
Az áprilisi országgyűlési választáson
voksolásra jogosult körülbelül nyolc-
millió választópolgárnak péntekig kel-
lett megkapnia a választásról szóló ér-
tesítőt és ajánlószelvényt. Az egyéni
választókerületekben csak azok a jelöl-
tek indulhatnak, akik összegyűjtöttek
750 érvényes ajánlószelvényt. Ez
azonban nem csak az egyéni jelöltek
miatt fontos, hanem azért is, mert terü-
leti listát azok a pártok állíthatnak,
amelyek a területi választókerületek
egynegyedében, (de legalább kettőben)
egyéni jelöltet tudtak állítani. Országos
listát pedig az a párt állíthat, amelyik
legalább hét területi választókerületben
állított listát. Ajánlást a pártok, illetve
jelöltek, valamint az ő meghatalmazá-
sukkal rendelkezők gyűjthetnek. Az or-
szággyűlési képviselő-választáson je-

löltet ajánlani úgy lehet,
hogy a kitöltött és saját ke-
zűleg aláírt ajánlószel-
vényt átadják a jelöltnek,
vagy a jelölőszervezet
képviselőjének. Az ajánlás
csak akkor érvényes, ha
azon szerepel a jelölt és a
jelölőszervezet neve (kö-
zös jelölésnél mindegyik
szervezet neve), az ajánló választópol-
gár neve, címe, személyi azonosító
száma, valamint saját kezű aláírása. Az
ajánlásokról tilos másolatot készíteni,
és tilos az adatokat esetlegesen adatbá-
zis építésére felhasználni. Ajánlószel-
vényt az állampolgárok zaklatása nél-
kül bárhol lehet gyűjteni. Nem lehet
azonban ajánlást gyűjteni munkahe-
lyen, munkavégzés közben, a fegyve-

res erőknél és a rendvédelmi szervek-
nél szolgálati viszonyban lévőtől a
szolgálati helyen vagy szolgálati fela-
dat teljesítése közben, tömegközleke-
dési eszközön, valamint állami és helyi
önkormányzati szervek hivatali helyi-
ségében.

Az országgyűlési egyéni választóke-
rületben indulni szándékozó jelöltek
március 19-ig gyűjthetik az ajánlószel-

vényeket, és szintén eddig az időpontig
kell bejelenteni az országgyűlési egyé-
ni választókerületi választási bizottság-
nál, ha valaki indulni kíván a választá-
son. A területi listákat március 22-ig,
míg az országosat március 23-ig kell
bejelenteni az OVB-nél. Az összegyűj-
tött, de le nem adott ajánlószelvényeket
március 22-éig meg kell semmisíteni.

(folytatás a 3. oldalon)
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Országgyűlési választások, 2010

A jelölések ideje
Egyre több információra, dátumra kell odafigyelniük a
választópolgároknak ahogy közeledik az országgyűlé-
si választások időpontja. Megkezdődött a kampány, és
az április 11-ei voksolás előkészületei is zajlanak. Lap-
zártánk idején dönt az Országos Választási Bizottság
tagjairól az Országgyűlés. A törvény szerint a testület-
nek legkésőbb a választás előtt 51 nappal meg kell ala-
kulnia, és ezt a Parlamentnek  jóvá kell hagynia. Mind-
eközben a választók már megkapták a kopogtatócédu-
lákat, amelyeknek a gyűjtését már megkezdték a pár-
tok aktivistái.

Sportolók elismerése

Díjátadó
Február 12-én adták át, immá-
ron 18. alkalommal, a város-
háza dísztermében, ezúttal a
2009-es év gödöllői sportdíjait.

Dr. Gémesi György polgármester és
a Szent István Egyetem rektora, dr.
Solti László megnyitóját követően
előbb a GEAC aranykoszorúsait kö-
szöntötték, majd az egyéni és csapat-
kategóriában jutalmazták az utánpót-
lás és felnőtt korú sportolókat.

A tavalyi év legjobb felnőtt sporto-
lója egyéni kategóriában Benkó Ré-
ka vívó lett, míg az utánpótlás kate-
góriában Deák Nagy Marcell atlétát
választotta a gödöllői sport kuratóri-
um a legjobbnak. Felnőtt csapatjáté-
kos kategóriában a vívó Gáll Csaba
lett az első, míg utánpótlás kategóriá-
ban Fibecz Alexandra ritmikus gim-
nasztikázót választották a legjobbnak.
Az év edzője Szörényi István atléta-
edző lett, aki immáron második alka-
lommal nyerte el ezt a díjat, valamint
további elismerésben részesült Sza-
bados István röplabdaedző és Ben-
kő Ákos atlétaedző. A sport kuratóri-
um a javaslatokat áttanulmányozva
úgy döntött, hogy ebben az évben a
Gödöllő Sportjáért Díjat Körösfői
Andrásnak ítéli oda, aki nagyon so-
kat tett a város röplabdasportjáért.

(folytatás a 12.oldalon)
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A gödöllői Horváth Mérnöki Iroda
Kft. szélkerekek létesítését és a szél-
energia hasznosítás bemutatását kez-
deményezte Gödöllőn. 
Figyelembe véve a város külterületét
jellemző szélviszonyokat, a társaság a

projekt megvalósulási helyszíneként
egy szántó művelési ágú önkormány-
zati tulajdonú ingatlant jelölt meg a
Sony és a Magyar Posta épülő logisz-
tikai központja mögötti területen. A
képviselő-testület hozzájárult a Szél-
energetikai Gyakorlati Kutató és Be-
mutató Központ kialakításához szük-
séges 380 m2 nagyságú területrész
bérbeadásához és megközelítésének
biztosításához. 

A kutatási projekt célja egy 50 kW-
os, 50 m-es tartóoszlopú és egy 5 kW-
os, 30 méteres tartóoszlopú, alacsony
szélsebességnél is működő szélkerék,
valamint egy 50 méteres szélmérő 

oszlop tervezése, legyártása, valamint
ezeknek a szóban forgó ingatlanon
történő telepítése és bemérése. A te-
lepítéssel üzembe helyezik az első
magyar gyártású áramtermelő szélke-
reket. 
A bérleti szerződés időtartama 15 év,
a bérleti díj 37.928 Ft + ÁFA/év.

Közbeszerzések, pályázatok  

A képviselő-testület két közbeszer-
zési eljárás indításáról is döntött feb-
ruár 4-én. Az első az Egyesített Szo-
ciális Intézmény korszerűsítését cé-
lozza az épület belső átalakítása és
energetikai korszerűsítése útján,
komplex akadálymentesítéssel és te-
rápiás szoba kialakításával, pályázati
támogatásból. Ugyancsak pályázaton
elnyert forrás felhasználására indítot-
tak közbeszerzési eljárást a Palotaker-
ti Bölcsőde energiahatékony felújí-
tására.

Lapunkban rendszeresen beszámo-
lunk az önkormányzat pályázati te-
vékenységéről. Az utóbbi időkben
egyre több siker kísérte ezt a munkát,
néha azonban különösen nehéz, a tá-
mogatásról lemondó döntést is kell
hoznia a képviselő-testületnek. A feb-
ruári ülésen erre kétszer is sor került. 

A testület 2007-ben döntött arról,
hogy részt vesz a Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltóságok műszaki-
technikai fejlesztésére kiírt pályáza-
ton. Az eszközök beszerzési határide-
jét 2008-ban jelölte meg a kiírás. 
Az országos katasztrófavédelmi fő-

igazgató 2010. ja-
nuár 4-én keltezett
levelében tájékoz-
tatta az önkormány-
zatot, hogy egy da-

rab magasból mentő gépjárműre vo-
natkozó pályázata nyert, s kérte, hogy
a bruttó bekerülési költség 20 száza-
lékát, mintegy 32 millió forintot
utaljon át a megadott számlára.

Mivel 2007-hez képest jelentősen
megváltoztak az önkormányzat gaz-
dálkodásának feltételei és időközben
más, sikeres városfejlesztési pályáza-
tok megvalósítása került előtérbe,
melyek a fejlesztésre fordítható forrá-
sokat lekötik, az elnyert gépjármű át-
vételéről lemondott a képviselő-tes-
tület. Egy magasról mentésre alkal-
mas gépkocsi szükség rövid idő alatt
Gödöllőre ér Budapestről. 

Egy másik döntésével a képviselő-
testület visszavonta a „XXI. század-
nak megfelelő helyi közösségi közle-
kedés feltételrendszerének megte-
remtése Gödöllőn” tárgyú közbeszer-
zési ajánlattételi felhívását és elállt az
erre vonatkozó támogatási szerző-
déstől. A helyi tömegközlekedés ellá-
tására vonatkozó három eredményte-
len pályázat miatt jelenleg ugyanis
nem ismert, hogy a helyi tömegköz-
lekedést melyik szolgáltató, milyen
típusú és hány darab busszal fogja el-
látni az előírt 10 éves időszakban. Az
ajánlattevők szerint ajánlatuk össze-
állításához ezek a kiindulási paramé-
terek szükségesek lennének. 

Munkaterv

Elfogadta a képviselő-testület a 2010.
első félévi munkatervét. A soron követ-
kező ülések időpontja: március 11.,
április 29., május 27., június 24. 

Február 15-től megváltozott a
helyi autóbusz közlekedés. Az
új, ütemes menetrend a koráb-
binál jobban igazodik a HÉV és
a MÁV menetrendjéhez, s a há-
lózat újabb vonallal bővült. 

A buszközlekedés változásban érin-
tettek a  Máriabesnyő, Klapkai busz-
forduló (2. vonal) a Királytelep (4.
vonal) és a Hegy utca felé (5. vonal)
közlekedő, valamint az ezeket össze-
kötő járatok (4E., 5E.), továbbá az Er-
zsébet parkot a Vásártérrel egy vonal-
ra felfűző járat, amelyben a 10. és 11.
számú vonalakat 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 vonalak
menetrendjei nem módosulnak.

A Volánbusz Zrt. az utazóközönséget
a buszpályaudvaron valamint a bu-
szokon elhelyezett plakátokon és szó-
rólapokon tájékoztatja a változások-
ról. Emellett mindenki számára in-
gyenesen 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. Az új menetrendet a városi
honlapon, a www.godollo.hu, és la-
punk weboldalán (www.szolgalat.com)
is megtalálhatják az érdeklődők. 

Februát 15-vel életbe léptek az új
jegy- és bérletárak is. A menetjegy ára
elővételben 200 Ft, az utazás során
váltva 250 Ft. Az egyvonalas havi
bérletjegy ára 2.955 Ft, az egyvonalas
félhavi bérletjegyé 1.970 Ft, az össz-
vonalas havi bérletjegyé 4.485 Ft, az
összvonalas félhavi bérletjegyé 2.955
Ft, a tanuló, illetve nyugdíjas bérletje-
gyé 1.655 Ft.

Február 15-életbe lépett az új
parkolási rend. A változásokra
táblák hívják fel az autósok fi-
gyelmét. Az érintett területe-
ken fokozott ellenőrzésre szá-
míthatnak a közlekedők, és
bírságolásra azok, akik nem
tartják be a szabályokat. 

Fizetős lett a parkolás a Kossuth La-
jos utcában. Ez már régóta szerepelt a
tervek között, de csak a most, a fel-

újítást követően vonta be a képviselő-
testület a Dózsa György út és a Petőfi
tér közötti szakaszt a díjköteles vára-
kozási övezetbe. Itt huszonhárom
parkolóhely található. 

A városközpont parkolóhelyeinek
száma a főtér tavasszal induló átépí-
tésével tovább csökken. Ez a Tűzto-
rony-ház és a Városi Könyvtár mély-
garázsában lévő szabad parkolóhe-
lyek bevonásával ellensúlyozható. A
garázs kijárata a Kossuth Lajos utca
felé helyezkedik el. Itt összesen negy-
venkilenc szabad parkolóhely vehető
igénybe. 

A felszíni parkolási 210 Ft/óra, a
mélygarázsban pedig  200 ft/óra, de

30 perces bontásra is
lehetőség van. 

A felszíni parko-
lók kihasználtságá-
nak javítására a Tor-
may Károly Egész-
ségügyi Központ I.
sz. Rendelőjének
dolgozói részére díj-
mentes parkolóhe-
lyet jelölnek ki a Pe-
tőfi Sándor utca 2.
sz. és a Szabadág út
7. sz. alatti parkolók-

ban. Ezáltal az utca végén lévő par-
koló kihasználtsága jelentősen növel-
hető és a főtérhez közelebbi várako-
zóhelyek szabadulnak fel a fizető
autósok számára. 

A meleg étkezési utalványok
esetében ugyanazok az elfoga-
dási és felhasználási feltételek
lesznek érvényesek 2010-ben
is, mint 2009-ben – közölte a
Miniszterelnöki Hivatal. Erre
azt követően került sor, hogy
országszerte tiltakozást váltott
ki az új szabályozás. 

Az eredeti elképzelések szerint a me-
leg-étkezési utalványokat kizárólag
olyan étkezőhelyek, ételkiszállító
vállalkozások, büfék, pékségek vagy
hústermékeket forgalmazó üzletek fo-
gadhatták volna el, ahol melegételen
kívül más terméket nem forgalmaz-
nak, vagy ahol szabályozzák az utal-
ványbeváltást. Miután ezt visszavon-
ták, az utalványok elfogadásának az a

feltétele, hogy legyen
megállapodás a szolgálta-
tóhely és az utalványfor-
galmazó között.

Az Országos Kereskedelmi Szövet-
ség azonban további egyszerűsítésre
tett javaslatot. A szervezet pénteki köz-
leményében a személyi jövedelemadó
törvény kedvezményes étkeztetésre
vonatkozó részének módosítását ja-
vasolja. Eszerint kizárólag az „étkez-
tetés” meghatározást tartalmazza a
törvény (elhagyva a „meleg” kifeje-
zést), valamint az „étkeztetés” ked-
vezményes körét ki kell egészíteni a
készen fogyasztható élelmiszerekkel.
Ennek alapján egyébként felesleges
lenne a hideg és a meleg étkeztetési
utalványok megkülönböztetése. Költ-
ségvetési hátránnyal nem járna az in-
tézkedés, mivel a munkáltatók álta-
lában már döntöttek az utalványok
juttatásáról, ráadás tervezhetőbb a be-
vétel.

Nemcsak hazánkban, hanem más
közép-európai országokban is kedvelt
juttatási formának számítanak a cafe-
teria utalványok. 

Magyarországon kívül Csehor-
szágban, Szlovákiában, Romániá-
ban, Lengyelországban, Szlovéniá-
ban, Horvátországban és Bulgáriában
is ismerik és kedvelik a munkavál-
lalók a cafeteria juttatásokat. 

Ezekben az országokban a cafete-
ria elemek csupán korlátos összegben
– cserébe teljesen adómentesen – ad-
hatóak. 

Ez jelentős különbség Magyar-
országhoz képest, mivel itthon csu-
pán az internet-utalvány adómentes,
nagyjából egy féltucat juttatási fajta
külön értékhatárig 25 százalékos ked-
vezményes kulccsal adózik, a többi
juttatási típus és a kedvezményes 
kulccsal az értékhatár felett adózó
utalványok pedig 97,89 százalékos
adó- és járulékterhet viselnek.

-jk-

Képviselő-testületi hírek

Gödöllőn is lesznek szélkerekek 

Meleg étkezési utalványok

Újabb változás

Változik a helyi autóbusz-közlekedés 

Ütemes, racionalizált menetrend

Fizetős lett a Kossuth Lajos utca

Új parkolási rend

Az elmúlt hetek óriási hava-
zása után most az olvadás ad
feladatot a VÜSZI munkatársai-
nak. Mivel a következő na-
pokra enyhe időt ígérnek a me-
teorológiai előrejelzések, az
úthibák javítását is megkezdik.
Ideiglenesen hidegaszfalttal
kátyúznak, ahol szükséges,
táblás jelzést, korlátozást alkal-
maznak a biztonságos közle-
kedés érdekében. 

Folyamatos az olvadás, így most fo-
kozott figyelmet kapnak a csapadék-
víz-elvezető árkok. Az ősszel ellen-
őrizték az árkok és az átfolyók álla-
potát, és ahol szükséges volt, ott el-
végezték a szükséges karbantartást,
de a zavartalan csapadékvíz elveze-
téshez az is szükséges, hogy lakossá-
gi részről se kerüljön semmi az ár-
kokba, ami akadályozza a víz el-

folyását. Az olvadás után ismét az út-
javításokra helyezik a hangsúlyt. Erre
nagy szükség van, mivel az elmúlt he-
tek hideg időjárása, valamint a sózás
hatására rendkívül sokat romlott az
utak állapota, megnőtt a kátyúk szá-
ma. 
A javítást most hidegaszfalttal végzik
amíg az időjárás engedi. Ahová nem
sikerül a következő hideghullámig el-
jutni, ott táblával, elkerítéssel hívják
majd fel a figyelmet a balesetveszé-
lyes szakaszra.  Tavasszal, amint le-
hetséges, melegaszfalttal végzik majd
el a végleges javítást. 

Az elmúlt héten folyamatosan
végezték a csúszásmentesítést, s
bár  folyamatosan enyhül az idő, a
továbbiakban is végzik a hajnali út-
ellenőrzéseket, és amennyiben
szükséges, elvégzik a szükséges be-
avatkozást.

-jk-

Javítják az úthibákat

Havazás után olvadás

Sok újítást fog hozni a jövő évi
népszámlás, ami a technikai
újdonságoknak is köszönhe-
tően olcsóbb lesz, mint a ko-
rábbiak, sőt, mindössze negye-
débe kerül, mint általában az
uniós országokban. 

Papír alapú önkitöltős és online kér-
dőíveket is bevet majd a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) a jövőre
megrendezésre kerülő – 10 évenként
esedékes – népszámláláson. Így a kér-
dezőbiztosok már csak azokban a
háztartásokban fognak kopogtatni jö-
vőre, ahonnan az önkitöltős kérdőívet
nem küldték vissza az állampolgárok.
A lakosság egy jelentős része várha-

tóan élni fog az új lehetőséggel. A
KSH szakemberei az előzetes vizsgá-
latok során úgy tapasztalták, hogy az
állampolgárok akár 40 százaléka haj-
landó kérdezőbiztos nélkül is adato-
kat szolgáltatni. Ezzel jelentősen
megkönnyítik a kérdezőbiztosok dol-
gát is. 

Annak érdekében, hogy minél hoz-
záértőbb kérdezőbiztosok látogassa-
nak el az otthonokba, a KSH külső pi-
ackutató cégek bevonását is tervezi a
folyamatba. A hordozható számító-
géppel dolgozó számlálóbiztosok
pedig az adatok ellenőrzésére és fel-
dolgozására fordított munkákat is je-
lentős mértékben csökkenthetik.

A jövő évi népszámlálás 17 mil-

liárd forint költségvetési pénzből fog
gazdálkodni, ami reálértéken keve-
sebb a 2001-es cenzusra fordított ke-
retnél. Így egy főre vetítve, mind-
össze öt eurós költséggel számolnak..
Európai összehasonlításban is olcsó-
nak számító teljes körű, országos
számlálást hoz össze a KSH. A fejlet-
tebb uniós országokban egy lakosra
vetítve akár háromszor-négyszer több
pénzbe is kerülhet a népszámlálás.

A statisztikai hivatal távlati tervei
között szerepel, hogy a 2021-es nép-
számlálást már kizárólag a különböző
állami nyilvántartási adatok összeve-
zetésével, az állampolgárok megkér-
dezése nélkül bonyolítsák. Az állami
szerveknél rendelkezésre álló adatok
statisztikai célú felhasználása jelentős
informatikai fejlesztést követel meg a
következő tíz évben. 

-tj-

Olcsóbban mint az unióban 

Népszámlálás 2011
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Egymás nemzetközi kapcsolatai-
ról és a nemzetközi együttműkö-
désben rejlő lehetőségekről ta-
nácskoztak február 12-én a
Szent István Egyetemen az ön-
kormányzat, az egyetem, a Gö-
döllői Királyi Kastély Kft. és az
FVM Mezőgazdasági Gépesítési
Intézet vezetői a közöttük ki-
alakult rendszeres konzultáció
keretében. 

Elsőként Gémesi György polgármester
adott tájékoztatást arról, hogy az önkor-
mányzat külkapcsolatainak legösszetet-
tebb, legkiterjedtebb hálózatát a test-
vérvárosi kapcsolatrendszer alkotja, ami
ma már 15 településhez köti Gödöllőt.
Megemlítette, hogy a testvértelepülési
kapcsolatok a második világháború után
bontakoztak ki Európában, azzal a cél-
lal, hogy az együttműködés ne csak az
önkormányzatok, hanem a polgárok kö-
zött is megvalósuljon. Magyarországon
a rendszerváltozás szabad teret nyitott e
partnerkapcsolatok fejlesztésének, me-
lyek éltetői mindig a civilek.

A gödöllői önkormányzat testvérte-
lepülési hálózata több területen is ered-
ményesen működik. A Kárpát-meden-
cei testvérvárosok kitüntetett szerepet
töltenek be a külhoni magyarsággal való
kapcsolatok ápolásában és elősegítették
azt is, hogy Gödöllő a magyar polgár-
mesterek rendszeres világtalálkozóinak
színhelyévé vált. A másik testvérvárosi
kör a visegrádi négyek államaiban talál-
ható és megfelelő programok kidolgo-
zása esetén esélyt kínál a visegrádi
együttműködés pályázati forrásainak el-
nyerésére. A harmadik csoport az euró-
pai uniós tagállamokban található tele-
püléseket foglalja magában. A kontinen-
sek közötti távolságot mérsékli az in-
donéziai Bogorral kialakult együttmű-
ködés. A testvértelepülések még számos
más módon csoportosíthatók, például a
szerint is, hogy melyekben működnek
egyetemek, melyek ápolják Erzsébet ki-

rályné emlékét és így tovább. A test-
vérvárosi együttműködés jól társadal-
masított, Gödöllőn testvérvárosi
egyesület szervezi a kapcsolatokat.

Gödöllő az Európai Unió intéz-
ményrendszerében is képviseletet 
nyert, miután Gémesi Györgyöt a Ré-
giók Bizottságában a magyar delegá-
ció alelnökévé választották meg a na-
pokban. A polgármester emellett be-
számolt az egyéb nemzetközi kap-

csolatokról, melyek eredményeként
például Gödöllőre került az első euró-
pai Világbéke-gong.

A SZIE nemzetközi kapcsolatairól
Tarr Zsuzsanna külkapcsolati iroda-
vezető tartott előadást. Elmondta,
hogy sikeres pályázatok révén 1998
óta több mint 2 millió eurót költhettek
hallgatók külföldi tanulmányainak tá-
mogatására. Ezt több mint 150 kétol-
dalú megállapodás segíti elő. Jelentős
megbecsülése az egyetem ilyen irá-
nyú tevékenységének az, hogy a SZIE
2004-ben, alapításának első évében
elnyerte a hallgatói és oktatói mobili-
tás támogatását elismerő Európai Mi-
nőségi díjat. 

Solti László hozzátette, szorgal-
mazza, hogy az egyetem minél több
angol nyelvű képzést hirdessen meg.
Eddig ezen a területen az Állatorvos-
tudományi Kar ért el jelentős ered-
ményt. A Gazdaság- és Társadalom-

tudományi Kar is elindított egy érté-
kes kezdeményezést: hallgatók tanul-
hatnak egy-egy félévet a visegrádi né-
gyek együttműködő egyetemein. Azt
is nagyon fontosnak tartja, hogy a
magyar hallgatók megfelelő nyelvtu-
dásra tegyenek szert, hiszen Európa
közepén másképp nem fognak bol-
dogulni. Az SZIE ebben a formájában
az idén 10 éves, a gödöllői felsőoktatás
pedig 60. Úgy vélte, ez a kettős évfor-
duló a várossal közös programok szer-
vezésére ösztönözhet. 

Fenyvesi László, az FVM MGI fő-
igazgatója a gépészmérnöki szakmák
példáján keresztül mutatta be, hogy a

nemzetközi szervezetek-
be ágyazódás nélkül a
legjobb projektötletek
birtokában is nagyon ne-
hezen lehet sikeresen pá-
lyázni európai források
elnyerése. Az FVM MGI
megteremtette sikeres
nemzetközi szereplésének
jogi hátterét – például
megfelelő tanúsítványok,
minősítések megszerzé-
sével –, emellett részt vesz
a nemzetközi együttmű-

ködésekben is, több esetben a Szent Ist-
ván Egyetemmel partnerségben. Példá-
kon mutatta be hogyan lehet progra-
mokból projekteket fejleszteni és java-
solta, hogy a keleti kapcsolatokat se ha-
nyagoljuk el.

Révész T. Mihály igazgató a talál-
kozások kastélyaként említette Gö-
döllő legjelentősebb műemlékét, re-
ményét fejezte ki, hogy az épület
helyszíne lesz több rendezvénynek
hazánk európai uniós elnökségének
ideje alatt. Az esztendő feladatai kö-
zött említette a kapcsolatfelvételt a
külföldi magyar intézetekkel, s beszá-
molt arról a tervéről is, hogy nemzet-
közi együttműködéssel a kastélyt ba-
rokk régizenei központtá fejlessze.

A konzultáció során megfogalmazó-
dott a további együttműködés igénye,
ami a partnerek számára külön-külön is
előnyös lehet, nem szólva a város hasz-
náról, idegenforgalmi adottságainak
jobb kihasználásáról.

Az elkövetkezendő öt évben ti-
zenkét választott képviselő
közvetíti majd Magyarország
régióinak és városainak állás-
pontját Brüsszelben. A képvi-
selők február 9-én kezdték
meg munkájukat a Régiók Bi-
zottságánál (RB), a választott
regionális és helyi képviselők
európai uniós közgyűlésénél.
A magyar delegáció vezetőjé-
nek Bihary Gábort, Budapest
Főváros Közgyűlésének tagját,
alelnöknek pedig dr. Gémesi
Györgyöt, Gödöllő polgármes-
terét választották meg. 

A regionális és helyi képviselők, akik
a Régiók Bizottsága 2010–2015-ös
mandátumidőszakának alakuló plená-
ris ülésén találkoztak Brüsszelben,
ígéretet tettek arra, hogy a Lisszaboni
Szerződés adta új jogköreiket arra
használják majd, hogy közelebb hoz-
zák Európát a polgáraihoz. Az euró-
pai jogszabályok elfogadása kapcsán
végzett konzultációs tevékenységé-
nek kibővítése mellett az RB most az-
zal a joggal is rendelkezik, hogy az
európai régiók és városok hatáskö-
reinek védelmében az Európai Bíró-
sághoz forduljon. A Régiók Bizottsá-
ga az EU regionális és helyi képvise-
lőinek közgyűlése. 
A 27 európai uniós tagállam önkor-
mányzatait képviselő 344 tagnak az a
küldetése, hogy a regionális és helyi
önkormányzatokat, valamint az álta-
luk képviselt közösségeket bevonja
az uniós döntéshozatali folyamatba,

és tájékoztassa őket az uniós szakpo-
litikákról. A régiókat és a városokat
érintő szakpolitikai témakörökkel
kapcsolatban az Európai Bizottság-
nak, az Európai Parlamentnek és a Ta-
nácsnak ki kell kérnie az RB vélemé-
nyét. A Régiók Bizottsága az Európai

Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérül-
nek, vagy úgy látja, hogy egy uniós
jogszabály sérti a szubszidiaritás el-
vét, vagy nem tartja tiszteletben a re-
gionális és helyi hatásköröket. Az RB
valamennyi európai regionális és
helyi önkormányzat nevében tevé-
kenykedik, harcolva azért a jogukért,
hogy megfelelő pénzügyi forrásokat
biztosítsanak számukra feladataik vég-
rehajtásához, valamint hirdetve a jó
kormányzás elveit és mechanizmusait
és szorgalmazva a decentralizációs
folyamatot. 
Az RB ösztönzi az együttműködést
egyrészt a tagállamok regionális és

helyi önkormányzatai
között, másrészt a tagje-
lölt országok, potenciá-
lis tagjelölt országok,
szomszédos országok és

harmadik országok önkormányzatai-
val is. 
Az Európai választások után a Régiók
Bizottságának tagjait is újraválasztják
5 éves mandátummal. Az RB elnöki
posztját Mercedes Bresso (Olasz-
ország), míg az alelnökit a spanyol

Ramón Luis Valcárcel Siso tölti be.
Az elnöki posztot 2 és fél év után kell
az alelnöknek átadni. Mercedes Bres-
so a Régiók Bizottsága újonnan vá-
lasztott elnöke arra kérte a Közgyű-
lést, hogy bátrabban álljon ki politikai
céljai mellett. Az elnök örömmel szá-
molt be arról, hogy az intézmény 15
év alatt jelentős politikai sikereket ért
el, és kiemelte: a legfontosabb feladat
az európai területi önkormányzatok
közös érdekeinek hatékony képvise-
lete. „Lezárult az intézményi vita.
Ideje életre kelteni a Lisszaboni Szer-
ződést. Vége annak, hogy csak kér-
jük: vegyék figyelembe a helyi és re-

gionális önkormányzatokat. Vége an-
nak, hogy csak beleegyezően bóloga-
tunk. Lényegi javaslatokkal kap-
csolódunk bele a politikai vitába, és –
ha szükséges – nem riadunk vissza a
polémiától.” Az elnök célja, hogy a
Régiók Bizottsága komolyabb sze-
rephez jusson a unió politikai éle-
tében. „Az önkormányzati emberek
állnak a lakossághoz a legközelebb,
és mi vagyunk azok, akik napi kap-
csolatban élük velük. Éppen ezért a
jövőben a kommunikáció még komo-
lyabb szerephez jut a bizottság életé-
ben.” Az éghajlatváltozás elleni küz-
delem, a felülvizsgált lisszaboni stra-
tégia elindítása, az európai kohéziós
politika fejlesztése – és semmiképpen
sem nemzeti hatáskörbe való vissza-
helyezése –, a regionális és helyi ér-
dekek beépítése az EU pénzügyi ki-
látásairól szóló vitába, az európai te-
rületi együttműködési csoportosulás
(EGTC) elnevezésű új jogi eszköz si-
keres alkalmazása, illetve olyan euró-
pai stratégia kidolgozása az általános
érdekű szolgáltatásokhoz, amely tisz-
teletben tartja a területi hatásköröket
– ezek Mercedes Bresso elnökségé-
nek legfontosabb elemei. „A szóban
forgó kérdésekben a területi önkor-
mányzatok kiindulópontként szolgál-
hatnak Európa számára. 
Válság idején frontvonalban állnak,
és mindig ők jelentették a gazdasági,
társadalmi és környezetvédelmi inno-
váció valódi laboratóriumát. Ezért ké-
rem a többi uniós intézményt, hogy
minél jobban használja ki ezt a ta-
pasztalatot” – biztatott Bresso elnök.
Hozzáfűzte: „Ide tartozik a Lissza-
boni Szerződéssel a Régiók Bizott-
ságára ruházott új jogkörök védelme
is politikai szinten vagy – ha szüksé-
ges – az Európai Bíróság előtt”. 

Az új RB-elnök bejelentette továbbá,
hogy intézménye felelős módon ki-
veszi a részét a Lisszaboni Szerződés-
sel létrehozott polgári kezdemé-
nyezés konkrét végrehajtásából. „A
tagállami polgári kezdeményezések-
kel kapcsolatos széles körű tapaszta-
lataikból kiindulva a régiók és a vá-
rosok szerepet játszanak majd az eu-
rópai polgári kezdeményezések elin-
dításában, összefogásában és megva-
lósításában. Ez átláthatóbbá, demok-
ratikusabbá és színesebbé teszi Eu-
rópát.” 
A 12 fős magyar delegácó tagja dr.
Gémesi György, akit a nemzeti
küldöttség elnökhelyettésenk nevez-
tek ki, így két és fél év után ő veheti át
a vezetői posztot a jelenlegi elnöktől
Bihary Gábortól. 
Gémesi György a magyar delegáció
elnökhelyetteseként a RB elnöksé-
gében is helyet kapott. Gödöllő pol-
gármestere a Duna-Bizottság, a Nem-
zetközi Bizottság (CIVEX), az Okta-
tási, Sport, Ifjúsági és Kulturális Bi-
zottság (EDUC) tagjaként kapott fe-
ladatot, valamit a nemrégiben meg-
alakult és a jövőben nagyobb fontos-
sággal bíró EuroMediterrán Együtt-
működési Bizottságban (ARLEM)
képviseli hazánkat.
Bihary Gábort a Pénzügyi Bizottság
elnökének választották. Miután Ma-
gyarország 2011. január 1. és június
30. között az Európai Unió soros el-
nöki tisztségét látja el, így hazánk
több jelentős konferenciának, találko-
zásoknak is helyszínt ad. Még foly-
nak azon tárgyalások, ami szerint Gö-
döllő az egyik kiemelt helyszíne lehet
az elnökségnek. Az azonban biztos,
hogy az RB több konzultációja, és el-
nöki találkozói városunkban zajlanak
majd ebben az időszakban. 

Erősödő önkormányzati szerepek az Unióban 

Még közelebb a polgárokhoz

(folytatás az 1. oldalról) 

Csak a megfelelően kitöltött, eredeti cé-
dulák érvényesek. A szelvényeket kizá-
rólag kézzel szabad kitölteni és aláírni,
minden adatot pontosan kell rajtuk rög-
zíteni, köztük a személyi azonosítót. Je-
löltet ajánlani nem kötelező.

Az ajánlás nem vonható vissza. Egy
választópolgár egy jelöltet ajánlhat, és
csak egy alkalommal. Aki több jelöltet
is ajánl, annak valamennyi ajánlása ér-
vénytelen.

Amennyiben valaki csak a második
fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás
jogával még nem élhet, így ajánlószel-
vényt nem kapott. A 2010-es kopogta-
tócédulákat speciális színkeverék fel-
használásával nyomtatták, jobb felső
sarkukban pedig úgynevezett térkép-
perforáció van, hogy ezekkel is nehezít-
sék a szelvények másolását, hamisítását.
Aki szerepel az itthon választási név-

jegyzékben, de a választások idején kül-
földön tartózkodik, az március 19-én, 16
óráig kérheti felvételét a külképvise-
leti választási névjegyzékre. Szintén
eddig az időpontig kérhetik visszavé-
telüket a magyarországi felsorolásba
azok, akik a voksolás idején végül még-
sem külföldön lesznek,hanem itthon.

Pest megye 4. választókörzetéhez tar-
tozó Gödöllőn jelenlegi információink
szerint öten mérettetik meg magukat áp-
rilis 11-én. Az MSZP ismét Fogarasiné
Deák Valériát jelöli az országgyűlési
képviselői posztra, míg a Fidesz, a sza-
dai polgármestert, Vécsey Lászlót indít-
ja. Roszík Gábor az MDF színeiben in-
dul a képviselői helyért, azt azonban
még nem tudjuk, hogy az SZDSZ támo-
gatását is élvezi-e majd, mivel erről még
folynak a tárgyalások. A Jobbik az isa-
szegi Bertha Szilvia, a Lehet Más a
Politika pedig Lengyel Szilvia szemé-
lyében állít jelöltet.

Konzultáció a külkapcsolatokról

A város és polgárai javára 
Országgyűlési választások 2010

A jelölés ideje

Fogarasiné Deák Valéria – MSZP

Vécsey László– Fidesz

Roszík Gábor – MDF

Bertha Szilvia – Jobbik   Lengyel Szilvia – LMP
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Az elmúlt hetekben igazi téli idő-
járás köszöntött ránk, ami a gye-
rekek számára óriási élmény
volt, a felnőtteknek azonban sok
esetben inkább bosszúságot
okozott. Kíváncsiak voltunk: 
– Ön örül a hideg, havas téli idő-
járásnak, vagy inkább problémá-
nak tekinti azt? 

„Nem értem, sokan miért csinálnak
problémát abból, ha leesik egy kis
hó. Azt hiszem, nagyon elkényelme-
sedtek az emberek. Gyerekkoromban
természetes volt, hogy télen nagy hó
esett. Olyankor mindenki fogta a hó-
lapátot, a seprűt és eltakarította a
háza előtti területet. Ha csúszott az
út, felszórtuk hamuval vagy homok-
kal, és akinek nem volt dolga az ut-
cán, otthon maradt, hogy ne törjön el
a keze vagy a lába. Én nagyon örülök
annak, hogy végre tudok szánkózni

az unokáimmal, akik most láttak elő-
ször ekkora havat…”

Vágó K.

„Tudnék örülni a télnek, ha nem len-
ne ilyen egetverő fűtésszámla. De
sajnos, így, hogy egyfolytában a gáz-
órát figyeli az ember, elég bosszantó,
hogy ilyen sokáig marad a hideg.
Nekem ez két hónap alatt közel
30.000 forinttal jelent több kiadást.
Nagyon várom már, hogy jöjjön a jó
idő!”

Bogyanszkyné

„Szomorú, hogy az emberek egy ré-
sze felnőtt korára elfelejti, hogy mi-
lyen jó dolog hógolyózni, hóembert
építeni, szánkózni, korcsolyázni stb.
Megdöbbenve láttam a múltkor, hogy
az egyik lakótelepen szétkergették a
hógolyózó gyerekeket. Én kertes ház-
ban lakom, ami azt jelenti, hogy ne-
kem kell a havat elsöpörni az utcán
és a kertben, ha a kocsival szeretnék
kiállni a garázsból. De eddig még

semmi bajom sem lett tőle. Jól esett
egy kis mozgás. Annak pedig kifeje-
zetten örültem, hogy a gyerekeim vég-
re kedvükre játszhattak a hóban”

Sz. Anna

„Az elmúlt években elszoktunk a
nagy hótól és attól, hogy télen hosz-
szantartó hideg van. Néhány éve volt
olyan, hogy csak pár napig hordtunk
télikabátot. Akkor mindenki boldog
volt, hogy enyhe a tél. Nekem ez a
mostani jobban tetszik. Az Alsópark,
az Erzsébet-park, Máriabesnyőn a
templom környéke olyan gyönyörű
volt a nagy hóban, mintha az ember
egy mesébe csöppent volna bele…”

S. R.

A hét kérdése:

– Ön felszíni parkolóban, vagy
mélygarázsban hagyja szíve-
sebben a gépkocsiját? 

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.  

E heti cikkünkben a kezességvál-
lalás jogintézményével kapcsolat-
ban igyekszünk jogi felvilágosítást
nyújtani. Egy kedves olvasónk pár
évvel ezelőtt kezességet vállalt isme-
rőse takarékszövetkezetnél felvett
kölcsönéhez. Az illető nem fizette
rendesen a havi törlesztőket így a
pénzintézet őt hívta fel a tartozás
rendezésére annak ellenére, hogy
tudomása szerint az adósnak még
munkahelye, tehát állandó jövedel-
me is van. A kérdés ezzel kapcsolat-
ban, hogy a bank jogosult e közvet-
lenül tőle követelni, és mit tehet, ha
kifizeti a banknak az ismerőse tar-
tozását.
Tulajdonképpen a kezességet egy
adott szerződés teljesítését célzó biz-
tosítékként definiálhatjuk.  Ez  azt je-
lenti, hogy az adós kötelezettségének
– jelen esetben a takarékszövetkezet-
től felvett hitelének – a teljesítésére
más, vagy akár mások is kötelezettsé-
get vállalnak. Fontos, hogy a kezes-
séget csak írásban lehet kikötni, és a
mértéke igazodik az eredeti adósság-
hoz, tehát nem válhat a kezes számára
terhesebbé, mint amilyen kezdetben
volt. Ennek következtében a kezes
helytállási kötelezettsége ahhoz a kö-
telezettséghez igazodik, amelyért ő
kezességet vállalt. Kezesként a köte-
lezettségünk  nem lehet súlyosabb,

mint amit elvállaltunk és később sem
válhat annál terhesebbé. Ez azonban
nem azt jelenti, hogy az egyre szapo-
rodó kamatokat sem kell a kezesnek
megfizetnie, aminek egy bankhitel-
hez történt kezességvállalásnál külö-
nösen nagy jelentősége van.
A kezességnek két fajtája létezik.
Egyrészről az egyszerű vagy sortar-
tó kezesség, másrészről a készfizető
kezesség. Előbbi a kezes szempont-
jából azért kedvezőbb, mert a kezes
mindaddig megtagadhatja az adós
helyett a teljesítést, amíg a követelés
az adóstól vagy az őt sorrendben
megelőző kezesektől is behajtható.
Az utóbbi, azaz a készfizető kezes 
esetén azonban – ha a lejáratkor az
adós nem teljesít – a hitelező egyszer-
re fordulhat ellene, valamint az adós
ellen is. A banki gyakorlat az, hogy a
hitelszerződésekben rendszerint kész-
fizető kezességvállalást kötnek ki, így
nagy valószínűséggel olvasónk ese-
tében is jogosan hívta fel a bank a ke-
zest az adós helyetti teljesítésre. A hi-
telezőnek jogában áll, hogy a kezestől
kérje a kölcsön visszafizetését még
mielőtt bármilyen más  végrehajtási
eljárást kezdeményezne, éppen ezért
érdemes megfontolni, hogy milyen
tartozásra, kinek vállalunk kezessé-
get.  Amennyiben az olvasó kiegyen-
líti az adós tartozását a pénzintézet fe-
lé, úgy a jogszabály értelmében a
bank követelése az azt biztosító jo-
gokkal együtt, valamint a végrehaj-
tási joggal együtt rá száll. Ez tulaj-
donképpen azt jelenti, hogy a tartozás
megfizetése esetén ő „válik hitelező-
vé” és az adós neki tartozik. Olvasónk
ennek következtében a megtérítési
igényét adott esetben peres eljárás ke-
retében juttathatja érvényre, amennyi-
ben „ békés” úton nem tudják rendezni
az ügyet.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

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. Ahogyan a műkincsek, úgy a levéltári

anyagok is megérdemlik a méltó kö-
rülmények közötti tartásukat. Solti
László rektor és dr. Szögi László, az
ELTE Egyetemi Könyvtár főigazga-
tója, az Egyetemi Levéltár igazgatója
kincsnek, óriási értékű anyagnak ne-
vezte a Gödöllőn őrzött dokumentu-
mokat. 

Kissné Bognár Krisztina főlevél-
táros, levéltárvezető részletesen be-
számolt a levéltár működéséről. Fotó-
kon mutatta be a raktár két évvel ez-
előtti helyzetét. Jelenleg ketten dol-
goznak a levéltárban, melynek négy
helyisége 163 négyzetméteren 800
iratfolyóméter anyag befogadására
alkalmas. Az őrzött levéltári anyag
mennyisége ennek csaknem a fele,
369 iratfolyóméter. 

A legfontosabb eredmény a raktári
helyzet javítása. A raktári polcrend-
szer vásárlására 3 millió forint OKM
támogatást nyert a Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár. A helyiség

megfelelő kialakítása 1,5 millió fo-
rintba került, amit az egyetem állt,
sőt, az egyetem a polcrendszer beszer-
zéséhez is hozzájárult újabb 1,5 millió
forinttal.

A levéltári anyag nagyobb egysé-
geit az Agrártudományi Egyetem jog-
előd intézményeinek és karokon kí-
vüli szervezeti egységeinek, valamint
az egyes karok szervezeti egységei-
nek iratai alkotják. A levéltári anyag
végén három, a mezőgazdasági okta-

táshoz és kutatáshoz kacsolódó, nem
jogelőd intézmény dokumentumai ta-
lálhatók.

Az 1945 előtti időszakból a Buda-
pesti Tudományegyetem Közgazda-
ságtudományi Kar Mezőgazdasági
Osztályának, valamint a József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Mezőgazdasági és Állator-
vosi Kara Mezőgazdasági Osztályá-
nak (mint jogelődöknek) az iratai közül

a hallgatói nyilván-
tartások kerültek a le-
véltárba. Az Agrártu-
dományi Egyetem 1945
utáni történetére vonat-
kozó minden jelentős
forráscsoport a kutatók
rendelkezésére áll. Ér-
tékes irategyüttesek
még a Kassai Gazda-
sági Akadémia (1883-
1919), a Kolozsvári
Gazdasági Akadémia
(1906-l945) között ke-

letkezett tanulmányi nyilvántartásai,
valamint az Állattani Kutatóintézet
(M. kir. Állat-Élettani és Takarmá-
nyozási Kísérleti Állomás) 1896 és
1969 közötti évekből fennmaradt ira-
tai.

Kép és szöveg: it

Az idén 15 csapat indult a február 5-
7. között megrendezett megméreté-
sen, ahol a feladat egy magyarországi
pénzügyi probléma megoldása volt. A
nagy presztízsű verseny lehetőséget
nyújt a leendő közgazdászok számára
az iskolapadban megszerzett tudásuk
gyakorlatban való kamatoztatására, a
csapatszellem erősítésére, kommuni-
kációs képességeik és kreativitásuk
fejlesztésére, illetve arra, hogy fel-
mérjék, egy összetett pénzügyi prob-
léma felmerülésekor mennyire képe-
sek átlátni az összefüggéseket és az
egyes szakterületek összekapcsoló-
dását.

A csapatoknak ezúttal a Masped
Logisztika Kft. versenytárgyalására
kellett komplett árajánlatot készíte-
niük, amely négy részfeladatból állt:
el kellett készíteniük egy, az árajánlat
képzésére alkalmas excel-modellt, ja-
vaslatot kellett tenniük a megvalósí-
tandó projektfinanszírozásra, vala-

mint ehhez kapcsolódóan kellett ered-
mény-kimutatást és cash flow-t készí-
teniük. Az írásbeli forduló után min-
den csapat lehetőséget kapott arra,
hogy előadja saját üzleti tervét. 

Küldő intézményeik képviseleté-
ben tizenöt négyfős csapat, köztük
három határon túli mérte össze a
tudását. Mivel a csapatok fantázia-
névvel versenyeztek, a zsűri az érté-
kelés egyetlen fázisában sem tudta,
hogy melyik intézmény válogatottjá-
val van dolga.
Az első hat helyezett:1. Szent István
Egyetem, Gödöllő; 2. Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem, Sopron; 3. Ba-
bes Bolyai Tudományegyetem, Ko-
lozsvár; 4. Miskolci Egyetem; 5.
Széchenyi István Egyetem, Győr; 6.
Szegedi Tudományegyetem.
A Szent István Egyetem békéscsabai
Gazdasági Karának csapata a Pécsi
Tudományegyetem mögött a 10. he-
lyen végzett.

Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Korszerűbb raktári körülmények

A Gödöllői Rendőrkapitányság bün-
tetőeljárást folytat lopás bűntett meg-
alapozott gyanúja miatt ismeret tette-
sek ellen, akik 2009. december 28-án
a délutáni órákban Kistarcsán, a Kés-
márki utca 37. sz. alatt lévő kertes
családi házba ablakbetörés módszeré-
vel behatoltak és onnan készpénzt és
aranyékszert tulajdonítottak el. A bűn-
cselekménnyel okozott kár 100 ezer, a
rongálással okozott kár 12 ezer forint.

Az eltulajdonított aranylánc merev, ka-
rika formájú, rajta a medál 2,5 x2 cm-es,
négy oldala domború, közepén két hal
látható, hátoldalán 2009. felirat látható. 

A folyamatos felhívások el-
lenére sajnos továbbra is
akad olyan egyedül élő, idős
személy, aki áldozatul esik a
tolvajok trükkjeinek. Min-

den esetnél legalább két elkövető jelenik
meg az idős személy házánál és külön-
böző indokkal, erőszak nélkül jutnak be
a házba. Előfordul, hogy az önkormány-
zat által küldött burgonya és készpénz-
segély kikézbesítésére hivatkoznak,
vagy rokoni tartozást kívánnak megad-
ni. Mindig megjelenik a 20 ezer forintos
címletű bankjegy, melyet fel kell válta-
ni. Ehhez az áldozat előveszi a meg-
takarított pénzét és felváltja. Ezután az
elkövetők egyikének annyi a dolga,
hogy elterelje a sértett figyelmét, amíg
társa ellopja a spórolt pénzt. Legutóbb
Aszódon történ ilyen eset, de informá-

cióink szerint Máriabesnyőn is gyakran
csengetnek be ilyen, és ehhez hasonló
trükkökkel az idős emberekhez. 

A rendőrség kéri, hogy bármilyen
trükkel próbálnak bejutni idegen szemé-
lyek a lakásukba, kérjenek igazolványt,
mondják el, hogy telefonálnak a rendőr-
ségre. Amennyiben gyanús körülmé-
nyeket tapasztalnak, hívják a Gödöllői
Rendőrkapitányságot a 28/514-655 tele-
fonszámon, vagy a 112-es, 107-es
rendőrségi hívószámok valamelyikét, il-
letve a szintén ingyenesen hívható tele-
fontanú számát: 06-80/555-111. Ugyan-
csak ezeken a telefonszámokon tehet-
nek bejelentést az is, aki felismeri a ké-
pen látható ékszert, részére megvételre
kínálták, esetleg a bűncselekménnyel
kapcsolatban bármilyen információval
rendelkezik.

Az oktatási minisztérium és a Szent István Egyetem támo-
gatásával felújították a gödöllői kampuszon működő Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltár levéltári raktárát, amit február
9-én adtak át. A megjelenteket köszöntve Koósné Török
Erzsébet igazgató emlékeztetett rá, hogy egy évvel ezelőtt
vette fel a könyvtár Kosáry Domokos akadémikus nevét.

Rendőrségi hírek

Trükkös tolvajok

Rendőrségi véradónap

Dr. Bencze József r. altábornagy
védnöksége alatt került első ízben
meghirdetésre az Országos Ren-
dőrségi Véradónap.

2008. február 11-én szolgálatteljesítés
közben hősi halált halt Borbély Zoltán
poszthumusz rendőr hadnagy. Kollé-
gánk halálának évfordulója alkalmá-
ból indult el ez a kezdeményezés,
mellyel hagyományt szeretnénk te-

remteni. Február 11-én a Gödöllői
Rendőrkapitányságon meghirdetett
véradáson harminchárman adtak vért.

Tizenöt csapatból lettek elsők a közgazdászok

Gödöllői győzelem Győrött
A hétfőn zárult felsőoktatási felvételi kampány hajrájába robbant
a hír: a Szent István Egyetem csapata nyerte a győri Széchenyi
István Egyetemen 8. alkalommal megrendezett Országos Pénz-
ügyi Esettanulmányi Versenyt. A gödöllői csapat tagjai Baran
Szilvia, Juhász Gábor, Konecsny Jenő és Resperger József, a Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Kar hallgatói voltak, felkészítő
tanáruk Borszéki Éva egyetemi docens. 
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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!

Az idei télen nem panaszkodhatnak a
gyerekek, hiszen korcsolyázni, szán-
kózni, síelni egyaránt van lehetőség.
Sajnos, azonban ezeket nem mindig
ésszel csinálták. A múlt heti nagy ha-
vazás után döbbenten láttam például,
amikor egy apuka úgy szánkóztatta
csemetéit – akiket valószínűleg már
nem tudott volna simán elhúzni –,
hogy az autó mögé kötötte a szánkót,
s nem kis sebességgel vontatta őket.
Megdöbbentett, hogyan lehet valaki
ennyire felelőtlen, mert ez szerintem
rendkívül balesetveszélyes, de az 
szinte rémísztő volt, amikor az autó
felgyorsított, és a két gyerek szinte le-
repült a szánkóról. Szeretném tudni,
hogy ez nem ütközik a KRESZ-be?
Nem büntet ilyen esetben a rendőr? 

(név és cím a szerkesztőségben)

De bizony büntet!. 
Levelével felkerestük a Gödöllői
Rendőrkapitányságot, melynek mun-

katársa megerősítette, hogy aki így
szánkóztatja gyermekét, az vét a
KRESZ ellen, és komoly bírságra
számíthat. Ráadásul nem ússza meg a
szabálysértési bírsággal, hanem arra
is fel kell készülnie, hogy a gyermek
(kiskorú vagy fiatalkorú) veszélyez-
tetése miatt büntetőeljárás is indulhat
ellene. 

Tisztelt Szerkesztőség!

„A mellékelt képen nagyon jól lát-
szik, hogy a 2009-ben épített busz-
megállók milyen szépen néznek ki.
Ezek a buszmegállók azért készültek,
hogy a mozgássérültek és a nyugdíja-
sok könnyen fel tudjanak szállni a
buszokra. 
De a nyáron épített buszmegállókat
csak nyáron lehet rendeltetésüknek
megfelelően használni. Valószínűleg
a megépítés után arra nem gondol-
tak,hogy azokat rendbe is kéne tar-
tani.” 

Klement Sándorné

Kedves Olvasónk!

Egyetértünk azzal, hogy az út ke-
zelőjének nagyobb gondossággal
kellett volna a hóeltakarítást végezni,
odafigyelve arra, hogy a buszmegálló
megközelíthető legyen, és onnan ba-
lesetmentesen lehessen felszállni a
járművekre. A képen látható Isaszegi
út a Magyar Közút Kht. Kezelésében
van, így a hóeltakarítást is ők végzik. 

Olvasóink írták

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel
meghívja Önt 

2010. február 23-án 18.30 órai kezdettel a 
LOKÁLPATRIÓTA ESTEK 2010 c. rendezvénysoro-
zatának 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!

Ma már azonban nem a bírói út az
egyetlen lehetőségünk a vitáink ren-
dezésére, hanem létezik egy a pernél
hatékonyabb megoldás, amit közve-
títői eljárásnak, más szóval mediáció-
nak hívnak.

A mediáció egy olyan 2002 óta tör-
vényben szabályozott eljárás, amely-
nek célja, hogy a vitázó felek közös
megegyezéssel oldják fel a köztük lé-
vő (jogi) konfliktust egy független 3.
személy, a mediátor segítségével.
A mediáció a perhez viszonyítva:
– gyorsabb, mert legfeljebb 4 hónap
alatt lezárul,
– olcsóbb, mert nincs perköltség, ke-
vesebb a munkadíj, és a felek felezik
a költségeket,
– hatékonyabb, mert a közös meg-
egyezést sokkal nagyobb arányban
tartják be a felek,
– megfelelőbb eredményt hoz, mert a
felek maguk döntenek a vita lerende-

zésnek módjáról.
A mediátor olyan technikákat hasz-

nál a vita feloldására, amelyek még
súlyos konfliktusok, elfajult, hosszú
ideje húzódó, érzelmileg túlfűtött vi-
ták esetén is segítenek a feleknek a
megegyezésben.

A mediáció még akkor is alkal-
mazható, amikor a felek már nincse-
nek beszélő viszonyban egymással.
Egészen addig, amíg nem a másik fél
„lerombolása” a cél, van esély a kö-
zös megoldás kidolgozására. 

A mediátor az eljárásban tulajdonkép-
pen egy katalizátor, végig tárgyilagos,
kívülről szemléli a helyzetet, és arra
ügyel, hogy a felek csak a problémára
koncentráljanak. 
Mindkét felet részletesen meghallgat-
ja, mindkét fél egymásnak is elmond-
hatja álláspontját, majd a mediátor se-
gítségével kidolgozzák a mindket-

tőjük számára elfogadható megoldást. 
A mediátor:
– NEM bíró, mert nincs joga eldön-
teni a vitát
– NEM ügyvéd, mert nem áll egyik
félnek sem a pártján
– NEM terapeuta, mert nem gyógyí-
tani akar.

A mediáció előnyei gazdasági tár-
saságok közötti viták esetén is érvé-
nyesülnek. Jobb választás, mint a bí-
rósági út olyan cég számára:
– aki minél előbb megoldást szeretne
találni
– akit sürget az idő
– akinek fontos, hogy pénzt takarít-
son meg a peres eljáráshoz képest
– akinek fontos a diszkréció
– akinek fontos a kapcsolat fenntar-
tása vagy javítása azokkal, akikkel
konfliktusban van
– aki az ügyében maga akar dönteni,
nem szeretne bírói döntéshez alkal-
mazkodni.

Még azokban az esetekben is, ahol
nem jön létre megállapodás a mediá-
ció során, a legtöbb esetben megindul
a felek között a kommunikáció és haj-
landóak tovább keresni a közös meg-
oldást.

2009 óta a gazdasági társaságok-
nak kötelezően és bizonyíthatóan
meg kell kísérelniük egyezséget köt-
ni, mielőtt bírósághoz fordulnának.
Ennek egyik sikerrel kecsegtető le-
hetősége a mediáció.

Kollár Ágnes

Magyar Nóta Est

A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú
Egyesület 

nagy szeretettel vár minden érdeklődőt 

2010. FEBRUÁR 26-ÁN PÉNTEKEN 19 ÓRAI 

kezdettel a gödöllői polgármesteri hivatal
dísztermében megtartandó 

MAGYAR NÓTA ESTJÉRE.

Fellépnek: 
Szeredy Krisztina, Buday Beatrix, 
Demeter Ágnes, Tolnay András

Kísér: 
Gödöllő város 15 fős népi zenekara,

Lakatos Ferenc vezetésével

Műsorvezető: Kubatov János

A belépőjegy ára: 1300.- ft. 

Jegyek elővételben a Művészetek Háza 
jegyirodájában és a polgármesteri hivatal

portáján vásárolhatók. 

A GATE Zöld Klub Egyesület a
Pangea Kulturális és Környezet-
védelmi Egyesülettel, a Göncöl
Szövetséggel, a Szent István
Egyetem Természetvédelmi és
Tájökológiai Tanszékével és a
Magyar Talajtani Társasággal
együttműködésben a neves kör-
nyezeti nevelő, Breuer László
(Sumi) emlékére, valamint a 
Fenntarthatóságra nevelés évti-
zede és a Biológiai sokféleség
nemzetközi éve alkalmából ver-
senyt hirdet.

A pályázatot gyermek (7 és 12 év közöt-
tiek), ifjúsági (13 és 18 év közöttiek) és
felnőtt (18 év felettiek) kategóriában
hirdetik meg, mindkét esetben Élő és
élettelen természettudományok kategó-
riára bontva. Pályázni egyénileg lehet.

A pályázók feladata egy szabadon vá-
lasztott természeti képződmény, jelen-
ség vagy folyamat (például cseppkő-
képződés; jégvirág növekedése; víz-
nyelő; örvény; harmat; löszbaba; orchi-
deavirág beporzása; harmatfű rovarfo-
gási technikája; szitakötő egyedfejlő-
dése; molnárpoloska „vízen járásának”
bemutatása; kígyók táplálkozása, „áll-
kapocs kiakasztása”; rovarok látása:
színspektrum, ill. összetett szem; pókok
hálószövése, hálótípusok; méhek fé-
szeképítése; növényi repítőszőrök fel-
építése és működése; stb.) bemutatása
közérthető formában, a fentihez hasonló
egyszerű és szemléletes módszerek
(mindennapi eszközök és hasonlatok)
segítségével.

A bemutatót 1-5 perces videó (amelyen
a pályázó mutatja be a kiválasztott fo-
galmat) formájában rögzítve, 2010. áp-
rilis 20-ig kell beküldeni az alábbi e-
mail címre: sumipalyazat@gmail.com
(csatolmányként vagy letölthető óriás-
fájl formájában a következő formátu-
mok valamelyikében: avi, mpeg, wmv.)
Egy pályázó legfeljebb 5 videót nyújthat
be. A videófájl címében legyen benne a
beküldő neve, életkora és e-mail címe,
valamint több pályázati anyag benyúj-
tása esetén annak sorszáma is.

A verseny célja nem elsősorban a vi-
deók minősége (akár mobiltelefonnal is
készülhet), hanem a minél ötletesebb
szemléletformálás, a nézők figyelmé-
nek ráirányítása az adott természeti kép-
ződményre, jelenségre, folyamatra. A
videók készítésének módjára, képpel,
hanggal, szöveggel kapcsolatos elemei-
re nem teszünk kikötéseket. A kreativi-
tást, szemléletességet, szakmai pontos-
ságot és a közérthetőséget természet-
tudós környezeti nevelőkből álló zsűri
értékeli.

Kategóriánként az első 3 helyezett ré-
szesül a következő díjazásban: előfize-
tés természettudományos folyóiratokra,
valamint terepi programokkal teli hét-
vége május 15-16-án a magas-bakonyi
Breuer László Oktatóközpontban. To-
vábbi infó: sumipalyazat@gmail.com
A pályázatot támogatja Izland, Liech-
tenstein és Norvégia, az EGT Finanszí-
rozási Mechanizmuson és a Norvég Fi-
nanszírozási Mechanizmuson keresztül.

-zk-

Élő és élettelen természettudományok

Sumi pályázat
Pereskedés helyett mediáció

Konfliktuskezelés másképp
Pereskedni rossz, ezt mindenki tudja. Az emberek többségének
már a bíróság gondolatára is összeszorul a gyomra, és mindenki
abban reménykedik, hogy erre sosem kerül sor. Ez azonban saj-
nos nem mindig csak rajtunk múlik. Mindannyian láttunk már
csúnya válásokat, örökségen összeveszett rokonokat, egymást
folyamatosan bosszantó szomszédokat, hatósággal vitatkozó
embereket. Ilyen helyzetbe sajnos mi is kerülhetünk. Ha a felek-
nek nem sikerül megegyezniük, külső segítséghez fordulnak, ez
általában a bíróság.
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Kevés a növény New Yorkban.
Igaz, ott a Centrál park, de jó-
részt kőrengeteg a város. Nem
csoda, ha vannak, akik valósá-
gos kis dzsungelt telepítenek a
lakásukba.

Közéjük tartozik Margot Berwin is, A
vágy virágai című regény szerzője.
Növény növény hátán él, lélegzik,
növekszik, szaporodik körülötte kis
lakásában. S a buja vegetáció hatásá-
ra meglódul a képzelete. Csodás ösz-
szefüggést vél felfedezni a növények
között. Csodás hatást tulajdonít ne-
kik.

Ami csodás hatás persze van is a
valóságban, hiszen leginkább növé-
nyek alkotják a gyógyszerek alap-
anyagát. Mérgezhetnek is. Bódíthat-
nak is. De elsősorban, táplálnak, em-
bert, állatot egyaránt.

Margot Berwin azonban mitikus
hatásról ír. Regénye hősnőjének, Lila
Novának egy titokzatos férfi, Ar-
mand, a mosodás mutatja meg kilenc
növényből álló gyűjteményét. Ez a
kilenc növény, állítja, hordozza ma-
gában mindazt, amire csak ember vágy-

hat. Itt van mindjárt „az
első látásra fellobbanó
szerelem mitikus növé-
nye”. Aztán „a halha-
tatlanság növénye”…
És a többiek.

Lila ámul, hiszi is, nem is a dolgot.
Mindenesetre megosztja élményét
egy másik férfival. Egy virágkeres-
kedővel, akibe csalódott, frissen el-
vált fiatalasszonyként beleszeret. 

Még nagyobbat kell csalódnia,
mint korábban. Akit a bizalmába ava-
tott, betör a kedves mosodás boltjába,
elrabolja mind a kilenc növényt, és
eltűnik.

Lilának jóvá kell tennie a hibáját.
Visszaszereznie a New Yorkban pó-
tolhatatlan növényeket. A cél érdeké-
ben Mexikóba kell utaznia, ahol a 
dzsungel mélyére kell hatolnia. 

Fantasztikus kalandok, meg ál-
mok, látomások várnak rá. Rá kell
ébrednie, hogy noha azt hitte, senki
sincs vele, sose volt egyedül. Egy fér-
fiban, most már az igaziban, aki a
mexikói dzsungelben láthatatlanul vi-
gyázott rá, ölt testet mindaz, ami a vi-
lágból az övé lehet. 

És ő akaratlanul, még inkább ma-
gához kötni kívánván, megmérgezi
ezt a férfit. Mandragórával, „a va-
rázslat növényével”.  A gyöngyvirág,
„a hatalom növénye” lehet a mérge-
zés ellenszere. Szívgyógyszer. (De
aki úgy tudta eddig, hogy a gyöngy-
virág mérgező, ezután se alkalmazza
szívbetegség esetén. Meg senki sem-
milyen esetben.) A kilenc növényből
a gyöngyvirág azonban még nem ke-
rült vissza a társaihoz. Lilának újabb,
minden eddiginél veszélyesebb útra
kell kelnie, hogy megszerezze… 
(Margot Berwin: A vágy virágai)

- nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Dzsungelkönyv

Február 9-én nyílt meg a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központban Dörögdi Ádám Átte-
kintés című fotókiállítása. A tárla-
tot Végh Attila költő, esszéista
szavai nyitották meg, a zenei alá-
festést pedig Gémesi Gabriella
brácsa- és Kolozsvári Gergő csel-
lójátéka tette színessé. A meg-
nyitó után a kiállítóval beszélget-
tünk.

– Hogyan kezdett el fényképezni?
– Még tízéves koromban kezdődött

az egész. Édesapám fényképész, így
mindig volt otthon egy-két masina, ami-
vel állandóan összefutottam. A családi
támogatás, a technikai segítség tehát
adott volt, a többi pedig már rajtam mú-
lott.

– 10 éves fejjel milyen témájú ké-
peket készített?

– Elsősorban a természet ihletett
meg,  az élő színek, struktúrák, tájak
hangulata. Ekkor még „csak“ ösztönö-
sen fotóztam, nem próbáltam meg meg-
érteni a képeket. Később azonban kiszé-
lesedett a világ számomra a fényképe-
zés terén, így onnantól kezdve már bár-
mit – legyen az táj, hangulat, portré stb.
– lencsevégre kaptam. Ekkor már nyel-
vileg is körül tudtam írni, miről szólnak
a fotók.

– Minek köszönhető ez a változás?
– Egyrészt annak, hogy idősebb let-

tem, másrészt pedig a debreceni egye-
tem filozófia szakos hallgatójaként már
másként tekintettem a megörö-
kítendő pillanatra. Már más ve-
tülete és vizuális hangulata van
számomra a fényképeknek,
mint korábban. Ebben a filozó-
fiatanulás szerintem igen erő-
sen szerepet játszott és játszik a
mai napig is.

– Hány kiállítása volt ed-
dig?

– Ilyen, ünnepélyes keretek
között lebonyolítottak alapján
ez volt az első. Korábban már kiállítot-
ták néhány képemet Budapesten, de hi-
vatalosan ezt tekintem a bemutatkozás-
nak.

– Milyen képek kerültek most a
könyvtár falaira?

– Mint a cím is mutatja, próbáltam va-
lamiféle átfogó képet összeállítani a szá-
momra legkedvesebb, legfontosabb
fényképekből. A legtöbbje 2-3 éve ké-
szült, de találhatunk 8-10 éves alkotást
is. Azért tolódott el az arány a viszony-
lag frissebb képek felé, mert igen kriti-
kus alkat révén a korábbi műveim már
nem állnak annyira közel hozzám. Az
elmúlt pár évben az előbb már említett
vizuális hangulat előtérbe helyezése és a
sejtelmes képek – melyek mély mögöt-
tes tartalommal bírnak – megteremtése
a célom. Remélem valamennyire sike-
rül visszaadni azt a hangulatot, amit a
képek – amik zöme Észak-Karolinától
kezdve Walesen át Párizsig tartó utazá-
sok során készült – számomra tük-
röznek. A kiállítás egyébként március 3-
ig látható a könyvtárban.

– Milyen tervei vannak a jövőben?
– Az biztos, hogy fotózással szeret-

nék a továbbiakban is foglalkozni. Jelen
pillanatban úgy érzem, hogy a riportfo-
tózás áll hozzám a legközelebb, de majd
meglátjuk, hogy merre visz az út.

Dörögdi Ádám fotókiállítása a könyvtárban

Áttekintés

Csatlakozva az országos rendez-
vénysorozathoz, február 14-én
Bálint napi Balassi estet tartottak
a Barokk Színházban. Az immár
ötödik alkalommal megtartott
programon az egykori költő ver-
sein keresztül nyerhettünk bepil-
lantást a reneszánsz korának
szépségeibe.

Február tizennegyedike ugyanis nem-
csak a szerelmesek ünnepe, hanem a
magyar irodalom nagy alakjának napja
is. Balassi Bálint életéről, munkásságá-
ról emlékeztek meg több, mint húsz
helyszínen Magyarországon, és a hatá-
rokon túl is. A rendezvényeket évek óta
a Balassi Baráti Kör hangolja össze. Gö-
döllő már három évvel ezelőtt csatlako-
zott ehhez a kulturális kezdeményezés-
hez, hogy a szép magyar beszédet és

hazánk költő-
alakját ünnepel-
jük, s tegyük min-
dezt jókedvvel és
v i d á m s á g g a l ,  

ahogy a költőóriás korában, s egy po-
hár bor mellett beszélgetve. 

Az est bevezetőjében Lencsés György
emlékezett meg, Balassi Bálintról, a Va-
lentin naphoz kötődő legendákról és ter-
mészetesen a szerelemről, melynek tit-
kát ma is kutatják, s amiről Balassi oly
gyönyörűen vallott költeményeiben. A
szerelmes versek mellett természetesen
a vitézi, és az istenkereső versek is he-

lyet kaptak az előadásban, ahol a népi
hangszerek mellett koboz és gitárkísé-
rettel szólaltak meg a XVI. századi gon-
dolatok.
A Barokk Színházban ez alkalommal a
korábbiaktól eltérően, Halász Tibor
rendezésében, Szerelem és Mámor cím-

mel, színpadi játék keretében tol-
mácsolták Balassi Bálint verseit a
Club színház tagjai, valamint
Joób Emese, Kercsmár Zsolt,
Kósáné Szabó Beáta és Kósa
István. A kor hangulatának meg-
idézését Széphalmi Júlia és
Széphalmi Pál néptánc előadá-
sai, és a Zagyva Banda zenei kí-
sérete segítette. A fesztivál szer-
vezői a szép magyar beszéd és a

költőóriás megünneplése mellett célul
tűzték ki azt is, hogy a rendezvények a
kulturális élmény mellett egyfajta tár-
sasági rendezvények is legyenek, ahol a
szellem táplálása mellett a testről sem
feledkeznek meg.  Az előadás követően
borkóstoló nyújtott lehetőséget a jó han-
gulat kiteljesedéséhez.

Emlékezés versekkel, zenével, borral

Balassi ünnep 

Végh Attila és Dörögdi Ádám
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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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1875. november 13-án született Magyarpécskán. Az apai
család grófi címét egy osztrák származású őse kapta, aki
Buda 1686-as, török alóli felszabadításakor tanúsított hő-
siességével tüntette ki magát. Édesapja gróf Klebelsberg
Jakab József Konstantin, az Osztrák-Magyar Monarchia
huszárkapitányaként Székesfehérváron ismerte meg Fel-
sőeőri Farkas Arankát, egy dunántúli középnemes család
sarját, akit 1872-ben feleségül vett. A fiatal házaspárt a
katonai szolgálat Magyarpécskára szólította. Mikor édes-
apja egy katonai balesetet követő betegségben 1877-ben
meghalt, édesanyjával visszaköltöztek Székesfehérvárra,
a kiterjedt család környezetébe. 1885-től a Székesfehér-
vári Ciszterci Gimnázium tanulója volt, majd érettségi
után, 1893-ban a család beíratta a Bécsújhelyi Katonai
Akadémiára. Mivel itt nem érezte jól magát, ezért a kö-
vetkező évben a Budapesti Egyetem joghallgatója lett.
Vizsgáit kitüntetéssel tette le. Remekül sakkozott, teni-
szezett és bridzselt is. Utolsó egyetemi évét Berlinben töl-
tötte, majd 1898-ban a Budapesti Egyetemen államjogi
doktori oklevelet szerzett.

Fiatalon nősült, Botka Saroltát (1878-1964), egy ősi,
XIII. századbeli magyar nemesi család leszármazottját
1900. április 24-én vitte oltár elé. Felesége élete végéig
hűséges társa volt.

Dr. Klebelsberg Kúnó az egyetem elvégzése után álla-
mi szolgálatba lépett. Szakmai pályafutását miniszterel-
nökségi segédfogalmazóként kezdte, majd 1910-ben ki-
nevezték közigazgatási bírónak és rendkívüli egyetemi
tanárnak a közgazdasági egyetemre. 1914-től három évig
volt államtitkár a kultuszminisztériumban, majd 1917-től
gróf Tisza István mellett, annak meggyilkolásáig, minisz-
terelnökségi államtitkár. Határozottan fellépett a Károlyi
Mihály vezette kormány tevékenysége ellen. A proletár-
diktatúra idején bujkálni kényszerült.

1921 decemberétől gróf Bethlen István kormányában
belügyminiszter, majd 1922 májusától, 1931 augusztusá-
ig vallás és közoktatásügyi miniszter (kultuszminiszter)
volt. Vasakarattal kezdett hozzá a már korábban kidolgo-
zott tervei megvalósításához. „A kultúra kenyér és hatal-
mi kérdés, azért a kultusztárca az adott viszonyok között
honvédelmi tárca” – vallotta. A Trianon utáni Magyaror-
szág újraépítésének feladatait illetően úgy vélekedett: „...
az erkölcs és tudás hatalmával meg akarjuk hatványozni a
magyar munka termékenységét, és ennek a termékeny
munkának révén módosabbak, függetlenebbek és minde-
nek felett öntudatosabb magyarok akarunk lenni.”

Március 15. nemzeti ünneppé nyilvánításáról 1926-ban
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minisztersé-
ge alatt született törvényerejű rendelet.

Jól átgondolt oktatási reformot indított el és hajtott
végre, amely a népiskolától az egyetemig az iskolarend-
szer egészére kiterjed. A népiskolai program keretében
négy év alatt 5000 tanyai és falusi, valamint városi elemi
iskolát, tantermet és tanítói lakást létesített. A falvakban
és kisebb településeken 1500 népkönyvtárat hozott létre.

A középiskolai oktatást is megreformálta, egyebek kö-
zött bevezette a reálgimnáziumot.

Gödöllőn több iskola létrejötte is az ő tevékenységének
köszönhető. Már 1913-ban az ő anyagi támogatásával és
mellékelt épületterve alapján készült el a Szent Imre utcá-
ban az akkor modernnek számító katolikus iskola. Az
épület ma is áll, ma a Szent Imre Katolikus Általános Is-
kolának ad otthont. Török Ignác úti alvégi elemi iskola
(1928), amiben ma a Hajós iskola alsó tagozatos diákjai
tanulnak, a királytelepi iskola (1929), aminek épületében
jelenleg a Montágh Imre iskola működik, és a Református

Líceum épülete (1928), melynek építéséhez államsegélyt
és kölcsönt adott az általa vezetett minisztérium.

Amikor a trianoni békeszerződés után a premontreiek
kassai, rozsnyói és nagyváradi gimnáziumában megszűnt
az oktatás, dr. Takács Menyhért jászóvári prépost kezde-
ményezésére az anyaországban, és Klebelsberg Kunó ja-
vaslatára Gödöllőn nyílt lehetőség az elnémított, nagy ha-
gyományú iskolák tevékenységének folytatására. A ma-
gyar állam Klebelsberg Kunó hathatós közreműködése
révén 1923-ban a gödöllői Fácánoserdőt, a koronaurada-
lom csaknem 90 holdját átengedte a rendnek az elcsatolt
területek nagy hagyományú iskolái tevékenységének
folytatására. Még abban az évben megtörtént egy nagy-
szerű természeti környezetben tervezett nevelőintézet
több lépcsős építésének ünnepélyes alapkőletétele. 1924-
ben nyílt meg az első iskolaév 2 évfolyamon, 2-2 osztály-
ban, 180 diákkal. Az iskola sorsát, élete végégi szívén vi-
selte, olyannyira, hogy az első érettségi vizsgán szemé-
lyesen is jelen volt.

Minisztersége idején fejeződött be az Országos Levél-
tár építése, a Nemzeti Múzeum bővítése, Tihanyban meg-
alapította a Biológiai Intézetet. A Csehszlovákiához ke-
rült Ógyallai Csillagvizsgáló utódaként felépült a Buda-
pest-svábhegyi Csillagvizsgáló.

A külföldi egyetemeken tanuló magyar ifjak számára
megalapította a Collegium Hungaricumokat (Bécs, Ber-
lin, Róma), amelyek nemcsak lakhelyei a magyar hallga-
tóknak, hanem társadalmi és kulturális találkozóhelyek is.
Célul tűzte ki a hazaszerető, vezetésre hivatott értelmiség
kinevelését. A szegényebb hallgatók részére állami ösz-
töndíjrendszert hozott létre. Tántoríthatatlan támogatója
volt a tehetségeknek. Ő hívta haza Szent-Györgyi Alber-
tet külföldről. Támogatói tevékenységét sok támadás érte,
amelyekre így válaszolt: „Az idegen nemzetek négyzetre
emelik kiválóságaikat, mi – magyarok – igyekszünk belő-
lük gyököt vonni.”

Igen nagy figyelmet szentelt az életerős, egészséges if-
júság fizikai nevelésére és a versenysportokra, mert azok
alkalmasak az ország jó hírnevének nemzetközi erősítésé-
re is. Megszervezte a Testnevelési Főiskolát, valamint
megépíttette a margitszigeti fedett sportuszodát.

Klebelsberg a korábban elsődlegesen kezelt ún. „szel-
lemtudományok” (bölcselet, teológia, jog, történelem)
mellett felkarolta a természet- és műszaki tudományokat
is. Az egész világon párját ritkító összeget harcolt ki a
költségvetésben (1928/29-ben a kultusztárca részesedése
10,5%). Törvénnyel biztosította a tudományos akadémia
támogatását, a kutatóállások számát többszörösére növelte.

Fontosnak tartotta a népművészet ápolását és fejlesz-
tését. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának,
könyveket írt, több egyetemen díszdoktorrá, 1928-ban a
Máltai Lovagrend tagjává választották.

Életművében lenyűgöző az a meggyőződés és elhiva-
tottság, amellyel a háború sújtotta, szétvert, kifosztott,
harmadára zsugorított Magyarországot a trianoni trauma
után a kultúra és tudomány segítségével képes volt újra az
egyenrangú nemzetek sorába emelni. Szolgálataiért a kor-
mányzó 1930-ban Corvin-lánccal tünteti ki. 

Klebelsberg Kúnó 1932-ben, alkotóereje teljében, 56
éves korában paratífuszt kapott, ágynak esik, majd szív-
bénulás következtében váratlanul elhunyt. Földi marad-
ványait, végakaratának megfelelően, Szegeden, a Dóm
téri Fogadalmi Templom sírcsarnokában helyezték el.
Gödöllőn 2008-ban utcát neveztek el róla.

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

Klebelsberg Kúnó (1875. november 13., Magyarpécska – 1932. október 11., Budapest)

Ez a nap, az idei esztendőben
február 17. a nagyböjt, a negy-
vennapos vezeklő és böjti idő-
szak első napja, megemléke-
zés Jézus böjtölésének, illetve
kínszenvedésének időszaká-
ról.

A VII. századtól vált szokásossá a
bűnbánati felkészülés. Ezen a napon,
az ókereszténység idején a mezítlá-
bas, zsákruhába öltözött nyilvános
bűnösöket a püspök a templomba ve-
zette, majd miután a bűnbánati zsoltá-
rokat elimádkozták, fejükre hamut
hintett, és kiutasította őket a temp-
lomból, miként Isten is kiűzte az első
emberpárt a Paradicsomból. A kiuta-
sítottaknak egészen nagycsütörtökig
tilos volt a templomba belépniük.

A hívek számára a hamvazkodást a
bűnbánat látható jeleként az 1091-ben
Beneventóban tartott zsinaton II. Or-
bán pápa rendelte el. Kezdetben a fér-
fiak fejére hamut szórtak, a nőknek
csak a homlokukra rajzoltak hamuból
keresztet; ma ez utóbbiból áll a szer-
tartás mindkét nem számára. A temp-
lomban a mise után a pap az előző évi
szentelt barka hamuját megszenteli, s
avval rajzolja a keresztet a hívek
homlokára, miközben ezt mondja:
„Emlékezzél meg ember, hogy porból
lettél és porrá leszel”. A hamuval hin-
tés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a
hamu az elmúlásra, a halálra figyel-
mezteti az embert. A kereszténység
elterjedése előtti korokban nemcsak a
mulandóság jelképe volt, hanem mo-
sószer és alapanyaga a szappannak is,
ezért egyszerre a gyász és a tisztaság
jelképe.

A néphit szerint aki hamvazkodik,
annak nem fog fájni a feje. Előfor-
dult, hogy a templomból hazatérők
összedörzsölték homlokukat az ott-
hon maradottakéval, hogy a fejfájás
azokat is elkerülje. A hamvazószerda
és a nagyböjt első vasárnapja közti
három nap neve „semmihét”, „cson-
kahét” volt, egyes helyeken a hamva-
zószerda utáni csütörtököt nevezték
„kövércsütörtöknek”, „zabálócsütör-
töknek”, amikor minden farsangi ma-
radékot megettek, hogy elkezdhessék
a böjtöt.

Hamvazószerdát böjtfogó szerdá-
nak, szárazszerdának vagy aszaló-
szerdának is nevezik. A II. Vatikáni
Zsinat óta – a nagypéntekkel együtt –
szigorú böjti nap a katolikus hívek
számára, azaz ekkor csak háromszor
szabad enni és csak egyszer szabad
jóllakni. A negyvennapi böjtnek is ne-
vezett nagyböjt hamvazószerdán kez-
dődik és nagyszombat délig tart, de az
egyház tanítása szerint pusztán a testi
böjt nem elég, az önmegtartóztatást
más tekintetben is gyakorolni kell.

A bűnbánat ideje

Hamvazószerda

Február 14. Bálint, avagy Valentin
napja, a szerelmesek ünnepe,
amikor az emberek világszerte
levelezőlapokkal, virágokkal,
édességgel és apró ajándékok-
kal lepik meg kedvesüket, szeret-
teiket. Szent Valentin (Szent Bá-
lint) ünnepe 496-tól szerepel a
naptárban, de mai formája csak a
közelmúltban honosodott meg
Magyarországon.

A Bálint-nap eredetét legendák övezik,
az ünnepet formálta a pogány termé-
szetkultusz, a római életszeretet, a nép-
szokás és a keresztény hagyomány. A
korai társadalmakban a termékenység
ünnepe szorosan kötődött a természeti
jelenségekhez. Február közepe a mada-
rak párosodási időszakának kezdete a
mérsékelt égövön, ezért alakulhatott ki a
hiedelem, hogy e nap kedvez a szerelmi
varázslatoknak. Az ókori Rómában feb-
ruár 15-én tartották a Lupercaliát, a Fau-
nus istennek szentelt termékenységi, en-
gesztelési és tisztulási ünnepet. Ezen az
éjszakán a fiatal nők egy kerámia korsó-
ba rakták nevüket, a férfiak húztak kö-
zülük, az így kialakult párok legalább az
ünnepség idejére együtt maradtak.

A katolikus egyház legalább három
Bálint (Valentin, Valentinus) nevű már-
tír szentet tart nyilván. Az egyik Bálint
az ókori Rómában volt pap, amikor II.
Claudius császár (268-270) megtiltotta
a fiatal férfiaknak a házasodást, mert
úgy vélte, az egyedülállók jobb katonák.
Bálint titokban továbbra is esketett, ami-
ért kivégezték. A legelterjedtebb történet
szerint Bálint a fogságában visszaadta a
börtönőr vak lányának látását, majd ki-
végzése előtt levelet írt neki, amelyet
így írt alá: „A Te Valentinod”. A Bálint-
napi szokások valószínűleg inkább a
pogány Lupercalia „keresztényesítésé-
nek” tekinthetők; Bálintot 489-ben Ge-
lasius pápa avatta szentté, ugyanakkor

betiltotta a régi római „szerelmi lottó”
szokását.

A következő Bálint-napi „börtönüze-
netet” az agincourt-i csata után angol
fogságba esett és a londoni Towerben
raboskodó Charles orléans-i herceg
küldte feleségének 1415-ben. E napot
Angliában 1446-tól már széles körben
megülték, Valentin verseskötetek jelen-
tek meg szerelmes szövegekkel, s a fia-
talok szerelmes leveleket (valentine)
küldtek egymásnak. Ezek utódai a Bá-
lint-napi üdvözlőkártyák, amelyek kül-
dése a XIX. századra bevett szokássá
vált. Az érzelmek kimutatását rosszalló
viktoriánus korban a szerelmesek az
előre gyártott kártyákkal üzentek, mi-
ként a gyerekek is szüleiknek, a felnőt-
tek hozzátartozóiknak. Ipari méretekben
először 1840-ben az amerikai Esther
Holland dobott piacra képeslapot, őt ne-
vezik „a valentine-ok anyjának”.

A különböző hiedelmek összemosó-
dása révén a szerelmesek védőszentjé-
nek kikiáltott Bálint kultusza ma is az
angolszász területeken, Franciaország-
ban és Belgiumban a legnagyobb. Ün-
nepén Amerikában egymilliárd kártya
indul útjára, ez a karácsony utáni máso-
dik legnagyobb forgalmú időszak. A
szerelmesek napján a világ számos táján
mások a szokások: Dél-Koreában és Ja-
pánban csak a nők adnak ajándékot, a
férfiak mindezt a Fehér napon viszonoz-
zák. Az olaszországi Terni városába
egész Itáliából érkeznek párok, akik a
helyi bazilikában, San Valentino állító-
lagos sírjánál jelentik be nyilvánosan je-
gyességüket.

Szent Valentin napja

Legendák

Az újraavatott emléktábla az egyetemen



Gödöllői Szolgálat 92010. február 17. Élő–Világ

Amit a madárvonulásról tudni lehet

Centenáriumi atlasz

Február 20-21.:

dr. Szász László
Tel.: 06-30-9917092

Veresegyház, Bánóczi u. 1.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Egy különösen színes, illuszt-
rációkban bővelkedő könyvet
jelentetett meg a madarak vo-
nulásáról a Kossuth-kiadó, ami
nem csak a szakértőknek, de
az amatőröknek is érdekes ol-
vasmányul szolgál.

A Föld egyik leglátványosabb, konti-
nenseket átívelő természeti jelensége
a madárvonulás, amely évezredek óta
foglalkoztatja az emberiséget.

Sokáig megválaszolatlan talány
maradt, hogy miért tűnik el télire a
nálunk fészkelő madarak többsége,
hol töltik a téli hónapokat, illetve
honnan érkeznek hozzánk a távoli
vidékeken honos ritka madárvendé-
gek. Herman Ottó és munkatársai a
világon az elsők között, 1908-ban kezdték tudományos módszerekkel

kutatni a madárvonulást, s az eltelt
száz év alatt a hazai szakembergárda
jóvoltából adatok milliói gyűltek ösz-
sze. A centenáriumi madárvonulási
atlasz tudományos alapossággal, de
mindenki számára közérthetően, lát-
ványos illusztrációk százaival mutat-
ja be a Magyarországon előforduló
madárfajok vonulási szokásait, ván-
dorútjait, telelőhelyeit – mindazt,
amire a madárgyűrűzés módszerével
választ lehet kapni, s ami joggal érde-
kelhet minden természetbarát olvasót.

A biológiai sokféleség nemzet-
közi évének nyilvánította a
2010-es esztendőt az Egyesült
Nemzetek Szervezete (ENSZ)
még 2002-ben.

Az élővilág sokféleségét fókuszba he-
lyező ENSZ-évet hivatalosan január
12-én nyitotta meg Ban Ki Mun, a
világszervezet főtitkára, valamint
Angela Merkel, a Biológiai sokféle-
ség egyezmény (CBD) részes felei-
nek soros elnökségét betöltő Német-
ország szövetségi kancellárja.

Maga a biodiverzitás, biológiai
sokféleség kifejezés az élőlények
sokszínűségét jelenti. Több termé-
szettudós is részt vett a fogalom meg-
alkotásában, köztük a legjelentősebb
Edward O. Wilson, a neves biológus
és rovarkutató volt, aki tudomány-
népszerűsítő munkásságáért kétszer
is elnyerte a Pulitzer-díjat. A kutatók
a biológiai sokféleség három szintjét
különböztetik meg: a fajok (taxonok),
az életközösségek (ökoszisztémák),
és a gének sokféleségét. A sokféleség
védelme több okból is fontos. A ter-
mészetvédelmi szempontok mellett
léteznek kifejezetten közgazdasági
szempontok is, hiszen a biodiverzitás
olyan természeti erőfor-
rás, amely az ember életét
is nagyban befolyásolja, a
mezőgazdasági termelés-
től kezdve az orvostudo-
mányig.

Az időzítés nem vélet-
len, hiszen az elmúlt évek
legjelentősebb természet-
védelmi konferencián
megfogalmazott célkitű-
zések elérését éppen a
2010-es esztendőre tűzték
ki. Például az Európai
Unió Tanácsa szervezésében az íror-
szági Malahide városában, 2004-ben
megtartott találkozón is 2010-ig hatá-
rozták meg a biológiai sokféleség
csökkenésének megállítását elősegítő
célokat és prioritásokat. A kérdés an-
nál inkább aktuális, mivel a termé-
szet- és környezetvédelmi problémák
iránt az 1990-es évek elején mutatko-
zó nemzetközi érdeklődés az elmúlt
években jelentősen csökkent, és a vi-
lág közvéleményének figyelme in-
kább a gazdasági és biztonsági kérdé-
sek felé fordult. Pedig azok a problé-
mák, amelyek az 1992-es „riói csúcs”
idején az egész világot foglalkoztat-
ták, azóta sem szűntek meg.

A Biológiai sokféleség nemzetközi
éve lebonyolításában részt vevő szer-
vezeteknek éppen ezért az a célja,
hogy világossá tegyék az élővilág
sokszínűsége megőrzésének fontos-
ságát. A biodiverzitás csökkenése

ugyanis minden élő rendszer, az
egész földi bioszféra sebezhetőségét
növeli, és hatással van az emberiség
életének minőségére is. A világ vala-
mennyi kontinensére kiterjedő prog-
ramban természetesen az állatkertek
is részt vesznek, olyannyira, hogy az
Állatkertek és Akváriumok Világszö-
vetsége (WAZA) az ENSZ egyik ki-
emelt partnere a Biológiai sokféleség
nemzetközi éve megvalósításában.

Az állatkerti világhálózat már évti-
zedek óta tevékenyen hozzájárul az
élővilág sokféleségének megőrzésé-
ért folytatott erőfeszítésekhez, első-
sorban az alábbi módokon.

Oktatás és szemléletformálás: a
világ állatkertjeit évente több mint
600 millió ember – a Föld lakosságá-
nak egytizede – keresi fel látogató-
ként. Így ezeknek az intézményeknek
egyedülálló lehetőségük van arra,
hogy megismertessék a közvélemén-
nyel az élővilág egyik legfőbb jellem-
zőjét, a sokféleséget, és annak jelen-
tőségét a bioszféra, illetve az embe-
riség szempontjából. Tudásközpont:
azoknak az ismereteknek, amelyeken

a vadonban folyó természetvédelmi
programok alapulnak, nagyon gyak-
ran állatkerti kutatások jelentik a leg-
főbb forrását. Az állatkertekben áll
rendelkezésre például a legtöbb ta-
pasztalat a kis egyedszámú állomá-

nyok megőrzésével
kapcsolatban, márpe-
dig az elmúlt években
a terepen dolgozó vad-
védelmi szakemberek-
nek is egyre inkább
ilyen ismeretekre volt
szükségük.

Erőforrások mozgó-
sítása: mivel sok em-
berrel állnak kapcso-
latban, az állatkertek
komoly erőforrásokat
tudnak feltárni a va-

donban folyó természetvédelmi prog-
ramok támogatására. Jó példát szol-
gáltatnak erre az Európai Állatkertek
és Akváriumok Szövetsége (EAZA)
által szervezett kampányok, például a
tigrisvédelmi programok közvetlen
támogatásában, vagy az európai köz-
vélemény egy-egy természetvédelmi
probléma megoldása érdekében törté-
nő mozgósításában.

Például a veszélyeztetett fajok ál-
latkerti szaporítása: Több száz olyan
veszélyeztetett faj akad, amelyet az
állatkertek egymással együttműköd-
ve, összehangoltan szaporítanak.
Többségükről regionális, vagy akár
az egész világra kiterjedő törzsköny-
vet is vezetnek. Nem egy állatfaj
akad, amely kifejezetten az állatkerti
tenyészprogramoknak köszönheti,
hogy nem tűnt el végleg a bolygónk-
ról: ilyen az európai bölény, az ázsiai
vadló és a Dávid-szarvas is.

A Biológiai Sokféleség Nemzetkö-
zi évének programjában természete-
sen a Fővárosi Állat- és Növénykert
is részt vesz. A legtöbb programra
május 22-én, a biológiai sokféleség
nemzetközi napján kerül sor, de sok
más kapcsolódó programot is tervez-
nek az állatkerti szakemberek. A ter-
vek között szerepel például egy új
ízeltlábú bemutató átadása, amely az-
ért is fontos, mert éppen ez az állat-
csoport foglalja magába a legtöbb
fajt, így kifejezetten alkalmas a sok-
féleség érzékeltetésére.

Az állatkert sikerei közt tartják szá-
mon a gorillaprogramot. Pár hete a
Főemlősház egy újabb gorilla bébivel
gazdagodott, akit a közönség a belső
kifutóban most meg is nézhet.

A kutya az ember legjobb ba-
rátja, ám sokan mégsem tud-
ják, hogyan közeledjenek hoz-
zájuk, bánjanak velük.

Főleg a gyerekeknek fontos, hogy
megtanulják, mit tegyenek, ha egy is-
meretlen eb jön feléjük. Halász Ár-
pád, a gödöllői kutyaiskola kiképzője
iskolásoknak mutatja meg a kutyák-
kal szembeni helyes viselkedést.

A támadásnál legjobb, ha magzat-
pózba összekuporodva fekszünk le,
így védjük leginkább magunkat, mert

a mozdulatlan test ke-
vésbé ingerli a kutyát.

A kutyatámadások
98 százaléka emberi
mulasztás miatt törté-
nik, és az áldozatok 60
százaléka gyerek, ezért
is nagyon fontos, hogy
minél több iskolásnak
megtanítsuk, hogyan
tudnak kikerülni egy
esetleges támadást –
magyarázta a szakem-
ber, aki szerint a legfontosabb, hogy

sose fussunk el a kutya
elől, mert úgyis utolér.
– Ha közeledik felénk,
próbáljunk minél na-
gyobbnak látszani, rak-
juk magunk elé, és
emeljük fel táskánkat.

Ha a kutya gazdája
beleegyezik, egyik ke-
zünket kinyújtva en-
gedjük, hogy megsza-
goljon a kutya. Ha pe-
dig már ránk támadt,

akkor legfontosabb, hogy ne kiabál-
junk vagy kapálózzunk, inkább ar-
cunkat, nyakunkat és hasunkat véd-
jük. Legjobb, ha magzatpózban ösz-
szekuporodva fekszünk le a földre –
mondta a kutyakiképző, aki hozzátet-
te, a megelőzés a legjobb védekezés.

Mindig kérdezzük meg a kutya
gazdáját, hogy megsimogathatjuk-e.
Először engedjük, hogy megszagolja
a kezünket, és csak egy kézzel nyúl-
junk felé. Ugyanis, ha mindkét ke-
zünket felé nyújtjuk, azt támadásnak
veheti.

Napok óta repked egy pelikán
Budapesten. A madár éppen a
Lánchídnál jár, mivel zavarta a
rakpart nagy forgalma, elment
a Vigadóig.

Azok, akik a múlt héten az
Erzsébet hídon autóztak kü-
lönös élményben lehetett ré-
szük, a madár már többször
elrepült, alig néhány méter-
nyire, az autósok feje fölött –
mondta Berényi Zsombor, a
Magyar Madártani Egyesü-
let munkatársa. A pelikán
már egy éve kóborol a Kár-
pát-medencében, mert vala-
mi miatt nem vonult el a töb-
biekkel. Budapesten a Gel-
lért-hegyen vert tanyát, jólle-
het a Nílus partján, vagy a Földközi-
tenger környékén kellene kóborolnia,
ehelyett Budapesten repked. A peli-
kán új stratégiát követ, hazánkban kí-
séreli meg túlélni a telet.

Berényi Zsombor elmondta, a peli-
kán jó kondícióban van, de nem tud-
ják a madarászok, mivel táplálkozik,
hiszen a fagyos Dunában nem tud alá-
merülni. Be kellene fogni, de az elég
nagy procedúra, mivel a pelikán

szárnyfesztávolsága több mint 3 mé-
ter, és elég veszélyes tud lenni a csőre
is, ha támad – tette hozzá a szakértő,
aki reméli, túléli a telet, és kibírja ta-
vaszig a madár.

A borzas gödény egykor Magyar-
ország területén is költött. A XVIII-
XIX. században is élt a délkeleti or-
szágrészek mocsaraiban. Mára ritka
vendéggé vált, elsősorban az Alföl-
dön szokták látni május és július kö-
zött. Veszélyeztetett, vörös könyves
faj, nemcsak a Kárpát-medencében,
de Európában is ritka a megjelenése.
A legnagyobb fészkelőhelye a Duna-
deltában van.

A Biológiai Sokféleség Nemzetközi Éve

A budapesti állatkert is csatlakozott

Példaértékű gödöllői kezdeményezés

Így kezeld a kutyát!

Ritka vendég a magyar fővárosban

Kóbor pelikán Budapesten
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Február 15-21-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-
251. 
Február 22-28-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

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.

1 százalék – A Gödöllői Német
Kisebbségi Önkormányzat

tájékoztatója

A kedvezményezett adószáma:
18712115-1-13

A kedvezményezett neve: 
Gödöllői Német Nemzetiségi

Közhasznú Egyesület

Kedves szülők, Tisztelt polgárok! 
Egyesületünk 2006 óta működik, se-
gítve a Német Kisebbségi Önkormány-
zat munkáját. Céljaink közé tartozik, a
német nemzetiségi hagyományaink
ápolása, a német nyelv anyanyelvi 
szintű tanítása, amit a ma felnövekvő
generácíóinkon keresztül tudunk leg-
inkább megvalósítani.Éppen ezért a
már Gödöllőn működő Német Nem-
zetiségi oktatás további támogatása
érdekében kérjük Önöket, adójuk egy
százalékával járuljanak hozzá, hogy
ezt az oktatási formát, az egyesületen
keresztül minél nagyobb támogatás-
ban tudjuk részesíten. Köszönjük!
A Gödöllői Német Nemzetiségi Köz-
hasznú Egyesület köszöni mindazok-
nak a segítségét, akik a 2009-es évben
adójuk egy százalékát az egyesüle-
tünk részére ajánlották fel, segítve
minket céljaink megvalósításában. A 
felajánlott adó egy százalékának
összege: 399 707-Ft, amit a meghir-
detett célokra fogunk fordítani. 

1 százalék

A Gödöllői Művésztelep Alapítványt a Gödöllői Városi Múzeum hozta lét-
re 1991-ben a XX. század eleji szecessziós művésztelep tárgyi- és dokumen-
tumanyagának gyűjtésére és gondozására, a művészteleppel kapcsolatos tu-
dományos és közművelődési tevékenység támogatására. 
Kérjük, adójának 1 százalékával támogassa az alapítvány munkáját.
Gödöllői Művésztelep Alapítvány adószáma: 19179148-2-13

Értesítés
Polgármesteri 

fogadónap változás

Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői
lakosságot, hogy 

Dr. Gémesi György 

polgármester 

március 3-ai

fogadóórája elmarad!

Az új időpontot következő 
számunkban közöljük.

Felhívás
Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy 

2010. február 15-től – 2010. március 15-ig kifüggesztésre kerül a 
Polgármesteri Hivatal Okmány- és Lakosságszolgálati Irodáján, a 

Gödöllő, Szabadság tér NYUGATI OLDAL területére vonatkozó 
szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása. 

A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kapcsolatos észrevételeiket a
helyszínen megtehetik.

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jelentős összegekkel
támogatja a moldvai csángók magyar anyanyelvi oktatását. Az
alapítvány főként keresztszülők és vállalkozók befizetéseiből -
a moldvai magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát
fedezi.

Ezekből a befizetésekből
nemcsak az iskolán kívül
magyart tanítók bérére,
de a program működteté-
sére is kerül: a lábnyiki,
Csík falusi, diószegi és
magyarfalusi Gyermekek
Háza épületeiben ugyan-
úgy ott van az AMMOA
által összegyűjtött pénz,
mint a „magyar iskolák“
kialakítására bérelt, megvásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek fel-
szerelésében és a csángó gyermekek által használt oktatási eszközökben. 

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jogosult a személyi 
jövedelemadóból a civil szervezetek részére felajánlható 

1% fogadására.
AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18710209-1-13.

Az Önök által felajánlott adórészt teljes mértékben a csángófalvak 
magyar oktatására költjük. Köszönjük!
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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 18-ÁN
TORKOS CSÜTÖRTÖK

AZ ÉTTEREMBEN!

50% kedvezmény
az étlapon szereplő ételek

és italok árából!

Mindenkit szeretettel
várunk!

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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(folytatás az 1. oldalról)

A díjátadón ezen kívül köszöntötték a
jövő reménységeit, valamint a legjobb
16 éven aluli sportolókat, akik Gödöllő
város 2009-es bajnokai lettek egyéni-
ben és csapatban.

Az Év egyéni felnőtt sporolójával,
Benkó Rékával, az Év Edzőjével, Szö-
rényi Istvánnal, valamint az egyéniben
2. hellyel jutalmazott Komiszár Krisz-
tával beszélgettünk.

A vívó hölgytől az kérdeztük, hogy
milyen tervekkel vág neki az elkövet-
kezendő időszaknak.

Benkó Réka: „Először is köszönöm
az elismerést. Őszintén megmondom,
nem számítottam rá, hogy én leszek a
legjobb, mert a decemberi, Pest megyei

díjátadón ketten is megelőztek, köztük a
megye legjobbjának választott Erdélyi
Zsófia, aki remek eredményeket ért el.
Ezért is vagyok nagyon büszke erre a
címre. Szeretnék a világranglista 16-ba
kerülni két éven belül, továbbá – ugyan
távolabbi cél – szeretnék kijutni a lon-

doni,  2012-es olimpiára.”
–A második ízben az Év edzőjének

választott atlétaedzőt arról faggattuk,
hogy mi vezérelte annak idején arra,
hogy a rúdugrást oktassa.

Szörényi István: „A válasz akár egy-
szerű is lehetne, hiszen magam is ugró
voltam. Az igazsághoz azért hozzátar-
tozik, hogy a Testnevelési Egyetemen,
utolsó évesként ismerkedtem meg a
sportággal még 1967-ben, és ha lehet
ilyet mondani, első látásra szerelem
volt. Az egyetemről kikerülve a KSI-
ben kezdtem el edzősködni, ott tanultam
meg igazán a szakmát. Mivel nem volt
sok ugróedző, teljesen önképző voltam,
a szememre és az érzéseimre hagyat-
kozva képeztem magam. Ez az a szak-
ág, amit nem lehet a könyvből oktatni.
Az elismerések mellett a fiamra, Zolira
vagyok a legbüszkébb, aki mindenféle
segédeszköz nélkül ért el kimagasló
eredményeket, sőt 1996 óta nem tudják
megjavítani az eredményét.”

A villámléptű atléta hölgy, Komiszár
Kriszta így vélekedett saját magáról és
az elismerésről: „Köszönöm az elisme-
rést, nagyon büszke vagyok rá, de úgy
gondolom, annak ellenére, hogy fonto-
sak a címek, az a legfontosabb, hogy
elégedett legyek saját magammal. Ez,
most hál Istennek így van. Jól megy a
futás, mi sem bizonyítja ezt jobban,
hogy nemrég úgy sikerült majdnem or-
szágos csúcsot futnom 60 méteren,
hogy előtte beteg voltam (1 századdal
maradt el a 7,54-es magyar csúcstól – a
szerk.). Célom, hogy az idén még
megdöntesem a 7,54-es időt, valamint,
hogy kijussak az idei junior vb-re.” 

A GEAC Aranykoszorús jelvényeit
vehették át: Várszegi Tamás, Lukács

Csaba, Bellai Tamás, Karsai Zoltán, Ki-
szel Tamás, Kránitz Lívia, Galambos
Gábor, Gulyás Andrea, Tóth Levente,
Kadosa Gábor.

Az Év Sportolója felnőtt egyéni ka-
tegóriában: 1. Benkó Réka vívó

(GEAC), 2. Komiszár Kriszta atléta
(GEAC), 3. Bontovics Babett karate
(Taekwon-do SE, valamint Balázs Attila
tenisz (Kiskastély SE)

Az Év Sportolója utánpótlás egyé-
ni kategóriában: 1. Deák Nagy Marcell
atléta (GEAC), 2. Valkai Ferenc vívó
(GEAC), 3. Bures Réka karate (Taek-
won-do SE)

Az Év Sportolója felnőtt csapatjá-
tékos kategóriában: 1. Gáll Csaba vívó
(GEAC), 2. Széles Petra röplabdázó
(TEVA-GRC), 3. Csomai Renáta ritmi-
kus gimnasztika (Vuelta SE)

Az Év Sportolója utánpótlás csa-
patjátékos kategóriában: 1. Fibecz
Alexandra ritmikusa gimnasztikázó
(Vuelta SE), 2. Berze Zsófia röplabdázó
(TEVA-GRC), 3. Iski Eszter kosárlab-
dázó (Bocskai SE)

Év Edzője: Szörényi István atlé-
taedző (GEAC)

Gödöllő Sportjáért díjat kapta:
Kőrösfői András röplabda

Szövetségi országos egyéni bajnok-
ságot nyertek, illetve dobogós helyen
végeztek: atlétika (Berényi Iván, Koós
Blanka, Moldován Horváth Katinka,
Pápai Márton, Reva Vanda, Ujvári Bel-
la, Vanó Tamás, Stabiszevszki Áron,
Rendik Zsófia, Kriszt Botond, Kiss
Tünde, Gyenes Adrienn, Győri Barna-

bás), vívás (Gémesi Huba,
Bancsics Máté), taekwon-do
(Ben Ali Mehdi, Buda Mar-
cell, Pluhár Máté, Lakatos
Dávid, Krecz András, Izsó
Zalán, Fenyvesi Roland,
Faragó Levente)
Szövetségi országos baj-
nokságot nyertek csapat-
ban, illetve dobogós helyen
végeztek: GEAC atlétika
(gátfutó lány csapat: Rendik
Zsófia, Kovács Janka, Újvári
Bella, Zsíros Zsa-
nett, Vágó  Vivien/

rúdugró  lány csapat: Koós
Blanka, Szabó Luca, Rendik
Zsófia, Varga Fanny/ 4x800m
váltó: Teleki Júlia, Moldován
H. Katinka, Zsíros Zsanett,
Pesti Zsófia/ 4 próba bajnok
leány csapat: Újvári Bella,
Gyenes Adrienn, Moldován
H. Katinka, Vágó Vivien/ a
Hajós Alfréd Általános iskola 4x100-as
váltója új országos csúccsal nyerte az
országos diákolimpiai döntőt: Varga
Fanny, Újvári Bella, Vágó Vivien, Ko-
vács Janka, edzők: Benkő  Ákos, Gada-
necz György, Máté  Alpár, Szörényi Ist-
ván, Fülöp Péter); Grassalkovich SE
akrobatikus torna fiú  páros gyermek
kategória (Varjú  Dominik és Zamecz
Norbert, edző: Kőhler Ákos); Gödöllői
SE U9-es kézilabda fiú bajnokcsapa-

ta (Fóti Benedek, Varga Attila, Szakály
Domonkos, Borhy Levente, Menyhért
Nándor, Majoros Domokos, edző: Ma-
joros Gusztáv); Gödöllői SK 1996-os
korosztályú NB II-es labdarúgó baj-
nokcsapata (Árvai Bence, Bali Dávid,
Bihari Gábor, Boda Kristóf, Dobi Ger-
gő, Hajdú Tamás, Hegyi Balázs, Husz
Attila, Józsa Tamás, Kiss Gábor, Molnár
Máté, Nagy Andor, Nagy Barnabás,
Oláh Maximilián, Pervai Gáspár, Poz-
sonyi Krisztián, Puskás Gábor, Rólik
György, Szabó Bence, Szabó Tibor, Szi-
kora Zsolt, Tóth M. Barnabás, Tóth-Ve-
lez Valentin, Varga Tamás, Varsányi
Áron, edző: Tóth László, technikai ve-
zető: Berze Béla).

Jövő reménységei díjban részesül-
tek: Bencsik Bianka kosárlabdázó (Gö-
döllői Kosársuli SE), Fóti Benedek ké-
zilabdázó (GSE), Hornyák Ber-nadett
kézilabdázó (GSE), Győrfi Benedek
labdarúgó (Gödöllői Sport Klub), Háfra
Dominika röplabdázó (TEVA-Gödöllői
RC), Kovács Emma atléta (GEAC),

Matúz Bence sakkozó (Gödöllői Sakk-
barátok SE), Matúz Márk kardvívó
(GEAC), Meszlényi Kira Fabiola taek-
won-dozó (Gödöllői Taekwon-do SE),
Szakály Borbála ritmikus gimnasztika
(Vuelta SE), Szakály Benedek  kézilab-
dázó (Gödöllői TIG DSE), Vanó Tamás
atléta (GEAC), Varjú  Dominik akroba-
tikus torna (Grassalkovich SE), Wirn-
hardt Júlia kosárlabdázó (Gödöllői
Bocskai SE). -tt-

Nem sikerült győzelemmel zár-
nia a bajnokság középső sza-
kaszát a TEVA-Gödöllői RC csa-
patának, miután az felsőházi
rájátszás utolsó mérkőzésén,
hazai pályán kapott ki Deme
Gábor csapata a Nyíregyhá-
zától. 

A gödöllői hölgyek ezzel a negyedik
helyen zárták ezt a szakaszt, ami azt
jelenti, hogy a Békéscsaba ellen foly-
tatják majd a bajnoki küzdelmeket.
A mérkőzés krónikájához tartozik,

hogy a Nyíregyháza hamar elhúzott
2:0-ra a szettek tekintetében, de a
mieink sokadszor bizonyították, hogy
van tartása a csapatnak és egalizáltak.
A döntő szettben aztán ismét hiány-
zott az a kicsi plusz, ami a meccsnye-
réshez szükséges, így végül a nyírségi
csapat örülhetett a győzelemnek.

Magyar Kupa – Négyes döntő
Kecskeméten

Február 17. és 19. között Kecskeméten
rendezik a női és férfi magyar kupa né-
gyes döntőjét. Természetesen az előző
év bronzérmese, a TEVA-GRC is részt-
vevője a női négyes döntőnek. A gödöl-
lői lányok az előzetes sorsolás értelmé-
ben a Vasas ellen lépnek majd pályára és
mérkőznek meg a döntőbe jutásért feb-
ruár 17-én, 17:30 órás kezdéssel. A má-
sik ágon BSE-FCSM-NRK Nyíregyhá-
za párharcot rendeznek majd. Az ese-
ményre egy napi és háromnapos belépő
is váltható. További információkat a
klub honlapján, a www.grcvolley.hu
weboldalon olvashatják. -tt-

Az elmúlt pénteken bajnoki mérkőzést
játszott hazai pályán az NB II. pesti cso-
portjában szereplő U21-es gödöllői fut-
sal csapat. A Gödöllői Fortuna együttese
a tabella 2. helyén álló Nagykátát fogad-
ta és oktatta egy kicsit. A nagy remé-
nyeket szövögető nagykátai csapatot
magabiztosan verték a gödöllői fiatalok,
ezzel javították előző heti, monori botlá-
sukat. Az NB I-ben szereplő felnőttek
lapzártánk után léptek pályára Győrben.

Következik: 
NB I.: Február 19. péntek 20:30, egyete-
mi sportcsarnok: Gödöllői Fortuna –
Legrand MetalCom Szentes

Magyar Kupa – Cső ellen a négy
közé

Február 17-én, szerdán a Cső-Montage
ellen lép pályára idegenben majd a Gö-
döllői Fortuna csapata a Magyar kupa 3.
fordulójában. A visszavágót február 24-
én rendezik majd Gödöllőn. A legjobb
nyolcban a további párosítás a követke-
ző: Gyöngyös – Duna Takarák ETO,
Mezei Vill FC – Ózdi VSE, Rubeola FC
Csömör – Colorspectrum Aramis

-tl-

Február 6-án Abonyban játszották a me-
gyei döntőt a Magyar Kézilabda Szö-
vetség hivatalos utánpótlás bajnokságá-
ban. A Gödöllői SE U12-es leány csapa-
ta megnyerte a finálét, ezzel bejutott a
régiódöntőbe. Továbbjutott a gyermek-
bajnokság régiódöntőjébe a GSE U13-
as lánycsapata is.
A megyéből 11 csapat nevezett ebben a
kategóriában. Csoportját magabiztosan
nyerve, első helyen jutott a GSE csapata
a döntőbe, ahol az első meccsen az So-
mogyi Általános Iskola (Abony) csapa-

tát 14:4-re, majd a Pilisvörösvár TKSK
együttesét 20:12-re verték Majoros
Gusztáv tanítványai. A tavalyi országos
döntőben szerepelt Dunakeszi Kinizsi
NKSE gárdájával csaptak össze a lá-
nyok a megyebajnoki címért és szoros
csatában 15:14-re nyertek, így első he-
lyen kerültek a régiódöntőbe. 
A csapat tagjai: Blaubacher Dóra, Bo-
tyik Alexandra, Csenteri Anna, Hor-
nyák Bernadett, Horuczi Fédra, Izsó
Fanni, Juhász Eszter, Laki Bianka,
Majoros Sarolta, Sztankovics Réka,

Szekeres Dóra, Tamás Martina.
Az U13-as csapatnak sikerült az, ami az
elmúlt években még soha, ők is bekerül-
tek a régiódöntőbe a harmadik helyen.
Szép teljesítmény volt, hiszen a csapat
tagjai az U12-es és U11-es korosztály-
ból tevődnek össze. A csapat tagjai: Ber-
zeki Lili, Blaubacher Dóra, Botyik
Alexandra, Csenteri Anna, Hornyák
Bernadett, Horuczi Fédra, Izsó Fanni,
Juhász Eszter, Juhász Réka, Laki Bian-
ka, Majoros Sarolta, Szekeres Dóra, 
Sztankovics Réka, Tamás Martina.
A GSE U11-es és U10-es csapata is
veretlenül áll az első fordulót követően,
náluk a hétvégén kerül sor a második
fordulóra Vácon, illetve Szigetszent-
miklóson.

Sportdíj átadó – Szörényi István másodszor lett az év edzője

Benkó Réka vívó lett az év felnőtt sportolója

Nem várt kettős győzelmet arattak a Gödöllői
Sakkbarátok a csapatbajnokság hétvégi fordu-
lójában. Az NB II-ben a három FIDE mesterrel le-
ülő rivális Fót ellen sikerült szoros csatában
győzni. A csapat egy fordulóval kevesebbet 
játszva a 11. helyen áll. A Pest megyei sakk csa-
patbajnokságban az ötfős fiatal (28 év átlag-
életkor) harmadik formáció nagy arányban győ-
zött a veterán (60 év átlagéletkor) Szigetszent-
miklós második csapata ellen, és feljött az ötödik
helyre. 
NB II Erkel csoport:•GSBE – Fóti SE   6,5–5,5

Pest megye I/A osztály Hoschek László csoport 
GSBE III. – Szigetszentmiklós II   4–1

Következik:
Február 21., Pest megye I. osztály: Fót II. –
GSBE II.
Február 28., NB II.: MTK Erzsébetváros – GSBE
Február 28., Pest megye I/A osztály: Szob II. –
GSBE III.

Utánpótlás – Országos döntőben Reznák Attila
A Pest megyei Diákolimpia döntőjében a GSBE if-
júsági játékosa Reznák Attila a VI. korcsoportban
győzött és bejutott az országos döntőbe, ugyan-
ebben a kategóriában Nagy Adrián a harmadik
helyen végzett. -li-

Sakk – Bravúros győzelmek

Kettős sakksiker
Röplabda – 4. helyről folytatja a TEVA-GRC

Zárásként vereség

Női Extraliga, rájátszás 
az 1-4. helyért, 6. forduló

TEVA–GRC – NRK Nyíregyháza 2:3
(-17, -12, 24, 24, -12)

Futsal NB II. pesti csoport, 
9. forduló

Gödöllői Fortuna U21 – Nagykáta
SE 7–4 (5–0)

Gólszerzők: Lovrencsics Balázs,
Nagy Roland (2), Fehér Krisztián (3),

Balogh Richárd

Kézilabda – Továbbjutás

GSE sikerek a megyében

Futsal NB II. – U21-es siker:•Oktattak a fiatalok

Szörényi István Bontovics Babett, Balázs Attila edzője,
Komiszár Kriszta, Benkó Réka

Az 1996-os születésű bajnokcsapat



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

+ MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű,
2. emeleti, 53 m2-es gázkonvek-
toros, 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.

+ Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth
L. utcában. Dupla beállásos (2 autó
számára) a 4 emeletes panellakások
alatt, víz villany fűtés van. Irányár:
3,99 m. Érdeklődni: +36/20-
3527445.

+ Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsám-
bok kellemes, csendes részén de a
központ közelében eladó egy nagyon
hangulatos, sarok telken elhe-
lyezkedő, '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 talál-
ható. 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 konvek-
toros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.:
20/9811-027.

+ Gödöllőn a Boncsokban 90 nm
lakóterű, nappali + 2 szobás, kétsz-
intes, befejezés előtt álló épület (érv.
Építési engedéllyel), nagy terasszal,
1200 nm-es, panorámás telekkel. Iá:
12 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

+ Gödöllőn a Fenyvesben nappali+ 5
szoba, 2 fürdősz., két fedett terasz,
konditeremmel, borospincével, télik-
erttel, szaunával színvonalas családi
ház. Iá.: 60 mFt. Érd: 28/411-086
vagy +3620/9194-870

+ Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvek-
toros fűtésű, I. emeleti, felújított,
erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás.
Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

+ Gödöllőn, belvárosi 6 lakásos tár-
sasházban, belső udvarra néző,
csendes, nappali + 3 szobás,
részben felújított és átalakított,
hangulatos kialakítású 88 nm-es pol-
gári lakás (belső udvarra néző,
csendes), kertrésszel. Iá: 23 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

+ Kerepes-Szilasligeten 2 szobás
társasházi öröklakás konyhával
fürdőszobával, külön WC-vel. A
lakáshoz 13 m2 terasz tartozik, ame-
lyre minden helységből ki lehet lépni.
Kiépített saját fűtési rendszerrel
fűthető. Iá: 17,9 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

+ Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban
lévő családi ház 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá:
24,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

+ Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 2 szo-
ba összkomfortos, jó állapotú tár-
sasházi öröklakás. Iá.:11,2mFt. Érd:
28/411-086 vagy +3620/9194-870

+ Gödöllőn a Blahai dombon
1600m2 nagyságú építési telek
sürgősen eladó 20m Ft-ért! Érd.: +36
20 9194 870

+ Gödöllőn a Blahai részen kétsz-
intes, panorámás családi ház
1853m2-es telekkel. 2 nappalival, 2
fürdőszobával, konyhával, terasszal.
Iá: 29.950.000 Ft. Érd: 20-9194-870 

+ Gödöllő nappali+ 3 szobás családi
ház társalgóval, 2 fürdősz.-val, 2
garázzsal, kerti medencével luxus
kivitelben a Kertváros legjobb
helyén. Iá.: 60 mFt. Érd: 28/411-086
vagy +3620/9194-870

+ Gödöllőn a Belvárosban kifogásta-
lan állapotú kétszintes, 73+30 m2-es
társasházi öröklakás.2 szo-
ba+nappali, konyha, kamra, fürdős-
zoba, WC. Egyedi cirkó fűtés. Iá: 24
mFt. Érd.: +3620/9194-870

+ Gödöllőn az Alvégben 3 szoba
összkomfortos parasztház teljesen
felújítva 720m2-es telken. Iá.:
28mFt. Érd.: +3620/9194-870

+ Gödöllőn a Szt. János utcában
magasföldszinti, 1.; 2.; 3. emeleti,
1+fél; ill. kettő 2 szobás gázkonvek-
tor fűtésű lakások 10-11mFt között
eladók. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

+ 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 +3620/9194-870

+ Kerepes-Szilasligeten 110 m2-es
tégla építésű, összközműves családi
ház: 4 szoba, konyha, fürdőszoba,
WC, pince, garázs, cirkó fűtés. Mel-
léképületekben külön lakrészek. Iá:
29 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

+ 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 +3620/9194-870

+ Gödöllőn a Belvárosban nappali+3
szobás hangulatos, jó elrendezésű
családi ház különleges dísznövényk-
erttel. Iá.: 42mFt. Érd.: 28/411-086
vagy +3620/9194-870

+ 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 laká-
sok épülnek. Kedvezményes 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!

+ JÓ VÉTEL! 2 szobás lakás 1 szobás
áráért! Gödöllő központjában 45 m2
2 szobás lakás, alacsony rezsivel,
alacsony közös költséggel, szabály-
ozható 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

+ SÜRGŐS! Gödöllő kertvárosi részen
100m2.-es 3 és félszobás jó állapot-
ban lévő családi ház, 533m2.-es telken
eladó! Iár 22,5Mft 20-539-1988
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HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

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.



+ Sürgősen eladó családi ház a
ker tvárosban! 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
téglalakás külön kocsi beállóval,
tárolóval eladó Iár 17,9 MFt
ÉRDEMES MEGNÉZNI! 20-772-2428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es
építési telek érvényes építési engedél-
lyel eladó. Iár 5,9 MFt  20-7722428

+ Gödöllő központjában 2 szobás
cirkos téglalakás SÜRGŐSEN ELADÓ
Iár 11,5 MFt 20-539-1988

+ Gödöllő keresett részén 1735 nm-
es, összközműves, bekerített építési
telek eladó. I.ár: 13,2, 20-772-2429

+ 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 

+ Jó vétel! Palotaker ten korsz-
erűsített fűtésű parkra néző 2
szobás, 64 m2 lakás Iár 9,6 MFt 20-
804-2102

+ 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/ szabá-
lyzós 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 konyhabútorral ár 10,3MFt
20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Sürgősen eladó a Remsey Krt-on
1+2 félszobás jó állapotú lakás Iár
13,9 MFT 20-804-2102 

+ Gödöllőn sürgősen eladó 60 m2
2szobás magasföldszinti, erkélyes
konvektoros lakás Iár 10,5 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 konvek-
toros, 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, (földszint, I-II.-III
emeleti) konvektoros téglalakást 13
MFt- ig ! 20-8042102

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

+ TÁTVA MARAD A SZÁJA! Gödöllői
Fenyves területén önálló kiváló állapotú
családi ház: 64 m2-es, Nappali + 3
Hálóval, 550 m2-es rendezett telken
16.500.000 Ft-os irányáron eladó! Tel.:
06 (30) 919-5960 INGATLANVADÁSZ
KFT. - A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
Sorszám: 4115. 

+ ELADÓ JÁNOS UTCAI magasföldszin-
ti TÉGLALAKÁS! Csak nálunk! 60 m2-
es, 2 Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes,
zöldövezetre néző lakás eladó.
IRÁNYÁR: 11.200.000 Ft. Igény esetén
alatta lévő garázs külön megvásárol-
ható hozzá. Telefonáljon: 06 (30) 919-
5960 www.ingatlanvadasz.hu - A NAGY-
POSTÁVAL SZEMBEN! Sorszám: 4082. 

+ SÜRGŐSEN ELADÓ GÖDÖLLŐN
Banki árverezés előtti, központ közeli
ÉPÍTÉSI TELEK! Rögesben 267 m2-es
telek 50 m2-es bontandó házzal aszfal-
tozott, csendes utcában eladó.
IRÁNYÁR: 8.000.000 Ft. Telefon: 06
(30) 919-5960 www.ingatlanvadasz.hu
- A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
Sorszám: 3993. 

+ ÁR ALATT TELEK SZADÁN tartozás
miatt sürgősen eladó! 700 m2-es,
központi, aszfaltutas megközelítéssel
6.450.000 Ft-ért eladó. HÍVJON MA:
06 (30) 919-5960 INGATLANVADÁSZ
KFT. - A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
Sorszám: 4068. 

+ ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
Gödöllő központjában vásárlóink
részére. Gödöllő  központi lakások
értékesítése 3,5 %-s jutalékkal nyolc
éves helyi értékesítési tapasztalattal.
Pontosabb tájékoztatás: 0628-513-
210 vagy 0630-919-5960, vagy
személyesen: INGATLANVADÁSZ KFT.
– A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN

+ Gödöllőn KERESEK ügyfeleim
részére egyedi fűtéses lakást.
Katonáné Enikő 06-30-491-5020

+ Fenyvesi részen 2001-ben épült,
tégla, cirkófűtéses, 74 nm-es, 2szoba
+galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es
tárolóval rendelkező igényesen felújított
lakás sürgősen eladó. A társasház zárt,
parkosított udvarán belül játszótér, kerti
grill, gépkocsi beálló található.
Csendes, nyugodt zöldövezet, barátsá-
gos, családias kis lakóközösség.
Iár:15,9MFt 06-30-491-5020

+ Egyedi ajánlat! Gödöllőn, Ambrus
közben eladó egy 41 nm-es, 1 szobás,
erkélyes, 2.em. felújított lakás barát-
ságos, családias lakóközösségben,
parkosított környezetben. Iár:9,2M Ft
06-30-491-5020

+ Központban, I. emeleti, gyönyörűen
felújított 61 m2-es lakás sürgősen
eladó. 2 szoba, nagy étkező, parányi
erkély, két WC. 14,500,000 Ft Tel:
+36-30/977-6665

+ Paál László közben másfél szobás 43
m2-es lakás eladó. Konvektoros, külön-
nyíló szobákkal, konyhához pici spejz.
Irányár: 9,900,000 Ft Tel: 30/977-6665

+ Turán központban masszív
szerkezetű, téglaépítésű, 3 szobás
kockaház eladó. 2 szép cserépkály-
hával és gázkonvektorral is fűthető,
pince van. Irányár: 10,400,000 Ft
+36-30/977-6665+ Családi ház 514
m2 telken Gödöllő KÖZPONTBAN! 15
éve épült cseréptetős, téglaház,
Nagy nappalival + 4 szobával, két
fürdőszobával. Irányár: 27,500,000
Ft Tel: +36-30/977-6665

+ Kartalon, nagyon szép állapotú
szigetelt családi ház (110 m2),
gyönyörű díszker ttel,  teraszokkal.
Tetőtér beépíthető, alatta száraz
pince. SÜRGŐS! Irányár: 17,900,000
Ft +36-30/977-6665

+ BUDAPESTEN, ZUGLÓBAN parkra
néző, 2 szobás, téglaépítésű, konvektoros
lakás eladó. Erkély, világos konyha spe-
jzzel, 2.em. 13,5M Ft.  +36-30/977-6665
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+ Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában
örökpanorámás építési telek családi
okok miatt eladó. Tel: 30-946-7702

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

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

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

+ Kerepesen újépítésű társasházi
lakások 10% önerővel kedvező hitel
konstrukcióval vásárolhatók. 270e
Ft/nm. Tel: 06-20-5555-772 HOLDIN-
GATLAN

+ HOLDINGATLAN INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA. KÖZVETÍTŐI JUTALÉK 2% Szada,
Dózsa Gy. út 158. Tel: 06-20-5555-772,
www.holdingatlan.eu 

+ GÖDÖLLŐN ÉS VONZÁSKÖRZE-
TÉBEN KERESEK ELADÓ HÁZAKAT
ÉS LAKÁSOKAT ÜGYFELEIM
RÉSZÉRE. HÍVJON BIZALOMMAL! 06-
30-491-5116

+ 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 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

+ 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

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

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

+ Kőrösfői utcában Erzsébet park-
hoz közel eladó 2 utcára nyíló kertes
családi ház (3,5 szoba + garázs +
pince). Irár megegyezés szerint. Tel:
+36-28-430-348

+ Gödöllő központjában eladó egy
1,5 szobás (45 nm), amerikai kony-
hás, távfűtéses lakás alacsony rez-
sivel. Ár: 9,3MFt. Érd: 20-405-9840

+ 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, erkélyes örök-
lakás eladó. Irár: 12,5 M Ft. Tel: +36-
30-349-9306

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

+ Eladó Gödöllő központjában,
Kossuth L. utcában 56 nm-es, 3.em.
erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár:
11,5 millió. 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: 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, konvektoros lakás
eladó. Új nyílászárók. Iár: 15,5m Ft.
Tel: +36-20-288-9703

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

+ Eladó Valkón, főúton, 70 nm-es (mel-
léképületek, borospince) családi ház
1000 nm-es telken, + 1700 nm kapcsolt
kert. Ir.ár: 7,5 + 1 M Ft. Tel: 20-572-1915

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

+ Családi ház a HARASZTBAN eladó!
80 nm-es, téglából épült (1957-ben),
470 nöles telken, 2 szoba + étkező,
fürdő, WC, veranda, pince. Iár: 25m
Ft. Érd: +36-20-355-4102

+ Gödöllő központjában Erzsébet parki
lakótelepen eladó 2+félszobás, 59 nm-
es konvektoros, felújítandó téglalakás.
Iár: 12M Ft. Érd: 20-802-7240

+ ASZÓDON, Kertvárosban 2 lakásos
családi ház eladó! Ill. 2 lakásra cserélhető
22 millió értékben Gödöllőn.  Minden
megoldás érdekel! +36-20-486-8623,
+36-70-634-1306

+ Újépítésű 90 nm-es családi ház
Aszód legújabb részén eladó. 2
szoba amerikai konyhás, kandallós,
tetőtér beépítési lehetőséggel,
pincével, 30nm terasszal, garázzsal
664nm telken. Iár: 29mFt. +36-20-
5565-849

+ Peresben egy 1080nm és 1180nm-
es telek eladó közel a buszfor-
dulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd:
e-mail: h74sanyi@citromail.hu vagy
+447838599970-s telefonszámon.

+ Gödöllőn a blahai részen
panorámás családi ház tetőtér
beépítési lehetőséggel, 800 nm
telekkel eladó. Érd: 06-28-816-550

+ BAGON csendes utcában, nyugodt
környezetben lévő 5 szobás,
összkomfortos családi házat külön
álló garázzsal, melléképülettel, ren-
dezett udvarral, nagy kerttel gödöllői
lakásra cserélném. Farkas Sándor
+36-20-9332-520

+ Gödöllőn kertvárosban családi ház
eladó. Központhoz közel, 3 szoba,
nagy konyha és fürdőszoba.
Gázcirkóval és vegyes tüzelésű kazán-
nal. Megművelt kerttel, gyümölcs-
fákkal. Tel: +36-30-268-5949

+ Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70
m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kút-
tal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csator-
na + ipari árammal. Csendes, nyu-
godt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 20 M. Tel.: +36-20-3135-816,
+36-30-562-3475

+ 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

+ TANYA, külterületen, Gödöllő
legkedvezőbb részén, a repülőtér
közvetlen szomszédságában kiváló
megközelítési lehetőséggel eladó.
(3000 nm) Lovas centrumnak, tele-
phelynek, befektetésnek kiváló. Víz,
villany, gáz bevezetve. A tanya rideg-
tar tásos boxos istállóépülettel és
egyéb helyiségekkel rendelkezik. Ár:
9 ezer Ft/nm. Tel: +36-20-777-9755

+ Gödöllőn a centrumban 44 nm-es, 2
szobás, csendes lakás +saját tároló,
szabályozható fűtéssel, alacsony rez-
sivel eladó. Tel: 06-30-975-9604

+ KIADÓ – ELADÓ: Domonyvölgyben
a Lázár Lovaspark mellett, 10 percre
a buszmegállótól kis családi ház, 85
nm + 40 nm garázs, parkosított kert-
tel! Bútorozatlan! +36-20-327-6435

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:

* A  Királytelepen 1000 nm-es telken
1990-ben épült, 250 nm-es, nappali+4
szobás családi ház eladó. Nagy terasz,
garázs, félkész fedett úszómedence, az
utcafronton üzlethelyiség. Iár: 23 mFt.

* Marika- telepen, 2002-ben teljesen
felújított, kétszintes, 5 szobás családi
ház, 1170 nm-es telken, csendes
környezetben, erdők közelében.
Irányár: 30 mFt.

* Az Alvégben 2 szobás családi ház,
997 nm-es telken (vállalkozásra alka-
lmas műhellyel, ipari árammal, ásott
kúttal) eladó. Irányár: 23,5 mFt. 

* 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 gyönyörűen parkosí-
tott saroktelken 180 nm-es, nappali+3
szobás, igényes családi ház garázzsal,
szaunával, jakuzzival eladó. A telken
egy 1 szobás önálló lakrész is található.
Irányár: 64,9 mFt.

* A Kertvárosban, 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.

* 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 Nagyfenyvesben 1993- ban épült,
120 nm-es, nappali +3 szobás földsz-
intes családi ház 800 nm-es parkosított
telken (garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár: 37,5 mFt.

* A Nagyfenyvesben, 1993-ban
épült,120 nm-es, földszintes, nappali+3
szobás családi ház 800 nm-es telken
garázzsal, terasszal, kültéri medencév-
el eladó. Iá.: 47 mFt.

* A Fenyvesben 670 nm-es telken új
építésű, 140 nm-es, nappali +3 szobás,
családi ház eladó. Irányár: 35,9 mFt.

* A Kertvárosban, csendes utcában,
852 nm-es telken, most épülő, nap-
pali+3 szobás, 136 nm-es, egyszintes
családi ház 70 %-os készültségben
eladó. Iá: 25 mFt.

* A Kertvárosban 522 nm-es nappali+4
szobás, 2 szintes családi ház, 70 nm-

es utcai bejáratú üzlethelyiséggel
eladó. Irányár: 35 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* DOMONYVÖLGYBEN, tóparton,
lovaspark mellett, csendes nappali + 2
szobás, 3 szintes, garázsos, hangu-
latos lakóház 792 nm-es parkosított
telken eladó. Iá: 24 mFt.

* HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 23 mFt.

* ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4
szobás, ikerházi lakás, garázzsal 400
nm-es telekkel sürgősen eladó vagy
gödöllői lakásra cserélhető. Iár: 16,5 mFt.

* KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-es,
3 lakásos családi ház (fúrt kút, garázs)
eladó.  Iá: 41 mFt.



ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn a központban 61 nm-es,
kettő 2 szobás, teljesen felújított és
átalakított, I. emeleti erkélyes laká-
sok KIADÓK, (pincével, tárolóval
bútorozva vagy bútorozatlanul). Érd:
28/411-086; +3620/9194-870

+ Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás
lakás egyik külön bejáratú, bútorozott
szobája, fürdőszoba, konyha használattal,
TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRS-
BÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető,
csak nem dohányzó személy részére. Egy
havi kaució szükséges Ár: 30.000 Ft + a
rezsi fele. Érd: +36 70/318-2127

+ Gödöllőn szoba fürdőszobával
kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+ Gödöllőn az egyetemtől 5 percre
különálló kertes házban frissen felújí-
tott 2 szobás lakás kiadó. Kábeltévé,
Internet használattal 56.000,-/hó +2
havi kaució. Tel: +36 (20) 3515-292

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

+ 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 a Blahai részen, családi
házban különbejáratú 2 szoba összkom-
fortos 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 fél-
szobás 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: 30-683-0036, 70-237-7059

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

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

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

+ Gödöllő központjában 3 szobás
földszinti, utcai bejáratú lakás egye-
di 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.  (30) 231-6448,  (30) 9617-621

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

+ Gödöllőn, kertes 2 szobás, külön
bejáratú családi ház kiadó. Ár:
45.000.-+ rezsi. Tel: 20-223-9302

+ Kertvárosban 100 nm-es családi
ház bútorozottan, hosszútávra kiadó.
Központ közel. Bérleti díj :  mege-
gyezés szerint. Tel: 28-418-360, +36-
70-226-9942

+ Klapkán albérlet kiadó! Szoba,
konyha, fürdő, WC. 60.000 Ft rezsiv-
el együtt. Tel: +36-70-298-3115

+ Gödöllő központjában, csendes
környezetben 2,5 szobás, igényesen
berendezett erkélyes, gázkonvek-
toros, redőnyös, egyedi vízórás,
kábeltévés lakás kiadó. Érdeklődni
délutáni órákban: 06-28-412-463

+ Gödöllőn a Présház utcában egy
családi ház alsó szintje (esetleg az
egész épület) bérbe adó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: 20-240-4635

+ Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körú-
ton kb. 54 nm-es kétszobás lakás.
Érd: +36-30-895-2679

+ Szoba-konyhás, fürdőszobás
családi ház kiadó. 40e Ft + rezsi/hó.
Tel: +36-20-4011-941

+ Gödöllő központjában 2. emeleti,
2 szobás, teljesen felújított, alacsony
rezsi költségű, egyedi víz, villany,
gázkonvektoros, bútorozott lakás
kiadó. Tel: +36-20-9354-324

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

+ Gödöllőn, Szent János utcában
II.em. 64 nm-es hőtárolós konvek-
toros, 2 szobás lakás teljesen felújít-
va, festve, mázolva, parkettázva, új
konyhabútorral és átalakított fürdős-
zobával kiadó. Tel: +36-30-448-4538

+ Palotakerten 2 szobás, parkra
néző, erkélyes lakás kiadó. Tel: +36-
30-934-6769

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

+ Városközpontban külön bejáratú
szoba fürdőszoba használattal kiadó.
Tel.: +36-70-701-9510.

+ Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + fél-
szobás, 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

+ Másfélszobás, gázkonvektoros,
egyedi vízórás tiszta lakás alacsony
rezsivel kiadó. Érd: +36-30-270-7119

+ GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN
MÁSFÉL SZOBÁS LAKÁS KIADÓ. Tel:
+36-70-640-0656

+ Gödöllőn, központi csendes helyen
2 szobás, konvektoros, vízórás,
redőnyös, jó állapotú lakás konyhabú-
torral és egyéb bútorokkal hosszabb
távra kiadó. Tel: 28-421-619

+ Gödöllőn a szökőkútnál másfél
szobás, bútorozott, háztar tási
gépekkel felszerelt lakás kiadó
ingyenes kábeltévével. 50 ezer Ft +
rezsi + 2 havi kaució. Érd: +36-
20/225-3066

+ Olcsó, 2 szobás lakás Gödöllő
központjában kiadó. Tel: 20/939-
0797, 20/543-1775

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

+ 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 tár-
gyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.

+ Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-
80-100 m2-es, legjobb helyen a Kos-
suth 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

+ Gödöllőn az Ádám utcában 2 hely-
iségből álló, volt autómosó bármi-
lyen célra kiadó. Tel. 28-415-664

+ Gödöllő belvárosában, legfrekven-
táltabb 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

+ 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:
+36-30-9428-275

+ Eladó Gödöllőn a Kossuth L.
utcában egy 42 nm alapterületű
garázsból tervezetten átalakított,
hatóságilag engedélyezett üzlethely-
iség. Iár: 7,2m Ft. Tel: 30-537-6985

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

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

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

+ Gödöllő belvárosában 30 nm-es
üzlet hosszútávra kiadó. (Eddig
ügyvédi iroda volt.) Érdeklődni:
+36(20) 3-303-396

+ Gödöllőn, Remsey körúton – posta
felett – kiadó egy 80 nm-es üzlethe-
lyiség egyedi mérőórákkal. Érd: +36-
70-267-2007, +36-20-314-9242
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+ ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő,
Dózsa Gy. úton. 54 nm-es, kirakatos,
légkondicionált. Ingyenes parkolási
lehetőség. Tel: +36-20-9570-788

ÁLLÁS

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

+ Gödöllői étterembe 4 órás
munkára gyakorlattal rendelkező
takarítónő jelentkezését várjuk. Érd.:
06 30/223-9801

+ 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. 

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

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

+ Keresek Gödöllő területére hírlap-
kézbesítőket hajnali 4 órás kezdés-
sel. Max. 3 órás munka. Bérezés
megegyezés szerint. Tel: +36-20-
515-3299

+ Jövedelem kiegészítési lehetőség!
KERESÜNK kiváló kommunikációs
készséggel – agil is ér tékesítési,
üzletépítési munkatársakat.
Továbbképzési lehetőség biztosított.
Hívj bátran! Tel: Gödöllő, +36-70-
7085-747

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

+ Váltani szeretne? Állást keres?
Piacvezető cég pénzügyi területre
keres munkatársat. Ingyenes képzés,
350e Ft támogatás. Feltétel közép-
fokú végzettség. Érd: +36-30-999-
4881. Önéletrajz : csor-
bae@freemail.hu 

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

+ FODRÁSZT és MŰKÖRMÖST kere-
sek vállalkozói igazolvánnyal! Tel:
+36-30-372-4056

+ Napi 6 órára keresünk takarítónőt.
Tel: 06 70 389 9967 

+ Gödöllői telephelyű cég keres teljes
munkaidőre KÖNYVELŐ ASSZISZTENST,
illetve PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT. Feladatok: -
Számlák, bizonylatok könyvelési programban
való rögzítése. – Kimenő számlák készítése.
– Tárgyi eszköz nyilvántartás és analitika
vezetése. – Pénzügyi kimutatások, elszá-
molások, nyilvántartások készítése, folyam-
atos vezetése. Elvárások: Minimum
képesített könyvelői, vagy pénzügyi-
számviteli ügyintézői képesítés, (előnyt jelent
a mérlegképes könyvelői végzettség,
valamint bérszámfejtésben való jártasság).
Legalább 3 éves szakmai gyakorlat. Excel,
Word magas szintű ismerete és gyakorlott
használata. Windows alapú könyvelési pro-
gram használatában való jártasság. Nem
dohányzó, önállóan és csapatban is dolgozni
tudó, rugalmas hozzáállás. Ha a fenti pozíció
felkeltette az érdeklődését, kérjük, küldje el
fényképes önéletrajzát fizetési igény meg-
jelölésével, az info@agruniverholding.hu e-
mail címre.

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



+ Megbízható hölgy vállalja családi
házak és lakások takarítását. +36-30-
42-88-666

+ Játszótársakat keresek 22 hónapos
kisfiam mellé. Szívesen vállalnék max. 2
hasonló korú kisgyereket, családi napközi
jellegű foglalkozásokkal NAGYON
KEDVEZŐ ÁRON! Gödöllő, 70-85-747

SZOLGÁLTATÁS

+ PEDIKŰR, MANIKŰR AZ ÖN OTTHONÁ-
BAN! 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 vál-
lalkozók,kis- és középvállalkozások
részére.Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Control-
ling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villany-
bojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
+36-303006200. www.hutogepszereles.hu 

+ Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gép-
parkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-
20-9177-555 www.nonstop-gyorsszol-
galat.hu, www.dugulaselharito.hu 

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés,
dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu 

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

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

+ Villanyszerelés, azonnali hibael-
hárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű vil-
lanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199

+ Vízvezeték szerelés, fagyásos
dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok cseréje, WC-k, tartályok, mos-
dók, mosogatók, csőtörések javítása 0-
24 óráig. +36-70-613-5662.

+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfi-
gyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555

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

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

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyel-
ven, 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

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

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés). Vállalunk minden-
nemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20-4359-650

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

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

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

+ NEROLI KOZMETIKA GÖDÖLLŐ.
Gertraud Gruber arckezelésekre már-
cius 15-ig 10% kedvezmény a hirdetés
felmutatójának. www.nerolikozmetika.hu
+36-30-747-4800

+ MASSZÁZS. Fáj a feje, nyaka, háta,
lába? Segítek fájdalmai enyhítésében.
Valamint fogyasztó és narancsbőr
elleni kezelések. Anikó masszőr: +36-
30-728-3055

+ Szakképzett kertész kis és nagy kerti
munkát vállal: fakivágás, gyümölcs-
fametszés, permetezés, gyeptelepítés,
és gondozás, térburkolatok, ültetés.
Gödöllőn és környékén. Tel: +36-20-
940-9622

+ Gyógy pedikűr: vastag gombás
benőtt köröm, tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai
háttér. Óvakodj a feketén dolgozó kon-
tároktól! Bárándi József (20) 532-7275 

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

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

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

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

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

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

+ Vedd kezedbe a sorsod! Tanuld a
Tarot kártya használatát! Jelentkezz
nálam! Jóslásra, számmisztikára beje-
lentkezés: 06-70-634-1306

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

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

+ Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkar-
ton 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, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165

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

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

+ 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 

+ Zenekar vállalja családi és céges
rendezvények, legénybúcsúk, lakodal-
mak stb zeneszolgáltatását 2-4 fő felál-
lásban! +36-20-207-5473

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgoza-
tok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.

OKTATÁS

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

+ STUDIO ONLINE NYELVISKOLA -
ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVOKTATÁS. IRATKOZZ MOST
INDULÓ ANGOL KEZDŐ ÉS KÖZÉPFOKÚ
NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ CSOPORTBA
10% KEDVEZMÉNNYEL, 26 100 FORIN-
TÉRT. ANGOL KÖZÉPHALADÓ SZÓBELI
KOMMUNIKÁCIÓS CSOPORT HÉTFŐ
18.00 IDŐPONTBAN, IDE 19 900 FORIN-
TÉRT IRATKOZHATSZ! INKÁBB EGYÉNI
ÓRA ÉRDEKELNE? HA ÚJ IRATKOZÓ
VAGY, AKKOR 2010. FEBRUÁR 17. -
FEBRUÁR 25-IG AZ ELSŐ 10 ÓRÁBÓL
10% KEDVEZMÉNYT KAPSZ! EZEKKEL AZ
AJÁNLATOKKAL ÉS MÁS TAN-
FOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN IS
KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁL-
LOMÁSSAL ÁTELLENBEN - 06 20 216 62
40 - WWW.STUDIOONLINE.HU 
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Az más tészta!

Melyik? A magyar! Hiszen nálunk tojással
gazdagítják, gyúrják össze a tésztát, attól lesz
sárga (az ipari tészták pedig a béta-karotin-
tól). Az olaszok csak vizet tesznek a durum-
liszthez, amely önmagában sárgás, magas
fehérje tartalmától. Én az otthon gyúrt
tésztától olvadok el, de szeretem az eredeti
olasz ’al dente’ (azaz nem teljesen megfőzve)
módon készített olasz tésztákat is, nagyon.
Sok helyen feltalálták a tésztát, sokezer éves
nyomát találták Kínában, Egyiptomban.
Számomra nagyon különös, hogy Nápolyban
már a XII. sz.-ban ipari méretekben állítottak
elő száraz tésztát, Európában mégis csak a
XVI.-században kezdett terjedni. Pedig a
száraztészta a hadseregek számára ideális
táplálék lett volna, hiszen könnyü, messzire
szállítható, sokáig eláll – ám mivel az olasz
katonát nem értékelték sokra, tésztájukat sem
becsülték. Széleskörü elterjedését a nőknek
köszönheti: nálunk Beatrix királynő,
Franciaországban Medici Katalin vitte magá-
val országa konyha kultúrját és szakácsait.

A tészta főzés, sütés során válik tápláló étel-
lé, mivel a hő hatására a keményítő (összetett
szénhidrát) könnyen emészthető kis
molekulákra bomlik. Régen Nápolyban a
nagymennyiségű előállítás során – mint a
szőlőt – lábbal gyúrták a tésztát. Ám a XV.
Században már gépesítették ezt a műveletet. 
Az olaszok eszik a legtöbb tésztát – egy főre
számítva évente mintegy 28 kilogrammot –,
ám a világ jóformán minden népe kiveszi a
részét a tésztásfazékból. Míg az olaszok
főként előételként fogyasztják s húst nemi-
gen tesznek hozzá, addig a világ más részein
főételként tálalják. Ezt illusztrálja a ’milánói
makaróni’, amit Itáliában nem, csak határain
túl lehet kapni. A finomabb metélteket a
folyósabb, sima, finomabb (tejszínes) mártá-
sokhoz, míg a szélesebb tésztákat nehéz, sűrű
(paradicsomos) mártásokhoz használjuk. Az
olasz hagyomány szerint fél liter vízre szá-
molnak 10 deka tésztát, s nem tesznek olajat
a vízbe. Úgy tartják, mennél több a víz, annál
kevésbé tapad össze a tészta. Főzni sem
szabad sokáig, hogy kicsit roppanjon a
fogunk között.

Szinte hungarikumnak számít a túróscsusza,
a mákoscsík, a lakodalmi rítushoz tartozik a
csigatészta, amelynek nem is egyszerű
készítéséhez sok asszony gyűlt össze. Gyúrás
közben lehet belekeverni spenótot, paprikát,
így magyar zászlószín is jelezheti a tészta
hovatartozását.
Éttermekben népszerü a lasagna, a makaróni,
tucatféle módon gazdagítva. A legtöbbször
paradicsomos, olivás, sajtot is tartalmazó
tésztákat remekül kíséri a magyar kadarka
vagy kékfrankos.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



+ TOP-TAN: NÉMET középfokú
nyelvvizsgára, érettségire felkészítő
tanfolyam indul, egyeztetett óraszám-
ban és időpontban, februárban. ANGOL
kezdő tanfolyam: Szerda:17.00-19.15-
ig Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. www.toptan.hu, top-
tan1999@gmail.com. Tel: 28-423-744,
mobil: 06-30-224-75-63.

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

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ nyelvtanfolyamok 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)

+ MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL és
OROSZ nyelvtanfolyamokat kínál,
anyanyelvi tanárokkal is, az alapfok-
tól felsőfokig, 4-6 fős csoportokban.
Felkészítés vizsgákra (TELC, ECL,
Euro, Origo), érettségire, felvételire,
m u n k a v á l l a l á s r a .
mencelus01@yahoo.com , Tel: +36-
70-219-3689

+ Munkácsy díjas festőművész, egyete-
mi docens és festőművész művész-
tanár vezetésével egyetemek, főiskolák
művészeti szakaira és művészeti
középiskolákba készülők számára rajz-
és festészeti felkészítő tanfolyam indul
alapozó és haladó szinten Gödöllőn
2009. szeptemberétől. Tel: (30) 580-
3756, (30) 967-0842

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

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

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

+ KINEZIOLÓGIA TANFOLYAMOK.
One Brain I II. március 13, 20, 21,
27, 28. Gödöllőn 9-17 óráig.
Pedagógusoknak 25% kedvezményt
nyújt Az egyensúly kérdése
Alapítvány. Előzetes jelentkezés:
Barna Krisztina +36-20-323-1856

+ Tanulási, viselkedési prob-
lémákkal küzd gyermeke? 5-10 éves
korig fejlesztést vállalok, hétvégén
is. 06-70-226-6742

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, exlib-
riseket, papírrégiségeket vásárolok.
Tel: +36-28-412-230

+ Újszerű állapotú FIX MASSZÁZSÁGY
eladó, Fehér műbőr, állítható fejtámla.
Ár: 15e Ft. Tel: +36-20-2725-203

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítás-
sal. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizs-
gálás, 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, Kossuth L.
u. 34.-www.perfektotthon.hu

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

+ Hivatásbeli, párkapcsolati, családi
gubancok kigobozására egyéni tanác-
sadás, transzformáció társasjáték, és
családállítás lehetőségét ajánlom. Tel:
+36-20-388-4953

+ KEREPESEN 20×30 m-es TOR-
NATEREM KIADÓ sportolni vágyó csap-
atoknak, egyéneknek. 4000 Ft/óra.
Érd: +36-20-9670-428

+ Friss tehéntej 120 Ft/l. Szeles
Imre, Gödöllő, Radnóti út 17. Tel: 06-
20-456-0481

+ ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es 60-
100 Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1.
Tel: 28-411-298, 20-4359-650

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

+ 2 db 3 hónapos kölyökkutyát ela-
jándékoznék. Fekete színűek, Magyar
Komondor anyától, puli apától. Kiváló
házőrzők lesznek, gyermekek barátai.
Kizárólag olyan helyre, ahol szeretni
fogják, és nem kötik láncra! A
tisztességes jelentkezők gödöllői város-
néző sétarepülést is kapnak ajándékba.
Tel: +39-20-777-9755 Both Lajos
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Utazni jó!
Barcelona - Nou Camp

Barcelona, a katalán főváros nevének

hallatán sokaknak talán a Sagrada

Familia, Gaudi befejezetlen temploma

jut eszébe, a sportrajongók viszont biz-

tosan az egyik legjobb focicsapatra, az

FC Barcelonára gondolnak, nem

véletlenül. Fantasztikus élményben volt

részünk, amikor barcelonai látogatásunk

során megnéztük a FC Barcelona

Villareal mérkőzést Európa legnagyobb

stadionjában, a Nou Camp-ban, mely az

FC Barcelona (katalán nevén Barça)

otthona. A világ egyik leggazdagabb

fociklubja 1899-ben alakult, ma több

mint 100 ezer tagot számlál. Az 1957-

ben átadott stadiont 1999-ben ötcsilla-

gos stadionná minősítette az UEFA, ami

többek között azt is jelenti, hogy

vészhelyzet esetén 5 perc alatt a minte-

gy 600 kijáraton evakuálni tudják a

sportarénát. A stadionban - egy múzeum

látogatással egybekötött - túrát

tehetünk, mely során az elnöki páholytól

kezdve a játékosok öltözőjébe, a

sajtónyilatkozatok helyszínére, vagy

akár a kommentátorok kakasülőjére is

betekinthetünk, ráadásul egy kétszintes

áruházban megvásárolhatunk minden, a

klubbal kapcsolatos ajándéktárgyat is. 

A közelgő ballagásokra tekintettel egy

Nou Camp-beli meccsel egybekötött

barcelonai kirándulást szeretnénk aján-

lani. - nemcsak a fiús szülők

figyelmébe! 

Sissy Utazási Iroda
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2010. FEBRUÁR 25.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Jenes Zoltán (Gyöngyvirág
u. 5.), Szarvadi János (Palotakert 9.)

A Trafo Club belépőjét nyerte: Gelle Zsófia
(Batthyány L. út 88.), Sződi Rita (Remsey krt. 20.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Kassai Lajosné (Repülőtéri út 14.)
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Czövekné V. Jusztina (Isaszegi
út 68.)

HOZZÁVALÓK: 300 g nagy szemű bab,
só, ecet, őrölt bors, cukor, 100 g vöröshagy-
ma, 0,5 dl étolaj, petrezselyem, babérlevél.

ELKÉSZÍTÉS: A babot jó előre áztassuk
be, akár 2-3 órára is. Amikor letelt, hideg
vízben tegyük fel főni, hozzáadva egy, ma-
ximum két babérlevelet. Arra nagyon ügyel-
jünk, hogy a bab ne főjön szét! Amikor már
úgy látod, hogy a bab megpuhult, tegyük
félre, és hagyjuk egy kicsit hűlni! Addig a salá-
ta levét elkészítjük. Annyi vízbe, amennyi ép-
pen hogy ellepi majd a babot, tegyünk ízlés
szerint egy kis ecetet, sót, őrölt borsot, cukrot,
egy fej karikára vágott, megtisztított vörös-

hagymát, fél dl étolajat, és egy kis csokor apró-
ra vágott petrezselymet. Már csak annyi a dol-
gunk, hogy leszűrjük a babot, hozzáadjuk az
elkészített salátaléhez, kis időre hűtőbe tegyük,
és tálaljuk.

Recept: Hagymás babsaláta

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


