
A gödöllői Polgármesteri Hivatal
dísztermében megtartott rendezvé-
nyen Gémesi György ismertette a
projektet. Mint elmondta, a program
célja az értékteremtés és az értékmeg-
őrzés mellett a gazdasági fejlesztés.
Szólt arról, hogy az előkészítésbe a
szakemberek mellett bevonták a la-
kosságot is. Ennek köszönhetően
több, a civilek által javasolt elemet is
beépítettek a programba. Így például
nagyobb hangsúlyt helyeztek a sze-
cessziós motívumok megjelenítésére.
Ez megjelenik majd többek között ab-
ban is, hogy a világítást negyvenhat
darab szecessziós stílust idéző kan-
deláber biztosítja majd Gödöllő fő-
terén. 

Gémesi György meg-
köszönte Fogarasiné De-
ák Valéria országgyűlési
képviselőnek a pályázat
sikeréhez vezető együtt-
működést.

Példaértékűnek nevez-
te településünk pályázati szereplését
Steiner Pál, aki beszédében kijelen-
tette: Gödöllő, Pest megyében és a
közép-magyarországi régióban a leg-
sikeresebben pályázó város. Mint
mondta, ez azért is különösen nagy
eredmény, mert a gazdasági válság, és
az ország nehéz gazdasági helyzete
ellenére tud kiváló eredményeket fel-
mutatni. Méltatásában úgy fogalma-
zott, ezzel a fejlesztéssel Gödöllőn

egy olyan közösségi tér jön létre,
ahová nem csak szívesen mennek
majd az emberek, hanem erősíti majd
az itt élők identitását, a helyhez való
viszonyukat.

A pályázat eredetileg nyolc fő
pontból állt, a főtér rehabilitációját,
az ehhez kapcsolódó közmű áthelye-
zéseket, a Polgármesteri Hivatal fel-
újítását, az épület mögött úgynevezett
lemezes parkoló kialakítását, a Kos-

suth Lajos utca felújítását, lámpás
csomópont kialakítását, Művészetek
Háza (művelődési központ) külső-
belső felújítását, Hattyús-tó kialakítá-
sát és környezetének rendezését, a
Városi Piac emeletének átalakítását
valamint, mindezekhez kapcsolódóan
a mendzsment szervezet létrehozását
és a promóciót tartalmazta. A pályá-
zati igény 1,5 milliárd forint volt.

(folytatás a 3. oldalon)
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Rövidesen megkezdődnek a munkák

Aláírták a támogatási szerződést
Gödöllő önkormányzata, a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség „Pest megyei településközpontok fejlesztése,
integrált településfejlesztés Pest megyében” című pá-
lyázatán a „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése:
A városközpont arculatának és infrastruktúrájának in-
tegrált fejlesztése” című, módosított tartalmú pályáza-
tával 936 millió forint összeg támogatást nyert el. A tá-
mogatási szerződést február 5-én dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere, dr. Steiner Pál, a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, és dr.
Lukovich Tamás, a Pro Regio Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft. Ügyvezető igazgatója írta alá.
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Elfogadott költségvetés

Testületi ülés
Módosító javaslat nélkül, 16 igen
szavazattal, 7 tartózkodással el-
fogadta a képviselő-testület feb-
ruár 4-én Gödöllő 2010. évi költ-
ségvetését, amely a december-
ben jóváhagyott koncepció sze-
rint készült el.

A testületi ülést megelőző összevont bi-
zottsági ülésen mind a 8 állandó bizott-
ság támogatta az előterjesztést, öszzesen
4 tartózkodás mellett. A költségvetés le-
hetővé teszi a város biztonságos műkö-
dését. Az önkormányzat az elmúlt 2 év-
ben reformmal felérő költségvetési vál-
toztatásokat hajtott végre annak érdeké-
ben, hogy egyensúlyban tartsa a város
gazdálkodását, előteremtse a fejlődés és
fejlesztés forrásait, miközben a gazdasá-
gi válság, a kormányzati megszorítások,
az áfa emelése és az infláció ezen idő-
szak alatt közel 1 milliárd forinttal csök-
kentette a mozgásterét.

Gémesi György polgármester a költ-
ségvetési javaslat előterjesztője szóbeli
kiegészítésében elmondta, eredmény-
ként könyvelhető el, hogy nem lesz cso-
portos létszámleépítés az önkormányza-
ti dolgozók között. Egyes területeken
belső átcsoportosításokat kell végrehaj-
tani. Így oldják meg például azt, hogy az
épülő Zöld Óvodában többlet bérigény
nélkül elindulhasson a 2 új óvodai cso-
port. (folytatás a 2. oldalon)
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Jelen kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.
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(folytatás az 1. oldalról)

A város alkalmazottai számára egysé-
gesen 6000 forint/fő/hónap értékű
meleg étkezési utalványra terveztek
fedezetet. 
A korábban eldöntött fejlesztésekhez
szükséges önrész rendelkezésre áll, és
mintegy 200 millió forint fejlesztési
tartalékot is tartalmaz a költségvetés.
Útépítésekre a korábbinál kevesebb,
100 millió forint fordítható, de a bel-
területi utaknak már több mint a 90
százaléka elkészült. Járdaépítésre és
felújításra továbbra is 50 millió forin-
tos keret szolgál.

Az önkormányzat önként vállalt fe-
ladatként tartja fenn a Török Ignác
Gimnáziumot, a Montágh Imre Álta-
lános Iskolát és a Chopin Zeneiskolát.
Ezeket a szűkülő források ellenére
továbbra is finanszírozza, ugyanak-
kor érvényesíti a megtakarítási lehe-
tőségeket.   

A bevételeket elemezve Gémesi
György elmondta, hogy az önkor-
mányzat a múlt évinél nominálérték-
ben is 9 százalékkal kevesebb, 1 mil-
liárd 952 millió forint állami norma-
tív támogatást kap, s akkor még nem
beszéltünk az infláció és az áfa növe-
lés reálértéket csökkentő hatásáról. A
tervezett helyi iparűzési adó bevétel 1
milliárd 800 millió forint. A szolgál-
tatások díjait csak mérsékelten emeli
az önkormányzat. A helyi autóbusz-
közlekedést végző Volánbusz támo-
gatása az áfa emelés és az infláció
mértékével növekedik. 

Hentz Károly (MSZP) úgy véle-
kedett, elfogadható, hogy a város által
beadott pályázatokhoz szükséges ön-
részt részben külső forrásokból te-
remti elő az önkormányzat, de ha ez
hosszú távon folytatódik, akkor adós-
ságspirál alakulhat ki. Véleménye sze-
rint úgy tűnik, hogy a fejlesztések te-
rületén, mintha túlvállalta volna ma-
gát az önkormányzat.

Halász Levente (Gödöllői Lokál-
patrióta Klub) képviselőtársa vélemé-
nyére reagálva elmondta, éppen a
szocialisták nyolcévi kormányzásá-
nak a következménye az, hogy a helyi
bevételek emelkedése helyett a tele-
pülések hiteligénye nőtt meg. Artista-
mutatványra emlékeztet, hogy miköz-
ben települések sokasága jut csődhely-
zetbe, Gödöllő több területen hajt vég-
re jelentős fejlesztéseket.

Guba Lajos (Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub) elmondta, érzékenyen
érinti az önkormányzati intézmények
dolgozóit a bérek stagnálása és a jut-
tatások csökkenése. Külső forrást
keres minden intézmény, ezért pá-
lyáznak, ezért hozták létre az óvodai
és iskolai alapítványokat. A normatí-
vákat évről-évre csökkenti az állam.
Az intézmények működésére az ön-
kormányzati plusztámogatások nyúj-
tanak elegendő fedezetet. A kultúra, a
civil szervezetek és a Bursa Hungari-
ca pályázaton keresztül a felsőokta-
tásban tanuló gödöllőiek támogatá-
sára is számottevő forrásokat fordít a
képviselő-testület. Kedvezőnek látja
a soron következő nagyberuházáso-
kat is Gödöllő jövőjére vonatkozóan.

Zsókáné Mihala Éva (aki az ülé-
sen bejelentette, hogy kilépett a Fi-
deszből) rámutatott arra, hogy az ál-
lam mindinkább kivonul az önkor-
mányzatok támogatásából, viszont
egyre több feladatot testál rájuk. Ki-

tartó munka kellett ahhoz, hogy sike-
res pályázó legyen a város és ne hi-
ányozzon az önrész sem. Az önkor-
mányzat ezer közeljövőbeli gödöllői
munkahely létesítését segíti elő. Va-
jon tehet-e többet ennél a városban
élőkért?

Körösfői László (MSZP) kívána-
tos fejlesztéseket sorolt – a II. számú
rendelő épületének akadálymentesí-
tésétől a közvilágítás bővítéséig –, de
nem tette hozzá, mindehhez honnan
szerezzen pénzt az önkormányzat.
Nehezményezte, hogy miközben a
sportegyesületeknek többet kell fi-
zetniük az önkormányzati sportléte-
sítmények használatáért, a támogatá-
sukat szolgáló sportkeret összege
nem emelkedik. 

Pelyhe József (Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub) felhívta képviselőtársa fi-
gyelmét arra, hogy a változatlan
sportkeret előteremtése is fejtörést
okoz az önkormányzatnak. Részlete-
sen ismertette, miként szűntek meg
vagy csapódtak más normatívákhoz a
sportot támogató állami normatívák.
Hentz Károly hozzászólása kapcsán
pedig emlékeztetett rá: olyan fejlesz-
téseket tűzött ki célul az önkormány-
zat, amelyek támogatására pályázati
forrásokért lehetett versenybe szállni.
Ezekhez viszont önerőt kell felhal-
mozni. A fejlesztések egy része – pél-
dául a Művészetek Háza energiameg-
takarítást eredményező felújítása –
működési költségeket csökkent.

Négy évvel ezelőtt még az volt a
kifogás az önkormányzattal szemben,
hogy nem pályázik eleget, most pedig
az, hogy a nyertes pályázatokhoz sok
önerőre van szükség, állapította meg
a vitát összegezve Gémesi György,
majd elmondta, hogy az önkormány-
zat több mint 20 milliárd forintot érő
vagyona elegendő fedezetet nyújt a
kibocsátott kötvényekre. Az a jó va-
gyonhasznosítás, ha nem kótyave-
tyélik el a vagyont. Mert akinek vagyo-
na van, annak van pénze, hitele, s az
tudja megélni az önkormányzatiságot,
a helyi életviszonyok helyi alakításá-
nak lehetőségét. Gödöllőnek egyetlen
működési célra felvett hitele sincsen.
Az esetek 80-90 százalékában egy-
hangúlag elhatározott fejlesztések fi-
nanszírozására bevont források célja
pedig kettős: a működési költségeket
csökkentő és a város bevételeit nö-
velő beruházások megvalósítása. Az
előbbire jó példa a Művészetek Házá-
nak már említett felújítása és a nyílás-
zárók cseréje a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központban. Az utóbbira is
többet mondhatunk. Gödöllő idegen-
forgalmi vonzerejét, bevételszerző
képességét növeli a Főtér átalakítása,
a királyi váró felújítása, az Erzsébet
és az Alsópark szépítése. Minden eset-
ben érvényesül az a szempont, hogy a
fejlesztés nem okozhat működési
költségtöbbletet. Így történt ez Dam-
janich Általános Iskolában is, ahol a
régiek felújítása mellett új oktatási te-
reket hozott létre az önkormányzat. 

Gémesi György csodálkozott Hentz
Károly adósságspirállal kapcsolatos ál-
lításán, hiszen az önkormányzat általi
kötvénykibocsátást – ami a fejleszté-
sekhez szükséges önrészt biztosítja – az
MSZP és maga a képviselő is támogatta.
Befejezésül a polgármester leszögezte:
a költségvetés biztosítja, hogy legyen
kenyere az önkormányzati dolgozók-
nak, legyen fűtés az iskolákban, vi-

lágítás a városban, télen eltakarítsák a
havat, a közösen elhatározott fejleszté-
sek pedig megvalósuljanak.

Új Világfát álmodott a
művész 

A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal és két tartózkodással hozzá-
járult ahhoz, hogy az EGT/Norvég Fi-
nanszírozási Mechanizmusok pályá-
zat támogatásával az Alsópark terü-
letén az eredeti Világfa szellemiségét
hordozó új alkotás állítható fel. Az új
emlékmű létrehozására az eredeti Vi-
lágfa alkotója, Velekei József Lajos
szobrászművész jogosult. A felállítás-
ra vonatkozó döntés csak azután hajt-
ható végre, miután a Képző- és Ipar-
művészeti Lektorátus pozitív szakvé-
leménye elkészült és az abban foglal-
tak megvalósulását a tervek bizto-
sítják.

A Világfát 1992-ben állították fel
az Alsóparkban a szabadság szimbó-
lumaként, a magyar szabadságért éle-
tüket áldozó hősök emlékére. A 9,3
méter magas szobor állapota – az idő-
szakos kezelések és az 1998-as fel-
újítás ellenére – fokozatosan romlott,
a szárnyak 2008 augusztusában egy
nagy szélvihart követően letörtek.

A Világfa rekonstrukcióját az önkor-
mányzat fontos feladatának tartja, mivel
a szovjet csapatok 1991. júniusában tör-
ténő kivonulása óta minden év jú-
niusában a Magyar Szabadság Napján
országos hírű megemlékezés hely-
színe, arra emlékezve, hogy ötszáz
éve először nincsenek idegenek, meg-
szálló csapatok Magyarország terüle-
tén. A gödöllői Világfa országosan is-
mert szimbólummá vált. 

Míg a korábbi alkotás egy „karjait
széttáró ember” alakra emlékeztetett,
a mostani „egy felszálló madár” képét
igyekszik feleleveníteni. A Világfa 2
méter magas, hasáb alakú talapzaton
kap helyet, maga az alkotás 7 méter
magas, körülbelül 7 méter széles
szárny fesztávokkal. 

Az új emlékmű egyes részei cserél-
hetőek lesznek, az időjárás viszontag-
ságai ellen felületkezeléssel védekez-
nek és amennyire lehet, a szobor van-
dálbiztos kialakítást kap. 

A képviselő-testületi ülésen el-
hangzott, hogy az ízlések különböz-
nek és az is, hogy ízlésekről nem le-
het vitatkozni.

– Nem mi vagyunk a művészek –
szögezte le Gémesi György polgár-
mester. – Velekei József Lajos művé-
szetének a világfa motívum az egyik

ihletője. Ma már nem kérdéses, ami
annak idején vitákat gerjesztett, kételye-
ket keltett, hogy érdemes-e megünne-
pelni a Magyar Szabadság Napját.
Igen, szükség van erre a megemléke-
zésre. Az ünnepség szimbólumának

újraalkotását a Norvég Alap tá-
mogatja, az önkormányzatnak
nem kerül pénzébe.

A szavazás eredménye alap-
ján a művész is megkapta a tes-
tület bizalmát az új szobor ki-
alakítására. A másnap megtar-
tott előzetes szakvéleményezé-
sen a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus zsűrijének tetszését
ugyancsak elnyerte az 1:10
arányban bemutatott modell.  

Emelkedik a fizető
parkolóhelyek száma

Február 15-étől módosul az ön-
kormányzat parkolási rendele-
te. A változások érintik a vára-
kozási övezeteket és a várako-
zási díjat is. 
A felszíni parkolási díjak 5 szá-

zalékkal, 200 Ft/óráról 210 Ft/órára
növekednek – lényegében a múlt év
közepi áfa emelés hatását hárítják át
az autósokra. Az ekkortól megnyíló
új felszín alatti parkolóban – a Tűzto-
ronyház és a Városi Könyvtár mély-
garázsában – a várakozási díj 200
Ft/óra lesz. Itt minimálisan fél óra vá-
rakozás díja fizetendő majd. A Művé-
szetek Háza előtti és melletti várako-
zási övezetben megmarad az első 90
perc 10 forintos díja. A városközpont-
ban zajló (Petőfi téri üzletház) és vár-
ható fejlesztések (főtér felújítás)
szükségessé teszik a várakozási he-
lyek további bővítését és szabályozá-
sát. A Kossuth Lajos utca fizető par-
kolási övezetté tétele már korábban is
szerepelt a tervekben, de csak most, a
felújítást követően vonja be a képvi-
selő-testület a Dózsa György út és a
Petőfi tér közötti szakaszt a díjköteles
várakozási övezetbe. Itt 23 parkoló-
hely található. A városközpont parko-
lóhelyeinek száma a főtér tavasszal
induló átépítésével tovább csökken.
Ez a Tűztoronyház és a Városi
Könyvtár mélygarázsában lévő sza-
bad parkolóhelyek bevonásával ellen-
súlyozható. A garázs kijárata a Kos-
suth Lajos utca felé helyezkedik el. Itt
összesen 48 szabad parkolóhely ve-
hető igénybe. 

A felszíni parkolók kihasználtságá-
nak javítására a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ I. sz. Rendelőjének
dolgozói részére díjmentes parkolóhe-
lyet jelölnek ki a Petőfi Sándor utca 2.
sz. és a Szabadág út 7. sz. alatti par-
kolókban. Ezáltal az utca végén lévő
parkoló kihasználtsága jelentősen nö-
velhető és a főtérhez közelebbi vára-
kozó helyek szabadulnak fel a fizető
autósok számára.

Az 1. számú várakozási övezet, a Pe-
tőfi utcai közterület 112 db fizető par-
kolóhellyel, a Gábor Áron utca és üz-
letház melletti közterület 61 db fizető
parkolóhellyel üzemelt. Az övezet most
kibővült a Petőfi S. utca 2. sz. alatti 34 és
a Szabadság út 7. sz. alatti 24 szabad
parkolóhellyel. Mindkét terület a
VÜSZI Kft. által bérelt, közforgalom
előtt megnyitott magánterület.

A II. sz. Rendelőintézet munkatár-
sai a módosítást követően díjmente-
sen parkolhatnak az 5. sz. várakozási

övezetben, az épület előtt és mögött. A
módosításokat követően összesen 743
fizető parkolóhely lesz Gödöllőn.

Öt százalékos lakbéremelés

Az önkormányzati lakások és helyi-
ségek bérletére vonatkozó rendelet sze-
rint a képviselő-testület évente felül-
vizsgálja a lakbér mértékét. A lakbé-
reknek legalább azt a mértéket el kell
érniük, ami a társasházakban lévő,
önkormányzati tulajdonú lakások
fenntartási költségének – azaz a kö-
zös költségnek – megfelel. 

A 2009. évi lakbéremelés mértéke
5 százalék volt. Talán ennek köszön-
hető, hogy a lakásbérlők fizetési haj-
landósága jelentős mértékben nem
romlott. A fizetési hajlandóság hiánya
jelenleg is elsősorban a lakáshasz-
nálók évek óta szinte azonos körére
jellemző. A 2010. évi költségvetési
koncepcióban megfogalmazott javas-
lat szerint a képviselő-testület ezúttal
is 5 százalékos mértékű lakbéreme-
lést fogadott el április 1-jétől.

Tovább bővülő üzleti kínálat

Elfogadta a képviselő-testület a
Thegze utca – Ottó utca – Márki utca –
6992 helyrajzi számú közterület által
határolt terület szabályozási tervét és a
hozzátartozó helyi építési szabályzat
módosítását, amit a Lidl Magyarország
Kereskedelmi Bt. kezdeményezett. Az
állami főépítész az eljárást lezáró véle-
ményében a tervet elfogadta, szakmai
észrevétele nem volt. A Tesco áruháztól
északra, annak közvetlen szomszédsá-
gában található telektömbből három in-
gatlant, mintegy kéthektáros területet az
önkormányzattól vásárolta meg a Lidl
Bt. élelmiszer-áruház és további üzletek
építésének céljára. Az új településszer-
kezeti terv már gazdasági – kereskedel-
mi – szolgáltató övezetbe sorolta ezeket,
míg a szabályozási terv még a régi (kert-
városi lakó-, ezen belül oktatási terület)
előírást tartalmazta. Az üzletek megva-
lósításához, a szabályozási terv módo-
sításához az önkormányzat a múlt évben
hozzájárult. A három ingatlan területe a
szabályozási tervmódosítással hasonló-
an hasznosíthatóvá vált, mint a Tesco,
Stop-Shop stb. ingatlanjai. Az új szabá-
lyok szerint minimum 6000 m2-es terü-
letű, 30 százalékos beépítési intenzitású
telek alakítható ki üzletek létesítésére. 

Vezetői megbízás

Elismerve eddigi munkáját, a képvi-
selő-testület január 1-jétől határozatlan
időre ismét megbízta Hatolkai Szanisz-
lót a Kalória Gödöllői Nonprofit Köz-
hasznú Kft. ügyvezető igazgatói fela-
datának ellátásával. 

Jobbik iroda 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy
döntött, hogy 2010. december 31-ig bér-
be adja a Palotakert 16/4. szám alatt ta-
lálható, önkormányzati tulajdonú, nem
lakás céljára szolgáló, 38 m2 alapterü-
letű helyiséget a Jobbik Gödöllői Szer-
vezete részére, iroda céljára. A bérleti díj
összege 6.853 Ft/hó plusz ÁFA. A párt-
szervezet köteles viselni a helyiség bér-
letével összefüggő közüzemi díjakat. Az
országgyűlési választásokhoz közeled-
ve a szervezet elnöke fordult azzal a ké-
réssel az önkormányzathoz, hogy más
politikai pártokhoz hasonlóan biztosít-
son számukra egy irodaként használha-
tó helyiséget, politikai tevékenységük
végzése érdekében. 

-it-

Annak a településnek van pénze, amelyiknek vagyona van 

Testületi ülés: Elfogadták a városi költségvetést
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( folytatás az 1. oldalról)
Az első fordulóban 2008 február-

jában végül 900 millió forint nagy-
ságrendre kapott előzetes támogatási
ígérvényt a város. 

A döntést követően lehetőség nyílt
a tartalom csökkentésére, így a máso-
dik fordulóban a Szabadság tér közte-
rületi rehabilitációját (felszíni kör-
nyezetrendezés, valamint a közmű-
vek áthelyezése, rekonstrukciója), a
Művészetek Háza energiahatékony és
funkcióbővítő megújítását és a Városi
Piac galériájának átalakítását tartal-
mazta a pályázat.

A kiviteli tervek véglegesítésekor,
a megfogalmazott célokkal összhang-
ban, két új elem került beépítésre a
műszaki tartalomba.

A főtér rehabilitáció keretében az
új városközpont átadásával egyidejű-
leg a református templom előtt egy új
szökőkút is átadásra kerül, valamint a

Művészetek Háza épületének gépé-
szeti megújítása során sor kerül a
színházterem légtechnikai korszerűsí-
tésére is. 

Ezeknek – a pályázatban nem sze-
replő, így nem támogatott – elemek-
nek a fedezetére a Képviselő-testület
2009. decemberi döntésével 90 millió
Ft-ot szavazott meg önerőként.

A kiviteli tervek elkészültek, a
projekt jelenleg a közbeszerzések le-

bonyolításának fázisában van. Az
EU-s pályázati feltételeknek és a vo-
natkozó jogszabályoknak megfelelő-
en valamennyi szolgáltatás igénybe-
vétele közbeszerzés útján történik. 

A projektmenedzseri feladatokat a
2009-ben életre hívott Gödöllői Vá-

rosfejlesztő Kft. végzi. A kft. folya-
matosan részt vett valamennyi projekt
elemnél a műszaki tartalom véglege-
sítésében, a hozzájuk tar-
tozó költségvetés optima-
lizálásában, valamint a
közbeszerzés lebonyolítá-
sában. Feladata továbbá a
kivitelezés megrendelői
felügyelete, az elszámolá-
sok kontrollja és jelen-

tések küldése a KSZ felé. A program-
ból kikerült elemek közül a Kossuth
Lajos utca felújítását az önkormány-
zat még 2009-ben önerőből elvégez-
tette a Városháza épületének felújítá-
sához és a Hattyús-tó kialakításához
pedig más forrásokat keres.

Az önkormányzat munkatársai
több ponton is bevonták a lakosságot
az előkészítő munkákba. Így például
2008 év elején a gyermekek részére
rajzpályázatot hirdettek „Miénk itt a
főtér!” címmel. Az erre beérkezett al-
kotásokat az ünnepélyes aláírás alkal-
mából a Városháza galériájában állí-
tották ki néhány napon át.

A felnőtt korú lakosság körében
kérdőíves közvélemény kutatást vé-
geztek, amelyek során a szakemberek
megismerhették a fejlesztési elképze-
lésekkel kapcsolatos lakossági elvá-
rásokat, de városunk lakói több la-
kossági fórum keretében is tájékozód-
hattak a projekt részleteiről, amely-
nek a kivitelezési munkái rövidesen
megkezdődnek, a befejezési határidő
pedig 2010 decembere.

(k.j.)

Rövidesen megkezdődnek a munkák

Aláírták a támogatási szerződést
Mint arról múlt heti számunkban be-
számoltunk, megváltozik a helyi
autóbusz-közlekedés. Ebben a témá-
ban három napirendi pontot is tár-
gyalt a képviselő-testület múlt hét
csütörtöki ülésén. Nevezetesen a Vo-
lánbusz Zrt. átmeneti időszakra szóló
közszolgáltatási szerződésének jóvá-
hagyását, a díjak megállapításáról
szóló rendelet módosítását, továbbá a
helyi autóbuszvonalak járatainak és
menetrendjének felülvizsgálatát.

Mint arról már tájékoztattuk olva-
sóinkat, a menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedés ellátására le-
folytatott pályázati eljárás december-
ben eredménytelenül zárult. Az újabb
pályázat eredményes lezárásáig, de
legkésőbb 2010. december 31-ig a
Volánbusz Zrt-vel köt szerződést az
önkormányzat, és összesen 92 millió
forinttal támogatja a céget.

Mivel azonban az elmúlt években a
város közlekedése átalakult, megje-
lent az ingyenes TESCO-járat, és
több nagyobb cég különbusszal oldja
meg dolgozóinak szállítását, a Volán-
busz Zrt. a menetrend racionalizálá-
sára tett javaslatot.

Így február 15-től egy jellemzően
ütemes menetrend lép életbe, amely
jobban igazodik a HÉV és a MÁV
menetrendjéhez is.

A változásban érintettek a  Mária-
besnyő, Klapkai buszforduló (2. vo-
nal) a Királytelep (4.vonal) és a Hegy
utca felé (5. vonal) közlekedő, vala-

mint az ezeket összekötő járatok (4E.,
5E.) Továbbá az Erzsébet parkot a
Vásártérrel egy vonalra felfűző járat,
amelyben a 10. és 11. számú vonala-
kat vonják össze. 

Újdonság, és régen felvetődött igé-
nyeket elégít ki a 4A jelzésű vonal,
ami munkanapokon, a reggeli és az
esti órákban a Csanak, Királytelep és
a vasútállomás között teremt kapcso-
latot. Az 1., 6., 8., és 9. számú vona-
lak menetrendjei nem módosulnak.

A Volánbusz Zrt. az utazóközönsé-
get a buszpályaudvaron valamint a
buszokon elhelyezett plakátokon és
szórólapokon tájékoztatja a változá-
sokról. Emellett mindenki számára
ingyenesen hozzáférhető menetrendet
bocsát ki, s tervei között szerepel,
hogy ennek mellékleteként, a város
kérésére térképet készít a vonal háló-
zatról, a könnyebb átláthatóság érde-
kében. 

Miután a testület elfogadta a Volán-
busz Zrt. 6,2%-os tarifaemelésre tett
javaslatát, február 15-től a követke-
zőkben ismertetett hatósági árak lép-
nek érvénybe. A menetjegy ára elő-
vételben 200 Ft, az utazás során vált-
va 250 Ft. Az egyvonalas havi bérlet-
jegy ára 2955 Ft, az egyvonalas fél-
havi bérletjegyé 1970 Ft, az összvo-
nalas havi bérletjegyé 4485 Ft, az
összvonalas félhavi bérletjegyé 2955
Ft, a tanuló, illetve nyugdíjas bérlet-
jegyé 1655 Ft.

(ny.f.)

Az elmúlt napokban már birtokba vet-
ték a Tűztoronyház aljában kialakított
mélygarázst a gépkocsival közlekedők.
A február 15-ig ingyenesen használha-
tó parkoló a fizetőssé válás után is ked-
vező feltételekkel várja az autósokat. 

49 parkolóhelyet nyújt a városunkba
közlekedőknek a mélygarázs, ahol fél-
óránként 100 forintért lehet parkolni, s
félórás szakaszokban lehet a díjat fizet-
ni. A parkolót korszerű technikával
szerelték fel. A kijelzőnek köszönhető-
en az utcáról is jól látható, hogy hány
gépjármű számára van benn szabad
hely. A parkolókártya átvétele után a
belső térben is segítséget kapnak az au-
tósok, itt a mennyezetre szerelt lámpák
jelzik, hol lehet megállni.

A behajtás a Kossuth Lajos utcáról
lehetséges. Aki a Dózsa György út fe-
lől érkezik, az a jobbra kanyarodó sáv-
ban hajthat be, míg a Petőfi tér felől
szaggatott vonal segíti a lejutást.

Fontos, hogy a parkolójegyet min-
denki vigye magával, mert csak ennek
birtokában tudja később elhagyni az
épületet. Amennyiben ezt elveszíti, úgy
a behajtónál elhelyezett információs
táblán megtalálható telefonon segítsé-
get kérhet, de ez esetben 2000 Ft pótdí-
jat kell fizetnie. Ezt a táblát egyébként
is célszerű a parkoló első használata
előtt alaposan áttanulmányozni, mert

minden fontos információ megtalálha-
tó rajta, ami az üzemeléssel kapcsola-
tos. A mélyparkoló gyalogosan is meg-
közelíthető, egyrészt a Kossuth utca fe-
lől, másrészt a hátsó részéről lifttel is
lejuthatnak a gépjárművekhez. A lift
akadálymentesített, így a mozgáskorlá-
tozottak számára is használható. Az ő
részükre külön parkolóhelyeket bizto-
sítottak, de itt nekik is fizetni kell. Ez-
zel szemben a Kossuth utcában ingye-
nes parkolhatnak majd a mozgáskorlá-
tozott kártya tulajdonosai azt követően,
hogy február 15-től ez is fizetős övezet
lesz. A parkolóórát a hét folyamán he-
lyezik ki. A felszíni parkolás díja 210
Ft/óra lesz.

A Tűztoronyház mélygarázsa hét-
főtől szombatig reggel 8-tól 20 óráig
tart nyitva, vasárnap zárva tart. A léte-
sítmény területén a KRESZ érvényes.

(b.z.)

A gyerekek örömére a hét végén ismét
havazott. A megfelelő előkészületeknek
köszönhetően városunk útjain sem múlt
héten, sem az elmúlt napokban nem
okozott fennakadást a hó és a hideg, de a
vasúttal közlekedők viszontagságos na-
pokat tudhatnak maguk mögött.

Szombat este kezdett havazni Gö-
döllőn, s az éjszaka folyamán kb. 8 cm
csapadék hullott. A VÜSZI azonnal el-

kezdte a takarítást. Ennek köszönhe-
tően nem volt sehol járhatatlan út. A
hét első napjaiban az összegyűjtött
hókupacokat elszállítják: A havat a
Vásártér területére, valamint Mária-

besnyőre, a bazilikával szemközti terü-
letre, a patak mellé hordják.

Rendkívüli hómunkásokra nem volt
szükség, bár többen is jelentkeztek.
Fontos, hogy aki ilyen munkában sze-
retne részt venni, az műszakindulásra je-
lentkezzen! A reggeli műszak 7 órától
16-ig tart, a 16 órakor kezdődő délutáni
műszakra azonban csak rendkívüli eset-
ben vesznek fel munkásokat. Erről bő-

vebb információt a VÜSZI honlapján, a
www.vuszikft.hu címen lehet találni.

A hidegben a csúszásmentesítés is
sok munkát adott a VÜSZI munkatársa-
inak. A múlt héten közel 100 tonna szó-
róanyagot használtak el a belvárosban
és a burkolt utakon.

Nem volt azonban ilyen zavartalan a
vasúti közlekedés. A havazás és a hideg
miatt múlt hét hétfő óta folyamatosan
késtek a vonatok a hatvani és a gödöllői
vonalon. Szinte minden nap síntörés,
felsővezeték-szakadás, biztonsági rend-
szer meghibásodása akadályozta a for-
galmat.

Nem okozott gondot a hó

Marad a tél

Február 10-én megkezdték az
idei országgyűlési választások-
ról szóló értesítők postázását a
választópolgároknak az ajánló-
szelvénnyel együtt.

Hétfőtől postázzák a választási szervek
a választópolgároknak az értesítést ar-
ról, hogy szerepelnek a névjegyzékben.
A borítékban benne van a kopogtatócé-
dula és egy tájékoztató is a tavaszi or-
szággyűlési választásokról. A polgár-
mesteri hivatalokban február 17-ig te-
kinthetőek meg a névjegyzékek. Ha va-
laki nem szerepel a felsorolásban, de
van választójoga, a jegyzőtől kérhet se-
gítséget. Ugyanezt kell tenni annak is,
aki nem kapott értesítőt és kopogtatócé-
dulát, utólag pótolhatják ugyanis ezeket.
Legalább 750 érvényes ajánlószelvényt

kell összegyűjteni március 19-ig ahhoz,
hogy valaki egyéni képviselő-jelölt le-
hessen. Csak a megfelelően kitöltött,
eredeti cédulák érvényesek, erről a hát-
oldalukon található tájékoztató. A szel-
vényeket csak kézzel szabad kitölteni és
aláírni, minden adatot pontosan kell
azon rögzíteni, köztük a személyi azo-
nosítót. Ha a kopogtatócédula érvényte-
len, nem veheti figyelembe az a válasz-
tási bizottság, amely a jelölt nyilvántar-
tásba vételéről dönt – erről tájékoztatta a
sajtót Virág Rudolf, az Országos Vá-
lasztási Iroda vezetője.

A kopogtatócédulát azonban nem
mindenhol lehet gyűjteni. Munkahelyen
munkaidőben, tömegközlekedési esz-
közökön, állami, önkormányzati hivata-
lokban valamint rendészeti, honvédelmi
szervek szolgálati helyén szolgálati idő-
ben erre a törvény nem ad lehetőséget.
Ugyancsak nem szabad a kopogtatócé-
duláért valakit előnyben részesíteni.
Egy választópolgár csak egy képviselő-
jelöltet ajánlhat és csak egy alkalommal.

A gyűjtőknek nem kötelező átadni az
ajánlószelvényt. Érdemes viszont meg-
győződni arról, hogy nem kerül-e ille-
téktelen kézbe a cédula, amikor odaad-
ják gyűjtéskor. Ha valaki bizonytalan, a
jelölő szervezet székhelyén is leadhatja
a kitöltött szelvényt. Sem a gyűjtőknek,
sem a választópolgároknak nincs iga-
zoltatási joguk egymással szemben, de a
pártok aktivistáinak érdemes megbízó-
levéllel igazolniuk, kinek dolgoznak.

A 2010-es kopogtatócédulákat speci-
ális színkeverék felhasználásával nyom-
tatták, jobb felső sarkukban pedig úgy-
nevezett térképperforáció van, hogy
ezekkel is nehezítsék a szelvények má-
solását, hamisítását. Aki szerepel az itt-
honi választási névjegyzékben, szükség
esetén március 19-én, 16 óráig kérheti
felvételét a külképviseleti választási
névjegyzékre. Szintén eddig az időpon-
tig kérhetik visszavételüket a magyaror-
szági felsorolásba azok, akik a voksolás
idején végül mégsem külföldön lesznek,
hanem itthon.

Kezdődik a gyűjtés

Kopogtatnak

Változik a helyi autóbusz-közlekedés 

Racionalizált menetrend

Megnyílt a Tűztoronyház mélygarázsa

Föld alatt olcsóbb a parkolás

A béren kívüli juttatások januártól érvé-
nyes új adóterhei teljesen átalakították
az utalványpiacot: Nem mindegy hol, és
nem mindent vásárolhatunk vele.

Eltűntek a kék hidegétel-utalványok,
aki csak tehette, helyettük piros melegé-
tel-utalványt igényelt munkáltatójától,
amit viszont több olyan helyen nem fo-
gadnak el, ahol korábban fizetni tudtak
vele.

A háttérben egy friss APEH-tájékoz-
tató, és az abban leírt szankcionálás ke-
resendő.

Az APEH január 27-ei állásfoglalásá-
ban csokorba szedte a kedvezményes
adózású melegétel-utalvány felhaszná-
lásának feltételeit, kiemelve, hogy e je-
gyeket kizárólag étkezőhelyek, ételki-
szállító vállalkozások és olyan büfék,
pékségek vagy hústermékeket forgal-
mazó üzletek fogadhatják el, ahol me-
legételen kívül más terméket nem for-
galmaznak, vagy ahol szabályozzák az
utalványbeváltást. Megemlíti továbbá a
tájékoztató, hogy melegétel-utalvánnyal
iparcikkek, élvezeti cikkek, valamint
egyéb élelmiszerek nem vásárolhatók.
Ha pedig szabályszegés történik, a ma-
gánszemély 50 ezer, az utalványelfoga-
dó pedig 100 ezer forintig terjedő bír-
sággal sújtható.

Szigorúbb rendszer

Cafeteria
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Februártól a hiányszakmát tanu-
lóknak 2,5-ös tanulmányi átlag
felett 10 ezer forint ösztöndíj jár,
ami jövő tanévtől, az eredmé-
nyek függvényében akár 25-30
ezer forint is lehet. Kíváncsiak
voltunk: – Önnek mi a vélemé-
nye a szakmunkástanulóknak
járó ösztöndíjról?

„Szomorú, hogy ilyen módon kell rá-
venni a gyerekeket arra, hogy szak-
munkásnak tanuljanak. Pedig a jó
szakembereket megbecsülik. 
Ma már egy jó víz- , vagy gázszerelő
jóval többet keres, mint sok diplo-
más. Nem is beszélve arról, hogy ha
az ember egy jó szobafestővel akar
dolgoztatni, sokszor fél évet is várni
kell, annyi munkája van. De a bur-
koló ismerősömet sem fenyegeti a
munkanélküliség…” 

Varga Lajosné

„Jó ötletnek tartom, de azt helyte-
lenítem, hogy már 2,5-es átlag felett
adják. Ez azt jelenti, hogy ha valaki
nem bukik meg, annak már fizetnek.
Pedig inkább arra kellene a hang-
súlyt helyezni, hogy minőségi szak-
embereket képezzenek. Inkább azok-
nak fizetnének, akik négyes, ötös ta-
nulók! Ezzel elismernék azokat, akik
tényleg tanulnak,  és ösztönöznék  is
a diákokat, hogy ne csak bejárjanak
az iskolába.”  

B. András

„Sajnos, ma már a szakmunkának nem
nagyon van becsülete, mert az iskola-
padból kikerülők jelentős része – tisz-
telet a kivételnek – kontár munkát vé-
gez. Rengeteg ismerősöm panaszko-
dott már a különböző szerelőkre. Ve-
lem is előfordult nemrég, hogy haza-
küldtem a bádogost, mert nem dolgo-
zott rendesen. Attól tartok, a 2,5-ös
átlag ösztöndíjjal való elismerése,
ilyen  „szakemberekhez” vezet.” 

L. B.

„Az a baj, hogy ma már nem azért
mennek a gyerekek szakmunkásta-
nulónak, mert érdekli őket az adott
szakma. Régen a lányok még az
anyjuktól megtanultak például varr-
ni, s ha valamelyik ügyes volt, elment
varrónőnek. A fiúk örömmel tanultak
autószerelőnek vagy asztalosnak,
mert gyerekkorukban természetes
volt, hogy az apjukkal otthon ilyes-
miket csináltak, fúrtak, faragtak, fes-
tettek stb. 
Ráadásul ezekben a szakmában
maszekként is meg lehetett élni ré-
gen, és meg lehet élni még ma is. Ha
ezt megértenék a mai fiatalok, akkor
nem kellene ösztöndíjat adni.” 

Gondai Mártonné

A hét kérdése:

– Ön örül a jelenlegi hideg, ha-
vas téli időjárásnak, vagy
inkább problémának tekinti
azt? 

A hét kérdése

Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Változtak 2010. január elsejétől a
közúti közlekedési szabályok. A mó-
dosítások elsősorban a közlekedésben
résztvevő „védtelen” gyalogosok, ke-
rékpárosok és motorosok helyzetét
igyekeznek erősíteni az autósok elle-
nében. A jármű vezetőjének a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott
óvatossággal és olyan sebességgel 
szabad megközelítenie, hogy a jármű-
vel, amennyiben szükséges, a gyalo-
gos átkelőhely előtt meg is tudjon áll-
ni. Emellett a vezetőnek fokozottan
ügyelnie kell az úttesten a tömegköz-
lekedési járművek megállóhelyei kö-
zelében a gyalogosok, az egyedül
vagy csoportosan haladó gyerekek,
valamint „a koruk, testi fogyatékos-
ságuk vagy más ok miatt saját bizton-
ságukra ügyelni felismerhetően nem
képes személyek biztonságának a
megóvására“. Elvetették tehát azt a
javaslatot, melynek értelmében köte-
lezően meghatározták volna a 30
km/h sebességet az ilyen jellegű he-
lyeken.
Az autósoknak fokozottan kell figyel-
niük továbbá az iskolabusz megkö-
zelítésekor is, amennyiben a szállított
gyermekek le vagy felszállásukat

végzik, ugyanakkor az eredeti terve-
zettel szemben nem kötelező a megál-
lásuk. Megszűnik az autósok számára
a vasúti átjáróban előírt kötelező se-
bességhatár is, annak megközelítésé-
re is a fokozott óvatosság szabályai
vonatkoznak, amennyiben ettől az
adott átjáróban valamiért indokolt el-
térni, akkor külön táblával kell azt
jelezni. 
A kerékpárosok továbbra sem hasz-
nálhatják a buszsávot, ellenben a mo-
torosok igénybe vehetik azt. Biztosí-
tott azonban mind a motorosok, mind
a kerékpárosok számára, hogy a piros
lámpánál előre menjenek. A kerék-
párral közlekedők behajthatnak to-
vábbá a forgalommal szemben az
egyirányú utcákba, ennek azonban
feltétele, hogy ezt az út kezelője táb-
lával jelezze, és itt érvényesül a foko-
zott jobbra tartási kötelezettség, amely
alól egyébként mentesülnek, tehát
nem kell szorosan az út szélén közle-
kedniük. A kerékpárosok számára is
bevezetnek kötelező sebességhatáro-
kat a gyalogosokkal közösen használt
utakon, ugyanakkor a kerékpárút
mellett nevesítik a kerékpáros nyom-
sáv fogalmát, amelyet szintén útbur-
kolati jellel kell jelölni. A kanyarodó
autókkal szemben mind a gyalogos,
mind a kerékpáros elsőbbséget élvez. 
Jó hír az autósoknak, hogy a közúti
ellenőrzés, és a sebességmérés tényét
is táblával kell jelezni a jövőben. Job-
ban oda kell azonban figyelniük a
rendszámuk megfelelő elhelyezésére
és láthatóságára. További kiemelendő
módosítás, hogy 150 centiméternél
alacsonyabb gyermek csak rögzített biz-
tonsági ülésben szállítható az autóban.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

Tisztelt Olvasóink!

A Gödöllői Szolgálat terjesztését 2010. januárjától a Lapterjesztő Kft. vég-
zi.  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 1-
28. 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. 

Óriási felháborodást váltott ki
az az új jogszabály, aminek
eredményeként akár 2000 fo-
rinttal kerülhet többe a műsza-
ki vizsga a 2006 előtt vásárolt
gépkocsik esetén. A január el-
sejével életbe lépett rendelet
közel 300.000 magyar autóst
érinthet. 

A januártól hatályos szabályok szerint
a 2006 előtt vett új autókra akkor is
kötelező elvégezni a csaknem 20 ezer
forintos eredetiségvizsgálatot, ha az

autó származása egyértelmű. Az állam
akár 4 milliárd forintot is kereshet a
hatósági adategyeztetés hiányán.  

A pótlólagos vizsgálatra az esedé-
kes műszaki vizsga keretében kerül
sor, s a 17-20 ezer forintos költség (a
díj a motor méretőtől függően válto-
zik) megfizetésére, annak ellenére,
hogy nyilvánvaló a jármű származása,
hisz az autószalonból való elhozatal
után még nem értékesítették az autót.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság
szerint az autósonkénti vizsgálatra
azért van szükség, mert 2006. január
1. előtt nem létezett a „járművek élet-
útját követni képes zárt, központi,
egységes nyilvántartó rendszer“, így
az autók adatainak elsődleges, hiteles
adathordozója a forgalmi engedély
volt, ami könnyen hamisítható volt.

Az új, integrált vizsgálat eredeti cél-
ja az volt, hogy ellenőrizzenek minden
olyan autót, amely korábban még nem
volt előzetes eredetiség vizsgálaton. Az
akkori szabályokban szerepeltek kivé-
telek is, így például a törzskönyv is

elegendő volt az autó eredetének iga-
zolásához. A tapasztalatok alapján
azonban a szabályzaton változtatni kel-
lett, így január 1-jétől kizárólag a Köz-
igazgatási és Elektronikus Közszolgál-
tatások Központi Hivatala (KEKKH)
által igazolt eredetiségvizsgálatokat fo-
gadja el a közlekedési hatóság. Vagyis
a korábbi, az NKH szerint az igazolás-
ra valójában nem alkalmas módsze-
rekkel az ügyfél már nem igazolhatja a
mentességet. 
Az eredetiségvizsgáló állomásokra
vonatkozó új szabályok a követelmé-

nyek szakmai
részén nem vál-
toztattak, így a
már működő vál-
lalkozások to-
vábbra is alkal-
masak a feladat
v é g z é s é r e .
Amennyiben az
eredetvizsgát kö-
vető 60 napon
belül a kocsit el-
adják, akkor nem
kell új eredet-
vizsgálatot vé-
gezni. Az új

rendszerben azonban nemcsak a gép-
kocsi-tulajdonosok találtak kivetni va-
lót, hanem a gazdasági versenyhivatal
is, és az indokolatlanul magas
díjak, valamint az igazolhatatlan
és felesleges ráfordítások csök-
kentése érdekében az igazság-
ügyi és a közlekedési miniszter-
hez fordult. 

A versenyhatóság január 28-án
kiadott közleményében hangsú-
lyozza: a GVH-t meglepetésként
érte, hogy 2009 decemberében lé-
nyeges módosítások történtek az
eredetiségvizsgálat szabályozásá-
ban, pedig a versenytörvény értel-
mében egyeztetni kellett volna ró-
la a GVH elnökével.

„Az igénybevételi kötelezett-
ség köre olyan eseteket is magá-
ba foglalt és foglal (például álla-
mi szervezetek általi gépjármű értéke-
sítés), amelyeknél állami segítséggel
elhárítandó tényleges kockázat nincs,
viszont felesleges többletköltséget
okoz a fogyasztók számára…  

Az állam rossz hatékonyságú mű-
ködésének iskolapéldája az állampol-
gárokra és vállalkozásokra feleslege-
sen kirótt, túlzott mértekű állami te-
herként megjelenő eredetvizsgálati
díj. – áll a GVH közleményében.

Az általános felháborodást köve-
tően a múlt hét végén a Népszabad-
ságban már egy olyan írás jelent me,
ami szerint  a közlekedési tárca kidol-
gozta azt a tervezetet, amely meg-
szüntetné az integrált műszaki vizsgát,
ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy
csak az eljárás során, csak az autósok
kérésére végeznék el a szakemberek a
most kötelezően előírt eredetiségvizs-
gálatot, a gépkocsi eladása esetében
azonban továbbra is kötelező marad
az eljárárás. A témában azonban egyik
érintett minisztérium sem nyilatko-
zott.

Műszaki vizsgáztatást és eredeti-
ségvizsgálatot városunkban több he-
lyen is végeznek. Lapunk megkereste
a Harasztker Kft-t, melynek vezetője,
Mayer Csaba kérdésünkre elmondta,
a műszaki vizsga során a kötelezően
előírt hatósági eredetiségvizsgálat
nagy felháborodást okozott ügyfeleik
körében.  Ez alól azonban nem lehet
kibújni, mivel a jogszabály szerint a
vizsgáztatásra nem is kerülhet sor ad-

dig, amíg az eredetiségvizsgálatot el
nem végzik, és a díját ki nem fizetik.
Mint mondta, sokan igyekeztek meg-
spórolni ezt a költséget,, és még a
múlt évben levizsgázatták autójukat. 

Egy párbeszédben Gödöllő lakossá-
gát sértő megjegyzés hangzott el az
RTL klub Heti Hetes című műsorá-
nak január 31-ei adásában. Ezért dr.
Gémesi György polgármester le-

vélben arra szólí-
totta fel a műsor
készítőit, hogy kér-
jenek elnézést vá-
rosunk lakóitól. 

„…Több gödöllői polgár is felhá-
borodott a műsorban elhangzottak
miatt. Nyilvánvaló, hogy egy humo-
ros műsorban sem megengedett egy
egész település lakosságát sértő ki-

jelentések hangoztatása, még akkor
sem, ha az csupán példálózó jelleg-
gel és feltételesen hangzik el” –  fo-
galmazott levelében.

A február 7-ei adásban a polgár-
mester levelét felolvasta a műsor-
vezető, ezzel – bár a műsor sajátsá-
gos hangvételében – eleget tettek az
abban megfogalmazott kérésnek.

Milliárdokat szednének be, csak úgy…

Megbukik az integrált vizsgálat?

Bocsánatkérés saját stílusban

Heti hetelés...

Feljelentést tett a Gödöllői Piac Kft. vezetője a rendőrségen, miután
szombatra virradóra tíz helyen graffitivel csúfították el  piac és a mú-
zeum épületegyüttesét. 
A Szabadság úti oldalon fújták le több helyen a falat, de a „dekorá-
cióból” jutott a piac épületének bejáratára és a múzeum ablakára is.
Sajnos, ilyen eset már többször előfordult, éves szinten a többszáz-
ezer forintot is elérheti az így okozott kár. Ráadásul most a graffitiket
a hideg idő miatt eltávolítani sem tudják, így azok még jódarabig ott
éktelenkednek majd a műemlék-épületen.

Műemléket csúfítottak el

Rongálás a városban
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A MAGYAR NEMZETI LOBOGÓ TÁRSASÁGA  FELHÍVÁSA

A szentistváni államalapítás, valamint a magyarság Kárpát-medencei  meg-
maradása szempontjából döntő jelentőségű, hivatalos  történelemoktatá-
sunk által szinte eltagadott, 907-es „Pozsonyi Csata” évfordulóin Magyar-
országon 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 Közép-
Magyarországi Törzsszéke és a Szent György Lovagrend  Békéscsabai Priorá-
tusa, amikor egy a csata emlékére létesítendő, honfoglaláskori emlékeinkkel
díszített,  impozáns – 4 méter magas, alul 1 méter átmérőjű – emlékoszlo-
pot 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  Premont rei 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 és a 
helyszínen igényelhetők. (Elérhetőség: +36/30-234-6116) 

Diákok számára az előadás – állóhely biztosítása mellett – ingyenes! 

Tisztelt Szerkesztőség!

„Valaha elneveztek Gödöllőn egy ut-
cát (utat) Blaha Lujzáról. Mindenki
ismeri őt, hiszen a Szolgálat is na-
gyon sokszor írt róla!
Még látható az útszakaszon olyan,
régebbről ott maradt utcanévtábla,
amelyen a Blaha Lujza név szerepel!
40-50 évvel ezelőtt is a Blaha strand-
ra mentünk és nem a Blaháné strand-
ra, aki nem is lakott városunkban! 
Mégis valaki, valamikor (önhatal-
múlag?) úgy döntött, hogy ezután
Blaháné út lesz. 

Ezért van, aki Blaha Lujzának mond-
ja, írja, van, aki a helytelent használ-
ja. Miért lehet ez így? Helyre kellene
tenni a dolgot! Vagy valamit rosszul
tudok?”

Név és cím a szerkesztőségben

Hosszú utat jártunk be, hogy választ
tudjunk adni kedves olvasónknak.
Sajnos azonban ma már homály fedi,
hogy mikor keresztelték át az utcát,
és milyen indokok alapján döntöttek
a Blaháné névváltozat mellett. A ren-
delkezésünkre álló információink sze-
rint már a hatvanas években is Blaháné
út volt a neve, majd még a rendszer-
váltás előtt átnevezték Blaha Lujzára,
majd néhány év múlva ismét Blaháné

lett. Mindezek azonban jóval a rend-
szerváltást megelőzően történtek. Így
ma már nincs nyoma annak, hogy az
utca, melyben egykor Blaha Lujza
nyaralója állt, miért ebben a változat-
ban viseli a ma is sokak által tisztelt
színésznő nevét. Az azonban tény, s
ezt Gaálné dr. Merva Mária, a Gö-
döllői Városi Múzeum igazgatója, az
utcanév-bizottság tagja is megerősí-
tette, nem helytelen a jelenlegi elne-
vezés. Bár első férje, Jan Blaha hamar
meghalt, a házasságkötésekor felvett
nevet élete végéig viselte, annak elle-
nére, hogy később többször is férjhez
ment. A korabeli újságokban is több-
ször találkozhatunk olyan írásokkal,
amelyekben Blahánéként említik. 

Olvasóink írták

Regina Habsburg 1925. január 6-án született Würzburgban, Regi-
na szász-meiningeni hercegnő néven. 1951-ben ment feleségül
Habsburg Ottóhoz, az utolsó magyar király, egyben utolsó oszt-
rák császár fiához, egykori magyar és osztrák trónörököshöz.
Hét gyermekük született, öt leány és két fiú. 

Többször járt Gödöllőn, többek között 2001 má-
jusában a kastélykápolnában erősítették meg fér-
jével  fogadalmukat, házasságkötésük 50. évfor-
dulóján, de részt vett azon az ünnepségen is, ami-
kor 2002. novemberében itt köszöntötték 90. szü-
letésnapján Habsburg Ottót, aki 1996 óta váro-
sunk díszpolgára. Utoljára 2006-ban járt Gödöl-
lőn, amikor többek között a Református Líceum-
ba is ellátogatott. A család közleményében je-
lezte, hogy halálát szívbetegség okozta február 3-
án a bajorországi Pöckingben, ahol a család él.
Regina főhercegné hosszabb ideje betegeskedett.

Vendégtanárokat fogadott a
Damjanich János Általános Is-
kola. A csángók magyar nyelvi
oktatásában tevékenykedő 
szinte valamennyi pedagógus
itt töltötte az elmúlt hetet. A
harminchét főből álló csoport
tagjai hétfőtől péntekig órákat
látogattak, és a keresztszülő
program résztvevőivel is talál-
koztak.

Ismét Csángóföldről érkezett tanárok
látogattak Gödöllőre, hogy a meg-
újult Damjanich iskolában számukra
új pedagógiai módszerekkel ismer-

kedjenek meg. Ilyen jellegű program-
nak már a múlt évben is helyszíne
volt az intézmény, azonban az akkori
tizenegynéhány fős csoport helyett
most szinte minden olyan pedagógus
eljött, aki részt vesz a csángók ma-
gyar nyelvi oktatásában Moldvában.
Komfortos körülmények között a Pre-
montrei Gimnázium kollégiumában
helyeztük el őket. Összesen huszon-
egy településről, valamint a központi
bákói irodából látogattak el hozzánk,
de volt, aki Csíkszeredából érkezett,
ahol a csángó gyermekek  középis-
kolákban tanulhatnak magyarul. A
csoport tagjai az egyhetes téli szüne-
tüket fordították erre az utazásra. Volt

azonban, aki nem „csak” vendégként
vett részt a programban: köztük volt
ugyanis egy Gödöllőről elszármazott
tanárnő, Szász Anna is, aki csángó
férjét követte annak szülőföldjére, s
ma az ott élő gyerekeket tanítja a ma-
gyar nyelvre. 

A találkozás nem csak a felnőttek,
hanem az iskola tanulói számára is
nagy öröm volt, szeretettel fogadták a
vendégeket, és ismerősként üdvözöl-
ték azokat, akik tavaly már jártak itt. 

Mint azt Büttner Sarolta szer-
vezőtől megtudtuk, a résztvevők  szá-
mára olyan programot állítottak össze
a pedagógusok, amelynek során

azokkal az oktatási módsze-
rekkel ismerkedhettek meg,
amiket az  elszigetelt falvak-
ban is tudnak majd alkal-
mazni. J

Szűcs Józsefné, a Dam-
janich iskola igazgatója koor-
dinálásában magyar, termé-
szetismeret, rajz, és testneve-
lés órákon vettek részt, vala-
mint színházi nevelést és drá-
mapedagógiai játékokat tanul-
tak.  A vendégtanárok számára
mindegyik rendkívül fontos
volt, de a testnevelés órán be-
mutatott,  udvaron is játszható
játékok azért kaptak nagy
hangsúlyt,

mert náluk a leg-
több iskolában ma
sincs tornaterem.

Szűcs Józsefné,
Ruzsa Mária és
Hegyiné Erzsike
előadásaiból a ná-
lunk használt leg-
újabb oktatási prog-
ramokat sajátíthat-
ták el a vendégta-
nárok. A sok játé-
kos foglalkozás
megismerése lehetővé teszi, hogy ott-
honi körülményeik között is válto-
zatos, élményszerű órákat tartsanak.  

Mészáros Beáta és Bene Zsuzsa
által megismertetett drámapedagó-
giáról, és a színházi nevelés eredmé-
nyességéről  ez alkalommal szemé-
lyesen is meggyőződhettek a részt-

vevők, mivel az intézmény kulturális
estje, amelyen a tanulók mutatták be
tudásukat, egybe esett a vendégek itt
tartózkodásával. Így nemcsak meg-
tekinthették a rendezvényt, hanem
annak rangját emelve, fel is léptek 
rajta, ízelítőt adva a gödöllői közön-
ségnek a csángók zenei világából,
énekeiből és táncaiból. 

Bár az egyhetes program rendkívül
zsúfolt volt, arra azért sikerült időt
szakítani, hogy a királyi kastélyt és a
máriabesnyői bazilikát megtekintsék.
Mindezek mellett keresztszülő talál-
kozókra is sor került, így lehetőség
nyílt érdeklődni a gyerekek iránt
azoknak, akik vállalták, hogy a ke-
resztszülő-program keretében egy-
egy csángó gyermek oktatásához
anyagilag hozzájárulnak. 

Ez a találkozó annak ellenére rend-
kívül sikeres volt, hogy  a tanárok
Magyarországra érkezésének napján,
január 30-án hatalmas hó esett. A vi-
szontagságos időjárás ellenére, na-
gyon sok keresztszülő élt a találkozás
lehetőségével. 

Az egyhetes látogatás búcsúvacso-
rával ért véget, melyen részt vett Gé-
mesi György polgármester is. 

A gödöllői program egy fergeteges
moldvai táncházzal ért véget, majd –

pihenésképpen – vendégeink elláto-
gattak a budapesti csángó bálra. A
moldvai tanárok rendkívül jól érezték
magukat, különösen az tetszett nekik,
hogy ilyen baráti, szinte családias
hangulatú közösség működik a Dam-
janich iskolában. 

Fotók: Tatár Attila

Az elmúlt évek hagyományait
folytatva, ismét megrendezi
nagyszabású magyarnóta estjét
a Gödöllői Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület. A nemrég
Gödöllő Kultúrájáért Díjjal kitün-
tetett Balogh Gyula által vezetett
civil szervezet a Művészetek Há-
za felújítása miatt most a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermébe vár-
ja a műfaj kedvelőit. 

Február 26-án, pénteken 19 órától csen-
dülnek fel a sokak által kedvelt magyar
nóták. Az est keretében olyan népszerű,
a rádiókból és a televíziókból jól ismert
művészek lépnek fel, mint Szeredy

Krisztina, Budai Beatrix, Demeter
Ágnes.

Sokak örömére színpadra lép Tolnai
András is, aki több cigánynótával is
megörvendezteti a közönséget. 

Az előadóművészeket Gödöllő Város
Népi Zenekara kíséri, Lakatos Ferenc
vezetésével. 

A fellépők nevei bizonyára ismerő-
sen csengenek a gödöllői közönségnek,
hiszen valamennyien felléptek már vá-
rosunkban.

A műsort Kubatov János vezeti, a
belépőjegy ára 1300.-Ft. Jegyet a Mű-
vészetek Háza jegyirodájában (Múzeu-
mi bolt) és a Polgármesteri Hivatal por-
táján vásárolhatnak az érdeklődők. 

Immár negyedik alkalommal, 5
helyszínről, 9 irányban indul el
a fővárost körülölelő gyalogos
zarándoklat május 29-én, ám a
hívek figyelmét már most sze-
retnék felhívni az eseményre a
szervezők. A zarándoklat fő
célja a közös ima fővárosunk-
ért, hazánkért, településein-
kért, saját lakóhelyünkért.

A gödöllőiek már az elmúlt években
is nagy létszámmal vettek részt a za-
rándoklaton, aminek során a résztve-
vők rózsafüzért fűznek Budapest kö-
ré, imával és énekszóval átölelve a
várost. A békés, jókedvű, imádságos
együttléttel egy lépést tesznek egy-
másért és a világért, az ima erejében
bízva kérik, hogy az Úr a nem hívő
testvéreinket is segítse meg. 

A zarándoklat lehetőséget kínál
mély lelki élményre, a keresztény kö-
zösség megélésére, a környező temp-
lomok, természeti értékek megisme-
résére is. Szolgálja a résztvevők lelki
épülését. Alkalmat ad egymás jobb
megismerésére, lehetőség a közösségi
együttlétre.

A Gödöllőiek az első szakasz útvo-
nalán haladnak, útjuk a Gödöllői-
dombvidék lankáin vezet, mintegy

21 km-en át. Az útvonal: Máriabes-
nyői kegytemplom, Premontrei ká-
polna, Szentháromság templom,  Er-
zsébet-park, Tölgyes, Szent Jakab
Parkfalu, Mogyoród Szent László
Kápolna, Mogyoród Szent Mihály fő-
angyal-templom. Itt a zarándok cso-
port két ágra szétválik, s egyik része
Fótra, a  Szeplőtelen Fogantatás-temp-
lomába megy, míg a többiek Kerepes
felé, a Szent Anna-templom irányába in-
dulnak. 

A zarándoklat reggel 8 órakor indul
Máriabesnyőről; gyülekező 7-től 7óra
30-ig, majd ima, ismertetés, áldás kö-
vetkezik. 

A lezárásra este 7 órakor kerül sor,
amikor Fóton dr. Beer Miklós, váci
megyéspüspök, Kerepesen pedig dr.
Varga Lajos, váci segédpüspök
mond misét. 

A korábbi évek gyakorlatát követ-
ve, most is lehetőség lesz arra, hogy
az útvonal során bármikor csatlakoz-
hassanak a menethez. Csatlakozási
pontok: a fent említett útvonalon bár-
hol lehetséges.

A szervezők kérnek mindenkit, hogy
lehetősége szerint – ha nem is az egész
útvonalon – vegyen részt a zarándokla-
ton. Szeretettel várják a más felekezet-
hez tartozó testvéreket is!

Csángó vendégek a Damjanich iskolában

Tanultak, hogy jobban taníthassanak

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
sok szeretettel meghívja Önt 

2010. február 23-án 18.30 órai
kezdettel a 

LOKÁLPATRIÓTA ESTEK 2010
c. rendezvénysorozatának 

első részére.
Vendég: Kudlik Júlia újságíró,

televíziós műsorvezető, bemondó.
Helyszín: Gödöllői Városi

Könyvtár és Információs Központ
(Gödöllő, Dózsa György út 8.)

A beszélgetést vezeti: 
Radnóti László sportriporter

A belépés ingyenes!

Elhunyt Regina főhercegné

Élő Rózsafüzér Zarándoklat 2010  

Kezdődik a szervezés

Népszerű előadók, népszerű dallamok

Ismét: Magyar Nóta Est
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Mary Moody, az Au revoir, avagy
fél év Dél-Franciaországban
című könyv, regényes élmény-
beszámoló ausztrál szerzője
és hőse is egyben, magányra
vágyik. S miközben rengeteg a
magányos ember, neki sehogy
se sikerül szert tennie még
csak egy kis egyedüllétre sem. 

Ez talán alkati kérdés. Vagy megszo-
kás kérdése. Nagy családhoz szokott.
Négy gyerek, unokák… Tulajdon-
képpen, noha persze nagyon szereti
őket, tőlük szeretne megszabadulni
egy kicsit. Na meg, környezetválto-
zásra áhítozik. Dél-Franciaországban
szeretne egy időre tanyát verni, Pro-
vence-ban. Csakhogy Provence-ban
már nincs hely, legalábbis olyan áron
nincs, amilyet még megengedhetne
magának, Provence-ot már nagyon is
felfedezték a turisták, a nyaralók, a
különböző hozzá, Maryhez hasonló
menedékkeresők.

Így továbbmegy, nyugat felé, át
Arles, majd Albi városán, ez út során
maradhat néhány napra egyedül, így
meg is emlékezik Van Gogh-ról és
Gauguinről, akik Arles-ben éltek,
Toulouse-Lautrecről, aki Albiban
született, de aztán, megérkezve céljá-
hoz, beszippantja egy nagy, angol
nyelvű, a földgolyó legkülönbözőbb
tájékairól származó egyedekből álló,
Dél-Franciaországban letelepedett
társaság.

A magányos estékből nem lesz
semmi, a francia nyelv elsajátítására
vagy legalább némi gyakorlására

vonatkozó terv bevál-
tatlan marad. Mary tár-
sasági ember, hiába.
Meg is állapítja a
könyv záró mondatai-
ban: „Most döbbenek rá, hogy bárhol
is legyek a világban, mindig is embe-
rek és nevetés, étel és bor fog körül-
venni. Azért mentem el, hogy egye-
dül legyek, de az sosem jött össze.”

Mary Moody tehát nem fedezi fel
Franciaországot. Ehelyett megismer-
tet a saját és családtagjai életével. Al-
koholista apjával és úgyszintén alko-
holista anyjával. Filmrendező férjé-
vel. Négy gyerekével. Beszámol ar-
ról, hogyan nevelte a gyermekeit, ho-
gyan születtek az unokái. Hogyan te-
mették el az anyját. Megtudhatjuk,
milyen munkát végzett, végez újság-
íróként, milyen otthont alakítottak ki
Sydney közelében, a Kék hegység-
ben.    

Ahonnét elvágyódik. De azért vissza
is vágyódik oda. Majd itt fognak élni.
Meg ott is. Hol itt, hol ott.

Mi a baj Ausztráliával? Hogy
messze van. Mitől? Mindentől –
hangzik a válasz a kis szösszenetben.
Az ausztráloknak Európa a vágy-
álom. Meg Amerika. Aki az Egyesült
Államokban csinál karriert, az csinál
igazán karriert. Az angliaiak, ha meg-
tehetik, az otthoni időjárás, a köd, a
hideg, az eső elől menekülnek medi-
terrán vidékekre.

Így aztán a különböző mediterrán
országok különböző vidékein angol
nyelvű kolóniák jönnek létre. Egy
ilyen kolóniának az életébe nyerünk

bepillantást Mary Moody által. Élve-
zik a hely nyújtotta ételeket, italokat.
És jól is van ez így. Jórészt idősebb
emberek, nyugdíjasok, akik már
megtették, amit tenniük kellett.

Legalább részben benépesítik Dél-
Franciaországot. Ahonnét az otta-
niak, az őslakók úgyis másfelé vették
az irányt. A falvakban rengeteg a la-
katlan ház, Mary válogathat, mikor
házvásárlásra szánja el magát.

Az utószóból megtudhatjuk, hogy
aztán a legfiatalabb fia költözött a
házba a párjával, hogy máris babát
várnak, aki kétségtelenül ott, Dél-
Franciaországban fog megszületni.
Talán elfranciásodnak. Talán megint
élnek majd fiatal franciák arra délen,
Provence-ban – melynek elnéptele-
nedését, elöregedését láthattuk a
nemrég bemutatott A provence-i fű-
szeres című filmben is –, Gascogne-
ban, vagy éppen a Mary által megcél-
zott Dordogne-ban (régi nevén Périg-
orde-ban).
(Mary Moody: Au revoir, avagy fél
év Dél-Franciaországban)           - nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Átrendeződés

A Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar február 20-án 19 órai kez-
dettel tartja legközelebbi hang-
versenyét a királyi kastély dísz-
termében. A hangverseny kü-
lönlegessége, hogy itt mutat-
kozik be a zenekar 2010-től ál-
landó karmestere, Horváth Gá-
bor.

A gödöllői zeneiskola tanáraiból azért
alakult vonószenekar 29 évvel ez-
előtt, és ez azért alakult szimfonikus

zenekarrá 20 évvel ezelőtt, hogy a gö-
döllői és Gödöllő környéki zenesze-
retőkhöz eljuthasson a legnagysze-
rűbb remekműveknek az az üzenete,

melyet a világ zenetörténetének óriá-
sai szimfonikus zenekarra komponá-
tak meg. Ennek a küldetésnek a hely-
színe lesz most a kastély, ahol Haydn
g-moll (A tyúk) szimfóniája (Hob.
I:83), Mozart: C-dúr oboaversenye és
Beethoven II. szimfóniája (D-dúr,
op.36) csendül fel. 

Az esten két kiváló fiatal művész-
szel találkozhatnak az érdeklődők.

Horváth Gábor 2002-ben  kitün-
tetéses minősítéssel szerezte meg
karmesteri diplomáját a Liszt Ferenc

Zeneművészeti Egyete-
men. Tanára volt Lukács
Ervin, és a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekart
többször is vezénylő Gál
Tamás. A Magyar Televí-
zió X. Nemzetközi Fe-
rencsik János Karmester-
versenyén második he-
lyezést és a közönség kü-
löndíját nyerte el. Ezt kö-
vetően meghívást kapott
többek között a Szombat-
helyi, a Győri, a Szegedi,
a Gödöllői,  a Danubia

Szimfonikus Zenekartól, valamint a
Magyar Rádió és a MÁV Szimfoni-
kus Zenekarától. 

Január elsejétől a Gödöllői Szim-

fonikus Zenekar állandó
karmestere. 

Az est szólistája, Pintér
László Zsolt, a gödöllői
Frédéric Chopin Zeneisko-

lában kezdte zenei tanulmányait.
2009-ben szerezte meg oboaművészi
és tanári diplomáját a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen, Pong-

rácz Péter és Kiss József oboamű-
vészek irányításával.

Zeneszeretetéről így vall: „Nagyon
szeretem a muzsikát, elsősorban azért
lettem muzsikus, hogy megpróbáljak
egy kis szeretetet lopni az emberek
szívébe. Szerintem a mai világban ez
nagyon fontos és erre az igényes, szép
zene a legtökéletesebb eszköz.“

A hangversenyre minden zenesze-
rető gödöllőit szeretettel várnak.

Klasszikusok a barokk falak között

Fiatal művészek a kastélyban

Február 14-e nem csak a szerelmesek,
hanem a Bálintok napja is, így a XVI.
század magyar költőóriását, Balassi Bá-
lintot is ezen a napon ünnepeljük. Or-
szágszerte, sőt még a határokon túl is
verssel, zenével és borral emlékezhe-
tünk. Városunkban ötödik alkalommal
rendeznek ezen a napon a Balassi-estet. 
Gödöllő három évvel ezelőtt csatlako-
zott a Balassi Fesztivál programjához,
bár ekkor már nagy népszerűségnek ör-

vendett a február 14-ei, borkóstolóval
egybekötött irodalmi est. Az idei ren-
dezvényen azonban a korábbiaktól elté-
rően színházi jellegű produkciót láthat-
nak az érdeklődők, amelynek során egy
színpadi játék keretében a kor zenéi,
versei, szólalnak meg. Természetesen
mindezeket szemet gyönyörködtető 
korhű öltözékben elevenítik majd meg
az előadók. 

Balassi szerelmes versei mellett a vi-
tézi énekek is megszólalnak majd, mint-
egy történelmi keretben foglalva az elő-
adást, amit az élőzene kíséret tesz még
különlegesebbé. A korabeli hangulat
megidézését segíti a hagyományos bor-

kóstolás is, aminek másik célja, hogy a
kulturális élmény mellett a társasági élet
felé is nyisson a rendezvénnyel.  

Gödöllő, mellett ma már több város-
ban is megtartják a Balassi Fesztivált,
melynek minden évben fénypontja a
Balassi Bálint-emlékkard átadása. 

Az elismerés a magyar líra kiemel-
kedő alakjait jutalmazza, a magyar iro-
dalmi életben évtizedek óta széles kör-
ben elismert költőket, és kitünteti a ma-
gyar irodalmat – benne Balassi költé-
szetét – fordító európai szellemiségű
külhoni poétákat is. Minden évben egy
magyar és egy külföldi – idegen anya-
nyelvű – költő veheti át a díjat.

Ismét Gödöllőn rendezik meg az
országos Kántorkoncertet, ame-
lyen valamennyi történelmi egy-
ház és meghatározó számban
élő kisegyház – zsidó, görögke-
leti, katolikus, református, evan-
gélikus, baptista, – felekezetek
kántora részt vesz. A márciusban
sorra kerülő hangversenynek a
királyi kastély ad otthont.

Az első ízben a múlt évben megtartott
rendezvény kitűnően reprezentálta a
zsidó-keresztény, valamint a különbö-
ző keresztény egyházak közötti
együttműködést, a zene segítségével,
a liturgikus énekek előadásán keresz-
tül, ezúttal nem istentiszteleti, hanem
koncertszerű előadásban. A résztve-
vők bemutatták, hogy az egyes feleke-
zetek minőségi, sok évszázados, évez-
redes liturgikus énekkultúrája nem
csupán vallási érték, hanem egyben

autonóm zenei érték is. A hangverseny
első részében zsoltárt énekeltek egye-
dül és közösen a különböző felekeze-
tű, vallású kántorok, a második rész-
ben pedig a saját liturgikus énekeikből
mutattak be egyet-egyet.

A hangverseny, nagy hatással volt
minden résztvevőre. Az együtténeklés,
ahogy egymás mellett állva, egymás
zsoltáréneklési stílusával, szokásával
azonosulva, egymásra figyelve, egy-
mást elfogadva a különböző énekeket
előadták, igazi egységet lehetett köz-
tük felfedezni, a különböző vallások,
felekezetek közötti párbeszéd egyik
megvalósulását.  

2010 márciusában, kibővített lét-
számmal, új programmal, ismét
megrendezik a kántorkoncertet Gö-
döllőn. A március 18-án este, 18 óra-
kor kezdődő rendezvény igazi zenei
különlegességet nyújt majd az érdek-
lődőknek. 

Felekezeteken átívelő zene

Ismét Kántorkoncert

Nem csak szerelemről

Balassi-est 
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Cserkész múzeumpedagógiai 

foglalkozások a 

városi múzeum 

új állandó kiállításában

Óvodásoknak és alsósoknak: 
Hátizsákot fel, irány a természet!
címmel játékos tanulás a cserkész 

és a természeti kiállításban

Felső tagozatos iskolai 
csoportoknak: 

„Merre menjünk?” címmel
tájékozódási, ügyességi ismeretek, 

feladatok, saját tapasztalatok alapján

Középiskolásoknak:
„Emberebb ember, magyarabb 
magyar” címmel kiscsoportos,

élményekben gazdag 
tapasztalatszerzés, ismeretek gyűjtése

a 20-as és 30-as évek társadalmáról

Időpont egyeztetés és jelentkezés:
Oravec Évánál: (28) 419-068, 

folyamatosan

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 

A kiállítást köszönti: Dr. Krassay László, Gödöllő város alpolgármestere 
A kiállítást megnyitja: Kovalovszky Márta, művészettörténész és Cebula Anna

művészettörténész, a kiállítás rendezője

Klarinéton játszik: Dóra Gergely
Megtekinthető: 2010. április 11-éig, minden
szombat és vasárnap 14-17 óráig, ill. előzetes 
bejelentkezés alapján más napokon is!

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt

2010. február 20-án (szombaton) 17 órára
a GIM-Ház kiállítótermében rendezendő

„Minitextilek a GIM-Házban” című csoportos kiállítás megnyitójára,
A kiállítási anyag válogatás a Szombathelyi Képtár Miniatűrtextil Gyűjteményéből.
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Harmos (Schlesinger) Ilona 1885. február 21-én
született Schlesinger Vilmos fakereskedő és
Schneller Matild (a losonci postamester lánya)
gyermekeként. A losonci házasságkötés után a pár
Gödöllőre, majd Budapestre költözött, Ilona már
itt született. Személyiségének alakulása szem-
pontjából meghatározónak érzi a testvérsorban el-
foglalt pozícióját: tizenegy gyerek közül ő a nyol-
cadik.

Gödöllőn a Gizella (ma Isaszegi) út 84. szám
alatt volt nyaralójuk, közel a vasútállomáshoz és
a Gizella-fürdőhöz. Tavasztól késő őszig itt tar-
tózkodott az egész család. Egy hosszú parasztház
volt valójában a nyaraló, öt szoba sorakozott egy-
más után, oldalt pedig vörös téglákkal kirakott,
vadszőlővel befuttatott folyosó húzódott. Az első
szoba mellett volt egy utcára néző, tágas veranda,
előtte kiskert, melyben verbéna, törökszekfű,
őszirózsa, rozmaring virágzott. Jegenyefák álltak
a ház előtt. A hátsó kertben krumplit termesztet-
tek. A ház mögött nyári konyha volt, fáskamra,
disznóól, csirkeól, árnyékszék és kerekes kút. A
veranda zöldre volt festve és azt is befutotta a
vadszőlő. Zöldre festett a léckerítés is. „Ez a laká-
sunk nem olyan szép, mint a pesti lakás, csak sze-
dett-vedett bútorok vannak benne, puhafa ágyak,
puhafa szekrények s egy régi, fekete kredenc az
első szobában, az ágyakban szalmazsák van, a szalma-
zsákba diófalevelet dugnak a bolhák ellen” – írja vissza-
emlékezésében. A verandán volt egy hosszú asztal, amely
mellett elfért az egész nagy család sőt még a hétvégeken
odalátogató budapesti rokonok is.

Volt néhány hold földjük, amelyben krumplit termesz-
tettek, mert a gödöllői homokos talaj annak kedvezett leg-
inkább. Tíz, néha több lovat tartottak, stráfkocsik hordták
a fát a fatelepen és két hintója is volt a családnak, az egyi-
ket a hivatalnok használta pénz behajtásra, a másikat pe-
dig az édesapa és a család, ha kikocsiztak a gyerekekkel
együtt.

Teljesen falusias körülmények között éltek a nyaraló-
ban. Fecskék fészkeltek az eresz alatt a hosszú folyosón.
A parasztokhoz hasonlóan ők is Isten madarának tartották
a fecskét, amit nem szabad bántani, mert szerencsét hoz.
A parasztasszonyok házhoz mentek ott árulták a csirkét,
kacsát, tojást, vajat. Ha megdöglött a csirke vagy megké-
kült a liba a tömésbe, odaadták a cigányoknak. Tőlük nem
messze volt az Ilka major, onnan hordták a tejet. Amikor
beköszöntött az esős ősz, sártengerré változott az udvar,
deszkákat fektettek le, hogy közlekedni lehessen.

Harmos Ilona a szegények és elesettek iránt érzett szo-
lidaritását a gödöllői gyermekkorban sajátította el. „Ez a
kicsit buja, illetlen szabadság mindig elfog, valahányszor
cselédlakásba megyek. Amellett azonossági érzés is van
bennem, közibüktartozóság és egyben félelem a sorsuk-
tól, sajnálkozás a sorsukon, s a <batyut kötünk a hátadra,
el mehetsz csel ha rossz leszel> fenyegetéseinek emléke.” 

Amikor a lányok sorra férjhez mentek akkor azok is
Gödöllőn, a Gizella úton béreltek házat nyaralásra. 1900-
ban meghalt az édesapa, Ilona 15 éves volt akkor, s mivel
rosszul mentek az üzleti ügyek, nem sokkal utána el kel-
lett adniuk a gödöllői nyaralót és a földeket. Ám miután
eladták a gödöllői házat, még azután is kijártak Gödöllő-
re, mert nem tudtak meglenni nélküle. Kibérelték ugyan-
azt a házat, amelyben sokáig éltek.

Az életét megmérgező zsidókérdés kezdetét is a gye-
rekkorra, a Gödöllőn töltött nyarakra teszi. Talán egy pa-
rasztasszony megjegyzésével kezdődött, amelyet az
udvaron játszó gyerekekre tett: „Milyen szépek. Nem is
olyanok, minta zsidók. Már ezen a jószándékúnak gon-
dolt megjegyzésen is a megkülönböztetést lehetett érezni.
Egész életére hatással volt egy másik gödöllői gyerekkori
élmény. Kislányként leszakított két szál rózsát egy utca-
beli ház kertjében, benyúlva a kerítésen. A háziasszony
felháborodottan utánament, és bepanaszolta őt az apjának
a rózsalopásért. Az édesapja nagyon megverte, bottal, ho-
lott nem volt szokása bántalmazni a gyerekeit. Ebbe a ve-
résbe ő és az apja is belebetegedtek. Az édesapát főként
az bántotta, hogy a zsidógyűlölő asszonynak, aki minden
ok nélkül is rosszat gondol a zsidókról, ő most okot szol-
gáltatott neki arra, hogy gyűlölhesse. Szerette volna kike-
reszteltetni a gyerekeit, hogy könnyebben boldoguljanak.
Ez az eset megváltoztatta Ilona életét, attól kezdve figyel-
ni kezdte, ki zsidó, ki nem az.

A viszonylag jómódú, zsidó polgári család az apa halá-
la után elszegényedésnek indult. Anyja dohánytőzsdét
nyitott, Ilonát kivette a gimnáziumból, és varrni taníttatja.
Ő azonban titokban felkereste Császár Imrét, a Nemzeti
Színház színészét, a Színművészeti Akadémia tanárát,

hogy hallgassa meg. A tanár tehetségesnek találta, így
ősszel beiratkozott a Színművészeti Akadémiára.

Ez meghozza számára a sikert, sok szerepet kap. Egyik
vizsgája után Beöthy László szerződtette  az akkor nyíló
Magyar Színházhoz, s ott szinte minden főszerepet rá
osztott. A színház azonban anyagilag sikertelennek bizo-
nyult, és kénytelen  volt a populárisabb darabok, bohóza-
tok felé fordulni, ebben a szerepkörben pedig Ilona fölös-
legessé vált. Ekkor Nagy Endre elhívta az Andrássy úti
kabaréhoz, itt azonban még rosszabbul érezte magát. Ek-
kor, 1910 telén történt a kissé bohózatszerű, de a komoly
folytatás lehetőségét rejtő megismerkedés Kosztolányival
a Vígszínház bemutatóján. A szünetben Kéri Pál újságíró
lépett oda Kosztolányihoz, aki történetesen Ilona mellett
ült, ekkor még ismeretlenként. Beszélgetni kezdtek, majd
Kéri így szólt: „Kérem, mutasson be a húgának“. Maguk
is rácsodálkoztak a hasonlóságra, beszédbe elegyedtek, s
a színházból már ismerősökként távoztak. Egyfajta paj-
tásság alakul ki közöttük, ami azért nem mentes az érzéki
vibrálástól. Sokat viaskodtak, harcoltak egymással. Ilona,
aki már átélt néhány csalódást, hogy elkerülje az újabb
szenvedéseket, egy vidéki társulathoz szerződött, de mi-
vel ott rosszul érezte magát, visszajött Pestre. Közben
Kosztolányival többször szakítottak, majd újra kibékül-
tek. Végül 1913. május 8-án összeházasodtak. 1914-ben,
még fia születése előtt keresztelkedett ki, valószínűleg
Kosztolányi hatására. 1915-ben születik meg fia, Ádám.

A pajtáskodó játékosság továbbra is jellemzi kapcsola-
tukat, ezt erősíti külsejük testvéri hasonlósága is, amit
Ilona „az idegrendszer hasonlóságának“ tulajdonít. Kosz-
tolányi folyamatosan igényli jelenlétét, véleményét, nem
tud dolgozni, ha nincs mellette, és Ilona számára is nélkü-
lözhetetlenné válik.

Egy ideig még játszott, illetve szavalt (ezt később is),
de Kosztolányi mellett lényegében felhagyott a színját-
szással. Ugyanakkor, nyilván férje hatására is, egyre több
köze lett az íráshoz. 1930 körül kezdett publikálni, elő-
ször riportokat, majd novellákat, melyek többek között a
Nyugat, a Szép Szó, a Pesti Napló, a Pesti Hírlap, a Pester
Lloyd és a Haladás hasábjain jelentek meg. Kosztolányi
biztatja az írásra, bár nem egyértelműen lelkes attól, hogy
felesége is publikálgat. Írásai férje javaslatára Görög Ilo-
na néven jelentek meg. Ismét a Kosztolányi-életrajzból
idézve: „Nem mondja, de én érzem rajta, hogy kelletlenül
nézi most már sűrűbben szereplő nevemet, de az írás,
amit jónak lát, annyira szent előtte, hogy semmiféle sze-
mélyes körülmény nem számít.“ Sokat fordított is férjével
együtt: német, francia, angol prózát, színdarabokat. Leg-
ismertebb munkái kétségtelenül a Kosztolányiról és Ka-
rinthy Frigyesről írott életrajzok. 1948-ban jelent meg
Tüzes cipőben című naplója, amely az ostrom alatti, fiá-
val együtt átélt bujkálások megrázó dokumentuma.

A háború után szórványosan publikált, rádiószereplé-
seket vállalt, és meglehetősen lefoglalhatta a maga lábán
megállni élete végéig nehezen tudó fia életkörülményei-
ről való gondoskodás. 1967-ben, nyolcvankét éves korá-
ban halt meg.

Forrás: 
Gaálné dr. Merva Mária: Írók és múzsák Gödöllőn

Borgos Anna: Meleg burokból tüzes cipőbe...

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 örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Harmos (Schlesinger) Ilona (Görög Ilona) (1885 - 1967) 

A téli szarvasgomba ünnepével
kezdődött az év kulturális
programsorozata a Gödöllői
Királyi Kastélyban február 6-
án. A Dunakanyar Szarvasgom-
bász Egyesület és a kastély kö-
zös kezdeményezése e fűszer
élelmiszer elfeledett kultúrájá-
nak újraéledését segíti Ma-
gyarországon.

Az egész napos programon bemutat-
koztak a hazánkban fellelhető szar-
vasgombafajok, különösen a téli szar-
vasgomba (Tuber brumale), a szar-
vasgombával foglalkozó szakembe-
rek, a magyar szarvasgombászok és
kutyáik, az első magyar szarvasgom-
bás termékeket gyártó cég, az első
magyar termőre fordult szarvasgom-
ba ültetvény, a szarvasgombával és
ültetvényezésével foglalkozó vállal-
kozások. A szervezők bíznak abban,
hogy egy új hagyományteremtő ren-
dezvénysorozatot indítottak útjára.

A napot dr. Gémesi György pol-
gármester, fővédnök nyitotta meg.

Köszöntőjében kiemelte: a téli szar-
vasgomba ünnepe kitűnő lehetőség e
fűszerféleség népszerűsítésére, egy-
ben olyan családi program, amely
kulturális élményt kínál a résztvevők-
nek. Hozzátette: a szarvasgomba a
gödöllői piacon is megjelent, s nem is
olyan drága, mint amilyennek a köz-
tudat tartja. Megköszönte a kezdemé-
nyezők munkáját és reményét fejezte
ki az iránt, hogy hagyománnyá válik
ez az ünnep, hiszen szarvasgomba
volt, van és lesz.

A polgármester
külön köszöntötte
Ireny Comaroschit,
Románia budapesti
nagykövetét, aki már
nem először fogadta
el a gödöllőiek meg-
hívását.

Pintér Zoltán al-
polgármester fel-
idézte, hogy a Duna-
kanyar Szarvasgom-
bász Egyesület ku-
tyás bemutatót tartott a múlt év őszén
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub által
rendezett hagyományos állatvédelmi
napon az Alsóparkban. Első egész na-
pos programjuk a kastélyban a szer-
vezők áldozatos munkáját dicséri.
Örömteli, tette hozzá, hogy egyre
sokszínűbb a civil társadalom.

Zagyva Imre, az egyesület elnöke
is elmondta: nem luxuscikk a szarvas-
gomba. Megköszönte a város és a
kastély segítségét, majd átadta a Mi-
kulás napi kutyás szarvasgomba-
gyűjtő verseny győztesének járó ser-
leget Nagy Zoltánnak. A múlt évi
összetett versenyben Nagy Zsolt di-
adalmaskodott, az ő jutalma is egy

serleg lett.
A szarvasgomba

lombos erdőkben,
csertölgy, kocsányos
és kocsánytalan
tölgy, mogyoró, tö-
rökmogyoró, gyer-
tyán, nagy- és kisle-
velű hárs alatt rejtő-
zik, de feketefenyő
alatt is található. A
Gödöllői-dombság-
ban, a Budai-hegy-
ségben és az Alföl-
dön nagyon jó termő-

helyeket ismernek a gombászok.
Az egésznapos program során sza-

kmai előadásokat tartottak többek
között a szarvasgomba ültetvényes
termesztése, a föld alatti gombák ter-
mészetvédelme, kutyás keresés – a
szarvasgomba gyűjtése témájában. 

A nem szakmai érdeklődők szá-
mára a kiállítás és vásár, az ingyenes
kóstoló és a kutyás bemutató nyújtott
érdekességeket, de a szervezők nem
feledkeztek meg a gyerekekről sem.

Őket ingyenes gyermekműsorok vár-
ták a díszteremben, ahol többek kö-
zött Pécs Ildikó Kossuth-díjas érde-
mes, kiváló színművésszel is talál-
kozhattak, de természetesen a szar-
vasgomba keresésre is alkalmuk
nyílt, a legifjabb látogatóknak.

(l.t.)

A Gödöllői-dombságban is megterem

A szarvasgomba ünnepe
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Nem csak kertészeknek

Tavaszt a lakásba!

Február 13-14.:

dr. Sebesztha László
Tel.: 06-30-9748301

Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Az idén fabruár 14-én köszönt
be a kínai holdújév. 2010 a tig-
ris éve. De hogy ez mit is jelent
az egyszerű ember számára ar-
ról többet mostani cikkünkben
tudhatnak meg.

A kínai zodiákus története a
legendák szerint nagyon ér-
dekesen indult: Buddha hív-
ta össze az állatokat, hogy
elbúcsúzzon tőlük, mielőtt
elhagyja földi létét, s végleg
távozik a nirvánába. Mind-
össze tizenkét állat jelent
meg, hogy elköszönjön tőle.
Hogy Buddha kimutassa tet-
tükért az elismerését, úgy
döntött, hogy minden évet
róluk nevez el érkezési sor-
rendjük szerint: patkány, bi-
valy, tigris, nyúl, sárkány
(Bizony, Kínában eme mitikus lény
valós állatnak számít!), kígyó, ló,
kecske, majom, kakas, kutya, s végül
a disznó.

Egy másik történet szerint Jáde
uralkodó hívta össze az állatokat,
hogy együtt ünnepeljék az év kezde-
tét, és ő nevezte el sorban róluk a ti-
zenkét évből álló földi ciklus egy-egy
tagját. A kínai hagyomány szerint az
egész évet jellemzi az, hogy mely állat
éve következik, mert az évet „uraló”
állat az abban az időszak-
ban zajló – társadalmi, kul-
turális, politikai, kapcsola-
ti, munka, szellemi – folya-
matokra rányomja bélye-
gét.

A dolgot elsőre látásra
tovább bonyolítja, hogy fi-
gyelembe veszik egy-egy
évnél a kínai hagyomány
szerinti öt elemet is. A tűz,
fa, fém, víz, föld évei és a
tizenkét állatjegy kombiná-
ciói alakítanak ki egy-egy
hatvan esztendőre szóló
ciklust. A most következő
év a Tigris éve lesz, és a fém elem tar-
tozik hozzá. Így alakul ki az esztendő
kínai elnevezésének egésze: a Fém
Tigris (Geng Yin) éve.

A több ezer éves kínai holdkalen-
dárium évkezdete minden esztendő-
ben változó: attól függ, hogy a téli
napforduló utáni első holdhónapban
mikor következik be az első újhold. A
kínai évkönyvek azt mutatják, hogy
körülbelül i.e. 650-ben tértek át arról,
hogy az év kezdetét a téli napfordulót
követő első újholdtól számítsák, arra,
hogy az év kezdetét a téli napfordulót
megelőző újholdtól számítsák. Ma-
napság az ünnepeket egy olyan év
alapján számítják, amely a téli napfor-
dulót követő második újholdkor kez-

dődik. A Fém Tigris éve viszonylag
későn kezdődik, nem tesz ki 365 na-
pot: 2010. A kínai időszámítás szerint
február 14-én kezdődik, és 2011. feb-
ruár 2-án ér véget.

A kínai horoszkóp több, mint két-
ezer éves tudomány. Főszereplője más
horoszkópokkal ellentétben a Hold.

Érdemes tudatosítani, hogy a kínai
asztrológia különbözik a nyugati aszt-

rológiától: sokkal kevésbé jelentős a
jövőbe látás szándéka, inkább az a cél,
hogy megvizsgáljuk, hogyan működ-
hetünk együtt azokkal az erőkkel,
amelyek meghatározó módon igazgat-

ják a világi és a személyes folyamato-
kat. Lássuk mindezek után, mik lesz-
nek a főbb jellemzői ennek az évnek!

Kiindulásképpen a tigris tulajdon-
ságait, az emberek életében játszott
szerepét érdemes megvizsgálni. A tig-
ris a bátorság szimbóluma. Az ősi Kí-
nában a tigrisnek, e rettenthetetlen
harcos állatnak a jelét úgy tisztelték,
mint ami megvédi a házat a három
legnagyobb veszedelemtől: a tűztől, a
tolvajoktól és a szellemektől.

A Tigris pozitív tulajdonságai: de-
rűlátó, erős, figyelmes, szenvedélyes,
dinamikus, merész, ösztönző, élet-
erős, őszinte, független, szerető,
együttérző, emberbaráti és nagylelkű.
Negatív vonásai közé tartozik, hogy
kiszámíthatatlan, felelőtlen, lázadó,
nyugtalan, vakmerő, türelmetlen, tem-
peramentumos, önfejű, gondatlan, ön-
ző és agresszív. A Tigris mély gondol-
kodó nagy intellektuális képességek-
kel, ugyanakkor túlzottan magához
ragadhatja az irányítást, és önzővé is
válhat, sőt gyanakvóvá és ebből faka-
dóan határozatlanná.

A Tigris született, természetes ve-
zető, annak szimbóluma, aminek az
oroszlán a nyugati kultúrában, hiszen

a tigris közmondá-
sosan a dzsungel
királya. Uralko-
dásra termett,
ugyanakkor szüle-
tett forradalmár.
Miközben rendkí-
vül ellentmondá-
sos, van hajlama a
harmóniára is, hi-
szen a kínaiak szá-
mára élénk csíkos
bundája a jin és
jang kiegyensú-
lyozott erőit jelké-
pezi.

A Tigris tehát
nagyon szélsőséges vonásokkal ren-
delkező jellem, vad, gátlástalan, erő-
szakos, durva, mégis általában szeren-
cséje van az életben mind a szerelem,
mind az anyagi javak terén. A legtöbb
Tigris jómódú életművész. Szenvedé-
lyes, és olykor a szenvedés sem kerüli
el, ez azonban csak megerősíti őt.
Sokszor a boldogságot sem ismeri
meg. Szereti a veszélyt, rendszeresen

és meggondolatlanul vállal kockáza-
tot, alaposan megharcol sikeréért. A
nehézségek nem ijesztik el, sőt élvezi
a veszélyt, a harcot, ezek nélkül az
élet számára nem igazán vonzó. Ez
szerelmi életére, munkahelyén kihar-
colt pozíciójára egyaránt vonatkozik.

Az életben talán több nehézséget
kell leküzdenie, mint másoknak, de ez
láthatóan nem zavarja, nem törik meg

a sorscsapások, a meg-
próbáltatások, sőt szük-
sége van arra, hogy
időnként győzelmet
arasson ezekben a hely-
zetekben. Szívóssága,
mérhetetlen ereje nem
engedi, hogy padlóra ke-
rüljön, és ott is marad-
jon. Nagy szerepe van
ebben annak, hogy intel-
ligenciája az utolsó pil-
lanatban mindig átsegíti
az akadályokon.

A Tigris nehezen ma-
rad meg egy foglalko-
zásnál. Szereti magát

több területen is kipróbálni – és ott
győzni, ami viszonylag könnyen
megy neki, mert sokoldalú tehetség-
gel rendelkezik. Ugyanakkor a Tigris
vakmerősége és vezetői szerepre tö-
rekvése mögött igen sok érzékenység
és hiúság húzódik meg. Sokan nagy-
képűnek, beképzeltnek tartják, nehe-
zen viselik el a Tigris természetét, de ő
ezzel nem sokat törődik. Néha egois-
tának tűnhet, pedig mély emberi érzel-
mek lakoznak benne, barátaihoz ér-

dektelen kapcsolat fűzi.
Szereti, ha csodálják. Lét-
eleme a szerelem. A Tigris
csillogó személyiségének
varázsát az esetleges hatá-
rozatlansága, döntésképte-
lensége és makacssága
rombolhatja le. 

Ha a fém elem tulajdon-
ságait vizsgáljuk, akkor a
következő év az energiája
szerint jin. A Fém Tigris
így ellentmondásos évnek
ígérkezik, hiszen a Tigris
jang energiát hordoz. Fon-
tos szempont a most induló

év értékelésénél, hogy a kínai legenda
szerint a tigris, amely ezer évig él, éle-
te felénél, ötszáz évesen fehér színű
lesz, a fém elem színe pedig a fehér,
ami jelentős változásokat jelezhet elő-
re. A fém elemhez a kemény, rideg,
merev tulajdonságok kapcsolódnak.
Céltudatosság, eltökéltség és határo-
zottság, ugyanakkor konokság és
szemellenzősség fakadhat ebből.

A kínai asztrológia szerint a Tigris
éve a hirtelen váltások s a végletek
időszaka. Kompromisszum, középút
nem létezik ebben az évben. A fém
elem miatt a Tigris évére az élénk,
gyors tevékenységek és versengés le-
hetnek jellemzők. A hangulati ingado-
zások gyakoriak lehetnek. Ne számít-
sunk rendre és stabilitásra. Összhang-
ot akkor tudunk kialakítani a Fém Tig-
ris erejével, ha felkészülünk a váratlan
változásokra, és nyitottan fogadjuk
azokat. Nagy társadalmi átalakulások
is történhetnek, akár politikai fordula-
tok és még összecsapások sem kizár-
tak a világ több táján. A társadalom ki-
sebb egysége, a család vonatkozásá-
ban ugyanakkor a Tigris védelmező és
veszélyt elhárító minősége szinte bi-
zonyosan pozitív eredményeket hoz.

Összességében a lassú Ökör éve
után a Tigris dinamikus éve hirtelen
események, váratlan alkalmak és me-
rész tevékenységek izgalmas időszaka
lehet, amikor még arra is megvan
minden esély, hogy a legmerészebb
álmaink is beteljesüljenek.

A holdújév időpontja az utóbbi és a
következő években:

2010. feb. 14. tigris 
2011. feb. 3. nyúl 
2012. jan. 23. sárkány 
2013. feb. 10. kígyó 
2014. jan. 31. ló

Mit üzen a kínai asztrológia 2010-re?

Indul a Fém Tigris éve

Elveszett egy fekete (kan) tacskó, aki
megtalálja, kérem az alábbi címen
vagy telefonszámon jelezze. Ismer-
tető jelei: kék nyakörv, bilétával és az
egyik lapockája kicsit kiáll. Cím: Gö-
döllő, Fenyvesi nagyút 28. Telefon:
+36-30-228-4708.

A megtaláló jutalomban részesül!

Mondjuk meg őszintén legtöb-
bünknek már elege van a mínu-
szokból, a havazásból és már
nagyon várjuk a tavaszt, amikor
a kertekben gyönyörködhetünk
viárgainkban. Sajnos erre még
várnunk kell, de lelkünknek ked-
veskedhetünk, ha otthonunkba
varázsoljuk a tavaszt most.

Egyre többen vannak, akik nem várnak
a tavasz megérkezésére, hanem már
most elébe mennek a dolgoknak. Vi-
rágüzletekben is kaphatóak cserepes
hagymás növények, amik üde színt és
tavaszi virágillatot varázsolnak ottho-
nainkba.

Legismertebb természetesen a já-
cint, a tulipán, vagy a krókusz, de egyre
népszerűbb az amarilisz is. Természe-
tesen a legegyszerűbb, ha a növényeket
virágüzletben vesszük meg, de ottho-
nunkban is hajtathatjuk őket, így még
izgalmasabb is lesz, hiszen végig kísér-
hetjük fejlődésüket.

Legkönnyebben azokat a növénye-
ket hajtathatjuk, amelyek természetes
körülmények között szabadban is kora
tavasszal bontják virágaikat. Fiatal
hagymák helyett válasszunk néhány
éves, erős hagymákat, akik már meg-
értek egyet s mást életük folyamán!
Vásároljunk előkezelt tulipán-, törpe
nőszirom- és nárciszhagymákat.

A talaj megválasztása szintén alap-
vető. Csak jó szerke-
zetű, tőzeges, homo-
kos közeget válasz-
szunk! A félig feltöl-
tött edénybe azután
beledugdoshatjuk a
hagymákat. Persze
nem mindegy, hogy
milyen mélységbe
kerülnek. Mélyre,
kb. 15 cm-re kerülhet
a jácint, 8 cm-re a
nárcisz, 5 cm-re pél-
dául a krókuszok,
míg a felszínre az íri-
szek. Újnyi helyet hagyjunk az edény
pereménél az öntözővíznek! Akár egy
edénybe is kerülhetnek, ha a természet
egy tarka darabját akarjuk szobánkba
varázsolni. Ültethetünk tulipánt, nár-
ciszt vegyesen. Az íriszeket szín szerint
csoportba ültethetjük.

A hajtatás ideje alatt a lehető legked-
vezőbb életfeltételeket kell teremte-
nünk növényeinknek. A gyökérképző-
déshez alacsony hőmérséklet kell, ez-
ért a konténert sötét, hűvös, 10°C-nál
nem melegebb helyiségbe, kamrába,
pincébe állítsuk. 4-5 hét szükséges a
gyökerek kifejlődésére, ez alatt hetente
egyszer öntözzük meg. A fenti időszak
letelte után a növényeket vigyük be a
lakás hűvösebb helyére, tegyük 18-
20°C-ra, de egyelőre tartsuk még sötét-
ben úgy, hogy üres cserepet vagy pa-
pírsüveget tegyünk rájuk, és naponta
öntözzük. Amikor a hajtások elérték a
8-10 cm magasságot, fokozatosan
szoktassuk őket a fényhez. A fény

hatására a virágszárak kizöldülnek,
majd a virágok is színesedni kezdenek.
A teljes virágzásban lévő növényeket
mérsékelten meleg helyen tartsuk,
hogy hosszabb ideig gyönyörködhes-
sünk pompájukban. Kerüljük a direkt
napfényt, és a hősugárzót!

A keleti jácint megfelelő alany a haj-
tatáshoz. A kereskedelemben kapható
előkezelt jácinthagymák azonnal fel-
használhatók. A jácintüveg olyan
edény, amelynek kiöblösödő nyakába
helyezzük el a jácinthagymát. Így a
hagyma nem érintkezik a vízzel, és
nem indul rothadásnak. A gyökerek
számára a vízzel teli alsó rész biztosít
teret. A hajtatáshoz papírsüveget hasz-
nálhatunk, amelynek anyaga kemé-
nyebb csomagolópapírból készíthető
el. Ha a virágrügynek már a színe is át-

sejlik a leveleken, akkor a süveget
leemeljük, a növényünket bevisszük a
szobába, és az ablakba állítjuk. 

A cserepes liliomok akkor mutatnak
a legjobban, ha többesével ültetjük
őket. Ezért az alacsonyabb fajokból há-
rom-négy kisebb hagymát ültessünk
egy cserépbe. A cserépbe ültetett hagy-
mákat állítsuk napos helyre, és ne
hagyjuk kiszáradni! Tartsuk őket 7-
10°C fokon. Amikor növekedni kezde-
nek, akkor emelhetjük a hőmérsékletet.

A hölgyliliom vagy amarillisz (Hip-
peastrum hortorum) kora tavasszal dí-
szíti a virágüzletek kirakatait. Legtöbb-
ször csak megcsodáljuk az 50-60 cm-
es kocsányon nyíló, liliomhoz hasonló
piros, fehér hatalmas tölcséres virágait,
de nem merjük megvenni, félve, hogy
nem lesz tartós. 

A virág valóban csak 10-12 napig
nyílik, de a növény hagymája 8-10 évig
is él, és évenként rendszeresen virágzik
– természetesen, ha jól kezeljük.
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Február 8-14-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Február 15-21-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-
251. 

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.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

HIRDETMÉNY
VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKRŐL

A Magyar Köztársaság Elnöke az 

országgyűlési képviselők 2010. évi választásának első fordulóját
2010. ÁPRILIS 11. NAPJÁRA (VASÁRNAP), 

a második fordulóját
2010. ÁRPILIS 25. NAPJÁRA (VASÁRNAP) TŰZTE KI. 

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, az 
ajánlószelvénnyel együtt 2010. február 12-ig értesítést kapnak. 

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 2010. február 10-étől február 17-ig 
a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Okmányirodáján 

(11.sz. szoba) tekinthető meg.

A névjegyzékből való kihagyás, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2010. február 10-étől február 17-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani a
Választási Iroda vezetőjéhez  a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és

Okmányirodáján (11. sz. szoba) a választási iroda munkatársainál: 
Hajdú Éva, Horváth Rita.

Elérhetőségek:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Tel.:28/529-295                    e-mail: pmh@godollo.hu

Gödöllő, 2010. február 8.
Dr. Nánási Éva, a HVI vezetője

Tájékoztatás

Tájékoztatom Gödöllő város lakosságát, hogy a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága
2010. évben folyamatosan önkéntes adatszolgáltatá-
son alapuló lakossági adatfelvételeket végez.

Az adatfelvételek nyilvántartási száma és neve a következő:

– 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
– 1711 Időmérleg felvétel
– 1942 A lakosság utazási szokásai
– 2003 Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai
(IKT) eszközök használatáról
– 2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi
naplóvezetés
– 2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi napló-
vezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés

Az adatgyűjtéseket hivatalos megbízással rendelkező, igazolvánnyal ellá-
tott kérdezőbiztosok végzik. Az adatfelvételek reprezentatívak, vagyis vé-
letlenszerű kiválasztás során kerülnek kijelölésre a címek. A kapott infor-
mációkat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben, illetve a szemé-
lyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezelik, azok
közzétételére azonosításra alkalmatlan módon kerül sor.
Kérem a város lakosságát, illetve a felkeresett családokat, hogy segítsék a
kérdezőbiztosok munkáját.

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

ÉRTESÍTÉS 

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatja a tisztelt Horgásztó úti ingat-
lantulajdonosokat, hogy a DMRV Zrt. Duna Balparti Üzeme a Horgásztó út Ganz
Árok és a szennyvíztelep közötti szakaszán, az NA 300 kút gyűjtővezeték rekon-
strukcióját végzi a 802 és 8052 hrsz. területeken 2010. 01.19. és 2010. 03.20.
között. Az ingatlanok megközelítésében munkanapokon 8-15óra között akadá-
lyoztatva lehetnek. Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük. 

Kovács Sándor építési üzemvezető

Tájékoztatás elsősorban 
Palotakertieknek!

A 2010-es városi naptár tévesen
közölte a 6. sz választókörzet, a

Palotakert képviselői 
fogadóórájának helyét.

Fogadóórám ideje minden hónap
első keddje, 18-19 óra között,

helye: CIVIL HÁZ, Palotakert 4.

Akik emiatt nem találtak meg,
azoktól szíves elnézést kérek, a
fent megjelölt helyen és időben

továbbra is várom körzetem lakóit.

Kollárné Jilly Sára 
önkormányzati képviselő

Gödöllői Piac Kft.
Pályázati hirdetmény

A Gödöllői Piac Kft. (296. hrsz. Gö-
döllő, Szabadság út 3.) pályázatot
hirdet piaci udvaron lévő két pavi-
lon (166 és 167 sz.) bérleti jogának
meg-szerzésére 2010. március 1-től
– 2010. december 31-ig, mely éven-
te meghosszabbítható. 
A pályázaton az egyenként 5,23 m2

alapterületű üzletek bérleti joga sze-
rezhető meg.  Az üzletekben elsősor-
ban zöldség-gyümölcs kiskereske-
delme folytatható. Más jellegű  tevé-
kenység igénye, előzetes egyeztetés
alapján. 
Bérleti díj: 50 000.- Ft + áfa/hó, 
Kaució: 2 havi bérleti díj
A bérlemény megtekinthető a piac
nyitvatartási idejében (7-18 óráig,
szombaton  7-13-ig) a fenti cím alatt. 
Bővebb felvilágosítással Vilhelm
Ferenc, a piac ügyvezetője szolgál a
helyszínen, illetve a +36/30/503/0777
vagy a 28/422-019-es telefonon.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2010. február 25., csütörtök, 10
óra. 

Gödöllői Piac Kft. 

Parkolóhely bérlési lehetőség a piaci mélygarázsban!

Kamerával és biztonsági személyzettel védett parkoló, 
24 órás hozzáférhetőség, kedvező ár!

Irodahelyiségek kiadók 11- 18 m2-ig!
Érdeklődni a +36/30/503-0777-es telefonszámon lehet.

Tormay Károly Egészségügyi Központ 2010. év január havi állapota szerinti rendelési idők
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EXTRA AJÁNLATUNK!
Februárban éttermünk

minden hétvégén
50 % kedvezményt ad az

ételek árából.
(Fizetés csak készpénzzel

vagy hitelkártyával!)

Februárban Vadnapok az
étteremben!

(Minden fajta vadétel
kedvező áron!)

Február 14-én (vasárnap)
Valentin napi menü (ízelítő)
Kagylóban tálalt, fokhagy-
más, tejszínes parajágyon
sült Vénusz kagylóhús;
Szűzhús libamájjal és almá-
val 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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Az elmúlt hétvégén négy kor-
osztályban rendezett Farsangi
kupát a Gödöllői Sport Klub
utánpótlás labdarúgó szakosz-
tálya, illetve egy csapat Bagon
vett részt egy teremtornán. A
mérleg: két arany-, egy bronz-
érem és számos remek talál-
kozó.

Szombaton az 1999-es és a 2002-es,
míg másnap a 2001-es és a 2000-es
korcsoportoké volt a terep a fedett
műfüves létesítményben. Smeló Dá-
vid 11 évesei bronzérmet szereztek a
12 csapatos tornán, a Tokai Norbert
edzette 2001-esek a 8. (10 csapatból)
helyen, míg a 2000-es csapat nagy
küzdelemben a 6. helyen – mindössze

egy vereséget elszenvedve – végzett a
12-ből. A bronzérmes ’99-es csapat
tagjai voltak: Fekszi Roderik, Ró-
zsavölgyi Roland, Pósa Márk, 
Ócsai Dávid, Tánczos Kornél, Ko-
vács Áron, Tóth Alex, Molnár Kar-
sa, Pintér Roland.

A 2002-es korosztály az elmúlt heti
ezüstöt fényesebbre cserélte, ugyanis
ezúttal a nyolc csapatos mezőnyben
aranyéremnek örülhettek a srácok.
Kaiser László alakulata veretlenül
nyerte a tornát; a döntőben a Monor
csapatát győzték le a gödöllői fiatalok
3–0-ra. Az aranyérmes csapat tagjai
voltak: Bokor Levente, Kollár Ba-
lázs, Pintér Márk, Oláh Márk, Lip-
csei Marcell, Filip Dávid, Pásztor
Zsombor, Keindl Jakab, Norman

Márton, Lutz Gyula, Tóth Sza-
bolcs, Tormai Gábor.

A Gödöllői SK 1998-as csapata
február 7-én Bagon vett részt egy te-
remtornán, amelyet az 1997-es kor-
osztálynak írtak ki. Kovács Szabolcs
legényei a hat csapatos kupát veret-
lenül teljesítve, magabiztosan nyerték
meg, megelőzve az Iklad, a Mogyo-
ród, a Hévízgyörk, a Pécel és a Vác
csapatait. A gólkirály Tóth Ilkó Áron
lett, akinek ez volt az egyesület szí-
neiben az utolsó fellépése, ugyanis a
FTC korosztályos csapatához igazol.
A tornagyőztes ’98-as csapat tagjai
voltak: Németh Máté, Varsányi Bo-
tond, Guba Bence, Tóth Ilkó Áron,
Kiss Tamás, Molnár Solt, Balogh
Róbert, Szecsei Szilárd, Petényi
Krisztián Edző: Kovács Szabolcs.

A tornákkal kapcsolatos eredmé-
nyek és egyéb infók a www.gbulls.hu
honlapon megtalálhatók.

Az elmúlt hétvégén rendezték
az idei első fedett pályás orszá-
gos bajnokságot. Az ifjúsági és
junior korosztályoknak meg-
rendezett Ob-n a szokásoknak
megfelelően a GEAC atlétái re-
mekül teljesítettek. A különbö-
ző számokban összesen 7 ara-
nyat, kettő ezüstöt és 5 bronz-
érmet szereztek, valamint szá-
mos pontszerző helyet is be-
gyűjtöttek a gödöllőiek.

Deák Nagy Marcell, Komiszár
Kriszta és Fajoyomi Viktor több
számban is a legjobb lett, sőt Komi-
szár 60 méteren mindössze egy szá-
zadmásodperccel maradt el a hazai
7,54-es legjobb időtől.
GEAC eredményei:
Ifjúsági korosztály, távolugrás: 10. Fa-
joyomi Christopher, 13. Ambrus Ló-
ránd; 400 m: 7. Rendik Zsófia, 14. Zsí-
ros Zsanett. 15. Kovács Janka; 800 m:
4. Pápai Gergely; 60 m gát B döntő: 5.

Ambrus L.; 4x200m váltó: 12. GEAC
(Holcsik Tamás, Pápai G., Győrfi Bar-
nabás, Ambrus L.); magasugrás: 3. Fa-
joyomi Christopher; 200 m: 8. Rendik
Zs.; 800 m: Zsíros Zs.; 60 m gát B dön-
tő: 3. rendik Zs., 8. Kovács Janka;
4x200 m váltó: 8. GEAC (Kovács J.,
Szabó Luca, Zsíros Zs., Rendik Zs.
Junior korosztály, 400 m: 1. Deák
Nagy Marcell (49,95mp); távol: 1. Fa-
joyomi Viktor (7,13m); 60 m: 1. Ko-
miszár Kriszta (7,55mp), 6. Hordós
Evelin; 200 m: 1. Deák Nagy Marcell
(22,05mp), 8. Hoffmann Péter; 3000
m: 9. Háló Benjamin; 60 m gát: 3. Fa-
joyomi Viktor; 4x200 m váltó: 1.
GEAC (Hoffmann P., Urbán Jakab,
Horváth Vince, Deák Nagy M.); ma-
gas: 1. Fajoyomi Viktor (2,08m); 200
m: 2. Komiszár K., 3. Hordós E.;
4x200 m váltó: 1. GEAC (Komiszár
K., Hordós E., Jilly Krisztina, Balogh
Boglárka); rúdugrás: 2. Jilly K., 3.
Csillag Zsófia; távol: 15. Balogh B.
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A hazai rendezésű és spanyol
sikert hozó futsal Európa-baj-
nokság miatti hosszú szünetet
követően február 5-én folytató-
dott a futsal NB I. A Gödöllői-
Fortuna csapata az első „tava-
szi” játéknapon a Borsod Volán
csapatát fogadta. 

Nagy Rolandék jól vették az első
akadályt, ugyanis 6-1-re verték a mis-
kolci alakulatot. Már az első félidő-
ben a vendégek fölé kerekedett a For-
tuna (két góllal jelezték, hogy ki a
jobb), míg a folytatásban további
négy góllal terhelték a BAZ megyei
csapat hálóját, akik csak egy találattal

tudtak némileg kozmetikázni a vég-
eredményen. Győzelmével a gödöllői
csapat feljött a 7. helyre a tabellán. A
csapat a következő fordulóban, feb-
ruár 15-én Győrbe látogat majd.
Futsal NB I., 12. forduló
Gödöllői-Fortuna – Borsod Volán 6–1
(2–0)
Gólok: Séra Tibor (2), Nagy Roland,
Póta Balázs, Smiri Elek, Barnácz
József

Futsal NB II. – Tisztes U21-es
helytállás

Az NB II-es bajnokság is elkezdő-
dött az elmúlt héten. A Gödöllői-For-

tuna U21-es csapata Monoron ven-
dégszerepelt a tavaszi első fordu-
lóban. 

A csapat mindössze nyolc fővel
utazott el a monori találkozóra, így
nem volt meglepő, hogy végül vere-
séget szenvedett. A létszámhiány el-
lenére tisztességesen helytálltak a fia-
talok az idegenbeli találkozón, így je-
lenleg a 6. helyet foglalja el a csapat.
Futsal NB II. Pesti csoport, 8. for-
duló
Monori SE – Gödöllői-Fortuna U21
8–5 (5–1)
Gólok: Turnai Csaba (2), André Béla,
Switzer Nabil, Fekete István

Következik:
Február 12. péntek 20:30, egyetemi
sportcsarnok (NB II.): Gödöllői-For-
tuna U21 – Nagykáta SE
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Persze, ehhez az is kellett, hogy a
Nyíregyháza kikapjon a BSE-FCSM
csapatától. A gödöllői lányok máso-
dik vágya teljesült is, nyert a BSE
3:1-re, de mit sem ért a városmajori
győzelem, ugyanis elmaradt a TEVA
siker: az óbudaiak három játszmában,
simán verték a mieinket. A Vasas –
Gödöllő meccs más szemszögből

presztízscsata volt, ugyanis ez a két
csapat játsza majd az idei Magyar ku-
pa egyik elődöntőjét majd február
utolsó hetében (a másik ágon BSE –
Nyíregyháza elődöntő lesz). A verse-
séggel és azzal, hogy a nyírségi csa-
pat egy szettet tudott nyerni a listave-
zető ellen, eldőlt, hogy az utolsó for-
duló, Gödöllő – Nyíregyháza meccsé-

nek végeredményétől függetlenül a
szabolcsiak a harmadik, a gödöllőiek
pedig a negyedik helyen végeznek a
középszakaszban. Biztossá vált tehát,
hogy a negyeddöntőben TEVA-GRC
– Békéscsaba párharcot rendeznek
majd. Persze, ettől még le kell játsza-
ni a 6. fordulót is, ahol az ellenfél ép-
pen a Nyíregyháza lesz majd hazai
pályán. A találkozót február 11-én
rendezik az egyetemi csarnokban.
Női Extraliga 1-4. helyekért, 5. for-
duló
Vasas Duna Autó- TEVA Gödöllői
RC 3:0 (16, 22, 17)

Következik:
Február 11., csütörtök 18 óra, egyete-
mi sportcsarnok: TEVA-Gödöllői
RC- Euroaszfalt NRK Nyíregyháza
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A Gödöllői ITF. Taekwon-Do Sportegye-
sület felvételt hirdet 5 éves kortól tömeg-
sport, versenysport és önvédelmi edzé-
sekre gyermek, serdülő, ifi és felnőtt kate-
góriákban.

Az edzések és a felvétel helye: Gödöllő, Szabadság
út 23. (a régi Forrás Családsegítő szolgálat helye)
Ideje: kedd-csütörtök, Kezdők: 16.30-tól 18.00-ig,
Haladók, 18.00-tól 20.00-ig, 

További érdeklődés az edzéseken, vagy telefonon;
Czeba Mihály V. Dan Nemzetközi mesternél a
+36/20-530-49-57-es számon. ww.tae-kwon-do.hu

A GSBE második formációja három újonc játékossal leülve ve-
reséget szenvedett a váciak harmadik csapatától a Pest megyei I.
osztályú bajnokságban. A gödöllőiek közül egyedül Fehér Jó-
zsefnek sikerült megszereznie a teljes pontot izgalmas végjáték-
ban. A végeredmény ennek ellenére túlzottnak mondható, annak
ellenére, hogy most nem ment a játék a gödöllőieknek.
Pest megye I. osztály Hoschek László csapat
GSBE II-Vác III  2-8
Győzött: Fehér J.; Döntetlen: Bajnóczi P.; Posztobányi P.;
Vesztett: Veréb B.; Veres I.; Rigó J.; Fehér M.; Matuz B.; Szántó
B.; Faber D.
Következik:Február 14-én, NB II.: GSBE - Fót
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Labdarúgás – Korosztályos sikerek

Három érem a hétvégén

Futsal – Sikeres NB I-es rajt

Hatos a Miskolcnak

Röplabda – Eldőlt: a 4. helyről folytatják

Vereség a Vasas ellen
A női Extraligában szereplő TEVA-Gödöllői RC csapata az elmúlt
pénteken a Vasas ellen lépett pályára idegenben a felsőházi ráját-
szás utolsó előtti fordulójában. Deme Gábor tanítványainak úgy
kellett volna a győzelem, mint falunak az áram, ugyanis egy eset-
leges győzelem esetén megmaradt volna az utolsó fordulóig az
esély arra, hogy a harmadik helyen zárja a középső kört a csapat. 

Sakk – Pont nélküli hétvége

Vereség a Váctól
Küzdősport – Tagfelvétel min-
den korosztályban 

Atlétika – Ifi és junior bajnokság

Fedett pályás GEAC aranyak

Sportdíj átadó – Városi elismerések

Február 12-én, délután 16 órakor tartják a városházán a 2009-es év sportdíj átadó ünnepségét. A hagyomá-
nyoknak megfelelően, az idén is díjazza a városi sport közalapítvány, valamint a GEAC az előző év legjobb teljesít-
ményt nyújtó sportolóit és edzőit, valamint az egyetemen tanuló, a GEAC színeiben kiemelkedő teljesítményt nyújtó
sportolói ezúttal is átvehetik szokásos aranykoszorú kitüntetésüket. 

A díjátadón egyéniben és csapatban felnőtt és utánpótás kategóriában adják át a díjakat a legjobb három sportolónak
és csapatnak, valamint az év edzőjét és a Gödöllő sportjáért díjat is átadják majd. 
Gödöllő egyéni bajnokait, a jövő reménységeit, valamint az előző év bajnokcsapatait is köszöntik.



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Püspök
József szeretett férj, édesapa, nagyapa hamvait utolsó
útjára elkísérték, részvétükkel osztoztak fájdalmunkban.
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.

* 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.

* 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

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

* SÜRGŐS! Gödöllő kertvárosi részen 100m2.-es 3 és
félszobás jó  állapotban lévő családi ház, 533m2.-es
telken eladó! Iár 22,5Mft 20-539-1988

* Sürgősen eladó családi ház a kertvárosban! 130m2
alapterület, négy szobával, 512m2.-es telekkel.
Iár:19.9Mft 20-539-1988

* Gödöllő, Fenyvesi részen 700m2-es építési telek eladó!
Utcafront Kb:20m! Iár:8.5Mft! 20-539-1988

* Kerepesen Felújított 80.m2.-es családi ház eladó!
Parkosított telek, kedvező  ár! Iár:19.4Mft! 20-539-1988

* Veresegyházon újépítésű lakások eladók! Egyedi
mérőórák udvaron belül zárt parkolási lehetőség! Iár
12,9Mft-tól! 20-539-1988

* Szilasligeten HÉV-től 5 percre csendes, világos 2
szobás I emeleti nagy teraszos nagykonyhás újszerű tégla
lakás külön kocsi beállóval, tárolóval eladó Iár 17,9 MFt
ÉRDEMES MEGNÉZNI! 20-772-2428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek érvé-
nyes építési engedéllyel eladó. Iár 5,9 MFt  20-7722428

* 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    20-772-2429  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 20-
772-2429 

* 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 20-7722429

* Gödöllőn 550 m2 összközműves építési telek eladó Iár
8,9 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn  újszerű 3 szoba nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház sürgősen eladó Iár 28 MFt  20-7722429

* 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

* 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
nm-es 2 szobás beépített erkélyes lakás beépített konyhabú-
torral 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 könnyűsz-
erkezetes ház, parkosított, gyönyörű, öntözőrendszeres
840 m2 telken 3 szoba nappalival, hangulatos terasszal
Iár 27 MFt 20-772-2429

* Gödöllőn eladó 60 m2 2szobás magasföldszinti kon-
vektoros 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 20-8042102

* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, (föld-
szint, I-II.-III emeleti) konvektoros téglalakást 13 MFt- ig
! 20-8042102

* Kiadó  házat, lakást, üzletet keresünk bérlőink részére
20-944-7025  SÜRGŐS

* Gödöllőn a Boncsokban 90 nm lakóterű, nappali + 2
szobás, kétszintes, befejezés előtt álló épület (érv. Építési
engedéllyel), nagy terasszal, 1200 nm-es, panorámás
telekkel. Iá: 12 mFt. Érd: 28/411-086 vagy620/9194-870

* ALKALMI ÁRON eladó Gödöllőn a központban, jó állapot-
ban lévő, 2 szoba + étkezős, 65 nm-es, Kastélyra néző
lakás. Iá: 10 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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 felújí-
tott és átalakított, hangulatos kialakítású 88 nm-es pol-
gári lakás (belső udvarra néző, csendes), kertrésszel. Iá:
23 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* 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 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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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉ�TEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



* 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 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 kétsz-
intes, 73+30 m2-es társasházi öröklakás.2 szo-
ba+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 0620/9194-870

* Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken 100 nm
alapterületű, 3 és fél szobás jó állapotban lévő,
téglaépítésű családi ház, 1000 nm-es, gyümölcsfákkal
beültetett telekkel. Iá: 26,5 mFt. Érd: 28/411-086 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
0620/9194-870

* 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 15-27-60-80-100 m2-es,
legjobb helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes
házban, klímával. Irányár 300.000,-FT/m2 Major Zoltán
003670/77-33-222 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. Ked-
vezményes hitel lehetőség. Major Zoltán +3670/77-33-
222 www.perfektotthon.hu

* Munkácsi utcában téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-es,
kétszobás, felújítandó, egyedi-mérőórás, konvektoros
fűtésű lakás. Ár: 9,2MFt Major Zoltán +3670/77-33-222
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!

* Egyedi ajánlat:Gödöllőn belvárosban 2 lakásos ikerház,
melynek mindkét lakása nappali +2 szobás, (91
nm/77m,) lakások közül az egyik szerkezetkész, a másik
beköltözhető 364nm telekkel. A két lakás ára együtt
hihetetlenül ólcsón eladó.  21,9MFt  Gödöllői kisebb lakást
beszámít. Tel: 06-70-3660999 www.perfektotthon.hu

* Gödöllő-Kossuth utcában 64,8nm 2, szobás, 2. emeleti
erkélyes, napfényes lakás eladó. Ár: 12,5MFt.Tel: 06-70-
3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

* Gödöllő-Belvárosban nappali+ 4szobás 1993-ban épült
családi ház sürgősen eladó Ár: 31,9MFt. Gödöllői lakás
beszámítható. Tel:06-70-366-0999

* Gödöllő-Harasztban , parkhoz közeli 85nm, nappali+2
hálószoba,  egyedi fűtésű, 290nm kerttel rendelkező
lakás eladó. Ár:18,5 MFt. Tel:06-70-3660999
www.perfektotthon.hu

* Gödöllő-Blahán 50nm nappali+1szobás ház,
panorámával 738nm telekkel. Gödöllői kisebb lakást
beszámít. Ár. 16,5MFt Tel:06-70-3660999 Pintér Mari-
ann www.perfektotthon.hu

* Gödöllő- Remsey krt.-on 63nm-es teljesen felújított 2
szobás teraszos 1. emeleti lakás -ÁR ALATT - 14,9MFt-ért
eladó. Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann
www.perfektotthon.hu

* Gödöllő legszebb kertvárosi övezetben extrákkal felsz-
erelt (medence, szauna, kandalló) 150nm jól megépített
családi ház, nappali+3 hálószoba, gardrób, kony-
ha+étkező, kamra, gyönyörű kerttel sürgősen áron alul
eladó. Ár:39,5 MFt. Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann
www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
telek családi okok miatt eladó. Tel: +36-30-946-7702

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-
es épületekkel közművesítve eladó. Tel: +36-30-946-7702

* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel: +36-30-946-7702

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások eladók. Tel: +36-30-946-7702

* MOGYORÓDON az ÖREG FALUBAN ősfás, patakparti
2000 nm-es építési telek eladó. Bio gazdálkodásra is
alkalmas. Összközmű a telek előtt. +36-20-9-463-112

* Szadán, Bp-től 30km-re összközműves 1500nm-es
építési telek eladó. Csendes, nyugodt környezet, gödöllői
autópálya kijárat 5percre. Buszmegálló, bevásárló központ
a közelben. Érd: +36-30-634-1013, +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

* 400-500 nm-es ÉPÍTÉSI TELKET KERESÜNK
Gödöllőn. Tel: +36-30-534-9283

* Építsen saját lovardát! Gödöllőn, Repülőtéri útról nyíló
22.000+24.000 nm mezőgazdasági besorolású 3%
beépítésű, nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár: 700
Ft/nm. T: +36-20-965-0066

* Eladom VI. kerületi, belvárosi 64 nm-es, 2 szobás,
felújított lakásomat 18 millió forintért. Tel: +36-20-934-
3399 Ügynökök ne hívjanak! 

* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó
egy 1992-ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2
szobás nyaraló a strand közelében. Érd: Végh Tamás -
+36-70-333-1362

* 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

* Erzsébet királyné körúton 2,5 szobás teljesen felújí-
tott magasföldszinti lakás eladó. 52 nm. Erkély, saját
nagy zárható pincerész. Egyedi víz, villany, fűtés. Iár:
14,5MFt. +36-20-402-7833

* Eladó Gödöllőn kertvárosban egy családi ház ÁR
ALATT! Családi okokból. 1998-ban épült 130 nm-es, 400-
s telken. Parasztház jellegű, tetőtér beépítésű, 4 szobás,
nappalis, amerikai konyhás új stílusú + melléképület.
Extrák: klíma, Internet, csatorna. Építési telket beszámí-
tok 8-9 M-ig. Ár 22,8-ról 18,8-ra csökkenő! Tel: +36-70-
582-8950 du 16-tól 18:30-ig hívható. Csak komoly
érdeklődők hívását várjuk! Ingatlanosok kíméljenek!

* 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,
+36-28-415-324

* Gödöllő Szt. János utcában 2 szoba összkomfortos, erké-
lyes öröklakás eladó. Irár: 12,5 M Ft. Tel: 30-349-9306

* Eladó lakást vagy házat KERESÜNK Gödöllőn és
környékén. Tel: Varga, munkaidőben +36-30-719-9988,
hétvégén: +36-20-5092-000

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

* Gödöllőn a Kör utcában 37 nm-es, 4. emeleti, erkélyes,
gázfűtéses lakás eladó. Iár: 9,1 M Ft. Tel: +36-20-9337-002

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

* Gödöllőn 90 nm-es családi ház a Batthyány utcában
700 nm-es telken eladó. Iár: 17 M Ft. Érd: +36-30-683-
0036, +36-70-237-7059

* Gödöllőn a Szőlő utcában, 69 nm-es, első emeleti, kon-
vektoros lakás eladó. Új nyílászárók. Iár: 15,5m Ft. Tel:
+36-20-288-9703
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* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200
nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.:
+36-20-3135-816, +36-30-562-3475

* Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó földszinti, 2,5
szobás, téglaépítésű, konvektoros fűtésű, 53 nm-es,
felújított lakás. Ir.ár: 13,9 M Ft. Tel: +36-20-444-4468

* 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

* Fenyvesben ELADÓ – KIADÓ kétlakásos családi ház
egyben vagy külön 1202 nm telekkel. Szocpol felvehető.
Az egyik költözhető. Iár: 27,8 M, 26,8 M Ft. Tel: +36-20-
975-2243, +36-30-381-5010

* Gödöllőn 56 nm-es földszinti, gázfűtéses lakás ELADÓ
vagy KIADÓ mindenhez közel. Tel: +36-20-532-7275

* Gödöllőn KERESEK lakást ügyfeleim részére. Katonáné
Enikő 06 (30)-491-5020

* Gödöllőn a János utcában 60 nm-es 2 szobás, 2. emeleti
felújított, konvektoros, erkélyes téglalakás eladó. A lakáshoz
saját tároló is tartozik. Iár: 12,5m Ft. Tel: 70-388-3706

ALBÉRLET KIADÓ

* Gödöllőn a központban 61 nm-es, 2+fél szobás, ill. 2
szobás, teljesen felújított és átalakított, I. emeleti erké-
lyes 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.

* Gödöllő-Harasztban 4 szobás ház kiadó. Bérleti díj:90 EFt/hó
Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

* 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 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

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

* 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 Szt. János utcában 30 nm-es bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Tel: 30-252-4674

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

* Gödöllő központjában 2 szobás összkomfortos felújított
lakás kiadó. Azonnali beköltözéssel. Tel: 20-935-4324

* 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: 30-650-2194, 30-488-7674

* 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. +36-70-375-7500

* Gödöllőn, központi csendes helyen 2 szobás, konvek-
toros, vízórás, redőnyös, jó állapotú lakás konyhabútorral
és egyéb bútorokkal hosszabb távra kiadó. Tel: 28-421-619

* Gödöllőn a Blahai részen, családi házban különbejáratú
2 szoba összkomfortos házrész kocsibeállási
lehetőséggel bútorozva igényesnek hosszútávra kiadó.
Tel: (20) 329-2954

* KIADÓ! 35 nm-es földszinti, gázkonvektoros lakás a
Fácán soron. Tel: +36-70-419-8482

* 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: +36-30-900-6421

* Kossuth Lajos utcában 1+2 félszobás IV. emeleti lakás
kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel: +36-30-
760-5471

* Gödöllőn 90 nm-es családi ház a Batthyány utcában
bútorozva vagy anélkül kiadó. 1 havi kaució szükséges.
Érd: +36-30-683-0036, +36-70-237-7059

* Gödöllő, Paál László közben 50 nm-es felújított lakás
hossztávra kiadó. Tel: +36-70-311-8615

* 1 szobás összkomfortos bútorozott házrész külön
bejárattal kiadó. Érd: +36-70-426-1201

* Palotakerten második emeleti, 1,5 szobás világos
lakás szabályozható egyedi fűtéssel kiadó. Egy havi kau-
ciót kérünk. Érd: +36-20-9670-428

* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-
es lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges.
Tel:+36-20-3539492

* 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

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

* Gödöllő központjában kétszobás felújított lakás olcsón
kiadó. Tel: (20) 436-2001

* Gödöllő Egyetem téren, zöld övezetben 1. emeleti, 58
nm-es téglalakás egyedi fűtéssel teljesen felújítva kiadó.
Tel: +36-30-500-6496

* Gödöllő központjában 3 szobás földszinti, utcai bejáratú
lakás egyedi fűtéssel 80e Ft/hó, ill. ugyanitt 2 szobás 56
nm-es lakás irodának is kiadók. +36 (30) 9617-621

* Gödöllő központjában elegáns 1. em. padlástéri külön
bejáratú, egyedi fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondi-
cionált, részben bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért
kiadó. Irodának is. +36 (30) 231-6448,  (30) 9617-621

* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútoro-
zott lakás hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. (20)
289-4854, (20) 362-5540

* Gödöllő központjában- Kossuth L. utcában- 2 emeleti
64 nm lakás kiadó hosszú távra csendes nem dohányzó
lakóknak. Ár nagyon kedvező. Kaució szükséges. Érdek-
lődni: 06-30-6643093 v. 06-20-3668386.

* 48 ezer forintért kiadó teljesen külön bejáratú - kis
szoba, főzőfülke, WC-zuhanyzós – lakrész. Rezsi nincs!
Február 1.-től költözhető. 1 havi kaució szükséges. Tel:
+36-20-9734-738

* Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás (45 nm),
amerikai konyhás, távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár:
9,3MFt. Érd: +36-20-405-9840

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllőn üzlethelység, 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 52-ben, az Ambrus körú-
tra nyíló garázs eladó. Iá.: 1.8 mFt. Tel.: 30/336-2683.

* A Kossuth Lajos utca/Remsey körút  mélygarázsban
zárt garázshely kiadó. Érd: 20-9-424-062

* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 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 +3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Gödöllő-Belvárosi irodaházban 30-60-80-100nm irodák
kiadók. Tel: 06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 54 nm-es
üzlet kiadó. Érd: +36-70-535-4474

* Gödöllőn az Ádám utcában 2 helyiségből álló, volt autó-
mosó bármilyen célra kiadó. Tel. +36-28-415-664

* Gödöllőn központhoz közel TV-VIDEÓ Szerviz (50 nm)
nagy ügyfélkörrel kiadó, tevékenység megtartásával. Tel:
+36-30-9009-112

* Gödöllőn Szőlő utcában irodának is alkalmas üzlethe-
lyiség kiadó, 50 nm. Tel: +36-30-9967-546

* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon
jó helyen lévő, régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet.
Tel: +36-30-9428-275

* IKERGARÁZS ELADÓ a Kossuth Lajos utcában. 2 autó
parkolására alkalmas. Külön villany, vízóra. Tel: 30-9428-275

* Gödöllő belvárosában, legfrekventáltabb helyen,
főútvonalon bevezetett cipőüzlet igényes árukészlettel
átadó. Horváth Éva: +36-20-972-9247

* Kiadó! Petőfi térre néző 30 nm-es üzlethelyiség. Tel:
+36-20-480-7698

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

LAKÁSOK:
* A Szt. János utcában 1,5 szobás,
43 nm-es, földszinti lakás sürgősen
eladó. Iá.:9 mFt.
* A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújí-
tott, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,4 mFt.
* A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított lakás
eladó. Iá: 9,5 mFt.
* A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, cirkógáz fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.
* A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 8,8 mFt.
* A Kossuth Lajos utcában 2003-ban épült,
2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2 szobás
társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval
eladó. Azonnali költözés. Iá: 22,5 mFt.
* A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-
es, földszinti, konvektoros, téglalakás
eladó.  Iá: 9,5 mFt.
* A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+
3 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 2. emeleti, régi építésű,
napfényes lakás, osztatlan közös kert-
tel eladó. Iá.: 22,5 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Kertvárosban, 100 nm-es, nap-
pali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás sarok-
telken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
* A Kertvárosban, pár percre a központ-
tól, 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 fel-
újított, kétszintes, 5 szobás családi ház,
1170 nm-es telken, csendes kör-
nyezetben, erdők közelében. Iár: 30 mFt.
* Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített konyhabú-
tor, dupla garázs, mosókonyha, szau-
na. Irányár: 27,8 mFt.

* A Királytelepen 1 szobás 55 nm-es
házrész, 300 nm-es telekkel eladó.

Irányár:8,5 mFt.

IKERHÁZI LAKÁSOK:
* A Fenyvesben most épülő 2 lakásos
társasházban 85 nm-es, 3 szobás
lakás 300 nm-es telekrésszel, kulc-
srakész állapotban eladó. Iár: 19 mFt. 
* Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 26,5mFt.
* Az új Fenyvesben, 2005-ban épült,
132 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal
(riasztóval, automata garázs és kapun-
yitóval, öntözőrendszerrel) 450 nm-es
telekrésszel eladó. Iá.: 38 mFt

* A Csanak panorámás utcájában
épülő, nappali+ 4 szobás, igényes
ikerházi lakások, kulcsrakész állapot-
ban eladók. Irányár: 37,5 mFt.
* A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telekkel, pincével, mel-
léképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.



* Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában egy 42 nm
alapterületű garázsból tervezetten átalakított, hatósági-
lag engedélyezett üzlethelyiség. Iár: 7,2m Ft. Tel: +36-
30-537-6985

* Gödöllő János utcai üzletsoron 20 éve működő
üzlethelyiség parkolási lehetőséggel március 1.-től (üzlet,
iroda, kozmetika vagy más szolgáltatásra is) kiadó. Érd:
+36-30-9-528-920

* Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Tel:
+36-20-466-0341

* Pataktéri soron GARÁZS KIADÓ. Tel: 8-20-ig +36-20-
424-8180

* Gödöllő, Petőfi tér 11-ben 30 nm helyiség kiadó. Üzlet-
nek és irodának is megfelel. Tel: +36-30-346-5408

ÁLLÁS

* Személyiaszisztens jelentkezését várjuk, számítógépes
és angol nyelvtudással valamint B-s jogosítvánnyal.
Fényképes önéletrajzát a masterkool@freemail.hu e-mail
címre várjuk. Tel.: 30/588-5889.

* Mezőgazdasági és Kertészeti Áruházba 35 év alatti
férfi eladót keresünk. Az önéletrajzokat az
agrosol@invitel.hu címre, illetve a 06-28/545-506
faxszámra várjuk.

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

* Gödöllői Exkluzív Szépségszalonban fodrászszékek
kiadók. Műköröm manikűr-pedikűrnek helyiség kiadó ill.
várjuk fogyasztógéppel rendelkező masszőr jelentkezését
is korrekt árak mellett! Erika: +36-30-247-6718

* Gödöllői kávéház konyhájára mosogatót és kézilányt
felveszünk! Érd: 06-20-322-03-72"

* Hatvani üzemanyag töltőállomásra (M3 autópályánál)
NEM DOHÁNYZÓ munkatársak jelentkezését a +36-28-
513-115 telefonszámon várjuk. 

* Gödöllői kávézóba SZAKMAI TAPASZTALATTAL ren-
delkező pultost keresek. A melangekft@invitel.hu címre
várom a fényképes önéletrajzokat.

* Ingatlan értékesítő kollégákat keresünk Gödöllőn és
környékén. Középfokú végzettség, pozitív beállítottság,
kiváló kapcsolatteremtő készség – rendszeres képzések,
kiemelkedő jutalékrendszer, sikeres csapat. Levendula
ingatlan +36-30-242-3669, +36-30-754-7434

* Jól működő Szépségszalonunkba, váltó műszakba
keresünk FODRÁSZT, KOZMETIKUST. Munkájukra igényes
szakemberek jelentkezését várjuk. A vendégkör adott!
Tel: +36-30-676-4335

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk
és utánfutó van. (a mindenes) Érd: +36-20-486-2747 

* KOZMETIKUST KERESEK. Tel: 06-20-440-4261

* Keresek Gödöllő területére hírlapkézbesítőket hajnali 4
órás kezdéssel. Max. 3 órás munka. Bérezés megegyezés
szerint. Tel: +36-20-515-3299

* Cégünk keres targoncásokat (számítógép ismeret és
raktárosi gyakorlat előny) ill. villanyszerelőket. Kiemelt
bérezés. Tel. 10-16 óráig: +36-70-542-2385, +36-20-
49-23-044, femasystemkft@freemail.hu 

* Jövedelem kiegészítési lehetőség! KERESÜNK kiváló
kommunikációs készséggel – agilis értékesítési,
üzletépítési munkatársakat. Továbbképzési lehetőség biz-
tosított. Hívj bátran! Tel: +36-70-389-3284

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

* Megbízható hölgy takarítást vállal. Tel: 30-42-88-666

* Munkát vállalnék B,C ill. Nehézgépkezelői
jogosítványaimmal. Tel: +36-20-3707-241

* Váltani szeretne? Állást keres? Piacvezető cég pénzü-
gyi területre keres munkatársat. Ingyenes képzés, 350e
Ft támogatás. Feltétel középfokú végzettség. Érd: +36-
30-999-4881. Önéletrajz: csorbae@freemail.hu 

* FODRÁSZT és MŰKÖRMÖST keresek vállalkozói iga-
zolvánnyal! Tel: +36-30-372-4056

* Játszótársakat keresek 22 hónapos kisfiam mellé.
Szívesen vállalnék max. 2 hasonló korú kisgyereket,
családi napközi jellegű foglalkozásokkal NAGYON
KEDVEZŐ ÁRON! Gödöllő, +36-70-7085-747

* 43 éves kétgyermekes anya gyermekfelügyeletet,
idősek gondozását, házvezetést, takarítást vállal,
hétvégére is. Tel: +36-20-595-4021

* Lakásának, irodájának tisztántartását, gyermekei
felügyeletét, ügyeinek intézését az Ön igényei szerint vál-
lalom. Kocsival, referenciával, erkölcsivel rendelkező 38
éves hölgy. +36-30-3-899-105

SZOLGÁLTATÁS

* 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 Könyvvizs-
gálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.:
430-341,30/211-9388.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Tel: +36-30-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
+36-30-302-4622. www.csoszereles.hu 

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszál-
lás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érin-
tésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. 20-9370-199
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* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-
4828,  www.interiortrans.hu 

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.

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

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük
bizalmát!

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új
egyedi kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu
Tel: +36-28-486-029, +36-70-384-8711

* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csator-
na bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: +36-20-9527-
289, +36-28-476-229

* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk
kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: +36-
28-511-366, +36-20-556-2653, E-mail:info@ili.hu

* Túlhajszoltnak érzi magát? Vagy csak egy kis
kényeztetésre vágyik? Vegye igénybe közérzetjavító
masszázsomat! Borszékiné +36-20-942-1046

* 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! 70-280-2276

* SZOLÁRIUM BIOCSÖVEKKEL az Ön egészséges bar-
nulása érdekében! Nagy méretű szoligépek, az Ön
kényelméért! Mi vigyázunk a bőrére! Ugyanitt fülbelövés
steril fülbevalóval. Gödöllő, Patak tér 2.

* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201

* KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS, földmunkák –
tereprendezés, pince kiszedés, alapásás, mindenféle föld-
munka, termőföld, töltőföld eladás, szállítás. Tel: +36-30-
588-9219

* GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS! Csöpögés, szivárgás, dugulás
elhárítás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Hívjon bizalommal:
+36-30-472-0974

* METSZÉST, permetezést, kaszálást vállalok. +36-20-
414-6823

* SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST,
BURKOLÁST, LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSÁT, kisebb
munkákat is VÁLLALUNK, gipszkartonozás, kerítés-
felújítás. T: +36-70-338-3639.

* PARKÉPÍTÉST, KERTRENDEZÉST JUTÁNYOS ÁRON
VÁLLALUNK. Érd: +36-20-545-7747

* 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 

* Megbízható hölgy takarítást vállal. Tel: 30-42-88-666

* MOST VÁLTSON! 2010-ben 10% engedmény árainkból.
Könyvelés, bérszámfejtés egyéni, kis- és középvál-
lalkozóknak. Nem könyvelőiroda, ügyfél centrikus szem-
lélet. Tel: +36-70-775-4029

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta ler-
akást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló ler-
akást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-
505-1177.

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, min-
den, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és
dekorációs munkák. Tel: +36-30-386-4456

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094

* Ház körüli, KERTI MUNKÁKAT, karbantartást,
gyümölcs, szőlő, rózsa lugas metszését vállalom. Tel:
+36-20-802-3021

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés
vastag gombás benőtt köröm, szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. Nyugdíjasoknak ezer forinttól. 28
év szakmai háttér. Mozgásukban korlátozottaknak háznál
is. Bárándi József (20) 532-7275 

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés).
Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, meg-
bízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
+36-20-4359-650

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon
bizalommal! Tel: +36-20-2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
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, elfo-
gadható áron! Tel: +36-20-9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98

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

OKTATÁS

* 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. GÖDÖL-
LŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLEN-
BEN - 06 20 216 62 40 - WWW.STUDIOONLINE.HU 

* TOP-TAN: Német és angol középfokú nyelvvizsgára,
érettségire felkészítő tanfolyam indul, egyeztetett óraszám-
ban és időpontban, februárban. Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő
u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com. Tel:
28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Korrepetálás, érettségire, magántanulók
vizsgára való felkészítése matematika, fizika, kémia 30-
908-4130, angol (30-372-20-26) és német (06-20-537-
42-78) tantárgyakból. MAGÁN TANULÓSZOBA 5-10.
osztályosoknak. További információk: 28-423-744. 

* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL és OROSZ nyelvtan-
folyamokat kínál, anyanyelvi tanárokkal is, az alapfoktól
felsőfokig, 4-6 fős csoportokban. Felkészítés vizsgákra
(TELC, ECL, Euro, Origo), érettségire, felvételire, munkavál-
lalásra. mencelus01@yahoo.com , Tel: 70-219-3689

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőt-
tek és gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: +36-28-511-366,
+36-2O-543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és
legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

* Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan.
Próbálja ki! Tanuljon meg tanulni! Tel. +36-28-415-998,
+36-20-388-4953

* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: +36-30-274-1797

* 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 ked-
vezmények! Érd: +36-20-268-4064, +36-20-230-6250

* HASTÁNCOKTATÁS a BIO-FIT Centerben (Gödöllő,
Állomás út 2.) Kezdő: hétfő 19 óra. Haladó: csütörtök 19
óra. +36-20-354-9293

* ANGOL nyelvből gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgára
egyéni és kiscsoportos felkészítést vállalok. Tel: +36-70-
269-3557

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

* FILLÉRES házi napközi Gödöllő belvárosában, exkluzív
környezetben felső tagozatosok és gimnazisták számára
hétfőtől – csütörtökig 14-17 óra között. Ingyenes kor-
repetálás minden tárgyból, nyelvekből is. Nyugodt, barátsá-
gos légkör, igény szerint meleg ebéd. Érd: 06-20-492-0222

* SZABADON SEBESEN ANGOLUL. Nyelvvizsgázzunk
életrevalóan és eredményesen! Februárban induló
tanfolyamokra jelentkezés február 16-ig. Szászné
Süle Annamária +36-30-488-3895, englishcertifi-
cate.gate-com.hu 

* KINEZIOLÓGIA TANFOLYAMOK. One Brain I II. március
13, 20, 21, 27, 28. Gödöllőn 9-17 óráig. Előzetes jelen-
tkezés: Barna Krisztina +36-20-323-1856

ADÁS~VÉTEL

* Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm
re bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120
ezer Ft. Tel.: 30/619-9399

* Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel 12.000,-
1 db rattan fotel 5.000,- Ft, 1 db 2 személyes fenyőfa
francia ágy, matraccal 25.000Ft. Tel.: 30/6342-172.

* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papír-
régiségeket vásárolok. Tel: +36-28-412-230

* Használt mosógép, centrifuga, babakocsi, gyereká-
gy, járóka, ruhák, heverő, gázpalack, gáztűzhely, PC
lemezek, VHS kazetták, magnókazetták eladók. Tel:
+36-30-232-1060

* TÜZIFA ELADÓ. Tel: +36-20-9611-688

* Újszerű állapotú FIX MASSZÁZSÁGY eladó, Fehér
műbőr, állítható fejtámla. Ár: 15e Ft. Tel: 20-
2725-203

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* SUZUKI  SWIFT 2008-as 1300 km-rel hitel
átvállalással eladó (22.000 Ft fix/hó). Tel: +36-
30-201-7329

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

EGYÉB

* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

* AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L. utcában. 1,5
MFt. Major Zoltán 0670/77-33-222-Gödöllő, Kos-
suth L. u. 34. www.perfektotthon.hu

* Mitől lesz eredményesebb? Ha ismeri cselekvé-
sei rejtett hátterét. Egyéni tanácsadás, transzfor-
máció társasjáték, családállítás lehetőségét aján-
lom. Tel: +36-20-388-4953

* 152-62-63 éves független nyugdíjas, technikumi
végzettségű, romantikus, kedves nő vagyok, aki
szeretetre vágyik. Keresem társam 60-70 éves
nyugdíjas, jó humorú, vidám, romantikus, szenvedély-
mentes, intelligens férfi személyében. Rossz egyedül!
Csak komoly kapcsolat! Tel: 06-20-359-1847

* KEREPESEN 20×30 m-es TORNATEREM KIADÓ
sportolni vágyó csapatoknak, egyéneknek. 4000
Ft/óra. Érd: +36-20-9670-428

* ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es 80-120 Ft/kg.
Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: +36-28-411-298,
+36-20-4359-650

* Márciusban KISMALACOK, májusban 2 db bornyú
születik és eladók. Friss tehéntej 120 Ft/l, istállótrá-
gya 300 Ft/q +1000 Ft/km rakodással. Szeles Imre,
Gödöllő, Radnóti M. út 17. Tel: 06-20-456-0481

* Október 19-én született fajtatiszta fekete puli
kölykök olcsón eladók! A szülők is megtekinthetők
a helyszínen. Érd: (28) 412-045

* Törpe tacskó 10 hetes fekete-cservörös színű 1
fiú, 1 lány kutyus oltva fél ár alatt 8.000 Ft-ért
eladó. Télen csak lakásban tartható! Tel: +36-70-
456-7778 Aszód.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Savanyú a szőlő…
- vígasztalta magát a
róka, el nem érvén a
fürtöt. De az éretlen
szőlő leve érték
volt, régen ezzel
savanyították az
ételeket, pácokat,
gyakorlatilag minden
második receptben meg-
található volt ’verjus’ néven. Mintegy kétszáz
éve lassan kiszorította a citrom és az ecet.
A savanyúság nagyon fontos. Kiemeli az
ételek saját zamatát, a benne rejlő savak
segítenek oldani a zsírt, bontva a rostokat
pedig az emésztést. Kiemelt fontosságot
kapott a távoli utazások során, amikor a
savanyú káposztában megőrzött C vitaminnal
sikerült elkerülni a skorbutot és a pusztulást.
Egészséges azért is, mert a káposzta fermen-
tációja során olyan bioaktív vegyületek
keletkeznek, amelyek valószínűsíthetően rák-
megelőző hatásúak. Manapság a savanyúsá-
got azonban azért esszük, mert szeretjük, s jól
egészít ki sokféle ételt. 
Minden savanya alapja, a káposzta. A káposz-
ta sokáig nyersen is eláll, s olyan vegyületek
vannak benne, hogy könnyen elindul a
tejsavas erjedés útján. Elkészítve pedig egy
évnél tovább is eltehető – így alapvető
fontossága volt már a római légiók
ellátásában is. A káposzta a jó talajú, nyirkos
völgyeket, lapályokat szereti. Legismertebb
savanyító településünk, Vecsés is ilyen, ahova
Mária Therézia idején 50 sváb családot
telepítettek be. A telepesek kaptak káposztás-
földeket, a savanyítás módszereit hozták
otthonról, hiszen szinte minden népnek, kivált
a németeknek, alapvető eledele volt a káposz-
ta. Sok nemzeti káposzta étel van: az orosz
scsi leves, a lengyel-litván bigos (ami olyan
mint a székelykáposztánk) a mongol kimcsi
stb. Szilveszter hajnalán a zaklatott gyomor-
nak jólesik a káposztaleves. 

Erdélyben kukorica hozzáadásával savanyí-
tottak, annak szénhidrátja könnyítette az
erjesztés folyamatát. Sok helyütt – mint a
szőlőszüretnél – lábbal tapossák a sót a
káposztába. Furfangos ötletük még: az érlelés
során a hordó alján lévő csapon eresztik le a
levet, majd felül visszaöntik – „megforgatják”
a levet. Ezt 2-3 naponta kell végezni, külön-
ben „megnyúlósodik” a leve, azaz más irány-
ba fut ki az erjedés.
Érdemes magunknak készíteni savanyú
káposztát (s más zöldséget), ehhez sok jó
leírást kapunk nemcsak szakácskönyvekben,
de interneten is. Kreatív hobbi, hiszen lehet
alakítani az ízeket: például birsalma, torma
vagy kapor segítségével. 

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)
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HOZZÁVALÓK: 25 dkg túró, 25 dkg liszt, 1
kis pohár tejföl, 3 tojás, 1 ek. porcukor, 1 cs.
vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, 1 mk. szó-
dabikarbóna, csipet só, a sütéshez olaj.

ELKÉSZÍTÉS: A túrót villával kicsit áttörjük,
hozzáadjuk a tejfölt, a kétféle cukrot, a citrom
reszelt héját, egy csipet sót, majd a szódabi-
karbónával elkevert lisztet. A tojásokat habosra
verjük, majd a túrós masszához öntjük és jól
összekeverjük. Kb. fél órát pihentetjük, majd
bő, forró olajba vizes kanállal diónyi gombó-

cokat szaggatunk. (4-5 darabnál többet ne süs-
sünk egyszerre, mert sülés közben a fánkok
megdagadnak!) Még melegen porcukorral
meghintjük és savanykás lekvárral kínáljuk. 

A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓL

Recept:   Túrófánk

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
FEBRUÁR 17.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Ruttkay Mátyásné (Erzsébet ki-
rályné krt. 14.), id. Kalász Károly
(Bethlen G. u. 20.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Zelnik Péter (Palotakert 9.),
Gecse Dezsőné (Tölgyfa u. 11.)

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Gubcsi Blanka (Nap u. 1.)

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
dr. Lipták Miklósné (Akácfa u.
21.)

Mozgás!!!
A testi-lelki harmóniáért.

Moderntánc jellegű mozgástechnikai képzés
indul. Az órák, táncos előképzettséget nem
igényelnek. K e z d é s : 2010. február, szomba-
tonként 10 órától. O k t a t ó : Hegedűs Tamás.
He ly : Láng fitness stúdió (www.langfitness.hu)
Gödöllő, Dózsa György út 35.

Te l . :  +36 -70 -3813159

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


