. Tel: +36 +36-28411-227

* Eladó BALATONKERESZTÚRON 3
szobás családi ház, közel Hévízhez,
Zalakaroshoz és a Sávolyon épülő új
Motoros-Ringhez. Érd: +36-30-477-5598

* Gödöllő központjában (Paál László
köz) 44 nm-es 1,5 szobás földszinti,
alacsony rezsijű, kitűnő állapotú
lakás eladó, akár berendezve is.
(Konvektoros fűtés.) Iár: 10,3MFt.
+36-20-3-238-106

* Gödöllőn, János utcában mindenhez közel 56 nm-es lakás eladó vagy
kiadó. Tel: +36-20-532-7275

*
Eladó Gödöllő központjában,
csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás, magasföldszinti, felújított, riasztóval felszerelt
lakás
igényesnek.
Befektetésnek is alkalmas. Iár: 13,9M
Ft. (20) 554-7022
* Erzsébet királyné körúton 2,5
szobás teljesen felújított magasföldszinti lakás eladó. 52 nm. Erkély,
saját nagy zárható pincerész. Egyedi
víz, villany, fűtés. Iár: 14,5MFt. +3620-402-7833
* Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó
földszinti, 2,5 szobás, téglaépítésű,
konvektoros fűtésű, 53 nm-es, felújított lakás. Ir.ár: 13,9 M Ft. Tel: +3620-444-4468
* Eladó Valkón, főúton, 70 nm-es
(melléképületek, borospince) családi
ház 1000 nm-es telken, + 1700 nm
kapcsolt kert. Ir.ár: 7,5 + 1 M Ft. Tel:
+36-20-572-1915
* Palotakerten földszinti 1 szoba
összkomfortos, felújított, berendezett
40 nm-es lakás eladó. Tel: +36-309446-816

ALBÉRLET KIADÓ
* János utcai lakásba keresek lány
társbérlőt. Érd: 30-393-6052
* Gödöllőn a központban 61 nm-es,
2+fél szobás, ill. 2 szobás, teljesen
felújított és átalakított, I. emeleti erkélyes lakások KIADÓK, (pincével, tárolóval bútorozva vagy bútorozatlanul).
Érd: 28/411-086; 0620/9194-870
* Gödöllőn társasházi I. emeleti 2
szobás lakás egyik külön bejáratú,
bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet
szolgáltatással
TÁRSBÉRLETBE
KIADÓ. Azonnal költözhető, csak nem
dohányzó személy részére. Egy havi
kaució szükséges Ár: 30.000 Ft + a
rezsi fele. Érd: 70/318-2127
*
Gödöllőn szoba fürdőszobával
kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Kiadó a János utcában 2 szobás,
konvektoros, erkélyes, bútorozatlan
lakás. 49eFt/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. +36-70-517-1370
* 1 szobás összkomfortos házrész
külön bejárattal kiadó. 36 ezer +
rezsi. Érd: +36-70-426-1201
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* CSALÁDI HÁZ KIADÓ AZ EGYETEM
KÖZELÉBEN február 1-től. 3 szoba, 2
fürdő, nappali, ebédlő, kocsi beálló.
Érd: +36-20-444-0371

Gödöllői Szolgálat
* Gödöllői tavak mellett kétszobás
családi ház hosszú távra kiadó. Érd
+36-30-213-4882

* LAKÁS KIADÓ A REMSEY körúton. 3. emeleti, vízórás, 1+2 félszobás. Kaució szükséges. Tel:
+36-20-444-0371

* KAZINCZY krt. 2 szobás, gázkonvektoros, bútorozott, erkélyes LAKÁS
KIADÓ. Kaució szükséges. Ugyanitt
MATEMATIKA
KORREPETÁLÁST
VÁLLALOK. Tel: +36-30-609-8707

* Gödöllő központjában János u. elején 1 szobás lakás kiadó. (Egyedi
fűtés, villany- vízmérők, kábeltévé.)
Busz pu. HÉV 5 percre. 1 havi kaució
szükséges. Tel: +36-30-25-24-929

* Szent János utcában 1 szobás,
gázfűtéses, erkélyes, bútorozott
lakás február 1.-től hosszútávra
kiadó. 50 ezer Ft + rezsi. Érd: +36-1217-8008 du. 5 óra után.

* Gödöllőn, Palotakerten felújított,
két szobás, klímás, szabályozható
fűtésű lakás hosszútávra kiadó.
45.000 Ft + rezsi + kaució. Tel. +3620-380-1994

* Gödöllő Központjában a Kossuth L.
utcában 62 nm-es, 2 szobás, bútorozott lakás hosszútávra február 1.-től
kiadó! 55.000 Ft /hó + rezsi + 1 havi
kaució. Érd: +36-30-6276-133

* Gödöllőn a Kör utcában egy szobás
lakás kiadó. Tel: +36-28-411-938

* Kiadó Gödöllőn palotakerti 44 nmes, 1,5 szobás, szabályozható fűtéses, bútorozott lakás. Bérleti díj:
50.000 Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: +36-20-3273-972

* REMSEY KRT. 2. emeleti, bútorozott, 2 szobás, vízórás, távfűtéses
lakás kiadó: 55 ezer Ft + rezsi + 2
havi kaució. Ugyanott mélygarázsban
garázs kiadó. 15 ezer Ft/hó. Tel: +3630-900-6421
* Kiadó Gödöllőn különálló épületben szoba, konyha, fürdőszoba
bútorozva. 40.000 Ft + rezsi + kaució. Érd: +36-20-253-4344
* Gödöllőn az egyetemtől 5 percre
különálló kertes házban frissen felújított 2 szobás lakás kiadó. Kábeltévé,
Internet használattal 56.000,-/hó +2
havi kaució. Tel: +36-20-3515-292
* Gödöllőn Szt. János utcában 30
nm-es bútorozott lakás hosszútávra
kiadó. Kaució szükséges. Tel: +3630-252-4674
* Másfélszobás, gázkonvektoros,
egyedi vízórás lakás alacsony rezsivel
kiadó. Februári költözés. Érd: +3630-270-7119
* Gödöllő központjában kétszobás
lakás olcsón kiadó. Tel: +36 (20)
436-2001
*
GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN
MÁSFÉL SZOBÁS LAKÁS februártól
kiadó, bútorozva vagy bútorozatlanul.
Tel: +36-70-640-0656
* Gödöllő központjában elegáns 1.
em. padlástéri külön bejáratú, egyedi
fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondicionált, részben bútorozott lakás
90.000 Ft +rezsért kiadó. Irodának is.
+36-30-231-6448, +36-30-9617-621
* Gödöllő központjában 3 szobás
földszinti, utcai bejáratú lakás egyedi
fűtéssel 80e Ft/hó irodának is kiadó.
+36-30-9617-621
* Gödöllőn a Thököly I. utcában,
csendes környezetben 90 nm-es
családi ház gondozott kerttel kiadó
március 1.-től. Kaució nem szükséges. Tel. +36-20-3141-725
* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás
bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+3620-3539492
* Városközpontban külön bejáratú
szoba fürdőszoba használattal kiadó.
Tel.: +36-70-701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es
lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.:
+36-20-479-4650

* Családi ház kiadó Gödöllő, Rákóczi
u. 3.: 80.000 Ft /hó (két és fél havi
letéttel) plusz rezsi. Érd: Gödöllő,
Árpád u. 4.
* Gödöllő központjában 2 szobás
összkomfortos felújított lakás kiadó.
Azonnali beköltözéssel. Tel: +36-20935-4324
* Dózsa György utcában 3 szobás,
bútorozatlan, egyedi fűtésű, vízórás,
1.em. lakás hosszútávra kiadó. A ház
mögött zárt parkolóval! Tel: +36 (70)
283-1187
* GÖDÖLLŐN KIADÓ TÉLIESÍTETT
FAHÁZ, ÖSSZKOMFORTOS. Érd: +3630-650-2194, +36-30-488-7674
* A városközpontban szoba kiadó
nemdohányzó fiatal hölgy részére.
Tel: +36-70-502-3393
* Gödöllőn különálló, összkomfortos
35 nm-es családi házrész olcsón
kiadó! Belvároshoz közel, jó tömegközlekedéssel. Tel: +36-70-613-8241
*
Gödöllő központjában (OTP
épület), VII. em. 44 nm-es, 2 szobás,
csendes, a belső udvarra néző lakás
teljesen
felújítva,
bútorozva,
gépesítve, klimatizálva hosszútávra
kiadó. 50 E Ft/hó +rezsi. +36-70375-7500
* Gödöllőn, központi csendes helyen
2 szobás, konvektoros, vízórás,
redőnyös, jó állapotú lakás konyhabútorral és egyéb bútorokkal hosszabb
távra kiadó. Tel: +36-28-421-619
* Gödöllőn vonatállomástól 2 percre
családi házban külön bejárattal 1
szoba összkomfortos házrész teljesen berendezve kábeltévével, kocsi
beállási lehetőséggel 30e + 20e
rezsiért kiadó. +36-20-9150-341

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllő központjában 90nm-es
üzlethelyiség kedvező áron kiadó.
Tel.: 20/9421-768
* Gödöllő belvárosában 15m2-es irodahelyiség kiadó. Tel.: 70/635-45- 95
* Gödöllő belvárosában 40m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 70/635-45- 95

* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-6080-100 m2-es, legjobb helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes
házban, klímával. Nettó ár:1.200,-Ft 2.500,-Ft/m2 Major Zoltán +3670/7733-222-www.perfektotthon.hu
*
Gödöllőn üzlethelyiség, raktár,
garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő belvárosában a Petőfi
téren, új építésű, 52 nm-es riasztós,
légkondícionált üzlethelyiség kiadó.
Kiváló irodának is! Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.
* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utca 52ben, az Ambrus körútra nyíló garázs
eladó. Iá.: 1.8 mFt. Tel.: 30/336-2683.

* Gödöllő, Petőfi tér 11-ben 30 nm
helyiség kiadó. Üzletnek és irodának
is megfelel. Tel: +36-30-346-5408
* Gödöllőn, jól működő üzletsoron,
városközpontban üzlethelyiség tulajdonostól eladó. Nagy gyalogosforgalom,
ingyenes parkoló! Tel: +36-20-9572-371
* Gödöllő központjában, a Petőfi
udvarban 54 nm-es üzlet kiadó. Érd:
+36-70-535-4474
* Gödöllőn az Ádám utcában 2 helyiségből álló, volt autómosó bármilyen
célra kiadó. Tel. +36-28-415-664
* KIADÓ v. ELADÓ Gödöllőn, egy telken
lévő 130 nm-es épület raktárnak vagy
műhelynek, valamint 140 nm-es ház
irodának v. lakásnak. Ár megegyezés
szerint. Tel: +36-20-432-1572
* Gödöllőn központhoz közel TVVIDEÓ Szerviz (50 nm) nagy
ügyfélkörrel kiadó, tevékenység megtartásával. Tel: +36-30-9009-112
* Gödöllőn Szőlő utcában irodának
is alkalmas üzlethelyiség kiadó, 50
nm. Tel: +36-30-9967-546
* Kertes háznál GARÁZS KIADÓ.
(Raktározás céljára is.) Tel: +36-28418-204
* Gödöllő belvárosában, legfrekventáltabb
helyen,
főútvonalon
bevezetett cipőüzlet igényes árukészlettel átadó. Horváth Éva: +36-20972-9247
* Kiadó! Petőfi térre néző 30 nm-es
üzlethelyiség. Tel: +36-20-480-7698
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:

* A Kertvárosban gyönyörűen
parkosított saroktelken 180 nm-es,
nappali+3 szobás, igényes családi
ház garázzsal, szaunával, jakuzzival
eladó. A telken egy 1 szobás önálló
lakrész is található. Irányár: 64,9 mFt.
* A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
* A Kertvárosban, csendes utcában,
852 nm-es telken, most épülő, nappali+3 szobás, 136 nm-es, egyszintes
családi ház 70 %-os készültségben
eladó. Iá: 25 mFt.
* A Kertvárosban, pár percre a
központtól, 10 éve épült, 250 nm-es
lakóterületű, dupla garázsos családi
ház (tágas terekkel, szoláriummal,
szaunával, nagy teraszokkal) eladó.
Iá: 55 mFt.

* Marika- telepen, 2002-ben teljesen
felújított, kétszintes, 5 szobás családi
ház, 1170 nm-es telken, csendes
környezetben, erdők közelében.
Irányár: 30 mFt.
* A Nagyfenyvesben 1993- ban épült,
120 nm-es, nappali +3 szobás földszintes családi ház 800 nm-es parkosított telken (garázs, hatalmas terasz,
kültéri medence) eladó. Iár: 39,5 mFt.
* A Nagyfenyvesben, 1993-ban
épült,120 nm-es, földszintes, nappali+3 szobás családi ház 800 nm-es
telken garázzsal, terasszal, kültéri
medencével eladó. Iá.: 47 mFt.
* A Nagyfenyvesben 174 nm-es, nappali +4 szobás, garázsos, 3 szintes
családi ház 900 nm-es, panorámás
telken eladó. Irányár: 27 mFt.
* Máriabesnyőn, szépen parkosított
1030 nm-es telken nappali+ 5
szobás, háromszintes családi ház,
dupla garázzsal, tárolókkal, pincével
eladó. Irányár: 39 mFt.
* Máriabesnyőn kétgenerációs, 150
nm-es, 2 szintes családi ház, 378
nm-es telken (kiváló közlekedéssel),
garázzsal eladó. Irányár: 25 mFt.
* A Fenyvesben 670 nm-es telken új
építésű, 140 nm-es, nappali +3 szobás, családi ház eladó. Iár: 35,9 mFt.
* Az Öreghegyi úton 1652 nm-es,
panorámás telken, 2 szintes, 250
nm-es, felújítandó családi ház eladó.
Irányár: 27,5 mFt.
* Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken
160 nm-es, nappali + 3 szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Beépített
konyhabútor, dupla garázs, mosókonyha, szauna. Irányár: 27,8 mFt.
* A Peresben nappali+ 3 szobás, 130
nm-es, 3 szintes családi ház garázzsal, hatalmas pincével, kiváló
közlekedéssel
(két
generáció
számára is alkalmas) 669 nm-es
telken eladó. Iá: 35 mFt.
* A Blahán, 383 nm-es telken 225
nm-es, kétszintes, két külön lakásból
álló, külön bejáratú családi ház eladó.
Iá.: 24,8 mFt.
* A Blahán, 2 szobás, 60 nm-es
téglaház 852 nm-es saroktelken
eladó. Csereként egyedi fűtésű lakást
beszámítanak. Irányár:16,5 mFt.
* A Királytelepen 1 szobás 55 nm-es
házrész, 300 nm-es telekkel eladó.
Irányár:8,5 mFt.
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*
Gödöllői
Exkluzív
Szépségszalonban fodrászszékek
kiadók.
Műköröm
manikűrpedikűrnek helyiség kiadó ill. várjuk
fogyasztógéppel rendelkező masszőr
jelentkezését is korrekt árak mellett!
Erika: +36-30-247-6718
*
GÖDÖLLŐI PIZZÉRIÁBA NŐI
FELSZOLGÁLÓT
KERESEK.
(Gyakorlott felszolgáló előny.) Tel:
+36-70-418-5770

* Megbízható hölgy takarítást vállal.
Gépkocsival rendelkezik. Tel: +36-30437-1629

* Személyiaszisztens jelentkezését
várjuk, számítógépes és angol
nyelvtudással. Fényképes önéletrajzát a masterkool@freemail.hu email címre várjuk.
*
Részmunkaidős munkatársat
keresünk gödöllői munkahelyre
könyvelői, adminisztrációs feladatokra. Fényképes önéletrajzot fizetési
igény megjelölésével az alábbi e-mail
címre kérjük: adoinfo@invitel.hu
* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST,
MASSZŐRT KERESEK. Érd: +36-30989-3652
* Hatvani üzemanyag töltőállomásra
(M3 autópályánál) NEM DOHÁNYZÓ
munkatársak jelentkezését a +36-28513-115 telefonszámon várjuk.

* A turai Tamás Patika gyógyszerész
és
szakasszisztens
munkatársat
keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos
munkahét,
ügyelet
nincs.
Tel.:
70/381-5973.

*
FODRÁSZOKAT KERESÜNK!
Megújuló, 10 éve működő szépségszalonba, váltott műszakba, kedvező feltételekkel, lelkes, ügyes
munkatársakat várunk. Az üzlet teljes
körű szolgáltatást biztosít. Tel: +3630-984-5640
* 8 és 11 éves gyermekeim mellé
KERESEK heti 1-2 alkalomra megbízható ANGOLTANÁRT, aki házhoz
jön. Tel: +36-30-6455-659

* Pedagógiailag/ gyermeklélektanilag képzett babyszittert keresek
Szadára 2,5 éves babucim mellé.
Nem baj, ha idegen anyanyelvű (sőt!)
és ha férfi. 06 70 7789478

*
Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruházba 35 év alatti férfi eladót
keresünk. Az önéletrajzokat az
agrosol@invitel.hu címre, illetve a 0628/545-506 faxszámra várjuk.

* Sörözőbe eladót keresünk Pomáz,
Szentendre, Csobánka ill. a Pilis
környékéről. Tel: +36-70-333-8536

* Ingatlan értékesítő kollégákat
keresünk Gödöllőn és környékén.
Középfokú végzettség, pozitív beállítottság, kiváló kapcsolatteremtő
készség – rendszeres képzések,
kiemelkedő jutalékrendszer, sikeres
csapat. Levendula ingatlan +36-30242-3669, +36-30-754-7434
* GAZDASÁGI ügyintézőt keresünk!
Piacképes fizetés, ingyenes nyelvtanulás, egyéb juttatások. Elvárásaink: szakirányú végzettség és munkatapasztalat, biztos word és excel használat,
angol nyelvtudás. Jelentkezés: emailen
(info@ili.hu) önéletrajz, ajánlólevél előző
munkáltatótól, végzettséget igazoló
okmányok. I.L.I. Kft, Gödöllő, Kőrösfői 2.

* Keresek Gödöllő területére hírlapkézbesítőket hajnali 4 órás kezdéssel. Max. 3 órás munka. Bérezés megegyezés szerint. Tel: +36-20-5153299
* Az Egyesített Szociális Intézmény
(Gödöllő, Ady E. stny. 56.) házi gondozónői munkakörbe 1 fő szakképzett munkatársat keres. Érdeklődni a fenti címen a vezető gondozónőnél. Tel: +36-28-512-375/115
mellék.
* Gödöllői fitnessklub szakképzett
fitness oktatókat (pilates, aerobik
stb.) keres óraadóként. Jelentkezés:
www.biofitcenter.hu
* Gödöllői fitnessklub standard táncok oktatásához oktatót keres
óraadóként.
Jelentkezés:
www.biofitcenter.hu
* Aktív frissnyugdíjas férfit keresünk
Akkumulátor szaküzletbe eladónak
Gödöllőn. Műszaki gyakorlattal és
jogosítvánnyal rendelkezők előnyben.
Képzést biztosítunk. Érd: 17h után
+36-20-9458-766
*
Cégünk keres targoncásokat
(számítógép ismeret és raktárosi
gyakorlat előny) ill. villanyszerelőket.
Kiemelt bérezés. Tel. 10-16 óráig:
+36-70-542-2385, +36-20-49-23044, femasystemkft@freemail.hu
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* Jövedelem kiegészítési lehetőség!
KERESÜNK kiváló kommunikációs
készséggel – agilis értékesítési,
üzletépítési
munkatársakat.
Továbbképzési lehetőség biztosított.
Hívj bátran! Tel: +36-70-389-3284

Gödöllői Szolgálat
*
Adótanácsadást, könyvelést,
bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel: +36-28407-122.

*
Gödöllői SHELL Töltőállomás
kereskedelmi végzettséggel SHOP
ELADÓT KERES. Jelentkezni személyesen lehet.

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: +36-28-511-366, +36-20-5562653, E-mail:info@ili.hu

SZOLGÁLTATÁS

*
ASZTALOS
MUNKÁK,
RESTAURÁLÁS, BÚTORJAVÍTÁS ÉS
KÉSZÍTÉS. Tel: +36-70-533-5859
*
KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok
javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu
Tel: +36-28-486-029, +36-70-384-8711

*
PEDIKŰR, MANIKŰR AZ ÖN
OTTHONÁBAN! Hívjon, ha tyúkszeme
van, vagy bőrkeményedéstől fáj a
lába, ha a körme ápolásra szorul,
rendbe teszem! Ajándék kéz- és talpmasszírozást adok minden kedves
vendégemnek! Érd.: 30-851-8763
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni
vállalkozók,kis- és középvállalkozások részére.Ezen kívül Könyvvizsgálat,cégalapítás, adótanácsadás.
JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán belül. Telefon: +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap
és ünnepnapokon is. T: +36-20-4117473 Köszönjük bizalmát!
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű
villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. +36-209370-199
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos
dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok,
mosdók,
mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2 órán belül. +36-209-177-555
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés,
dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás:
+36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu

*
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés,
régi
rendszerek,
fürdőszobák
felújítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: +36-209527-289, +36 (28) 476-229
* NŐGYÓGYÁSZATI magánrendelés,
felnőtt és gyermek ultrahang, biorezonancia kezelések. Várjuk szeretettel: Santemed klinika Gödöllő,
Remsey krt. 21. (Posta mögött.) Tel:
+36 (28) 516-530
* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes,
megbízható.
Női
hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás:
700 Ft. Gyermek hajvágás: 500 Ft.
Hívjon bizalommal! +36-70-280-2276
* Februári akciónk! Teljes TEST
MASSZÁZS-hoz ajándékba adunk fülbelövést
fülbevalóval
vagy
1
hajszárítást. Érd: +36-30-496-3172
* Alakformáló torna gyesen lévő
anyukáknak a Bio-Fit Centerben hétfőn, szerdán 8-9 óra között. A
foglalkozások alatt a gyermekek is
bent lehetnek az anyukával. Gödöllő,
Állomás út 1-2/A (a vasútállomás
közelében).
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A repülő sült galamb
Terülj, terülj asztalkám!
A mesében olvastunk róla, no meg a gyermekek álma. Az azonnal teljesülő kívánság,
mikor nem kell érte dolgozni, sütni főzni,
kívánságra elénk kerül az étel. Manapság egyre
több az instant igény kielégítése. Elég a kávéport feloldani forró vízben, az automatán megnyomni egy gombot, s ott a szendvics. Olyan,
mint a mesében. Olyan, mint. De azért ez nem
terülj, terülj asztalkám. Bár igaz, elég egy telefon, s jön a pizza, hot dog. Olyan, mint a meleg
konyha. De mégsem az. Általában nem túl
igényes és szükkörü a rendelhető ételek
választéka.
Olyan, ami egy kis konyhában gyorsan elkészíthető. Sokszor jól is esik várakozás nélkül,
azonnal csillapítani éhünket.
A titok a kényelemben van. Ha egyszer
valakinek volt már birtokában teljesen automatizált autó, nem fog mégegyszer olyat vásárolni, amelynek az ablakát kurblival kell lehúzni.
Szeretjük kényeztetni magunkat, s a terülj,
terülj asztalkám ezt teszi. Nem kell főzni,
mosogatni, egyszer csak ott van, s azt veszünk
le róla, amit kívánunk.

2010. február 3.
* Ingyenes NYÍLT NAP a Bio-Fit
Centerben. (Gödöllő, Állomás út 12/a) 2010. február 6. (szombat).
Programbeosztás megtekinthető:
www.biofitcenter.hu

*
Szobafestés,
mázolás,
tapétázás, külső színezés, minden,
ami
festőmunka,
garanciával.
Gipszkar tonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36-30-386-4456

* HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Régi és új
hűtőgépek
javítását
vállalom!
Bármilyen hűtőgépekkel kapcsolatos problémájának megoldásában
örömmel segítek Önnek. Forduljon
hozzám bizalommal! HÉTVÉGÉN IS!
Tel: +36-30-273-9143

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés). Vállalunk
mindennemű
építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható
munka.
Ingyenes
árajánlat
felmérés alapján. Tel: +36-204359-650

* Gyógy pedikűr: vastag gombás
benőtt köröm, tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés
szakszerű
kezelése, ápolása. Talp masszázs.
28 év szakmai háttér. Óvakodj a
feketén
dolgozó
kontároktól!
Bárándi József (20) 532-7275
* Számítógépes problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +36-30333-9201
* KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS,
földmunkák – tereprendezés, pince
kiszedés, alapásás, mindenféle földmunka, termőföld, töltőföld eladás,
szállítás. Tel: +36-30-588-9219
* GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS! Csöpögés, szivárgás, dugulás elhárítás.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Hívjon
bizalommal: +36-30-472-0974
*
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, BURKOLÁST, LAMINÁLT
PADLÓ LERAKÁSÁT, kisebb munkákat is
VÁLLALUNK, gipszkartonozás, kerítésfelújítás. T: +36-70-338-3639.

Ezt az igényt szeretnénk kielégíteni, jó
vendéglátós módjára. Elég a telefont felemelni,
s bemondani a kívánságot. Mi frissen sütjük, s
amint készen van, rögtön szállítjuk. Gödöllőn
ez 5-10 percen belül megoldható, az ételek csomagolása őrzi a meleget.
A napi menün túl, szinte a teljes étlapunk alkalmas erre, van azonban néhány, amit nem ajánlunk kiszállításra. A vastag szelet bélszínnek
minősége csökken, s a hasábburgonya
(pommes frites) is elveszíti ropogósságát. A
cipót és a hagymalevest egymástól elválasztva
kell kivinni, hogy ropogós maradjon a végére a
cipó, s elmondhassuk: huncut, aki meg nem
eszi a tányérját!
Ajánlható viszont félszáz egyéb étel, pacaltól a
rafinált ragukon át a pecsenyéken keresztül, a
töltött sültekig! A desszertek is jól viselik a
szállítást, még a sült fagyira sem érkezett
panasz – pedig az épp az ajánlható határán van.
Kényeztessék hát magukat, megérdemlik!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu







Ízelítƅrendelhetƅételeinkbƅl:

Trikolor,aszaltparadicsommal,fokhagymásparajjal
göngyöltjércemell,parajosgnocciͲval

1.590Ft
Rostonsültpulykamellbaconnal,juhtúróval,
sajttalrápirítva,steakburgonyával 

1.650Ft
Vasaltfilézetttandooricsirkecombpároltrizzsel,
frissfƾszeres,sütƅtökhasábokkal 

1.450Ft
Borzasbordasteakburgonyával,frisssalátával 1.650Ft
Vaslaponsültsertésbordabaconszalonnás
gyöngyhagymásraguval



1.650Ft
Harcsapaprikástúróscsuszával


2.000Ft
Tejszínesbaconszalonnás,póréhagymásgnocci 1.000Ft
Pennearabiata(fokhagymás,paradicsomos,chilis)900Ft
Túróssmarniszederöntettel 


590Ft
Somlóigaluska 




550Ft


Teljesválasztékunkrólkérjenszóróanyagot,
vagymegtekintheti
awww.fagyongyetterem.huweblapon!

* PARKÉPÍTÉST, KERTRENDEZÉST
JUTÁNYOS ÁRON VÁLLALUNK. Érd:
+36-20-545-7747
* PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.

*
Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: +3620-2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tar tályok javításacseréje, csőtörés javítása, vízfűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti
munkákat vállalok rövid határidőn
belül. Tel: +36-70-944-2377
*
Szobafestés,
mázolás,
tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: +36-20-9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: +36 20220-62-98
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését.
Érd.: 30/851-8763.

OKTATÁS
* TOP-TAN: Német és angol középfokú nyelvvizsgára, érettségire
felkészítő
tanfolyam
indul,
egyeztetett
óraszámban
és
időpontban,
februárban.
Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16.
4.
15.
www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: +36-28-423744, mobil: +36-30-224-75-63.

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVOKTATÁS. IRATKOZZ
FEBRUÁR 15-IG 10% KEDVEZMÉNNYEL, 26 100 FORINTÉRT. ÁLTALÁNOS
NYELVTANFOLYAMOK, NYELVVIZSGA
ÉS ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐK, KOMMUNIKÁCIÓS TANFOLYAMOK. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - 06 20 216
62 40 - WWW.STUDIOONLINE.HU
* TOP-TAN: Korrepetálás, érettségire, magántanulók vizsgára való
felkészítése matematika, fizika,
kémia +36-30-908-4130, angol
(+36-30-372-20-26) és német (0620-537-42-78)
tantárgyakból.
MAGÁN TANULÓSZOBA 5-10. osztályosoknak. További információk:
+36-28-423-744.
* Egy életen át tanulunk, de nem
mindegy hogyan. A tanulás öröm is
lehet! Próbálja ki! Tel. +36-28-415998, +36-20-388-4953
*
ANGOL, NÉMET, FRANCIA ,
SPANYOL, OLASZ nyelvtanfolyamok
MINDEN
SZINTEN ,
diplomás
tanárokkal felnőttek és gyerekek
részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői
2. Tel: +36-28-511-366, +36-2O543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik
legrégebbi és legjobb nyelviskolája,
a
Nyelviskolák
Szakmai
Egyesülete által is A JÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL
és OROSZ nyelvtanfolyamokat
kínál, anyanyelvi tanárokkal is, az
alapfoktól felsőfokig, 4-6 fős csopor tokban. Felkészítés vizsgákra
(TELC, ECL, Euro, Origo), érettségire, felvételire, munkavállalásra.
mencelus01@yahoo.com , Tel: +3670-219-3689
* Angol-német szakos tanár 20 év
gyakorlattal óraadást és szakfordítást vállal kezdőtől a felsőfokú
nyelvvizsgáig. Business English,
Zöld út, TELC, stb. Számlával. Tel:
+36-20-435-9622
*
MATEMATIKA korrepetálást,
érettségire való felkészítést vállal
gödöllői
tapasztalt
tanár.
Egyetemistáknak is segítek! Tel.
+36-20-380-2268 du, este hívható!
* ANGOL és NÉMET nyelvoktatás,
korrepetálás,
nyelvvizsgára
felkészítés. Első óra ingyen!
További kedvezmények! Érd: +3620-268-4064, +36-20-230-6250
*
HAS TÁNCOK TATÁS a BIO-FIT
Centerben (Gödöllő, Állomás út 2.)
Kezdő: hétfő 19 óra. Haladó:
csütör tök 19 óra. +36-20-3549293 NYÍLT NAP február 6. 11 óra.
* ANGOL nyelvből gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgára egyéni és
kiscsoportos felkészítést vállalok.
Tel: +36-70-269-3557

2010. február 3.
*
Shanti Jógastúdió: JÓGA ,
hastánc, Wia-tánc, Pilates! KIT
Intimtorna
tanfolyam
márc.
13/20! Hoppál Bori előadások!
Csakrameditációk! Asszertív kommunikációs tréning márc. 6.!
Selyemfestő tanfolyam febr. 14.!
Nyílt
nap
febr.
28.!
www.shantijogastudio.hu Várunk
szeretettel!

ADÁS ~ VÉTEL
* Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra
160x100cm, 280cm re bővíthető,
8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél
szófa 120 ezer Ft. Tel.: 30/6199399
* Eladó 1 db gyermek íróasztal
görgős székkel 12.000,- 1 db rattan fotel 5.000,- Ft, 1db 2 személyes fenyőfa francia ágy, matraccal 25.000Ft. Tel.: 30/6342-172.
* Eladó Playstation 2 játékgép.
Garanciális! 2 db. joystickkal, egy
8 MB-os memoriakártyával és 4
db. eredeti játékkal. Tel.: 20/5551829.
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket,
papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36-28-412-230
* TÜZIFA ELADÓ. Tel: +36-209611-688
* Eladó jó állapotban lévő három
részes krémszínű bőr ülőgarnitúra 60.000 Ft-ért. Érd: +36-20293-8819

Gödöllői Szolgálat

* 45 éves, csinos, fiatalos külsejű, vidám természetű, életrevaló
nő keresi hasonló tulajdonságokkal rendelkező párját. Tel.
+36-20-406-2952 (20h után)

EGYÉB
* AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L. utcában. 1,5 MFt. Major
Zoltán 0670/77-33-222 Gödöllő,
Kossuth
L.
u.
34.
www.perfektotthon.hu
* Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit.
Tel.: 20/9455-583.
* Alakformáló torna gyesen lévő
anyukáknak a Bio-Fit Centerben
hétfőn, szerdán 8-9 óra között. A
foglalkozások alatt a gyermekek
is bent lehetnek az anyukával.
Gödöllő, Állomás út 1-2/A (a
vasútállomás közelében).

* KIRÁNDULÁS A Nyugdíjasok
Egyesülete szervezésében kirándulás Erdélybe, Kalotaszeg és
kör-nyékére. 2010. április 7.-10.ig. Megbeszélés és jelentkezés:

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

febr. 10-én 16: 30-kor a Petőfi
Iskola Munkácsy úti épületében.
Szatmáry Béláné

* AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz
szaküzletünkben
vagy
kiszállítással.
Szolgáltatásaink:
beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben)
+36-20-94-58-766

NonnezoshiKőszivárvány

*
Kedves
Társkeresők!
Szeretettel várom minden társra,
párkapcsolatra vágyók érdeklődését!
Segítek
bizalmas,
személyre szabott közvetítésemmel. Bejelentkezés: +36-20-9674009, +36-30-228-4096

* Eladó Generál Forst tip.160L
kombi hűtő 25.000Ft, JVC SRX
5062 tip. házimozi erősítő
30.000Ft, fekete vitrines T V Hifi
állvány 15.000Ft. +36-70-4522530

* SUZUKI SWIFT 2008-as 1300
km-rel hitel átvállalással eladó
(22.000 Ft fix/hó). Tel: +36-30201-7329

Utazni jó! Különleges világunk

TÁRSKERESŐ

* Ingyenes NYÍLT NAP a Bio-Fit
Centerben. (Gödöllő, Állomás út 12/a) 2010. február 6. (szombat).
Programbeosztás megtekinthető:
www.biofitcenter.hu

* 2010. február 6-án, szombaton
21 órától KARAOKE buli a
Hamvayban! Magyar és külföldi
slágerekkel, italakciókkal várunk
minden
érdeklődőt!
Belépés
ingyenes!
* ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es
80-120 Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel
F. u. 1. Tel: +36-28-411-298, +3620-4359-650
*
FÜSTÖLÉST
VÁLLALOK
GARANCIÁVAL! Tel: +36-30-811-9747
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Herbária Szaküzlet, TESCO GödöllĞ
T: 28/414-281 Ny: H-Szo 9-20 V:9-19

Az USA Utah államának déli részén élő
navaho indiánok szent helyként tisztelik
- a természet egyik legnagyobb csodájaként számon tartott - Szivárvány hídat,
mely a Bridge Creek elnevezésű kis
patakon átívelő, időjárás által megformált homokkő képződmény.
Méreteit tekintve is lenyűgöző látvány,
hiszen 94 méter hosszan ível egy 85
méter széles kanyon felett, alapjától a
boltív tetejéig pedig 88 méter magas,
vagyis a Parlamentünk épülete is elférne
alatta. Vastagsága 13, szélessége pedig
kb. 10 m, így akár egy kétsávos utat
lehetne építeni rajta.
A sziklaív nem csupán alakjában, hanem
színeiben is a szivárvány hű mása. A
ragyogó kék ég alatt a rózsaszínű
homokkő sötét levendulaszínt ölt, a késő
délutáni nap fénye pedig rozsdavörös és
barna csíkokkal díszíti.
A navaho indiánok a hidat nonnezoshinak,
azaz kőszivárványnak nevezik, s a
régészeti leletek tanúsága szerint valaha
kultikus szerepe lehetett a törzs életében.
Utah államban százával található hasonló
homokkő sziklaív, melyek nagyrésze a
szivárvány hídtól kb. 300-km-re található
Arches Nemzeti Park területén fekszik.
A vidék éghajlata az élővilág számára igen
kedvezőtlen, évente alig 250 mm csapadék
esik, a hőmérséklet télen fagypont alá süllyed, nyáron viszont elérheti 38 ˚C-t, sőt a
sziklák még 60-70 ˚C-ra is felmelegednek.
A hűvösebb és nyirkos helyeken mégis
élnek orchideák és páfrányok.
A Szivárvány hidat 1910-ben védett természeti emlékké nyilvánították, de csak
1963-ban a Glen-kanyon gát megépítése
után vált könnyebben megközelíthetővé.
A
témáról
többet
megtudhat:
GT
www.sissytravel.hu oldalon.

2010. február 3.
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ÚJRA
SZÓL
A Trafo Club belépőjét nyerte: Lakatos Márton
(Rigó u. 4.), Seregélyes Mónika (Fenyves köz 23.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási nyerte: Nagy Zoltánné (Erzsébet királyné krt. 6.)
utalványát nyerte: Csorba Ferencné (Mandula u. A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kozák Lászlóné (Nagy S. köz 1.)
4.), Molnár Zsolt (Kertész köz 3.)

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2010. FEBRUÁR 10.

A MI
RÁDIÓNK
JÓGA OKTATÁS
valamint

GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEK TANFOLYAM !
(NAPFONAT ÉLETMÓDKLUB)

KEZDJ MOST ÚJ ÉLETET!
Csütörtökön 17.00–18.30-ig
a Megyeri Kerékpár tánctermében
Pénteken délután a Shanti Jógastúdióban
Tel:. +06-30-3383996

Mozgás!!!
A testi-lelki harmóniáért.
Moderntánc jellegű mozgástechnikai képzés
indul. Az órák, táncos előképzettséget nem
igényelnek. K e z d é s : 2010. február, szombatonként 10 órától. O k t a t ó : Hegedűs Tamás.
Hely: Láng fitness stúdió (www.langfitness.hu)
Gödöllő, Dózsa György út 35.
Tel.: +36-70-3813159

