www.szolgalat.com

XX. évf. 2. szám • 2011. január 26. • Terjesztői ára: 75 Ft
Másodszor ad otthont Gödöllő a Téli Szarvasgomba Ünnepnek. Január 30-án a főtérre és az Erzsébet királyné Szállodába várják az érdeklődőket a szerezők. (5. oldal)

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Megkezdődött a királyi váró felújítása.
Első lépésként az épület belső terének elrendezését állítják vissza.
(8. oldal)

Kettős sikerrel zárta a középszakasz legutóbbi mérkőzéseit a TEVA-Gödöllői
RC csapata a női Extraligában.
(12. oldal)

Átadták a Gödöllő Kultúrájáért Díjat

Gödöllő a középpontban

EU 2011

A Magyar Kultúra Napja

Eseménydús napok vannak mögöttünk. Az elmúlt héten két
nagyszabású EU-s rendezvénynek adott otthont városunk. Január 16-18 között a foglalkoztatási miniszterek informális
ülésének adott helyet a királyi
kastély, két nappal később,
január 20-21-én pedig a belügy –
és az igazságügy miniszterek
üléseztek a patinás falak között.

Január 22-én egész napos programmal ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Gödöllőn a felújított
Művészetek Házában. Hagyományosan ezen a
napon adták át a Gödöllő Kultúrájáért Díjat is, az
elismerésben az idén Hadháziné Szabó Margit
író, újságírót és dr. Lábadi Károly néprajzkutatót
részesítette a képviselő-testület.
A rendezvénysorozat keretében délelőtt a Gödöllői Városi Fúvószenekar
és az Arpeggio Gitárzenekar adott
koncertet, a legifjabb korosztály képviselőit pedig gyermekfoglalkozások
és táncház várta a Művészetek Házában, ami jelenleg az Európai Unió
elnökségi sajtóközpontjának ad helyet. Az újságírók helyét ezen a napon
azonban a gödöllői közönség foglalta
el, hogy méltóképpen emlékezzenek
meg a Himnusz születésnapjáról.
Az ünnepi program keretében a délután folyamán a kultúra területén kimagasló teljesítményt nyújtó gödöllőieket köszöntöttek.
A Gödöllő Kultúrájáért Díj átadásán
dr. Gémesi György polgármester
mondott beszédet, aki a kultúra értékeinek ápolását az egyik legfontosabb dolognak nevezte a nemzet
fennmaradása szempontjából.
A több mint 1000 esztendő alatt hihetetlen kulturális értékek halmozódtak
fel hazánkban, amit most, az uniós
rendezvényekhez kapcsolódva meg-

mutathatunk Európának.
Mint mondta, arra
a kérdésre, hogy
áthatja-e a kultúra
a mindennapjainkat, általánosságban nem lehet
igennel, vagy nemmel válaszolni, a
gödöllői kulturális
élet esetében azonban egyértelmű választ lehet adni: a
város színes kulturális palettájának
szereplői nem csak
itthon, nemzetközi
szinten is megállják a helyüket.
Az általuk teremtett értékek naprólnapra gazdagítják a város közösségét.
A most megújult Művészetek Háza
mellett a Városi Könyvtár, a Városi
Múzeum, a GIM-Ház és a művészeti
csoportok munkájának eredményeként kulturális értékeinket most az

Az ülések zavartalanul zajlottak le, s a
város életét sem borították fel a tanács-

egész világ megismerheti – jelentette
ki beszédében Gémesi György.
A polgármester ezt követően átadta a
Gödöllő Kultúrájáért díjat Hadháziné Szabó Margit író-újságírónak, és
Lábady Károly néprajzkutatónak.
Hadháziné Szabó Margit újságírói pá-
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lyáját Szolnokon kezdte, a Magyar
Rádió azóta már megszűnt szolnoki
stúdiójánál, majd a Tungsram hetilapjához, később a Mahart lapjához került. A rendszerváltás után az első újonnan létrejött hírügynökségnél dolgozott, majd egy női magazin főmunkatársa lett.

kozások, mindössze a delegációk érkezése és távozása idején volt szükség a
forgalom korlátozására.
A múlt héten felépült a Művészetek
Házát körbezáró nagykordon is. Ez a
korábbi tervekkel ellentétben továbbra
is fennmarad, nem bontják el, mivel az
első időszak tapasztalatai alapján, csak
így tudják elkerülni, hogy az intézménybe való ki- és bejárkálás a szabályok szerint bonyolódjon le.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Már csak kisebb munkák vannak hátra

Felmérik a helyi közlekedési szokásokat

Szökőkút, vízjáték: sikeres próbaüzem A színvonalasabb szolgáltatásért
őriznek, és a szabálytalankodókat szigorúan megbüntetik.
Már csak kisebb munkákat végeznek,
így többek között folyamatban van a
kihelyezett hulladékgyűjtők beállítása
is, amihez leszedik az oszlopokról az
edényeket, a református templom
előtt lévőt pedig a megvilágítás zavartalanságának érdekében áthelyezik.
(A főtér forgalmi rendjének változását a 10. oldalon olvashatják.) jk

Továbbra is folyik a főtér műszaki átadás-átvétele, az ezzel
kapcsolatos feladatok még
nem értek véget. Mivel az időjárás ismét télire fordult, az a
döntés született, hogy a burkolat további javítását és bevibrálását, valamint az aknafedlapok cseréjét fokozatosan, tavasszal fogják elvégezni.
A múlt héten is folyamatos volt a
munka a területen. Sikeresen lezajlott
az öntözőrendszer, valamint a szökőkút és a vízjáték próbaüzeme, és sor
került a VÜSZI Kft. szakembereinek
a betanítására is, akik a jövőben üzemeltetni fogják a berendezéseket. A
főtér mindkét újdonsága nagy sikert
aratott városunk lakóinak körében. A
gyerekek számára a vízjáték feledhetetlen perceket okozott, sokan töltöttek el itt hosszú időt, hogy azután a
szökőkútnál gyönyörködjenek tovább
a víz és a fény játékában. A próbaüzem lezártával mindkét létesítményt
téliesítették.
A közlekedési hatóság szakembe-

rei is bejárták a területet, majd az
egyeztetéseket követően jóváhagyták
a forgalmi rend változásokat. Mint arról már beszámoltunk, a főtér forgalmi rendje megváltozott, ott megszűnt
a gépjármű forgalom, csak a külön
engedéllyel rendelkezdők hajthatnak
be, ők is csak szigorúan a kijelölt útvonalon. A behajtással senkinek nem
érdemes próbálkozni, a közterület felügyelők ugyanis folyamatosan ellen-

Az elmúlt hetekben helyreállt a buszközlekedés a máriabesnyői
városrészben, ahol január elején fennakadást okozott, hogy a
buszjáratok menetrendje nem igazodott a lakossági igényekhez.
A lakossági bejelentésekre reagálva az önkormányzat azonnal
megkezdte az egyeztetést a Volánbusz Zrt-vel, és az érintett
járatokon végzett személyes ellenőrzéseket követően módosították az indulások időpontját és egy plusz járatot állítottak
forgalomba.
Az önkormányzat a következő hetekben a város teljes területén felmérést
végez a közlekedési szokások megismerése, a busz szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.
A február elején kezdődő felméréshez hasonló, nagyszabású közvélemény-kutatást városunkban utoljára
1992-ben végeztek, s ennek adataira
alapozva szervezték meg a helyi köz-

járatokat. Az önkormányzat ezért
szükségesnek tart egy teljes körű lakossági igényfelmérést, hogy ennek
alapján történhessen meg a város helyi közlekedésének átalakítása.
Mivel Gödöllő önkormányzata évi
100 millió forinttal támogatja a Volánbuszt a helyi közlekedés biztosítása érdekében, éppen ezért fontosnak
tartja, hogy a lakosság elégedett le-

lekedést, amit a néhány éve elfogadott közlekedési koncepció érintett
ugyan, de annak elfogadása nem befolyásolta a kialakult rendszer működését. Az elmúlt években a Volánbusz
Zrt. a jegyeladások, valamint saját

gyen a szolgáltatás színvonalával. A város vezetése bízik abban, hogy a beérkező adatok és visszajelzések segítségével egy hatékonyan működő, a lakosság
utazási igényeinek maximális figyelembe vételével készült rendszer kiépítésére

Járhatóak voltak a gödöllői utak

Máriabesnyőn esett a legtöbb hó
A hazánk területét vasárnap
elért hidegfront következtében
hétfőre virradóan Gödöllőn is
változó intenzitással havazott.
Zdenkó Pál, a VÜSZI Kft. út-híd
fenntartási részlegvezetője érdeklődésünkre
elmondta,
hogy már a havazás előtt elkezdték az önkormányzati
utak csúszásmentesítését.
Hétfőn reggelre Máriabesnyőn 8-10,
a városközpontban 5 centiméter hó
hullott. A takarításhoz 8 munkagép és

24 gyalogos munkás áll rendelkezésre
az önkormányzati utakon. Elsőként a
forgalmasabb és a domborzati viszonyoknak kitettebb utakat, valamint a
buszmegállókat takarították. Gondo-

kat okozott az állami kezelésű utak
takarításának késlekedése a 3-as főút
és a Testvérvárosok útja, valamint a
3-as főút és a Tessedik utca kereszteződéseiben.
***
A múlt héten sem tétlenkedtek a
VÜSZI Kft. munkatársai, kihasználták az időjárás adta lehetőségeket és megkezdték a földutak,
stabilizált utak karbantartását.
Ennek keretében a Lázár Vilmos utcában végeztek javítási
munkákat. Emellett folyamatos
volt a burkolati hibák javítása, kátyúztak többek között a Körösfői utcában, a Testvérvárosok útján és a
Szőlő utcában, de kiemelt figyelmet fordítottak a fő közlekedési
utak kátyúzására is.
A hómentes időjárásnak
köszönhetően illegális
hulladéklerakó felszámolására is lehetőségük nyílt: a szárítópusztai útról több mint 50 m3 illegális hulladékot szedtek fel és szállítottak el. Amint azonban az idő ismét
téliesre fordult, a hét második felében

Átalakult a közfoglalkoztatás

Szigorúbb szabályozás
Jelentős változások lépnek
életbe 2011-től a közfoglalkoztatás területén, amik mind a
munkaadókat, mind a munkavállalókat érintik. Új közfoglalkozási típusok jelentek meg a
rendszerben, és változnak a támogatási összegek is.
Január elsejével megszűnt a közcélú
foglalkoztatás, a közhasznú munkavégzés és a közmunka program. Az új
közfoglalkoztatási program három fő
elemet – az országos, illetve az önkormányzati 6-8 órás, valamint 4 órás
rövidebb idejű közfoglalkoztatást –
tartalmaz. Az önkormányzatokon kí-

vül az egyházak, a civilszervezetek és
a kisebbségi önkormányzatoknak is
lehetőségük lesz pályázni a közfoglalkoztatás keretében, valamint a közfeladatot ellátó, önkormányzat által
fenntartott intézmények, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok, valamint a kis- és közepes vállalkozások is bekapcsolódhatnak a
programba.
Megszűnt a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) és helyette bérpótló
juttatást (BPJ) kapnak az érintettek.
Ennek mértéke megegyezik a jelenlegi RÁT összegével, azaz a minden-

már a hó eltakarításra és csúszsásmentesítésre helyezték a hangsúlyt.
A járdákat környezetbarát, úgynevezett zöldsóval szórták. Az elmúlt napokban a közutakon alternatív szóróanyagot nem használtak, de amennyiben nagyobb mennyiségű hó hullik,
akkor környezetvédelmi szempontok

A felmérés sorozat első része február elején kezdődik, és március végéig
tart, majd az év folyamán több alkalommal, így például a nyári időszakban is végeznek majd vizsgálatokat.
Az adatgyűjtést három különböző módszerrel végzik:

alapján ismét ezt fogják alkalmazni.
Fontos azonban, hogy senki ne feledkezzen meg arról, hogy a járdák csúszásmentesítéséről minden esetben
annak az ingatlantulajdonosoknak
kell gondoskodni, akinek a tulajdona
előtt a járda található (erre a célra hagyományos kősó nem engedélyezett,
helyette az ún. zöldsó használandó, de
elfogadott a homok, a fűrészpor, a sóder, a fahamu, a forgács, a nádfonat és
a kőzúzalék is).
kj

kori öregségi nyugdíj minimuma,
28.500 forint. 2011-ben legalább 30
nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie annak, aki a rákövetkező évben, 2012-ben bármilyen ellátásban
szeretne részesülni. A 30 napos munkaviszony úgy is teljesíthető, hogy az
érintett hat hónapig munkaerő-piaci
képzésben, programban vesz részt.
Az önkormányzati rövid idejű közfoglalkoztatásba az aktív korú, nem
foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak, s a minimálbér, illetve a
garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek.
Az önkormányzati hosszabb idejű
közfoglalkoztatás napi 6-8 órás mun-

– Minden gödöllői háztartásba eljuttatnak egy, az utazási szokásokra
vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívet;
– A megállóhelyeken kérdezőbiztosok mérik fel a busszal utazók igényeit;
– A járműveken utasszámlálást végeznek annak érdekében, hogy pontos adatok álljanak rendelkezésre az egyes járatok kihasználtságáról, és
ellenőrizzék a menetrend betartását.
utasszámlálásának adataira hivatkozva állította be a gödöllői buszok menetrendjét. Megváltoztak ugyanis az
igények. Annak ellenére, hogy városunkban rendkívül megnőtt a gépjárművek száma, a magas benzinárak, a
megnövekedett forgalom miatt egyre
többen veszik igénybe a helyi busz-

nyílik lehetőség. Ennek érdekében arra
kérik a lakosságot, hogy segítsék a hivatalos megbízólevéllel és igazolvánnyal
ellátott kérdezőbiztosok munkáját.
A felmérésről, annak menetéről és
eredményéről a következő hetekben lapunk folyamatosan tájékoztatja a labj
kosságot.

kaidőben legalább 2 hónapig, legfeljebb 12 hónapig történhet, közülük a
legalább középfokú végzettségűek a
garantált bérminimumban részesülnek.

lehetőséget köteles elfogadni.

Az önkormányzatoknak a kormány
lehetőséget ad arra, hogy rendeletben
írják elő a közfoglalkozásban résztvenni kívánók számára saját lakókörnyezetük rendben tartásának kötelezettségét.
Aki ennek nem tesz eleget, annak
megvonhatják a bérpótló juttatását, és
egyúttal kizárja magát a közfoglalkoztatási lehetőségekből is. Jelentős
változás a korábbiakhoz, hogy míg
korábban csak a végzettségének megfelelő vagy annál eggyel alacsonyabb
szintű munkát volt köteles elvállalni a
munkanélküli, az idén már minden, a
munkaügyi szervezet által felajánlott

A közfoglalkoztatás a munkaügyi
központokon keresztül valósulhat
meg, amelyek pályázati formában. A
munkaügyi központok már ki is írták
az önkormányzati rövid és hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázataikat.
Gödöllő önkormányzata az idén is
tervezi közmunkások foglalkoztatását, erről a képviselő-testület február 3-ai ülésén tárgyalnak majd. Az
előzetes felmérések alapján a rövid
távú foglalkoztatást a VÜSZI Nonprofit Kft. biztosíthatja, a hosszú távút pedig városi közintézmények a
polgármesteri hivatalon keresztül. A
rendszerbe éves szinten összesen
várhatóan 161 fő foglalkoztatására
jb
nyílhat lehetőség.
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Magyar EU-elnökség

telmében a foglalkoztatási rátát 75 százalékra kellene növelni, ami jelentős
kihívás elé állítja a tagállamokat.
A miniszterek többek között áttekintették azt is, mennyire hatékonyan
használják fel a tagállamok a strukturális alapok munkahelyteremtésre fordított forrásait. Az elnökség vitaindító
kérdései elsősorban a gazdaságpolitika
és a foglalkoztatáspolitika összekapcsolására és a munkahelyteremtéshez
szükséges reformokra vonatkoznak. A
magyar elnökség alatt foglalkoztatáspolitikai témában várhatóan öt dossziét
nyitnak meg, háromnak a sorsa még bi-

zonytalan. Ilyen a munkaidőre vonatkozó irányelv, amellyel kapcsolatban
még a szociális partnerek megegyezésére van szükség, hogy elkezdődhessen
a munka a Tanácsban. Az elektromág-

séről, a belügyi kiadások arányáról a
2014 utáni több éves EU-s költségvetésben, valamint az integrált határigazgatásról tárgyaltak.
A tanácskozás második napján az
igazságügy-miniszterek két plenáris
ülésének és a munkaebédjének a programján pedig az EU-s polgári jogok
gyakorlását nehezítő akadályok elhárítása szerepelt, hogy mit kell tenni azért,
Fotók: Tatár Attila

(folytatás az 1. oldalról)

A fiatalok munkalehetőségeinek javítása és a foglalkoztatásbarát gazdasági növekedés volt a két kiemelt témája
a foglakoztatási miniszterek január 1618-i gödöllői informális ülésének
Az unió tagállamaiban jelenleg ötmillió fiatal munkanélkülit tartanak
számon, ez harmadával több, mint közvetlenül a válság kirobbanása előtt. Az
alulképzett vagy hátrányos helyzetű fiatalok jelentős része egyre inkább kiszorul a munkaerőpiacról, míg a magasan képzettek egyre nehezebben kapnak munkát tanulmányaik befejeztével. A lassan meginduló gazdasági növekedés továbbra sem kínál elegendő
munkalehetőséget.
Az Európai Bizottság válaszként a
„Mozgásban az ifjúság” programmal
szeretne választ adni ezekre a problémákra. A kezdeményezés legfontosabb intézkedéseit a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó keretrendszer
tartalmazza, amely javaslatokat fogalmaz meg a tagállamok számára. Erről a
programról is eszmét cseréltek a gödöllői ülésen. A több és minőségileg is
jobb munkahely megteremtése alapvető fontosságú kérdés Európában. Jelenleg 10 százalékos a munkanélküliségi
ráta az EU-ban, míg a foglalkoztatottak
aránya 69 százalékra süllyedt a válság
nyomán. Az Európa 2020 stratégia ér-
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neses sugárzásnak kitett munkavállalókkal kapcsolatos szabályozás kérdésében viszont Budapesten már a
Foglalkoztatási,
Szociálpolitikai,
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Tanács március 7-ei ülésén előrelépésre számítanak.
A magyar elnökséget számos szakmai konferencia is végigkíséri, többek

között a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jubileumi, századik konferenciája is 2011 első felében lesz. A tárgyalásokon Magyarországot Czomba
Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős
államtitkára képviselte.

Január 20-21-én a bel- és az
igazságügyi miniszterek ültek
tárgyalóasztalhoz
Az első napon a belügyminiszterek
két ülésen és a munkaebéd alatt a szervezett bűnözés elleni fellépés erősíté-

Január eleje óta már angol nyelven is olvasható a gödöllői városi honlap. Ennek beindítását különösen fontosság tette az uniós elnökségi események megkezdődése. Felépítése nem azonos a magyar nyelvű honlapéval, elsősorban
idegenforgalmi szempontból érdekes menüpontokat tartalmaz. A külföldi látogatók ennek segítségével megismerhetik a városi történetét, nevezetességeit, tájékozódhatnak a közlekedésről, de segítséget kapnak esetleges hivatalos ügyeik intézéséhez is. A honlapon természetesen az EU-elnökséggel kapcsolatos információk is megtalálhatók.

hogy a közösségi jogalkotási folyamatban ne csorbuljanak az alapvető uniós
polgári jogok, és hogyan lehetne javítani az együttműködést a bírók, ügyészek, jogászok képzésében.
A várakozásoknak megfelelően nem
tárgyaltak Bulgária és Románia schengeni csatlakozásáról. A tanácskozás
szünetében Pintér Sándor belügyminiszter tárgyalt német partnerével,
Thomas de Maiziere-rel. A német miniszter a tanácskozás előtt újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Németország számára Románia és Bulgária schengeni csatlakozásának nem
csak technikai feltételei vannak, hanem
politikaiak is. Megismételte a német és
francia álláspontot, mely szerint a két
ország csak akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha megszünteti a korrupciót és reformokat hajt végre az
igazságügyi rendszerében.
A magyar elnökség arról is kikérte a
tagállamok véleményét, hogy milyen
új tendenciák tapasztalhatók a szervezett bűnözésben, hogyan lehetne a bűnözés vagyoni alapjait meggyengíteni,
hatékonyabbá tenni a lopott vagyonok
visszaszerzését, milyen együttműködésre van lehetőség a szervezett bűnözés elleni fellépésben. Az EU-nak 2000
óta van stratégiája a szervezett bűnözés
elleni küzdelemről, de a magyar elnökség szerint érdemes újra foglalkozni a
kérdéssel – erről Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatta a sajtót.
Ezen a héten is jelentős tanácskozásnak ad otthont városunk. Január 27-28án itt rendezik meg az EU-USA magas
szintű előkészítő ülést, aminek célja az
áprilisban, szintén Gödöllőn megrendezésre kerülő, EU-USA bel- és igazságügyi miniszteri találkozó előkészítése.
Februárban is több jelentős eseménynek lesz a helyszíne városunk:
7-8-án itt ülésezik az Informális Közlekedési, Hírközlési és Energiapolitikai
Ügyek Tanácsa, majd 9-10-én itt tartják a Frontex (az Európai Határőrizeti
Ügynökség) igazgatósági ülését. Ezt
néhány csendes nap követi, majd 23-án
itt rendezik meg a sportminiszterek
találkozóját, 24-25-én a védelmi miniszterek informális ülésére kerül sor,
ekkor jelentős lezárásokra kell számítani, mert ez kiemelten védett rendezvénynek számít. Ennek során a miniszterek megvitatják a félév során a
védelempolitika terén követendő irányokat és fő kérdéseket.

Gödöllő a sajtóban
Az európai uniós rendezvények kapcsán városunk folyamatosan a sajtó érdeklődésének középpontjában áll. Az
elmúlt héten is, a szakmai tudósítások
mellett több médium is fontosnak tar-

totta a háttér, a helyi érdekességek bemutatását.
Így például a Kossuth Rádió „A
hely” című műsora két részben mutatta
be a magyar uniós elnökség kiemelt
helyszínéül szolgáló gödöllői Grassalkovich-kastélyt és az átalakítási, felújítási munkákat, a háttérben dolgozók
munkáját.
A Kossuth Rádió Európai idő című
műsora is Gödöllőn vendégeskedett –
Navracsics Tibor egy napját kísérték
végig. Az igazságügyi tárca vezetője
elmondta, a diplomaták körében népszerű hely Gödöllő, már hónapok óta
arra készülnek, hogy Sisi kastélyába
jönnek. A rádióhallgatók a műsor segítségével ez alkalommal beléphettek a
kordonok mögé.
Kastélytúrára invitálja olvasóit az
Index hírportál, ami kisfilmet forgatott
a helyszínről, amelyben Robák Ferenc kormánybiztos és Gönczi Tibor,
a kastély igazgatója kalauzolja az érdeklődőket a tanácskozások helyszínein. Összefoglalójukból sok érdekesség
kiderül, például a kastélyban jellemzően két országnak jut egy munkaszoba, ami jobb ellátás, mint a hasonló
tanácskozásokon szokás, ahol általában egy nagy teremet rendeznek erre a
célra. Bemutatják a lovardát, az istállót,
ahol a tárgyalások szünetében kávéznak a politikusok, de kiderül az is, hogy
többek között igény van kismama helyiségre, valamint, hogy a házigazdák
tartalék ingekről és harisnyákról is
gondoskodnak. Robák Ferenc elmond-

ta, a diplomatáknak nagyon tetszik az
uniós váza. Szívesen nézegetik, és eddig még mindenki megkereste rajta saját hazája himnuszának kezdő sorait.
De megtudhatják milyen protokoll szerint álnak fel a résztvevők a családi fotózáshoz, és azt is, milyen hazai jellegzetességek szerepelnek az elnökségi
ebéd menüsorában.
Az internetezők sok forrásból követhetik nyomon a városunkban zajló eseményeket. Bakos Piroska, a rendezvények szóvivője például a Twitteren is

rendszeresen „beszámol” a gödöllői
helyzetről. Január 14-én például személyes hangú bejegyzésében ezt írta:
„A helyszín az egykori királyi lovarda.
A delegáció tagokkal a lovak boxaiban
kávézunk. Még az itatók is megvannak, de a kávé már gépből jön!”

Nagy sikert arattak a gödöllői
ajándékok
Mint arról már beszámoltunk városunk apró ajándékokkal kedveskedik a
rendezvényre érkezőknek. A kastélyban az elnöki asztalon például a gödöllői uniós emblémával díszített Szamos-marcipán ajándék kínálja magát a
minisztereknek, de a sajtó képviselő-

inek sem kell üres kézzel távozniuk. A
gödöllői uniós logóval ellátott tollal
jegyzetelhetnek a szintén erre az alkalomra készült jegyzettömbbe, míg pedig a sajtótájékoztató megkezdésére
várnak, nagy érdeklődéssel forgatják a
városunkat bemutató angol nyelvű kiadványt. Már a helyükre kerültek azok
az óriásplakátok is, amik a kastély történetét mutatják be, s a héten megnyílik az a kiállítás is, aminek keretében
Gödöllő testvérvárosai mutatkoznak be
(j.a.)
egy-egy festménnyel.

RadioAktív 93.6: EU 2011
Az EU-s elnökség Gödöllőn zajló eseményeiről, az ehhez kapcsolódó – lakosságot is érintő – történésekről a városi honlap (www.godollo.hu), a
Gödöllői Szolgálat (www.szolgalat.com) mellett a RadiokAktiv 93.6 is naprakészen beszámol. Ezzel kapcsolatban Péter Petra, a rádió programigazgatója lapunknak elmondta: „A Radioaktiv 93.6 büszkén vállalja a feladatot,
hogy mint Gödöllő rádiója, az elnökség teljes időtartama alatt az európai uniós ügyekre fókuszáljon.”
„Alapvető feladatunknak érezzük, hogy az EU-s elnökség eseményeihez
kapcsolódó, a lakosságot érintő forgalomkorlátozásokat, változásokat, lezárásokat és tereléseket időben, és mindig frissítve adjuk közre úgy, hogy ez nagy
mértékben megkönnyítse a gödöllőiek életét ebben a félévben” – folytatta a
programigazgató.
Péter Petra kiemelte: emellett az az örömteli feladat is rájuk hárul, hogy a
rádió nemrégiben elindított EU-rovatával olyan széleskörű tájékoztató alapot
adjon a hallgatóknak az unióval kapcsolatban, ami aktuális, friss hírek mellett
könnyedén érthetővé teszi a hallgatók számára az EU működését, beleértve a
szervezet történetét és a fennállásának ideje alatt hozott fontos döntéseket
illetően.
Végezetül a programigazgató hozzátette: Magyarország 2011-es soros
EU-s elnöksége kiváló alkalom arra, hogy az unió és annak szellemisége, a
lehetőségek, melyet az EU nyújtani tud a hétköznapi embernek, mind közvetlenül eljusson az emberekhez, a hallgatóinkhoz, a gödöllőiekhez.
A szombatonként jelentkező, Lecsó című gasztronómiai magazinműsorban
adásonként egy-egy európai uniós ország jellegzetes ételét mutatják be.
(c.r.)
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A tisztségviselők munkáját is segíti a LOSZ

Újabb változások a társasházi törvényben
A törvényi változásokról és
azok gyakorlati alkalmazásáról tájékoztatta az érintetteket
a Lakásszövetkezetek és társasházak Országos Szövetségének gödöllői egyesülete január elején.
A rendezvényen Farkas Tamás, a
LOSZ elnöke ismertette a módosításokat.
Január elsejével ismét megváltozott a társasházi törvény. Ez alkalomból rendezte meg a LOSZ helyi szervezete a városháza dísztermében azt a
tájékoztatót, ami nem csak a tagszervezetek, hanem a városunk területén
működő valamennyi társasház és lakásszövetkezet képviselője számára
nyitott volt. Újdonság volt az is, hogy
a rendezvényre nemcsak a közös képviselőket, hanem valamennyi tisztségviselőt várták.
A résztvevőket Pintér Zoltán alpolgármester köszöntötte, aki méltatta az önkormányzat és az egyesület
kapcsolatát és a tisztségviselők munkáját, és tájékoztatót tartott az EU-s
elnökséggel kapcsolatos lezárásokról,
forgalmi rend változásokról.
Ezt követően dr. Fülöp István, a
Gödöllői Városvédő Egyesület elnöke ismertette azt a kezdeményezést,
amit a LOSZ helyi szervezetével és a
Lokálpatrióta Klubbal közösen kí-

vánnak elindítani városunk virágosabbá tételéért, a környezet továbbszépítéséért.
A rendezvény szakmai részében
Farkas Tamás ismertette a társasházi
törvény több mint 30 ponton történt

változásait, és segített a szabályozás
pontos értelmezésében, valamint annak gyakorlati alkalmazásában. Szólt
többek között a kintlévőségek összegének növekedéséről a behajtási eljárás egyszerűsödéséről és a szervezeti és működési szabályzat változásairól. Kitért a rendkívüli közgyűlés
összehívásának, és a gazdasági ellenőrzést segítő személy tevékenységére
és kiválasztására vonatkozó szabályok módosulására is. Tájékoztatójá-

ból kiderült, a törvényi változások
összességükben segítik és egyszerűsítik a tisztségviselők munkáját.
Mint azt Dolányi Sándortól, a
LOSZ gödöllői egyesületének vezetőjétől megtudtuk, a szervezet a jövőben több hasonló tájékoztatót tervez.
Így például a közeljövőben a pályázati kiírásokra (várhatóan energetikai
jellegű épület felújításra vonatkozó
pályázatok) vonatkozóan tartanak
egynapos felkészítést, találkozót szerveznek a helyi közüzemi szolgáltatókkal is annak érdekében, hogy a közös feladatokat minél gördülékenyebben tudják ellátni. A 2011. évi
költségvetés elfogadását követően
pedig Gémesi György polgármester
tájékoztatja majd a társasházi tisztségviselőket a várost érintő legfontosabb kérdésekről.
Dolányi Sándor elmondta, a LOSZ
fontosnak tartja, hogy a lakásszövetkezetek és társasházak tisztségviselői
minél szélesebb körben kapcsolódjanak be a munkába, mivel sem a vezetésben sem a felelősségben nem
egyetlen személy érintett. Éppen
ezért a jövőben valamennyi rendezvényükre, a közös képviselők mellett
a többi tisztségviselőt is várják.
Aki szeretne az eseményről értesítést kapni, az alábbi e-mail címen,
vagy telefonszámon jelentkezhet:
sdolanyi@freemail.hu, 30-263-5826. jk
során a lakás kamra helyiségében a műanyag padló alatti döngölt földben, 60 cm mélyen elásva találtak meg több százezer forintot érő, egyedi Herendi, Hollókői, Zsolnay porcelánkészleteket,
kristálypoharakat és egy sakk készletet.
A rendőrség a felkutatott tárgyak
beazonosítását megkezdte. Kérjük,
hogy jelentkezzen az, aki felismeri a
fotókon látható tárgyakat, vagy azokat
korábban tőle tulajdonították el.
***
Példás büntetést kapott az a gépkocsivezető, akit a múlt év végén Pécelen, a Pesti út 11. szám előtt ellenőriztek a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedés során
megállapítást nyert, hogy a 36 éves
péceli férfi alkoholt fogyasztott a járművezetés megkezdése előtt. A beszerzett orvos szakértői vélemény
alapján a cselekmény idejében közepes fokú alkoholos befolyásoltság
alatt állt.
A férfi ellen közúti jármű ittas
vezetése vétség miatt indult eljárás. A
Gödöllői Rendőrkapitányság kezdeményezte az ügy gyorsított eljárás keretében történő vizsgálatát.
A Gödöllői Városi Bíróság 700
ezer forint pénzbüntetést szabott ki a
férfira, vezetői engedélyének megtartása mellett.

Gödöllői táskalopástól a földbe rejtett értékekig

Rendőrségi hírek
Nem mindennapi fogásuk volt
azoknak a rendőröknek, akik
egy táskatolvaj nyomába eredtek.
A Gödöllői Rendőrkapitányság Felderítő Osztálya lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat
ismeretlen tettes ellen, aki 2011.

január 7-én, a délelőtti órákban Gödöllőn, az aluljáróban egy gödöllői
hölgy kezéből táskáját kitépte, benne

személyes irataival, készpénzével
együtt. A széleskörű nyomozás eredményeként látókörbe került R. R. 22
éves bagi fiatalember, aki gyanúsítottkénti kihallgatása során beismerte,
hogy a rablást ő követte el.
A nyomozás során az elkövetői kör
szélesedett, további két fővel kapcsolatban merült fel, hogy Aszód környékén boltbetöréseket és gépjármű
feltöréseket követtek el. H. Cs. 20
éves és L. L. 21 éves bagi lakosok kihallgatásuk során ezidáig 9 gépkocsi
feltörést, 2 családi ház betörést, 1 italbolt betörést és 1 vasúton történt alkalmi lopás elkövetését ismerték el.
Az adatgyűjtés során orgazdaként
került a rendőrség látókörébe L. L. 49
éves bagi lakos, akinél a házkutatás

Tanácsok rendkívüli téli időjárás esetére

Fontos a felkészülés
A téli rendkívüli időjárásra való felkészülés fontos feladata a katasztrófavédelemmel foglalkozó szakembereknek. Az elmúlt év
végi kemény hideg felhívta a figyelmet arra, nem árt áttekinteni,
mire is kell figyelnünk ilyen időben. Ez azért is fontos, mert a meteorológiai előrejelzések szerint a következő hetekben ismét
visszatérnek a kemény fagyok.
A Katasztrófavédelem lakossági tájékoztatója több fontos dologra is felhívja a figyelmet.
Fontos, hogy egy hétre elegendő tartós élelmiszert tároljanak otthon, s vízből is legyen elegendő. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerekből rendelkezésre álljon a szükséges mennyiség, ha
pedig kisgyermek, csecsemő van a csa-

ládban, elegendő pelenkáról és tápszerről is gondoskodni kell.
A rendkívüli hideg időjárás során
szintén fontos, hogy legyen otthon
üzemképes állapotban, elemről működtethető rádió, és hozzávaló tartalék elemek.
Nem szabad megfeledkezni a tüzelőberendezések és a kémények ellenőriztetéséről sem (igaz, ez nem

grk

csak a rendkívüli időjárásra vonatkozik) az égéstermék visszaáramlás elkerülése érdekében.
Autóval történő közlekedés esetén csak
jó műszaki állapotú gépjárművel induljanak útnak. Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, vontatókötél, érdesítő anyag (só, homok), elemlámpa,
hosszú téli utazásnál pedig nem árt gondoskodni hóláncról, meleg ruháról és
italról, takaróról, egy napi élelemről.
Kisgyermekkel nagy havazás előtt ne
induljanak útnak! Amennyiben útközben ér valakit az intenzív havazás, az első lakott településen helyezze biztonságba a járművét. Emellett fontos, hogy
legyen az autóban segélyhívásra alkalmas eszköz, ami feltöltött állapotban
van, így szükség esetén szerint hívhatják
a 104 (mentők), 105 (tűzoltók), 107
(rendőrség)-es telefonszámot, vagy a
jb
központi segélyhívót, a 112-t.

100 százalékban EU támogatásból valósul
meg az MGI pellettüzelésű rendszere Gödöllőn
2010. december 10-én ünnepélyes keretek között került megrendezésre a VM Mezőgazdasági
Gépesítési Intézet „Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
földgázfűtésének részleges kiváltása pellettüzeléssel” című
közel 160 millió forintos fejlesztésének nyitórendezvénye.
A rendezvény fényét emelte, hogy a
projektgazda MGI ezen a napon tartotta
fennállásának 140 éves évfordulójára
szervezett konferenciáját, valamint a hagyományos Szent Imre-napi traktorbeállást.
A projektet az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Új Magyarország
Fejólesztési Terv Közép-Magyarországi
Operatív Program KMOP-2009-3.3.3
jelű „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” c. pályázati konstrukció
keretein belül 100 százalékban támogatja.
A 2010. július 1. és 2012. június 31.
között megvalósuló projekt során a 3
hektáron elterülő kutatóintézet két főépületének földgázfűtési rendszere kerül kiváltásra biomasszatüzeléssel. A
cél, hogy az MGI saját maga képes legyen előállítani és felhasználni a tüzelésre szánt biomasszát, mellyel évente
mintegy 200 t CO2-t és a jelenlegi fűtési
költéségének több mint a felét tudja
megtakarítani. A projekt keretében beszerzésre kerül az intézmény fűtését ellátó, összesen 900 kW összteljesítmé-

A hét kérdése
Szigorodtak a graffitizésre vonatkozó jogszabályok január
elsejétől. Az önjelölt „művészek” városunkban is jelentős károkat okoztak az elmúlt
években tevékenységükkel.
Kíváncsiak voltunk: – Ön
egyetért azzal, hogy börtönt
kaphatnak a graffitisek?
Kérdésünkre rendkívül sokan
válaszoltak levélben, e-mailben. Terjedelmi okok miatt
ezeknek csak egy részét tudjuk közölni, de köszönjük
mindenkinek, aki megosztotta velünk véleményét.
„....Felháborodottan olvastam a
Gödöllőt elcsufitó graffitisekről, és
a véleményem a következő: Az a minimum, hogy börtönnel büntessék
azokat, akik a város fáradozásait
nem becsülve, tönkreteszik környezetünket. De ami még ennél is fontosabb kellene hogy legyen: kötelezni Őket, hogy azonnal saját költségen hozzák rendbe azt, amit elcsúfítottak, és ne a városnak kelljen megint a zsebébe nyúlnia. Az a két fiatal, akik születésnapi szórakozásból
ronditottak, már el is kezdhetik, mivel szabadlábon védekezhetnek.”
B. J.
„...Az egyik TV-adón volt egy dokumentum-műsor, ahol egy büntetését
töltő elítélt az alábbi elgondolkoztató kijelentést tette: „Itt bent biztonságban és jól érzem magam, teljes ellátást kapok, napi többszöri étkezés, mosnak rám, fűtés van és folyóvíz, TV-t nézhetünk, dolgozgatunk, ha kell, jó a társaság, body-terem van stb. Majdnem sokkal jobb,
mint otthon, olyan ez, mint egy szálloda!“ …A fent idézett kijelentés
alapján mélyen el kell gondolkozni
az illetékeseknek, megoldás-e a börtön egy graffitisnek?...Mivel ők 99
százalékban fiatalok, a legcélravezetőbb megoldás az okozott kár
megtéríttetése. Annak ellenére,
hogy a szülők talán nem is sejtik,
miket csinál a gyermekük, ha fiatalkorú, fizessék ki a szülők, ha ez

nyű biomasszakazán-rendszer a hozzá
kapcsolódó távhővezetékkel, valamint
az alapanyag-előállítását szolgáló univerzális, kompakt pelletáló gépsor. A
tervezett alapanyag a projekt kezdetén

faapríték lesz, de a távlati célok közt
szerepel lágyszárú energiaforrás is. A
nedves tömeg szárítását az üzemeltetési
költségek minimalizálása és az elérhető
legmagasabb CO2-megtakarítás figyelembevételével az MGI egy hőszivattyús elven működő szárító segítségével kívánja megoldani, mely szintén a
projekt keretein belül kerül beszerzésre.
Az Akkreditált biomassza tüzelőanyag és tüzelőberendezés vizsgálólaboratóriummal is büszkélkedő, a mezőgazdasági gépesítésre szakosodott 140
éves kutatóintézet így a gyakorlatban is
alkalmazni fogja 30 évnyi biomasszakutatási eredményeit.
(x)
nem lehetséges, dolgoztassák le a
károkozó fiatallal. Például első alkalommal az okozott kár másfélszeresének megfelelő munkavégzéssel,
második alkalommal a háromszorosával, stb. (talán nem is kerül sor
már a másodikra!!!)…”
Szné G. Cs.
„…Nem igazán hiszek abban, hogy
ezt így kellene büntetni. Én inkább
közmunkára fognám ezeket a fiatalokat. Velük tetetném rendbe azt,
amit összefestettek. De én támogatnám azt is, hogy minden városban
legyenek olyan felületek, ahol szabadon graffitizhetnének. Nem csak
külföldön, itthon is láttam már ilyet,
és nem egyszer tapasztaltam, hogy
sokszor látványos, jópofa dolgok
kerülnek fel a falakra. Szerintem, ha
lennének ilyen kijelölt helyek,
könnyen le lehetne szoktatni a gyerekeket arról, hogy mindent összefirkáljanak.”
Kocsis M.
„A házak, épületek falait, buszok,
HÉV-ek, vonatok oldalait, ablakait,
közlekedési táblákat, utcatáblákat,
köztéri szobrokat, hírdetési plakátokat, stb. festékkel lefújó graffitiseket
súlyosan meg kell büntetni. Az általuk okozott kár már százmilliókban
mérhető, és a helyzet egyre csak
romlik… Fiatalkorú graffitis esetében a szülő legyen kötelezve a kár
megtérítésére, a börtönbüntetést
nem javaslom. Tettenérés esetén helyezze a rendőrség az elkövetőket
háromnapos rendőrségi zárkabüntetésre, ahol pszichológusok beszélnek velük, igyekezve őket tettük károsságáról meggyőzni. A legtöbb
fiatal elkövető ugyanis nincs tudatában tettének súlyosságával!
Visszaeső elkövetés esetén a kárösszeg megtérítése mellett kötelező
szociális munkára kell fogni az elkövetőket…”
Vándor N. K.
A hét kérdése:
– Ön megfelelőnek tartja-e az
EU-s rendezvényekről kapott
tájékoztatást?
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Hagyományőrzés a legkisebbekkel

Különlegesség nem csak királyi asztalokra

5 éves a gödöllői baba-mama foglalkozás

A Téli Szarvasgomba Ünnepe Gödöllőn

Már öt esztendő telt el azóta,
hogy Benedek Krisztina néptáncpedagógus, népi énektanár először hívta táncolni, énekelni az
édesanyákat és a talán még járni
sem tudó apróságokat. A népszerű baba-mama foglalkozások
iránt ma is nagy az érdeklődés.
A Tipegő-Topogó foglalkozások ötlete a
Kolompos együttestől származik és I.
családi táborukban, Szerencsen valósult
meg 2004 nyarán. „Éneklő-táncoló”
többgyermekes édesanyaként engem
kértek meg az egyórás foglalkozások levezetésére, ahol a már tipegő-topogó
babák és szüleik, nagyszüleik vettek
részt. Gödöllőn 2006 februárjában Szabó Károly akkori népzenész kollégámmal indítottunk hasonló karakterű foglalkozásokat Cibri Tánc elnevezéssel az
akkori Petőfi Sándor Művelődési Köz-

pontban. 2006 szeptemberétől már
Joób Emese zenetanárnő kobzás, citerás zenei közreműködésével folytatódtak a Baba-Mama-Táncok. 2007
szeptemberében a Kolompos együttes
szíves engedélyével már Gödöllőn is
Tipegő-Topogó néven hirdettük a foglalkozásokat. 2009-ben Dezső Piroska
hegedűtanár kapcsolódott be a közös
munkába, így azóta a Kolompos táborokban is az ő muzsikájára mondókázunk és táncolunk a Tipegő-Topogók alkalmával.
– Tavaly szeptembertől egy új foglalkozás is útjára indult Belibubáló

néven. Mit takar ez az elnevezés?
– A Belibubáló elnevezés egy Erdélyben általánosan elterjedt altatódal kezdősorát idézi: „Beli buba, beli, beli, Kutyasággal vagy te teli, Beli buba a párnára, Kicsi kutya a szalmára…”Ezt a
jellegzetes altatóformulát Dunántúlon
és Palócföldön „Csicsíja babája”, Magyarország több vidékén pedig „Tente
baba, tente” kezdősorokkal énekelték
évszázadokon keresztül.
– Úgy tudjuk, várandós kismamákat is vár a Belibubáló-ra?
– Igen, a várandós kismamák számára a Belibubáló az ismeretszerzés és
a babázásra való lelki ráhangolódás lehetőségét nyújtja. Mindezek mellett természetesen kikapcsolódás és szórakozás is egyben. Főként azoknak ajánlom,
akik fontosnak tartják a magzatukkal
történő kapcsolatteremtést és akik babájuk születésétől fogva szeretnének vele mondókázni, énekelni, játszani.
– Hogyan zajlik egy hagyományőrző baba-mama összejövetel?
– Minden foglalkozásnak fő motívumai a bölcsődalok. A foglalkozások első
felében a gyermekfolklór hatalmas kincsestárából tanítok dajkarímeket, ölbeli
mondókákat, népdalokat, és mozgásos

játékokat, A foglalkozás interaktív, tehát
a bemutatott mozgásformákat az édesanya azon nyomban kipróbálhatja gyermekével. A többször elismételt mondókákkal és a játékélménnyel hazatérve
pedig már mindenki önállóan játszhatja
újra és újra a tanultakat. A foglalkozások
második felében élőzenei kísérettel
táncra perdülünk. A magyar néptánchagyomány olyan gazdag, hogy könnyen
találunk benne skandálásszerű, ringatások ütemét és lüktetését követő egyszerű táncokat. A foglalkozások elején és
végén mindig énekelünk és rendszerint
mesélek az aktuális népszokásokról. A
Belibubálón és Tipegő – Topogón nevelkedő kisgyermekek később, óvodás
koruktól a Gödöllő Táncegyüttes Berzencke csoportjában folytathatják az
énekes és mozgásos népi játékok, valamint a magyar nyelvterület néptánc dialektusainak elsajátítását a vezetésemmel, ekkor már szülői közreműködés
nélkül.
– Az ölbeli játékokat negyedik
gyermekével Villő babával mutatja és
tanítja az édesanyáknak…
– Ez egy csodás inspiráció. Legfőképpen pedig a leghitelesebb oktatási
forma. Mivel a hagyományőrzés a családokban a gyermekáldással veheti kezdetét és ereszthet gyökeret, ezért az
újabb anyai létem egyben meg is erősítette elkötelezettségemet az édesanyák
tudásának gyarapításához.
– Hol és mikor vannak a foglalkozások?
– A Művészetek Háza végleges átadásáig a volt Nevelési Tanácsadó épületében, a Petőfi tér 8. sz. alatt. Belibubáló-t (0-1 éves korig): péntekenként
9.30-10.15, Tipegő-Topogó-t (1-3 éves
korig): keddenként 16.30-17.15, péntekenként 10.30-11.15, Dezső Piroska zenei közreműködésével.
Fotók: Tóth Péter

Elismerés a Solier krémeseinek
Magyarország legjobb krémesei közé sorolták a Solier Cukrászda
mindkét krémesét. Egy internetes blogon megjelent vélemények szerint ma már hazánkban csak kevés helyen lehet jó minőségű, megfelelő ízű krémest kapni.
A blog szerkesztői három helyet említettek, ahol nem csalódik a vásárló, köztük városunk közkedvelt cukrászdáját a Soliert, ahol véleményük szerint a hagyományos és a ház specialitása, a Solier krémes
is nagyon finom.

Prózaíró tanfolyam indul a könyvtárban

Olvasóink írták

Az írást is tanulni kell

Köszönetnyilvánítás

A Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központban működő Irodalmi Kerekasztal, az IRKA prózaíró tanfolyamot hirdet,
melyre új tagok jelentkezését is várják.
A kurzus azoknak szól, akik el
akarják sajátítani azt a „prózaírói alapcsomagot“, ami (kellő
gyakorlással kiegészítve) alkalmassá teszi őket publikálásra alkalmas művek megalkotására –
akár mert hobbi szinten kívánnak az írással foglalkozni, akár
pedig mert ezt választják élethivatásukul.
A tanfolyam célja, hogy a jelentkezőknek megtanítsák az íráshoz/regényíráshoz
szükséges
alapvető eszközök, technikák,
megoldások használatát.
Az íróvá váláshoz ugyanis feltétlenül szükséges a különböző
írói fogások ismerete (például,
hogy mitől lesz gördülékeny
egy párbeszéd, vagy hogy mik a
leggyakoribb írói hibák), és a
gyakorlat, amit csak munkával
és kitartással lehet megszerez-

ni. Az írás egyfajta készség, ami
fejleszthető, az induló kurzus
pedig ebben nyújt segítséget.
Az összesen tíz, egyenként
mintegy két óra hosszúságú foglalkozás különböző alapvető
írástechnikai kérdéseket jár körül (a karakterek kidolgozása;
scene; újraírás stb).
Az elméleti részt helyben, illetve otthon elvégzendő gyakorlatok egészítik ki, melyek a legkülönbözőbb készségek elsajátítását teszik lehetővé az „első
mondat mágiájától“ addig bezárólag, hogy miként válasszák
meg az elbeszélő nézőpontját.
A kurzus vezetője, Galántai
Zoltán, aki több mint húsz éves
oktatási tapasztalattal rendelkezik. Közel két tucat könyv szerzője vagy társszerzője; többek
között a Szépírók Társasága és a
Magyar Írószövetség tagja.
A kurzus kezdete: 2011. február 7., hétfő, 18 óra.
Jelentkezés és további információ:
február 4-ig: istoka@gvkik.hu.
jk

„Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Gödöllői Szolgálat szerkesztőségének, munkatársainak, hogy néhai Nagy László Tamás máriabesnyői kapucinus plébános
atya halálának 10. évfordulójáról méltóképpen megemlékeztek. Valamint köszönet
az ő tisztelőinek, akik szép számmal éltek a
lehetőséggel, hogy együtt, mély lelkülettel
imádkozva, énekelve köszöntük életének
szép emlékét és együtt imádkoztunk lelke
üdvéért, kértük Isten szeretetét, kegyelmét
az örök életben.“
A máriabesnyői plébánia hívei
Tisztelt Szerkesztőség!
„Néhány napja nagy örömmel sétáltam
végig a főtéren. Jó érzés volt látni azt a
változást ami az elmúlt hónapokban itt
történt. Azt hiszem, sikerült egy igazi, pihenőhelyet kialakítani, ahol kellemesen
elüldögélhet az ember. Ha tavasszal kizöldülnek a fák, kellemes látvány lesz, jó lesz
a szökőkút mellett pihenni, akár az SZTKból, akár az áruházból megyünk haza. Nagyon jó az is, hogy megszűnt a forgalom,
így a kisgyerekesek is biztonságosan jöhetnek ide.
De a sok szép és kellemes dolog mellett
van néhány, amit úgy érzem, nem hagyhatok szó nélkül. Elkészült a szép tér, de ha
az ember kifelé indul a Gábor Áron utcán,

Január 30-án, immáron második alkalommal rendezik meg Gödöllőn a Téli Szarvasgomba Ünnepet. A kezdeményezést a Dunakanyar Szarvasgombász Egyesület hagyományteremtő szándékkal hívta életre a múlt évben. Akkor a királyi kastély volt a rendezvény helyszíne, az idén pedig az Erzsébet királyné szállodában és a város megújult főterén várják majd az érdeklődőket.
– Úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy felélesszük a szarvasgomba kultúráját, ami
az elmúlt évtizedekben feledésbe merült. Magyarország még a XX. század
elején is szarvasgomba nagyhatalomnak számított, sajnos azonban ma ez
már nem mondható el, annak ellenére,
hogy hazánkban jelenleg is százhatvan
szarvasgomba fajt tartanak nyilván,
amiből hat-nyolc alkalmas emberi fogyasztásra – tudtuk meg Ács Adéltól, a
rendezvény főszervezőjétől.
– Mért pont Gödöllőt választotta
az egyesület a rendezvény helyszínéül?
– Ennek több oka is van. Egyrészt az
egyesület, nagylétszámú és országossá
növekedése miatt, székhelyét Gödöllőre
helyezte át, másrészt Olivi Azeglio, aki
a kutyás szarvasgombagyűjtést Magyarországon elindította, itt lakott Gödöllőn.
A szarvasgomba gyűjtésének ez az
egyetlen etikus formája, ezzel ugyanis
nem teszik tönkre a lelőhelyet. A Szent
István Egyetemen folytatnak a termesztéssel kapcsolatos kutatásokat. Mindezek mellett pedig nem szabad megfeledkezni arról, hogy Ferenc József is ismerte ezt a fűszert. A kedvenc levese
például a szarvasgombás csicsókaleves
volt. De szívesen fogyasztotta Mária Terézia királynő is, konyhájában főleg
csirkeételek elkészítéséhez használták,
és bizonyára Grassalkovics I. Antal is
ezzel fogadta, amikor Mária Terézia
meglátogatta őt Gödöllőn. Gödöllő tehát nagyon fontos helyszíne a magyar
szarvasgombászatnak.
– Érdekes, hogy pont a két uralkodót említi, hiszen a szarvasgombát so-

kan királyi asztalra való különlegességként, luxuscikként emlegetik…
– Ez így is van, hiszen írásos dokumentumaink szerint az uralkodók előszeretettel kóstolgatták, de ez nem jelenti azt, hogy a köznép nem. Csak éppen
ők kevésbé írtak memoárokat róla, viszont az arisztokrácia számára bizonyára ők gyűjtötték össze és szállították,
így aztán valószínű, ők is fogyasztották.
Éppen ezért az a célunk, hogy a szarvasgomba körül kialakult tévhiteket eloszlassuk, és így nemzeti kincsünk visszakerüljön az őt megillető helyre. A szarvasgomba fűszer, tehát grammokat fogyasztunk belőle, s mint ilyen, mindenki
számára elérhető lehet.
– Gasztronómiánkban ma mennyire van jelen a szarvasgomba?
– Sajnos alig, de szerencsére sok és
egyre több kezdeményezéssel találkozhatunk. Így például itt Gödöllőn is.
– Kiket várnak a vasárnapi rendezvényre?
– A programokat úgy szerveztük,
hogy azok mindenki számára érdekesek
legyenek. Erre még a szakmai témák
esetében is odafigyeltünk. Az érdeklődők megismerhetik a magyar szarvasgomba fajokat, így a téli szarvasgombát
is, ami ezek közül a legízletesebb, hasonló a francia szarvasgombához. Bemutatkoznak a hazai termesztők, és az
első magyar szarvasgombával készült
ételek gyártója, és természetesen ezeket
az ételeket meg is lehet majd kóstolni.
De gondoltunk a gyermekekre is, őket
az étterem kávézójában gyermekműsorokkal, játszósarokkal és kézműves foglalkozásokkal várjuk. (Részletes progjb
ram a 20. oldalon)

Jótékonysági koncert Tamás Zoli gyógykezelésére
A Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei, tanárai, kamaraegyüttesei és
zenekarai jótékonysági koncertet adnak Tamás Zoli gyógykezelésére
2011 FEBRUÁR 2-ÁN, 18 ÓRAKOR a Török Ignác Gimnázium aulájában.
Mindenkit szeretettel várnunk és köszönjük szíves adományaikat!
ott még bokatörő úton kell mennie. Elég
furcsa, ahogy egyszercsak véget ér a felújított rész, botladozunk a feltört aszfalton, majd a Petőfi térnél ismét a szépen
rendbetett járdán mehetünk tovább. Remélem, ez a hiányosság nem csak nekem
tűnik fel, hanem az illetékeseknek is!
Hasonló módon zavaró, hogy aki erre indul el a főtérről, annak egyből a szeméttárolókra esik a pillantása. Nagyon jó dolognak tartom, hogy külön gyűjtjük a hulladékot, én is már régen vártam, hogy ezt
beindítsák Gödöllőn, de ezeknek a tárolóknak nem itt, az evangélikus templom
mellett lenne a helyük. Remélem, hogy keresnek nekik másik helyet, mert itt nagyon
elrontják a látványt! Fontos lenne még az
is, hogy a városháza külsejét is a szépen
felújított térhez igazítsák, mert most különösen feltűnő, hogy ez az épület mennyire
lerobbant állapotban van, és eljárt felette
az idő. A kritikai észrevételeim mellett természetesen nagyon örülök annak, hogy
ilyen szép főterünk lett, remélem, mindenki vigyázni fog rá!“
Tisztelettel: Sz-né M.
(Név és cím a szerkesztőségben)
Kedves Olvasónk!
A megújult főtér sokaknak szerzett örömet a januári tavaszias időben. Mi is tapasztaltuk, hogy míg a fiatalok és a gyerekek a szökőkút és a vízjáték próbaüzemét nézték nagy örömmel, addig az idősebek szívesen üldögéltek a kihelyezett padokon.
Jó hír, hogy a levelében említett Gábor

Áron utcai szakaszt azóta már nagyrészt
rendbe tették, és mint azt megtudtuk a
templom oldalában lévő részen is elvégzik majd a szükséges javításokat, amint az
időjárás lehetővé teszi.
A városháza épületét már régóta szeretné
felújítani az önkormányzat is. Mint arról
korábban beszámoltunk, eredetileg ez is
szerepelt a főtér program pályázatában,
azonban a II. fordulóban kikerült belőle.
Az épület rendbetételéről azonban nem
tett le a városvezetés, amennyiben találnak megfelelő pályázati formát, és sikerül
előteremteni a szükséges forrásokat, sort
kerítenek rá.
Az evangélikus templom oldalánál lévő
hulladékgyűjtő-sziget már más kérdés.
Ennek helyét korábban a szakemberekkel,
a környéken lakókkal, a terület képviselőjével és az evangélikus egyházzal történt egyeztetés után döntötték el. Áthelyezéséről jelenleg nincs szó, érdemes lenne
azonban elgondolkozni növényekkel történő eltakarásán.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A jó halál
Minden halál más. Minden
anya és lány viszony más.
Ezért nem kell megijedni
Schäffer Erzsébetnek A temesvári lány című most megjelent könyvében leírtaktól.
Egy eset a sok közül. Egy egészen
más eset, mint a többi. Senki más
nem fogja pontosan ugyanazokat átélni, mint amiket Schäffer Erzsébet
átélt.
Mindenesetre: szép könyv. Megrázó beszámoló egy nyolcvanadik
évét meghaladott asszony és az őt teljes odaadással ellátó, ápoló, fiatalnak
már szintén nem mondható lánya viszonyáról, napjaikról, heteiktől, hónapjaikról, éveikről.
Három évről. Három évet töltött az
addig önálló, lakóhelyén, Csobánkán
teljes életet élő, a faluközösségbe jól
beilleszkedő anya, „a temesvári lány”
egyre magatehetetlenebbül a lánya és
annak családja fővárosi otthonában.
– Majd ha te is nyolcvannyolc éves
leszel… – Majd megnyugtat, ha viszszagondolsz rá, hogy megtetted, amit
megtehettél… Ilyen mondatok érkez-

nek kívülről, másoktól, de valójában
senki sem tudhatja, mi játszódik le
köztük, kettőjük, anya és lánya között. Mindenesetre, amíg lehetünk,
amíg a Jóisten megadja a lehetőséget,
legyünk együtt. Mert aztán mi lesz?
Az üresség lesz.
Meg a szertartások lesznek. Gyertyát, mécsest gyújtunk, s a lángban, a
lobogásban ott van velünk, aki elment. Ezt, mint leírja, egy másik „temesvári lánytól”, régi ismerősüktől,
Aliztól tanulta Schäffer Erzsébet.
Aliz három mécsest gyújt mindjárt
reggel. A mécses lángja felröppenti a
reggeleket, beragyogja a nappalokat.
Ha tudjuk is, hogy velünk másként
vannak, másként történnek a dolgok,
elsősorban a múltunk, az életünk, a
gyerekkorunk mássága miatt, jó,
hasznos elolvasni az Anyuval az élet
alcímű könyvet. Amellett, hogy gyönyörködhetünk benne, mindenképpen tanulhatunk belőle.
Milyen jó lenne a kezükbe nyomni
azoknak, akik széles ívben elkerülik
idős édesanyjukat. De hát ők úgyse
nyújtanák ki érte – ezért sem – a kezüket. Úgyse olvasnák el. Nem va-

Átadták a Gödöllő Kultúrájáért Díjat

A Magyar Kultúra Napja
(Folytatás az 1. oldalról)
Itt kezdett el foglalkozni Erzsébet királynéval, s ennek a munkának az
eredményeként született meg 1994ben a Sisi Baráti Kör, amelynek titkári teendői látja el. Közben a királyi
kastély sajtófőnöke lett.
Ezt követően több, a kastéllyal és an-

vagyok…” címmel közreadott, a
királyné gödöllői
éveit ismertető
kötet, és a felolvasónőjéről, Ferenczy Idáról szóló füzet. Írt Rezső
királyfiról és meg-

gyunk egyformák. Nagyon nem.
Nincs két egyforma ember, nincs
két egyforma élet, nincs két egyforma
halál. Margit néninek, „a temesvári
lánynak” talán boldog volt az utolsó
ideje. Mert a lánya, aki most beszámolhat az együtt töltött időről, ő még
be, boldog volt: „…a figyelmes szeretet – egy kis halál. Amikor az ember
odaadja magát egészen. Meghal a
maga számára, hogy a másikért legyen… Boldog állapot volt. Ami elgondolkodtatott: nem kellett hozzá
semmi erőfeszítés…”
(Schäffer Erzsébet: A temesvári lány
– Anyuval az élet)
-nád -

Részben az ő kutatási tevékenysége
nyomán irányult újból a szakma és a
nagyközönség figyelme a gödöllői
barokk főúr, Grassalkovich Antal gróf
életművére. Az ő nevéhez kötődik az
Gödöllői Fúvószenekar

Arpeggió Gitárzenekar

Cimbaliband

nak lakóival foglalkozó könyve jelent
meg: elsőként a Gödöllői királyi szakácskönyv, majd a „Gödöllői lakos

jelent három nyelven „Sisi képeskönyve”, a történelmi Magyarországon fellelhető
fontosabb emlékhelyeket sok-sok
fotóval bemutató
kötet is. Az ő nevéhez kötődik az Ivánka Imre életét bemutató füzet is, amit a Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület tagjaként készített el, s
aminek bevétele az Ivánka-kripta
felújítását támogatta. Legutóbb a
múlt év végén látott napvilágot a
„Kastélyok, templomok, szerelmek – a Grassalkovichok emlékezete” című munkája.

1997-ben megrendezett „Grassalkovichok barokk kincsei” című kiállítás, valamint annak katalógusa. Kutatásainak eredményeit „I. Grassalkovich Antal, a templomépítő” c. kötetében összegezte.
Néprajzi szaktanácsadóként részese volt több programnak, fő kutatási
területe a Drávaszög, a Grassalkovichok kora és a Gödöllői Művésztelep.
Tudományos konferenciák előadója,
Bálványosiné Dr. Gelencsér Katalin

Lábadi Károly a délszláv háború
idején talált új otthonra Gödöllőn.
Először a Gödöllői Városi Múzeumban dolgozott mint néprajzkutató.

Zeneszámról zeneszámra egyre inkább hatása alá kerülhetett a közönség a Gödöllői Szimfonikus Zenekar este hatkor kezdődő koncertjének
Brahms Variációk egy Haydn témára című szerzeményével vezették be a műsorukat. Majd Mendelssohn
Infelice című koncertáriájára került sor, melyet Herczenik Anna, a Magyar Állami Operaház magánénekese adott elő a zenekar kíséretével. Herczenik Annát
régóta ismerhetjük, itt, Gödöllőn nőtt fel, tanúi lehettünk első sikereinek, annak, hogy különböző városi
rendezvényeken vagy éppen városi operabemutatókon
szerepelt. Mindig nagy élmény volt őt hallgatni, de
most teljesen ámulatba ejthette a közönséget. Egészen
elvarázsolhatott a hangja érettségével, az ária biztos
felépítésével, az éneklés érzelemgazdagságával, színészi árnyaltságával.
A hangverseny második részében Brahms II. szimfóniáját mutatták be. Csupa derű, csupa játék, csupa virtuozitás, amellett meglepetés, ellentmondás, felelgetés ez a szimfónia. Amíg hallgattam, egész idő alatt fülig ért a szám, úgy mosolyogtam. Talán mások is így voltak vele, mert nem akart
szűnni a taps a végén. Vastaps alakult ki, újra és újra. Hiába. Nem tudtuk kierőszakolni a ráadást. Horváth Gábor karnagy búcsút intett: ennyi volt, mit tegyünk, el kell válnunk egymástól. Legalábbis a legközelebbi hangversenyig.
Ferenczi Anna

munkatársa a Gödöllő története I. reprezentatív városmonográfiának. Alapítója a G-5 művészeti csoportnak.
2000-től a Szent István Egyetem docense, a Környezet és Tájgazdálkodási Intézet Nép és
Tájrajzi
Tanszéki
Csoportjának vezetője.
A városi díjazottak
mellett az ünnepségen
köszöntötték
Heltai Miklóst, a
Török Ignác Gimnázium nyugalmazott
igazgatóját, Gödöllő
díszpolgárát, aki az
idén megkapta az
Apáczai Csere János-díjat, és Bálványosiné dr. Gelencsér Katalint, a Petőfi Sándor Művelődési Központ korábbi igazgató-helyettesét, a városi
képviselő-testület volt tagját. Őt külön
műsorral üdvözölték 70. születésnapja,
és új, a közművelődéssel foglalkozó

kötete megjelenése alkalmából.
Az est hátralévő részében a Gödöllő
Szimfonikus Zenekar adott ünnepi
koncertet, melyen Brahms és Mendelssohn művei csendültek fel. KözHeltai Miklós

reműködött Herczenik Anna, a Magyar Állami Operaház magánénekese.
A zenekart Horváth Gábor vezényelte.
A Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozatát a Cimbaliband és a Lioker zenekar koncertje zárta.
jb
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Ajánló

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

NAGY SÁNDORNAK, a marosvásárhelyi Kultúrpalotához tervezett, magyar népballadákat
(Kádár Kata, Júlia szép leány,
Szép Salamon Sára és Budai
Ilona) megjelenítő üvegablak
kartonjai
restaurálásuk után
megtekinthetők az állandó kiállításban.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY LÁTOGATÁSI RENDJE

BÉRLET FELHÍVÁS

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Gödöllői Királyi Kastély, mint a magyar
soros Európai Uniós elnökség egyik hivatalos helyszíne,

A Gödöllői Királyi Kastély 2011-es koncert és színházi évadjára az
alábbi bérletet hirdeti meg.

2011. ÉV ELSŐ FÉLÉVÉBEN A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN
NEM LÁTOGATHATÓ.

Február 26.: Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
Március 5.: Barokk koncert a Savaria Barokk Zenekarral
Június 11.: Baldassare Galuppi: Il caffé di Campagna/A falusi kávéház c.
operaelőadás
Augusztus 6.: A Constanzi szimfonikus zenekar koncertje
Október 1.: A Zene Világnapja - A 20 éves Gödöllői Fúvószenekar
minősítő koncertje
Október 21.: X. Jubileumi Liszt Fesztivál keretén belül Szilasi Alex zongora koncertje
Október 30.: Aichachi Kamarazenekar koncertje
November 13.: Haydn: A holbéli világ c. operaelőadás
December 10.: „Mester és Tanítványa” Baranyai László és Bogányi Gergely ünnepi zongora hangversenye
December 11.: A 20 éves gödöllői Cavaletta Nőikar jubileumi ünnepi koncertje
A BÉRLETEK ÁRA:

2011. január 3-21.
2011. január 27-28.
2011. február 7-10.
2011. február 22-25.
2011. március 2-18.
2011. március 21 - április 1.
2011. április 4-18.
2011. április 27-29.
2011. május 2-7.
2011. május 15 – május 20.
2011. május 23 – május 27.
2011. május 30 – június 7.
2011. június 15-17.
2011. június 20-28.

Teljes árú: 20.000 Ft

AZ ÉV TÖBBI NAPJÁN A NORMÁL NYITVATARTÁSI RENDNEK
MEGFELELŐEN VÁRJUK LÁTOGATÓINKAT!

Nyugdíjas, diák: 15.000 Ft

Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!
Megértésüket köszönjük!

A bérletek megvásárolhatók a Kastély pénztárában, nyitvatartási
időszakban és a Művészetek Házának jegypénztárában.

További információért kérjük, látogasson el weboldalunkra!
www.kiralyikastely.hu

További információ:www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu; +36-28/410-124

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY alkotóházában
A MI KÉPEINK 2. címmel csoportos, képzőművészeti kiállítás látható
Kiállító művészek:
Szikora Tamás festőművész, Bondor Csilla festőművész, Dobner Edit képzőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész,
Kovács Réka Gyöngyvér festőművész,
Szász Sándor festőművész és Újházi Péter
festőművész
A kiállítás megtekinthető:
2011. február 27-ig, minden szombaton és
vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is
Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon: 06/28-419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

A Frédéric Chopin
Zeneiskola
programjai

JANUÁR 26. SZERDA 18.00:
Zomborné Virágh Eszter (cselló)
növendékeinek hangversenye.
JANUÁR 27. CSÜTÖRTÖK
17.00: Dezső Piroska (népi ének)
növendékeinek hangversenye.
JANUÁR 28. PÉNTEK
17.00: Várnai Miklósné (fagott,
furulya) növendékeinek hangversenye.
18.00: Balogh Ágnes (magánének) növendékeinek hangversenye.
JANUÁR 29. SZOMBAT 10.30:
Ferenczi Anna (zongora) növendékeinek hangversenye.
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Gödöllő anno – plusz

Élet a XIX. századi Gödöllőn
Még 70. születésnapját megélte Grassalkovich III. Antal, de valamivel több,
mint két héttel később, 1841. szeptember 29-én, Gödöllőn elhunyt. Özvegye
Esterházy Leopoldina az uradalommal
kapcsolatos ügyek intézésében megerősítette Mednyánszky János inspektort, a
jószágigazgatói kinevezéssel egy időben 200 pengőforinttal megemelte fizetését. Ettől kezdve gyakorlatilag Mednyánszky intézte a Grassalkovich uradalmak hivatalos ügyeit, a történtekről
pedig folyamatos tájékoztatta Koller
Lajos levéltárnokot. A tisztviselő a pozsonyi Grassalkovich palotában az özvegy megbízásából gyűjtötte a beszámolókat. Mednyánszky János feljegyzései alapján, Koller Lajos levéltárnokon keresztül tájékozódott a hercegnő
az uradalmi bevételekről és kiadásokról. Ő maga nagyvalószínűséggel a gazdag Esterházy örökségből fedezte külföldi utazásait, mivel néhai férje az
adósságokkal terhelt uradalmakon vajmi kevés pénzt hagyott rá.
Mednyánszky János szikár beszámolóiból sok érdekességet tudunk meg, mi
is történt akkoriban a kastélyban, mikor
járt Gödöllőn a rendkívül közkedvelt
hercegnő.
1844 júniusában pl. néhány napot
töltött itt, „egészségesen érkezett meg”.
A feljegyzésekből kiderül, hogy
1845. április 21-én jött Pestre a hercegnő és május 12-ig hol Gödöllőn, hol
Pesten intézte az uradalom dolgait.
Ugyanaz év őszén kiváló volt a vadgesztenyetermés Gödöllőn, ezért javasolta Mednyánszky jószágigazgató,
hogy a Pozsonyban termett vadgesztenyét ott helyben adják el.
Nemcsak a gazdasági eseményekről,
hanem más a családdal kapcsolatos
eseményekről is tájékoztatta Esterházy
Leopoldinát.
1845. szeptember 21-én kelt levelében egyebek között ezt írta:
„Boldog emlékezetű néhai Kegyelmes Herczegünk gyászos el hunytának
évfordulati napján, a Gedellői Szentegyházban tartandó engesztelő áldozatkor szolgálatilag résztveendő egyházi
személynökök kegydíjáról szerkesztett
öszveírást ide mellékelem. (Ez nincs
meg a levéltárban.)…A gyászmise Hatvani Prepost úr nyilatkozata szerint,
közbe jött körülményeinél fogva, folyó
hó 30-én fog tartani e két uradalomban
(gödöllői és hatvani)…”
A levél további részében a jószágigazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy
az ivánkai uradalomban és a pozsonyi
kastélykápolnában tartandó engesztelő
misék megtartásáról a tekintetes levéltárnok úr szíveskedjen intézkedni.
Mednyánszky 1846. május 3-án arról küldött tájékoztatást, hogy szerinte a
pozsonyi kastély cselédségének járó
„ruhapénzből jó alku mellett, lehet valamit lehúzni.” Sokadára ismét megírta
azt is, hogy nagyon várják Gödöllőre a
hercegnőt. Aki meg is érkezett, mert a
jószágigazgató a hivatalos beszámolója
után azt is tudatta a levéltárnokkal,
hogy a kegyelmes asszonytól egy portrét (vélhetően festményt) kapott köszönetül ajándékba.
A gödöllői írnok, Horváth Ferenc
1847-ben vette leltárba a hercegi
könyvtárban őrzött köteteket köztük, pl.
báró Jósika Miklós könyveit. Mednyánszky János 1847 szeptemberében
Komjátiban utazott az ottani ügyek intézésére. Távollétében, írta beszámolójában „a Gedellői vár templomot valami gonosz emberek kirabolták, abbul a
nagy oltáron lévő gyertyatartókból hármat, és a nagy oltár előtt függő ezüst
lámpát is ellopták.”
1849. február 11-én valójában a szabadságharc eseményeire hivatkozott
Mednyánszky:„az itteni mostani zavaros idő miatt legnagyobb pénz szükségben vagyunk, félre tettem sok kifizetni
valókat, csak azért, hogy a Kegyelmes
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Város–Kép

Asszony, a magáét megkaphassa.” Néhány héttel később, április 20-án pedig
az isaszegi csatáról és annak következményeiről tudósított.
Kossuth Lajos, Görgey Artúr és Horváth Mihály visszaemlékezései ismeretében is érdekes, hogy Mednyánszky
János szerint, miként élték meg az akkori eseményeket a gödöllőiek.
„..soha az Isten többet ne engedje
nékem megélni oly nagy pénteket, aminőt az idén megéltem, mert az borzasztó vala, Isaszege (ott szintén Grassalkovich volt a földesúr) 8 óráig tartó
csata volt, mellyet Gedellőről néztünk,
leégett az ottani uraság pálinka háza,
minden épületekkel, és a Mászáros ház,
vendégfogadó istálójával együtt porrá
ezek leégtek, leégett ott 20 lakos háza
és istálója…
Gedellői vadas, fáczány és Fésztek
kertjének deszkás kerítése többé nincsen,…Gedellőn csak két lakós háza
katonai gondatlanság miatt leégett, vadas és fáczány kertből vadak kibocsájtattak.
Gedellő vára, (valójában kastély)
amelybe az előtt császári és azután magyar seregek főhadi szállása vala, most
koroda lett, először ugyan a császári
beteg katonák, annak egy részét, azután
pedig a magyar seregbeli beteg katonák
miután Pestre nem lehetett bevinni
betegeket, azt egészben [kivévén Herczeg Asszony két szobáit] elfoglalták,
mi károkat szenved ezen két uradalom
azt csak későbben, midőn betsléseket
megtétettem, bizonyosabban meg írhatom. – Gedellői, Kerepesi és Hatvani

Tisztség a katonák csatázásban legnagyobb részt vett, és most is állandóan
vesz. – Cholera, ezen a vidéken uralkodik, eddig ugyan nem dühöngőn…
Windischgrätz Herceg úr (az osztrákok főparancsnoka), itt léte alkalmával maga elejibe rendeltetvén,
mondá nékem, hogy ő Herczegsége
Kegyelmes Asszonynak tudtára adnám azt, hogy ő Gedellői várba szállásolva volt, és hogy sajnálkozott azokon, mellyek és kivált a kertekben
császári sereg által károsan történtek…”
A beszámoló megírásának időpontjában az osztrákok természetesen már
nem voltak Gödöllőn, az április 6-i,
számukra vesztes isaszegi csata után
elvonultak, sőt akkora a Debrecenben
ülésező Honvédelmi Bizottmány
Kossuth Lajos vezetésével már kiadta
és el is fogadta a Habsburgok trónfosztását kimondó Függetlenségi Nyilatkozatot.
Mednyánszky János néhány hónappal később, 1849 júliusának végén
ismét terjedelmes beszámoló készült az
akkori állapotról:
”…Prohászka főkertész három heti
fogság után visszajött, kertet a kártól
megoltalmazni lehetetlen, majd minden
nap a katonság itten van, most újra e két
uradalom több kárt az orosz sereg által
szenvedett, mint szenvedett télen által
szomorú életünket képes nem vagyok
leírni, erről bővebben máskor. – Élünk
ugyan minnyájan, de életünk merő
gyötrelem.
Midőn Herczeg Asszonynak tettszik
írni, kérem, az egész Tisztség nevében,
tessék neki megírni alázatos hódolatunkat azon kinyilatkoztatás mellett, hogy
kérjük az Istent, miképpen engedje nekünk azon szerencsét, hová előbb megélni, hogy Kegyelmes Asszonyunknak
személyesen alázatos hódolatunkat kéz
csókolása mellett tehessük….
Alázatos szolgája Mednyánszky János inspektor.”
Bár a kastélyt és az uradalmat III.
Antal halála után legidősebb nővére,
Grassalkovich Anna Antónia örökölte
volna, de mivel ő 1815-ben meghalt,
férje családja, a Viczayak lettek az örökösök. Az elhúzódó perek miatt véglegesen csak 1850-ben került tulajdonukba a kastély, majd gyorsan el is adták az
uradalmat Sina György bárónak.
Mednyánszky János azonos azzal az
édesapával, aki évekkel korábban kikosarazta a leánya, Berta kezét megkérő
Petőfi Sándort.
Szabó Margit

Az időjáráshoz alkalmazkodnak a munkákkal

Megújuló értékeink
Megkezdődtek a Norvég-program felújítási munkái a vasútállomáson és az Erzsébet-parkban. A múlt héten mindkét
helyszínen dolgoztak a szakemberek – tudtuk meg Kiss Ferenctől, a kivitelezési munkákat végző Reneszánsz Kőfaragó Rt.
munkatársától.
Az Erzsébet-parkban a múlt
héten megtörtént a barokk
Kálvária állapotfeltárása és
eltávolították róla a vakolatot. A felmérés szerint az
építmény statikailag jó állapotban van, a karbantartás
hiánya azonban megviselte
az építményt, sokat rontott
rajta a nem megfelelő vízelvezetés. Erre a felújítás során a korábbinál jobb műszaki megoldást kell kitalálni. A soron
következő lépésekről következő időszakban döntenek, ennek folyamán
nem csak szigorúan a restaurálási

munkákról egyeztetnek, hanem a környezet rendbetételéről is. Jelenleg a kiviteli terveken dolgoznak, illetve a műhelymunkák folynak, így pl. Varga
Zoltán Zsolt a már elbontott korlát
restaurálását végzi. Amint az időjárás
engedi, a helyszíni munkákra is sor kerül, ehhez azonban szükséges, hogy a
hőmérséklet folyamatosan +5 fok fölött
legyen.

Dolgoznak a vasútállomáson is. A
Királyi Váró épületében a január 10-ei
lezárást követően megkezdték a belső
átalakítást. első lépésként elbontják azokat a szükségtelen
falakat, és megkezdik az eredeti belső tér kialakítását. A hideg idő miatt a belső térben
dolgoznak és felkészülnek az
építés folyamatokra. Mindeközben természetesen itt is
elkezdődnek a műhelymunkák, a belső részhez szükséges
kiegészítők legyártása.
(k.j.)

Farsang közeledtével

Szokásaink...
Január 6-tal véget ért a karácsonyi ünnepkör és megkezdődött a farsang. Ez
az időszak a téltemetés, a tavaszvárás jegyében zajlik. Olasz elnevezése, a karnevál (Carne vale) jelentése: a hús elhagyása. A krónikák szerint már Mátyás
király udvarában is rendeztek maszkabálokat, a tél elmúlását siettetvén, a nápolyi származású királyné kedvére.
A bálozás azonban nem csak az előkelők között örvendett nagy népszerűségnek, hanem a falvak lakosai között
is. Nem véletlenül, hiszen ez volt az az
időszak, ami lehetőséget adott a fiataloknak arra, hogy egymásra találjanak.

Szokás volt telet jelképező bábut készíteni, ami kivittek a határba, hogy ott elégessék. Ahol volt tó vagy patak, ott annak a vizébe dobták. Kereplők szóltak
és tréfás jeleneteket adtak elő.
A farsangi mulatságokat gazdagon
terített asztalok jellemzik: sok a különféle húsokból készített leves és sült, és
sok édesség. Az ételekhez hiedelmek
kapcsolódtak: disznófejet, kolbászt ettek varázsló szándékkal. Fekete tyúkot
vágtak, hogy a következő időszakban
sok baromfi legyen az udvarukban. A
húslevesbe hosszú tésztát főztek, hogy a
termés is hosszúra nőjön majd az aratásig. A XIX-XX. században majdnem
mindenhol elterjedt a fánk mint igazi
farsangi étel.
A farsang hamvazószerdáig tart. Ekkor veszi kezdetét a nagyböjt.
(b.z.)
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Élő–Világ

(truffle blanc, white truffle).
Híresebb termőhelye az
olaszországi Piedmont, ezért
piedmonti gombának is nevezik. Ez a legdrágább
szarvasgomba-fajta, és sokan ízletesebbnek tartják, mint a franciák kedvencét, a fekete szarvasgombát (Tuber
melanosporum).
Nem tartozik a tuber nemzetségbe a fehér szarvasgomba (Choirmyces meandiformis), sem a Magyarországon gyakori homoki szarvasgomba (Terfezia
terfezoides), amelynek az a különlegessége, hogy édes.

Almával is segítünk

Nemzeti kincs

Áttelelő barátposzáták az etetőn

A szarvasgomba

A barátposzáta a leggyakoribb bokorposzáta fajunk, melynek éneke a fülemülééhez mérhető. Ez a kecses mozgású madár a belvárosi bokrosokban is
megél, fészkét az ágak közé rejti. A hazai állomány vonuló, a tél közepén a
mediterráneumban vagy még délebbre,
Afrika szavannáin találkozhatunk csak
velük – mármint a papírforma szerint.

A legenda
Majd' mindenki hallott róla. Tudjuk,
hogy ritka csemege, hogy disznókkal,
kutyákkal keresik, majd kiássák. A föld
alatt él és fekete, ezért régen az ördöghöz tartozónak hitték, és csalással, hamissággal hozták kapcsolatba. Mondják, hogy a szarvasbikák bőgés előtt et-

Néhány példány szinte észrevétlen
„szellem madárként“ a bokrok között bujkálva minden évben áttelel. Ilyenkor leggyakrabban azokon etetőkön találkozhatunk velük, ahol alma is van az ágcsonkokra szúrva. Megjelenésükre különösen a mostanihoz hasonló télközi meleg
napokon számíthatunk, mert az akár tíz fokkal is a fagypont feletti hőmérsékleten a fagyott alma húsa felenged, puhává
válik. A barátposzáták rovarfogásra termett csőre ugyanis nem alkalmas a jeges gyümölcshús (vagy cinkegolyó) szétforgácsolására.
pts

Veszélyben az énekesmadarak

Kerti gyilkosok
Védett madarak százezrei esnek a hazánkban a túlszaporodott házi cicák áldozatául. Első
hallásra talán jelentéktelen
ténynek tűnik, hiszen a madarak mindig is szerepeltek a
macskák „étlapján”, azonban
a probléma az elmúlt évtizedben súlyos méreteket öltött.
Míg a Magyarországon is őshonos
vadmacska állománysűrűsége 100500 hektáronként pár egyedre korlátozódik, a felelőtlen állattartás miatt
házi macskából hektáronként több
százat is találhatunk egyes városrészekben, de a lakott területeken kívül
is meghaladják a kívánt egyedszámot.
A madárvédelemhez az etetésen és
odú kihelyezésen túl a természetes ragadozóarány fenntartása is hozzátartozik.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez (MME) egyre
több bejelentés érkezik, főleg télen a
madáretetési időszakban és tavasszal
a fiókák világrajövetelekor, a macs-

kák pusztításával kapcsolatban. Sajnos a problémát hagyományos természetvédelmi eszközökkel nem lehet

kezelni. A macskák rendkívüli érzékszerveiknek, reflexeiknek ugróképességüknek
köszönhetően
nemcsak a földön táplálkozó, de
a felrebbenő és alacsonyan
repülő madarakat – akár a fejük
felett elsuhanó fecskéket – is el
tudják kapni. Tűhegyes karmaik
a vastag tollazaton is ké-pesek
áthatolni.
Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a házi macska a szó
szoros értelmében vett biológiai
fegyver,
amit az emberiség évezredek óta alkalmaz
a rágcsálók féken
tartá-sára.
Sajnos nem először
fordul elő, hogy a kártevők számának csökkentése érdekében betelepített vagy tenyésztett ragadozók
létszámát az ember
már nem tudja kontrollálni. A házi macskának nálunk nincs jelentős állományszabályozást végző természetes
ellensége, a nagyobb ragadozómada-

rak (parlagi sas, héja) a lakott területeken kívül elkapnak ugyan egyetegyet, de nem képesek az egyedszám
féken tartására.
A magas túlélési siker akkor válik kritikus tényezővé, ha a macskatartók nem
ivartalanítják
kedvenceiket,
ugyanakkor
mérték nélkül
etetik a gazdátlan kóbor
állatokat.
A településeken, a szinte
korlátlan táplálék utánpótlás következtében a legtöbb kismacska életben marad és egy

év elteltével már saját almot nevel.
A felelősségteljes magatartásnak
egyik központi eleme az lenne, hogy
csak annyi utód jöjjön a világra,
amennyi gondoskodó gazdához kerülhet. Ha nem így járunk el, a senkinek sem kellő kölykök az utcára kerülnek, ahol elősegítik a kórokozók
terjedését, betegségek és üldöztetés
vár rájuk. Az MME, természetvédő
szervezetként elkötelezett a felelős
macskatartás mellett és a lakosság segítségét kéri, hogy a macskákra továbbra is az ember társaként, házi
kedvencként gondolhassunk.
mme

től kapnak erőre, és az emberek közt is
becses szerelmi ajándéknak számít. Ízletes és ritka, tehát drága, és előkelő: jól
mutat a menükártyán, az étlapon, de főleg egy szelet libamájon.
Mi a szarvasgomba?
A szarvasgomba, sok más föld alatt élő
rokonához hasonlóan, életközösséget
alkot egy fával vagy cserjével, úgy,
hogy annak gyökeréhez kapcsolódik. A
fa könnyebben jut ásványi anyagokhoz
a gomba segítségével, a gomba viszont
más tápanyagokat (például cukrot) kap
a fától. Általában 10-30 centiméterre a
föld alatt él, ezért nem könnyű megtalálni.
Fajtái
A „szarvasgomba“ szó sokféle gomba
gyűjtőneve, melyek közül a legnagyobb
kultusz a Tuber (jelentése: gumó) nemzetséghez tartozókat övezi. Ezek közül
is a leghíresebb a Tuber melanosporum,
melynek számos neve van: hívják fekete, francia vagy périgordi szarvasgombának. Franciaországban bármely kiadványból megtudhatjuk, hogy ez a világ
legjobb szarvasgombája, a többi fajta
csak tévedésből jött a világra. Dél-Európában sok helyen terem, Magyarországon sajnos nem.
Hazánkban a nyári szarvasgomba (Tuber aestivum) a legelterjedtebb, ami –
mondjanak bármit a franciák – igen ízletes, határozott karakterű gomba. Jelentősebb mennyiségben terem még a téli
szarvasgomba is (Tuber brumale). Hogy
nagyobb legyen a zűrzavar, a Tuber
melanosporum neve sok nyelven „téli
szarvasgomba“, ezért ha tartósított készítményt vásárolunk, érdemes a latin
nevet megkeresni a címkén: a Tuber
brumale harmadannyiba sem kerül,
mint a Tuber melanosporum.
Magyarországon is terem a ritka és értékes piroshúsú, vagy isztriai szarvasgomba (Tuber magnatum), amit csak mi
hívunk pirosnak, máshol fehér a neve

Keresése
Nincs könnyű dolga annak, aki segítség
nélkül akarja megtalálni a szarvasgombát. Árulkodó jelek persze vannak:
egyes esetekben a szarvasgomba-telep
felett nagy területen kiég a fű. Nyomra
vezethet, hogy gomba növekedése során megrepeszti a talajt, és ezek a repedések láthatóvá válnak, ha az avart elkotorják. Máskor apró legyek vagy vadtúrások jelzik a gombát. Van, aki csak találomra körbeássa a fákat. Aki így keres,
az kevés gombát talál, de sok kárt tesz
az erdőben.
Jobb eredményt lehet elérni segítőtársakkal. A hagyományos, önkéntes
nyomravezető a sertés. Nem kell taní-

tani, idomítani, mert imádja a szarvasgombát. Ez egyben a legnagyobb hátránya is, mert a megtalált gombát maga
szeretné elfogyasztani. Ebből kifolyólag
gyakran kerül sor összetűzésre sertés és
gazdája között. Itt általában a sertés húzza a rövidebbet, de nem mindig. A sertéssel dolgozó gombászoknak gyakran
hiányzik egy-két ujja. A kutyát viszont
nem érdekli a szarvasgomba, meg kell
rá tanítani. Ennek egyik módszere, hogy
előbb a kedvenc csemegéjét ássák el és
kerestetik meg vele, aztán a csemege
mellé szarvasgomba is kerül. Végül a
földbe már csak a gombát teszik, a csemegét a gazdája kezéből kapja a jószág,
minden megtalált gomba után. És végül
a jövő: nagy erőkkel, bár még szerényebb eredményekkel folyik a kutatás
gyakorlatban használható elektronikus
szagelemző és szarvasgomba-jelző készülék előállítására.
Ha a gomba helyét meghatároztuk, ne
kapkodjunk rögtön ásó után! A negyven centis, kétágú villára hasonlító szerszámot szúrjuk be a gomba alá, és annak
nyelét lenyomva a gomba felemelkedik.
Ez az eljárás kíméli leginkább a gomba
élőhelyét.
www.szarvasgomba.hu

Gazdit keresünk!
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. a Kotlán Sándor úti Gyepmesteri telepén látja el a gazdátlan, befogott ebek ideiglenes elhelyezését. Célunk minden esetben az, hogy a gazdátlan állatok minél előbb új tulajdonosra találjanak, vagy az elkóborolt kedvencek mielőbb visszakerülhessenek régi otthonukba. Figyelmükbe ajánljuk az alábbikutyusokat, valamint honlapunkat
(www.ghgkft.hu) ahol a „Gazdit keresünk“ címszó alatt, a többi gazdára váró
kutyát is megtekinthetik. Érdeklődéseiket az alábbi telefonszámokon várjuk:
06-30-241-0200 vagy 06-30-303-3041.

Fehér
labrador
ke v e ré k
szuka kutyát találtam a Röges utcában!
Kérem a
gazdáját,
vagy aki szeretné örökbe fogadni,
jelentkezzen!
Tel.: 30-856-8883.

Elveszett kiskutyánkat
keressük!!!
RAFI szilveszter estéjén
tűnt el. Hófehér, rövidszőrű, kistermetű, kan kutyus. Utoljára egy piros fehér kockás kendő volt a nyakába. RAFI nagyon barátkozós és játékos kutyus, így könnyen lehet, hogy
már valaki befogadta, ezért arra kérek mindenkit,
aki megtalálja, befogadta, vagy csak látja valahol,
azonnal értesítsen, mert nagyon hiányzik és várják
haza! Segítsenek! A megtaláló pénzjutalomban részesül! Tel.: 70/661-7428; 30/576-3339; Szent János
u. 25. 1/c.

Besnyő: barátságos, játékos kan

Tisztelt Állattatók!
2011. JANUÁR 8-TÓL MEGVÁLTOZOTT VÁROSUNKBAN A HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ELLÁTÁS
RENDJE.
Minden szombaton és vasárnap is lesz lehetőség
kedvenceik állategészségügyi ellátására. A sürgősségi állatorvosi ellátás helyét és idejét lapunk
aktuális heti számában találhatják meg, illetve a
városban működő állatorvosi rendelők helyszínén
is tájékozódhatnak a sürgősségi ellátásban résztvevő rendelők helyéről, pontos nyitvatartási idejéről.

Panka: zsemle színű szuka

Puli: barnás szuka

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Január 29. (9-11 óra)
Január 30. (9-11 óra)
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel: dr. Vaskó Márta
állatorvos
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Közérdek

Szabadság tér és környéke

Megújult forgalomszabályozási rend
Dózsa György út – II. sz. Rendelő környezete:
Alapvető változás, hogy megszűnik a térre való behajtás a Dózsa György út felől. Innen csak az Erzsébet Királyné
Szálloda mélygarázsába lehet lehajtani.
A II. sz. rendelő előtti parkoló is átalakult. A Dózsa György útról történő behajtás után 6 db parkoló + 1 mozgássérült parkoló került kialakításra. Ezek a fizetős parkolási övezetbe tartoznak, használhatja minden díjat megfizető autós (beteg, dolgozó, orvos). A rendelőhöz érkező mentőautók a bejárat előtti, színben kiemelt burkolatú területen várakozhatnak, ide más gépkocsi nem állhat.
A II. sz. rendelő előtt kialakított parkolóhelyeken túl közlekedni csak a Coop áruház áruszállítását végző gépjárműveknek szabad. Ezt a 6 db várakozóhely után kihelyezett „Behajtani tilos, kivéve áruszállítás” tábla szabályozza.
A Coop áruház oldalánál a főtérre történő behajtást ülőkockák és egy süllyedő poler zárja le. A poler csak az Önkormányzat külön engedélyével átadott, erre rendszeresített távirányítóval nyitható (süllyeszthető). Az áthaladás után
a használója köteles a távirányítóval maga után a polert zárni (emelni).
A három süllyedő polerból csak itt, a Coop oldalánál található hidraulikus mozgatású, így szinte korlátlan napi
mozgatásra alkalmas. Ezért itt kell ki-be közlekedni valamennyi, a főtérre behajtási engedéllyel rendelkező járműnek. Így a református lelkészi házhoz és a Líceum szolgálati lakásaihoz tartozó gépkocsiknak, a szemétszállítónak. A
beengedett járművek főtéren belüli közlekedése kizárólag a megerősített burkolati alappal kiépített nyomvonal engedélyezett, más területeken való áthajtás a burkolat süllyedéséhez vezethet.
A II. sz. rendelő – HÉV-állomás épülete közötti terület a korábbi rendhez hasonlóan működik, az itt található 12 db
parkoló + 1 mozgássérült parkoló hely a fizetős parkolási övezetbe tartozik, használhatja minden díjat megfizető
autós (beteg, dolgozó, orvos, stb.).

Gábor Áron utca forgalmi rendje:
A Gábor Áron utca forgalmi rendje is átalakult. Eddig ide bárki behajthatott és kialakított parkoló helyek is voltak.
A jövőben a Gábor Áron utcába kizárólag az ott található lakások tulajdonosai, valamint az utcában található üzletek,
boltok áruszállítását végző gépjárművek hajthatnak be rakodás céljával és idejéig. Ezt a Gábor Áron utca 5. sz.-nál az
utca mindkét oldalára kihelyezett „Várakozni tilos”, „rakodóhely” kiegészítő tábla szabályozza. A lakástulajdonosok
az épülethez tartozó belső udvaron parkolhatnak.
A Gábor Áron utca 5. sz. utáni szakaszán parkolni, vagy az autót elhagyva várakozni tilos. Parkoló hely ezen a részen nincs. Parkolni az utca elején, vagy a Gábor Áron utcát a Petőfi Sándor utcával összekötő, egyirányú forgalmú
kis közben kialakított parkolóhelyeken lehet, a parkolási díj megfizetésével, ahogy eddig is.
A Gábor Áron utca tér felöli végét ülőkockák és egy süllyedő poler zárja le. A poler csak az Önkormányzat külön
engedélyével átadott, erre rendszeresített távirányítóval nyitható (süllyeszthető). Az áthaladás után a használója köteles a távirányítóval maga után a polert zárni (emelni).
A Szabadság téren található üzletek áruszállítása kézikocsival oldható meg. Az áruszállító gépjármű vagy a Dózsa
György út sarkán, a szálloda frontján állhat meg - ahol ezt 10 méter hosszan a „Várakozni tilos, kivéve áruszállítás”
tábla engedi; vagy a Gábor Áron utcában várakozhat az áruszállítás idején.

Petőfi Sándor utca forgalmi rendje:
A Petőfi Sándor utca forgalmi rendje alapvetően nem változik. Az újra leaszfaltozott sáv mentén kialakított parkolóhelyek a régi rendnek megfelelően, parkolási díj megfizetése mellett használhatók.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Alternatív parkolási lehetőségek:
A korábbi, főtéren lévő parkolóhelyek megszűnését kompenzálják a főtér közelében található alábbi, eddig is
meglévő és új parkolóhelyek: Városi Könyvtár és Információs Központ alatti mélygarázs, Tűztorony-ház alatti mélygarázs, Petőfi téren újonnan átadott Huniber-üzletház mélygarázsa, a Petőfi Sándor utca végén kialakított két murvás
parkoló, a Művészetek Háza parkolója (az EU elnökség után), a volt Rézgombos helyén épülő majdani mélygarázs.

280 éves a Petőfi
A Petőfi Sándor Általános Iskola 2011-ben ünnepli fennállásának

280. évfordulóját.
Ez alkalomból várjuk azoknak az írásait, fényképeit, okleveleit,
jutalomkönyveit, illetve egyéb tárgyi emlékeit, akik készek az iskolánkkal
kapcsolatos kedves emlékeiket a szélesebb nyilvánossággal is megosztani.
A beérkezett anyagokból kiállítást rendezünk, mely megtekinthető
iskolánkban a Petőfi Héten (2011. március 7-11.).
Kérjük, emléktárgyaikat az igazgatói irodába juttassák el
2011. február 20-ig!
A Petőfi Sándor Általános Iskola tantestülete nevében köszönjük,
hogy tárgyi emlékeikkel hozzájárulnak az ünnepi eseménysorozathoz.

SEGÍTSÉG KÉRÉS BEREGSZÁSZ
MAGYAR FŐISKOLÁJA RÉSZÉRE
A II. Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főépületének tetőszerkezete 5600 négyzetméternyi
területe felújításra szorul, amihez 270 ezer darab
cserépre lenne szükség. A munkálatok költségeivel 1 hódfarkú cserép ára 1800 Ft. A felújításhoz cserépjegyek vásárlásával bárki hozzájárulhat. A megvásárolt cserépről névre szóló számozott tanúsítvány készül, a „vásárló” neve felkerül az iskola honlapjára, valamint az épület bejáratánál elhelyezett tisztelettáblára. A befizetéseket a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány erre a célra elkülönített számlájára várják.

KMFA OTP Bank nyíregyházi fiókja:
11744003- 20387349
Adószám: 18795897-1-15
KÉRJÜK, SEGÍTSE AZ ÉPÜLET
ÁTFEDÉSÉT ÉS VÁSÁROLJON
CSERÉPJEGY(EK)ET!

Felhívás
Új kirendeltséget
hozott létre
2011. január 1-jétől
Gödöllőn a Magyar
Kémény Kft. a jobb
lakossági ellátás
és elérhetőség
érdekében.
Cím: Remsey krt. 12.
Elérhetőségek:
Tel/fax: 06-28/419-534
e-mail:
mkgodollo@gmail.com
Ügyfélfogadási idő:
hétfőn 12-16, szerdán
10-16, pénteken 8.3011 óráig.

Tájékoztató
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat Jogsegély szolgálatának működése 2011. január
24-től módosult.

Január 24-31-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.:
06-28/410-251
Február 1-8-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 06-28/510-220

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
Tel.:06-28/416-551.
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38.
Tel.: 06-28/410-302, 06-20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 06-28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 06-28/525-212,
06-70/550-3377

Az ingyenes jogi tanácsadással
dr. Szőke Pál ügyvéd áll az ügyfelek rendelkezésére, minden második héten hétfőn 13-15 óráig. A
szolgáltatás előjegyzés alapján vehető igénybe.
Bejelentkezni
munkanapokon
(péntek kivételével) 8-16 óráig
az intézményben személyesen,
vagy telefonon a 06-28/513-605,
06-28/513-606-os számon lehet.

Közérdekű
telefonszámok!
Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordulhatnak segítségért. Ezért a
jövőben közölni fogjuk a leggyakrabban kért számokat:

ELMÜ központi hibabejelentő:
06-40/38-38-38
(éjjel-nappal)
ELMÜ-SZOLG Kft.:
06-28/430-562
(munkaidőben)
RENDŐRSÉGI
SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:
06-20/524-0340

MEGHÍVÓ
A Martinovics Utcai Óvoda jótékonysági farsangi báljára!

2011. FEBRUÁR 5., 19 ÓRA
HELYSZÍN: Alma Mater Étterem (egyetem)
BELÉPŐ: 3000 Ft/fő vacsorával
TOMBOLA: 300 Ft
MŰSOR: meglepetés
ZENE: retro
BÜFÉ: önköltséges
Hagyományainkhoz híven várjuk a tombolafelajánlásokat!
Az ötletes jelmezeket díjazzuk!
A jegyigényeket kérjük, jelezzék: 06-28/420-786
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Mozaik
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2011. január 8-tól február végéig
vadételek akciós áron!
Január és február hónapban
minden szombaton és vasárnap 50% kedvezményt adunk
az étlapon szereplő ételek árából!
Kóstolja meg szarvasgombából készült
ételspecialitásainkat!
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.
A főtér felújításának ideje alatt az étterem vendégeinek a szálloda mélygarázsa ingyenes!

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
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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Röplabda – Kettős siker az NRK ellen

Második helyen a TEVA-GRC
Remekül zárta az elmúlt két
fordulót a TEVA-Gödöllői RC
csapata. Deme Gábor tanítványai kettős sikerrel abszolválták az NRK Nyíregyháza elleni
kettős derbit, ezzel már a második helyet foglalják el a tabellán a középszakaszban.
A gödöllői hölgyek előbb idegenben léptek pályára. A meccs színvonala ugyan nem volt a legmagasabb,
de, ahogyan az edző fogalmazott:
most a győzelem volt a legfontosabb. Ami viszont már a találkozót
követően megfogalmazódott, hogy a
Nyíregyházán mutatott játéknál sokkal több kell majd.
Az elmúlt vasárnap aztán, eleget
téve az edzői óhajoknak, a TEVAGRC játékosai minden tekintetben az
NRK fölé nőttek és teljesen megér-

GEAC siker 40 év felett
csapata végzett.
A legjobb játékos Voina Gábor lett (Gödöllő Old Boys), a
legjobb kapus
címét
Bangó
József (BF Vill)
kapta, a torna
gólkirálya Nagy
Lajos (Fortuna)
lett, míg a legru
tinosabb játékos

Csupa negyedik hely
Január 15-én, valamint az elmúlt hétvégén, hat korcsoportban rendeztek utánpótlás labdarúgó tornákat Gödöllőn. A
2005-ös, valamint 2004-es korosztályoknak a Premontrei
Gimnázium tornaterme adott
otthont, míg a 2001-es, 2000es, 1998-as, valamint 1996-os
korcsoportok csapatai a Táncsics Mihály úti műfüves pályán mérkőztek egymással.
A rendezés sikerét
jelzi, hogy a két hétvége alatt összesen
54 csapat vett részt a
tornákon. A Gödöllői Sport Klub korosztályos csapatai is
szerepeltek természetesen és ezúttal
csupa negyedik hely
jutott a fiataloknak.
A 2004-es, a 2000es, a ’98-as, vala-

mint a ’96-os csapat maradt le éppen
hogy a dobogó legalsó fokáról, míg a
2001-es korcsoport a 6. lett 12 csapatból. Utóbbinál tudni kell, hogy a csapat nagy része egy évvel fiatalabbként vett részt a tornán.
A következő hétvégéken is a fiataloké lesz a főszerep ugyanis január
29-én az 1997-es és az 1995-ös, míg
egy nappal később a 2002-es és 2003as korosztályoké lesz a küzdőtér a sá-lltorral fedett műfüves pályán.
Eredményhirdetésre váró fiatalok

-li-

Futsal – Kupavisszavágó Győrben

A dobogós csapatok a 40 év felettiek tornáján

fő/csapat
- Pálya mérete: 20×40m, vonallal
határolt
- Kapu mérete: 3×2m
Díjazás: I. helyezett: 50.000 ft
értékű vásárlási utalvány (Team
sport termékekre)
II-III. helyezett: érem, kupa, oklevél IV-VI. helyezettek kupa, oklevél. A különdíjak - legjobb játékos, legjobb kapus, gólkirály - a
Football Factor speciális focibolt
felajánlásának
köszönhetően
(www.footballfactor.hu).

Lovassport – Bemutató edzés a Janik lovardában

Kovács Henri Gödöllőn
Január 29-30-án fiatal, kezdő díjugratóknak tart edzést Gödöllőn
Janik Attila lovardájában a helyes
ülésről, tartásról, saját tapasztalatairól és osztja meg élményeit a
kezdő és tapasztaltabb lovasokkal a népszerű díjugrató, Kovács
Henri.
Kovács Henri az év nagy részét az
Egyesült Államokban tölti, ezúttal azonban hosszabb ideig van itthon. A népszerű díjugrató a korábbi években csak
karácsonyra jött haza egy-két hétre,

címét Csató Sándor (GEAC) vehette át. Részletes eredménysor és
fotók a www.sevo.hu oldalon.

Labdarúgás – Utánpótlás kupák

Némi változás a keretben

Farsang Kupa – Február 2-ig lehet nevezni
Farsangi Labdarúgó Kupa Gödöllőn, a műfüves sportcentrumban, sátor alatt. Február
6-án vasárnap, a Táncsics Mihály úti műfüves pályán megrendezésre kerülő férfi felnőtt
kispályás labdarúgó kupára
az első 30 csapat nevezését
fogadják a szervezők.
Nevezési határidő: 2011.02.02.
Nevezési díj: 20.000 Ft/csapat
- A pályán egyszerre: 5+1 játékos
szerepelhet
- Nevezhető játékosok száma: 15

1:3 (–16, –21, 23, –16)
Extraliga, nők, középszakasz, az 14. helyért, 4. forduló
TEVA-Gödöllői RC – NRK-Nyíregyháza 3:0 (9, 20, 13)

demelten arattak magabiztos győzelmet. A kettős siker azt is jelenti, hogy Következik:
ha nagy malőrt nem követnek el a mi- Extraliga, nők, középszakasz, az 1eink, akkor a középszakasz második 4. helyért, 6. forduló
helyéről várhatják majd a bajnokság Február 6. vasárnap 18 óra, egyetemi sportcsarnok: Gödöllő – BSE
folytatását.
-ttDeme Gábor így értékelte a kettős
sikert: Az első meccsen a küzdeni
akarásunk hozta meg
a sikert, így egy kicsit féltem ettől a találkozótól, mivel ez
az NRK legyőzte a
BSE-t, és majdnem a
Vasast is. Szerencsére nyerni tudtunk.
Extraliga, nők, középszakasz, az 1-4.
helyért, 3. forduló
Széles Petra ponterős
NRK-Nyíregyháza – játékkal (két meccs: 27
TEVA-Gödöllői RC pont) segítette csapatát

Kispályás foci – 40 év felettiek tornája

A GEAC győzelmével zárult
az idei, 40 év felettiek kispályás labdarúgó tornája.
Az egyetemi csarnokban megrendezésre kerülő focikupára 8 csapat
nevezett és az egész napos küzdelemsorozat végén a már említett
GEAC, valamint a Gödöllő Old
Boys jutott el a fináléig. Itt egy
gól döntött, az „egyetemisták” javára, így Ők örülhettek a tornagyőzelemnek. Az Old Boys mögött, a harmadik helyen a BF Vill
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Sport

most azonban több hónapig itthon van,
csak áprilisban utazik vissza, így eleget
tud tenni a meghívásnak.
„Ez lesz az első ilyen bemutató jellegű
edzésem, ami fiatal korom miatt így is
nagy megtiszteltetés. Ebben valószínűleg szerepet játszik, hogy kíváncsiak mit
tanultam a tengerentúlon, hiszen tudják,
hogy a világ egyik legjobb edzője,
Katie Monahan-Prudent a trénerem”
– mondta Henri.
Az idén 21. életévét betöltő lovas úgy
tudja, a tanulni vágyók csoportokra lesz-

A részleteket és a sorsolást a
www.sevo.hu honlapunkon folyamatosan nyomon követhetitek!
Bővebb információ, nevezés:
Tokai Norbert/ +36-70/60-44-393
tokain@freemail.hu

A Gödöllői Bikák csapata a bajnoki felkészülés közepénél
tart, legalább is, ami a tavaszi
folytatást érinti. Baranyai Pál
együttese az első helyről várja
az NB II. keleti csoportjának
második szakaszát és minden
bizonnyal nagy csaták várnak a
csapatra a tavasszal.
Az első erőpróba mégsem a bajnokságban, hanem a kupában lesz. Az
NB I-es bajnokság címvédője és jelenlegi listavezetője ellen lép pályára
idegenben február 2-án majd a Gödöllő. Az első meccs végeredménye
4–2 lett a győrieknek, így az esélyesebb csapat mindenképpen a vendéglátó lesz, de minden bizonnyal izgalmas kupacsatát vív majd egymással a
két csapat.

A játékoskeretben apró változások
történtek. Riscutia Ákos, Száraz
Szabolcs és Kovacsics Károly távozott, míg az érkezők oldalán ketten
vannak. Gerhát Vikor a Kartali Futsal Clubtól, míg Bogdán Szabolcs
személyében egy Maglódon nagypályázó fiatal játékos érkezett a keretbe.
Baranyai Pált kérdeztük, hogy mit
vár a tavasztól és a kupavisszavágótól: Remélem, hogy jobb lesz a játékunk a tavasz folyamán, mint volt
ősszel és bízom abba, hogy bajnokok
leszünk. Nagyon szeretnénk, ha Gödöllő ismét visszakerülne az élvonalbeli futsal vérkeringésébe. A kupában
tisztes helytállást remélek Győrben.
Természetesen nem megyünk feltartott kézzel a meccsre és mindent megteszünk majd a továbbjutásért.
-lt-

TOBORZÓ!

Focizz velünk – Tagtoborzó a Bikáknál
nek osztva. Így a kezdőknek megmutathatja, milyen a helyes alapülés, míg a tapasztaltabbaknak apró finomításokban
segít majd. „Amikor Amerikába költöztem, nekem se volt jó az alapülésem,
nem volt kiforrott. Azóta azonban megtanultam sok mindent, ezt igyekszem átadni a tanulni vágyóknak” – mondta
Henri, aki hozzátette, roppant örült a
felkérésnek.

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-16
éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Versenyző és
nem versenyző korcsoportjainknak kimagasló szakmai munkát,
versenyzési lehetőséget, az egyesület bázisául szolgáló Táncsics Mihály
úti sporttelepen kulturált körülményeket, valamint partnerkapcsolataink
révén előrelépést biztosítunk. Focizz velünk és legyél részese annak a
miliőnek, amit már több száz gyerek megtapasztalhatott és nap, mint nap
újra átél. Érdeklődni, valamint jelentkezni a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!

(forrás: molcsapat-lovaglas.blog.hu)

Téli Margita 40/20/12/6 gyalogos teljesítménytúra

Diákolimpia – Teremfoci

Kettős Erkel siker
Véget értek a diákolimpiai küzdelmek a
II. és III. korcsoportosok számára teremfoci szakágban. Mindkét korcsoportban az Erkel csapata örülhetett az
első helynek, így a továbbjutásnak a
városi iskolák küzdelméből.
Végeredmények: II. korcsoport: 1.
Erkel F. Ált. Isk., 2. Szent I. Ált. Isk., 3.
Petőfi S. Ált. Isk., 4. Hajós A. Ált. Isk.,
5. Damjanich J. Ált. Isk.; III. korcsoport: 1. Erkel, 2. Hajós, 3. Szt. Imre, 4.
Damjanich, 5. Premontrei, 6. Petőfi -li-

Rendezvény időpontja: 2011.02.12.
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Ált. Isk.
Rajt nyitva tartása: 7-9 óráig
Cél nyitva tartása: 19 óráig
Szállás lehetőség a rajtnál, előzetes bejelentkezés alapján. Csomagmegőrzés
a rajtban biztosított.
Ellátás túra közben: nápolyi, csoki,
meleg tea /célban: zsíros kenyér, lekváros kenyér, meleg tea
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 40/20 távokon 800

Ft/fő;12/6 távokon 400 Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény
40/20 távokon 200 Ft/fő;12/6 távokon
100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turistatérképe
További információ kérhető az alábbi
telefonszámokon: 06-30/209-2828,
06-30/609-8729, 06-20/341-7063
A rendezvény a Margita Kupa 1. fordulója!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Gödöllő,
Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)

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

GYÁSZJELENTÉS
* Megtört szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, nagybáty, sógor, rokon és barát
BALATONI JÁNOS építész
2011
január
18.-án,
életének 81. évében itt
hagyott bennünket. Drága
szerettünket 2011. január
31.-én 13 órakor kísérjük
nagy útjára a gödöllői
temetőben. „Egy volt közös,
szent vigaszunk A lélek él,
találkozunk!”

INGATLAN
* Őrbottyán külterületén
lótartásra
és
lakóház
építésére alkalmas 2 Ha
földterület
eladó.
850
Ft/nm2. tel.:70/7015617
*
Eladó
Gödöllő,
Kör
utcában 2. emeleti, 63 nmes alapterületű, erkélyes,
korszerűsített,
alacsony
rezsiköltségű,
egyedi
fűtésű lakás. Új, hőszigetelt
külső nyílászárók, fa belső
nyílászárók
és
borovi
fenyőből készült beépített
szekrények. Korszerű háztartási
gépek
számára
megfelelően felújított elektromos hálózat. Iá.: 15,1
mFt. Tel: 30/411-4698 (napközben 9-18 óra között)
*
Szabadka
u.-ban
I.
emeleti, erkélyes, 2szobás,
jó állapotú lakás eladó. I.ár:
11,2MFt 20-772-2429

Gödöllői Szolgálat
* Gödöllőn eladó áron alul
családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos
terasz,
gondozott,
parkosított
udvar,
kút,
hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös,
új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20420-6243 (egész nap).
* Saját ker trésszel és
autóbeállóval rendelkező
alacsony rezsijű, ötletes
belső kialakítású, nagy
teraszos világos 4 4nm-es
nappali +szoba padlófűtéses
lakás
eladó.
Tömegközlekedés 2percre.
Iá:12,5MFt
20-7722428
www.godolloihaz.hu
* János utcában 59m2-es 2
szobás,
erkélyes,
jó
állapotú konvektoros lakás
eladó. Iár: 10,9MFt 207722428
* Kertvárosban, 620 nm-es
ősfás telken 2 szobás családi ház eladó 13.5 MFT (20)
804-2102
* Szada központjában új
építésű 3szobás családi ház
kulcsrakészen eladó! Iá.:
21,9MFt (20) 944-7025
*
AKCIÓ!
Belvárosban
3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, teraszos, mediterrán
stílusú újépítésű gyönyörű
ikerház 200nm-es saját
telekkel eladó. Kulcsrakész
ár:20MFt,
320nm-es
telekkel rendelkező ikerház
22MFt , 20-772-2429
* Központban két szobás
lakás 8.5 M Ft-ért eladó 20804-2102
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* Kiváló áron, Ambrus
közben
1+2
félszobás
55nm-es
tágas,
jó
beosztású lakás eladó. Iár:
9,9MFt
20-772-2429
www.godolloihaz.hu
* Nagyfenyvesben 3szoba
+nappalis, étkezős felújított
cirkós ház eladó szuper
áron költözés miatt. Iár:
19MFt 20-772-2429
* Új építésű 1+2 félszobás
lakások ker trésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,9 MFt-tól 20-8042102
* Sürgősen eladó Nagy fenyvesben 3 szobás ikerház Iár:16,5MFt 20-8042102
* Eladó Gödöllőn, tégla
építésű, cirkós, jó állapotú
2szobás, 53nm-es lakás a
Kazinczy kr t. Iár:9,5 MFt
20-8042102
* Kertvárosban panorámás
110nm-es családi ház eladó
26,5MFt 20-9447025
* Fenyvesi részen építési
telkek eladók 11,5MFt és
14MFt 20-9447025
* Eladó panorámás széles
1900m2 építési telek 30%
beépíthetőséggel Gödöllőn.
Iá.:14,9MFt 20-9447025
* Új építésű társasházban,
nappali +2 szobás lakás
Gödöllő
központjában
16,4MFt
Ugyanitt egyedi
penthouse lakás 16,7MFt.
Lakások
300.000Ft/m2
alatt 20-9447025

* Gödöllőn a Kertvárosban
3 éve épült, 140 m2-es, nappali + 3 szobás, színvonalas
külső és belső kialakítású
kétszintes
ikerház-fél
garázzsal (+ mosókonyha,
gardrób, gépesített konyha,
klíma), parkosított telekkel,
díszkerttel. Iá: 35 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 600
nm-es
telken,
100
nm
alapterületű, 2 + fél szobás,
belül részben felújított családi
ház,
pincével,
melléképülettel, garázzsal. Iá:
20,5
mFt.
FŐNIX
Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
* ÁRON ALUL eladó Királytelepen
1063
nm-es
telken épült, jó állapotú 85
m2-es családi ház. 2 + fél
szoba,
konyha,
kamra,
tágas fürdőszoba wc-vel,
közlekedő. Iá: 17,5 mFt.
FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban
110 nm alapterületű, 3
szobás, nagyon jó állapotban lévő családi ház, 100
m2-es szuterénnel, mely
vállalkozás kialakítására is
alkalmas (víz, villany, ipari
áram bevezetve) 540 nm-es
örökzöldekkel
beültetett
telekkel. Iá: 24,5 mFt. Érd:
28/411-086
vagy
0620/9194-870

* János u.ban 1,5 szobás
II.emeleti lakás 9,5MFt 20772-2429

*
Gödöllői,
belterületi
építési
telek ,
21m
utcafronttal,
15%beépíthetőséggel,
8.8MFt-ér t
eladó! 20-539-1988

* Szőlő u.-ban, 69 nm-es, 3
szobás, extra tágas erkélyes, műanyag nyílászárós
lakás eladó. Iár: 12,9MFt
20-804-2102

* Gödöllőn, Ker tvárosban
felújítandó családi ház ,
600m2-es telken, telekárban eladó! Iár:13.4MFt 20539-1988

* Árcsökkenés! Garázsösszekötéses ikerház emelt
szintű
szerkezet
kész
állapotban 17MFt 93nm
nappali
+3szoba
207722428

* Gödöllő központjában,
felújított 4.em-i lakás, új
nyílászárókkal
eladó!
Iár:10.9MFt 20-539-1988

* Gödöllőn 2001-ben épült,
4 lakásos társasházban,
nappali + 4 szobás, színvonalas kialakítású, extrákkal
felszerelt, 160 m2-es kétszintes
lakás,
parkosított
telekkel. Iá: 26,9 mFt. Érd:
28/411-086
vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban
eladó 60 m2-es, 2 szobás
felújított házrész 370 m2-es
telekrésszel. Iá: 13,9 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Szt. János
utcában,
téglaépítésű
háztömbben, egyedi fűtésű,
2+fél szobás, 1. emeleti erkélyes lakás. Iá: 14,5 mFt. Érd.:
28/411-086; 20/919-4870

* Palotaker ten 1 szobás,
felújított lakás, alacsony
rezsivel 7,2MFt 20-8042102
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* Gödöllőn Palotakerten 63
nm-es, felújított, 1+2xfél
szobássá
átalakított.
2.
emeleti lakás 10 mFt ir.
áron és 63 nm-es, 2 szobás
lakás 9,8 mFt ir. áron eladó.
FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János uban 2. emeleti 2 szobás
egyedi fűtésű lakás eladó.
Iá: 10,9 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086
vagy
+3620/9194-870
*
Gödöllőn
központhoz
közel, 55 m2-es, 2 szobás,
egyedi fűtésű 3. emeleti,
erkélyes lakás 11,2 mFt ir.
áron eladó. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086
vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn teljesen felújított,
mfsz-i, 62 nm-es, 2 szobás
erkélyes lakás 10,9 mFt ir.
áron és 37 nm-es, fsz-i 1
szobás lakás 6,9 mFt ir.áron
eladó. FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn Kertvárosban
500
m2-es
parkosított,
panorámás telken eladó
110 m2 lakóterű, nappali +
2
szobás
szinteltolásos
családi ház kertkapcsolatos
terasszal. Iá: 26,5 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086;
20/9194-870
*
Gödöllőn
aszfaltozott
utcában, 1284 nm-es, belterületi építési telek (20 mes utcafront). Csatorna a
telken belül, víz, villany, gáz
az utcában. Iá: 16,5 mFt.
FŐNIX
INGATLANIRODA,
Érd:
28/411-086
vagy
20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban
2007-ben
teljes
körűen
felújított családi ház, déli
fekvésű tágas terasszal. (új
tető, burkolatok, nyílászárók,
víz,
gáz,
villanyvezetékek). 2 szoba, nappali-konyha-étkező, fürdőszoba wc-vel. A telek 650
m2-es, parkosított. Iá: 27,5
mFt. FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1376 és 1433 m2-es
összközműves
építési
telkek eladók. Iá: 14 és 15
mFt. Tel.: 06-20-919-4870
* Bagon 669 nm-es telken,
120
nm
alapterületű
3
szobás, teljesen felújított
családi ház pincével, garázzsal, terasszal. (Riasztó, elektromos kapu, új elektromos
és vízvezetékek). Iá: 19,5 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Szadán 761 nm-es telken,
jelenleg építés alatt lévő,
120 nm alapterületű, nappali + 3 szobás földszintes
családi ház KEDVEZŐ ÁRON
eladó. Iá: 20,9 mFt (burkolatok árát nem tartalmazza). FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
* Veresegyházon tó közelében, csendes környéken,
1996-ban épült, 130 m2
lakóterű, 2 szintes családi
ház. Nappali+2 szobával, 2
gardróbszobával, különálló
garázzsal. Iá: 25 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben, 2
generáció részére is alkalmas, 2 külön bejáratú, (2
és 3 szobás) lakrészből álló
kétszintes családi ház. A
házhoz 3 garázs tartozik. A
lakások külön mérőórákkal
ellátottak. Iá: 29,9 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély park
közelében 180 nm-es, teljesen felújított, igényes belső
kialakítású
családi
ház,
1000 nm-es telekkel. Nappali,
3
szoba,
konyhaétkező, 2 fürdőszoba wc-vel,
2 beállásos garázs, nagy
terasz, beépíthető tetőtér.
Iá: 43 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Eladó Szt. István téren 2.
emeleti,
56
nm-es,
2
szobás, erkélyes, felújított
lakás. Ár: 11,8 MFt. Érd:
30/355-8020

* Gödöllőn a Remsey krt-on
ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár
orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 15,5 mFt (zárt
udvari gk. beállóval). Érd.:
28/411-086; 20/919-4870
* A nagy érdeklődésre való
tekintettel kissé emelt árral
(32 MFt), de még eladó 110
nm-es családi ház 877nmes telken. Gödöllő, Veres
Péter u. 18. Tel: 30/9528228 Pál
* 2 és fél szobás, hálófülkés, tetőtéri, Fácán sori
lakás panorámával, garázs
vásárlási lehetőséggel eladó. Iár: 19,5 MFt. Beépített
konyha,
fürdőszoba,
gardrób. Érd: 20-320-4023
* GÖDÖLLŐN a belvároshoz
közel új építésű 5 szobás,
dupla komfortos, garázsos,
igényes ikerházfél saját
kerttel eladó. Iár: 29,9M Ft
Érd: 06-30-500-2432
* 30millió +15millió =40millió? Áron alul most megveheti a házat hozzátartozó
telekkel, ami megosztható és
640nm! Amerikai konyhás,
4szobás,
2fürdőszobás,
gázfűtéses, egyedi kivitelezésű, alápincézett családi
ház nagy garázzsal, 2autóbejáróval, nyugodt környezetben, Gödöllőn eladó. Érd:
20/9165-460 (10-20-ig)
* Gödöllőn a Kör utcában
eladó 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros, 69nm-es,
téglaépítésű, 2.em. lakás
beépített bútorokkal, konyhai gépekkel. Iár: 15MFt.
30-483-3022, 30-384-2587
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* Gödöllőn, a Királytelepen
szép környezetben 215 nmes, 5 szobás családi ház –a
szuterén 2 kocsi beállására
alkalmas +szauna, vizesblokk- eladó. Tel: 06-209258-912
* VERSEGEN parasztház
eladó. Buszmegálló, bolt,
or vosi rendelő, pos ta a
közelben.
Iár:
2,8MFt.
Szintén Versegen építési
telek eladó, rajta faház.
Aszfaltozott
utca.
Iár:
2,25MFt Érd: 30/246-0111,
20/582-8278
* Gödöllőn zöld övezetben
igényesen felújított 59 nmes lakás (2 szoba összkomfor t) eladó. Ir.ár: 15millió
Ft. Érd: 0620-263-0045
* Eladó Blahán a Diófa
utcában 1335nm-es, 10m
széles zárt kert, rajta 20 nm
alapterületű alápincézett
faházzal. Víz , villany van.
Iár: 4,85 MFt Érd: 06-30630-1410
* Gödöllő központjában 2,5
szobás erkélyes lakás kedvező áron eladó. Tel: 06-70312-5844
*
XVI.ker.
közelében,
Kis tarcsán
csendes
utcában, kiváló közlekedésnél nappali +3félszobás
ikerházfél eladó. Garázs,
játszótér, DNY-i fekvés.
É r d : 2 0 / 4 7 6 - 8 6 7 9 .
www.r6.hu/haz
* Új építésű ikerházi lakások rendkívül kedvező áron
leköthetők Gödöllő egyik
legelegánsabb övezetében,
melyekhez garázs és kert is
tar tozik . Tágas utcafront,
szép ligetes környezetben.
A belső terek a megrendelő
igényeihez alakíthatók . A
földszint és tetőtér össz
hasznos lakótere 81nm.
Ár:20,99MFt/ház. Tel: 06309404-997
* Eladó Szt. János utcai
földszinti teljesen felújított
1,5 szobás lakás (tégla),
tárolóval. Iár: 9,5 M Ft. Érd:
06-20-3289-666
* Összkomfortos 100 nm-es
családi ház eladó vagy
kiadó a Komáromi utcában.
Iár: 18 Mf t vagy 50.000,-Ft
+rezsi +kaució. Tel: 20/9427-389
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* LAKÁST, HÁZAT VÁSÁROLNA? Lakását, házát felújítaná,
korszerűsítené?
Használja ki az állami támogatás előnyét! Bővebb információért hívjon: 70-9388-113
* Társasházban komfor tos
kislakás alacsony áron,
beköltözhetően tulajdonostól eladó. Központi, de
csendes részen. Érd: 06-013677-368

ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllőn a Kastély mögötti részen 3 szobás (+
egyterű tetőtér) családi ház
fűtött garázzsal, szuterénnel, garázzsal KIADÓ 90
eFt+reszi bérleti díj. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben
4 lakásos társasházban földszinti, 120 m2 alapterületű, nappali + 2 szobás, újszerű állapotú lakás, teremgarázzsal.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
* Gödöllőn 57 nm-es családi
ház ,
24
nm-es
fedett
terasszal 300 nöl telken
sürgősen
ELADÓ
vagy
HOSSZÚTÁVRA
KIADÓ.
Csere is érdekel. Tel: 06-20461-0405, 06-20-385-2699
* Gödöllőn, a Királytelepen
100
nm-es
3
szoba
összkomfortos, bútorozott,
hőszigetelt ker tes családi
ház kiadó. 2 havi kaució, ár
megegyezés szerint! Tel:
06-20-3168-524
*
Gödöllő
Munkácsy
utcában 6 lakásos társasházban kiadó 1 szobás
berendezett,
felújított
lakás, kaució szükséges.
Tel: 20/447-3391
* Szoba-konyhás, zuhanyzós, fa tüzelésű lakás
kiadó! Egy fő részére. U.itt:
GÁZTŰZHELY,
ÜS THÁZ
ELADÓ. Tel: 0630-609-8707
* Gödöllő központban két
és
félszobás,
részben
bútorozott lakás kiadó.
Téglaépület, I.em. kívül
hőszigetelt,
gázfűtés,
működő cserépkályha. Tel:
0620-9462-300
* Gödöllőn szoba fürdőszobával
kiadó.
Tel.:
20/9455-583.

* KIADÓ, eladó Kazinczy
körúton 3. em, 2 szoba
összkomfortos, konvektoros,
erkélyes, egyedi vízórás
lakás bútorozott konyhával.
50e +rezsi +2 havi kaució.
Tel: 20-578-6848
* Gödöllő Palotakerten 44
nm-es panellakás egyéni
fogyasztásmérőkkel felszerelve, bútorozottan vagy
anélkül hosszútávra kiadó.
Tel: 0620-9670-428
* Fiatal lány, 2 szobás
Kazinczy krt-i lakásba, nem
dohányzó
albérlőtársnőt
keres: 25.000,-Ft/hó +50%
rezsi +kéthavi kaució. Tel:
30/647-4460
* Gödöllőn, férfi részére
bútorozott szoba, konyha,
zuhanyzó reális áron kiadó.
Kaució nincs. Érd: 20/221-6172
* 2 SZOBÁS LAKÁS, kiadó
hosszútávra
Gödöllő
belvárosában,
alacsony
rezsi. Tel.: 20/9390797.
* Egyetem közelében, a
Fenyvesben kiadó egy új
ház: 4szoba, nappali, konyha, étkező, garázs, tároló,
601nm telken. Tel: 0620975-2243
* Gödöllő központjában 2,5
szobás
erkélyes
lakás
kiadó. Tel: 06-20-9437-482
* Palotaker ten 58 nm-es,
1,5 szobás, egyedi fogyasztásmérős lakás hosszútávra
kiadó. Ir.ár: 55.000Ft + rezsi
+kaució. Érd: 20-367-9191
* Gödöllőn különálló, konvektoros kertes ház bútorozottan kiadó: 2szoba, felszerelt konyha, fürdőszoba,
WC, külön kertrész, kábeltévé, internet, saját mérőórák. 60EFt+alacsony rezsi.
(Tesco 5perc.) 70-542-5509
* Gödöllőn a Szt. János utcában 2 szobás bútorozatlan albérlet kiadó. Tel:
20/966-5773
*
Présház
utcában,
buszmegállótól egy percre,
családi
házban,
tágas
terekkel
rendelkező,
jó
elosztású, teljesen felszerelt
lakrészben,
csendes,
verőfényes, teraszos, hangulatos szoba kiadó. Internet,
pince, műhely. 20-240-4635
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
LAKÁSOK:
*A Kossuth L. utcában 6 lakásos társasházban, 1. emeleti, nappali+2
szobás, tetőtérbeépítéses, 70 nm-es,
újszerű, klimatizált lakás zárt, udvari
kocsibeállóval eladó. Iár: 22,9 mFt.
*Az új Fenyvesben 1+3 fél szobás, 85
nm-es, 2002-ben épült, igényes ikerházi
lakás konyhabútorral, beépíthető tetőtérrel, két terasszal eladó. Iá: 27 mFt.
*A Palotakertben 67 nm-es, 2+1 fél
szobás, 3 emeleti, jó elrendezésű
erkélyes lakás (kulturált lépcsőházban) eladó. Irányár: 12,4 mFt.
*A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás, erkélyes, felújított, egyedi fűtésű lakás áron
alul, sürgősen eladó. Iár: 13,9 mFt.
*A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 2. emeleti, polgári lakás
hatalmas, osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 19 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*BUDAPESTEN, a 17. kerületben,
kellemes kertvárosi környezetben
stílusosan felújított 360 nm-es, szinteltolásos, nappali+5 szobás ikerházfél 360 nm-es telken kerti
medencével, téli kerttel eladó vagy
bérbeadó. Irányár: 68 mFt.
*ASZÓDON, nappali+2 szobás, amerikai konyhás, 2005-ben épült, 130 nmes családi ház 1080 nm-es, parkosított
telken, szép környezetben eladó vagy
gödöllői telekre, házra cserélhető
értékegyeztetéssel. Iár: 31,2 mFt.
*KARTALON, 4 éve felújított 110 nmes, 3 szobás családi ház 1655 nm-es
művelt kerttel, melléképületekkel,
ólakkal eladó vagy gödöllői kis családi házra, ikerházi lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Irányár: 17 mFt.
*VERESEGYHÁZON 240 nm-es, nappali+ 4 szobás tóparti ház gyönyörű
panorámával 2480 nm-es parkosított
kertben úszómedencével, teniszpályával, kerti tóval eladó. Panziónak, nyaralónak is kiválóan alkalmas. Iá.:77 mFt
*VALKÓN, erdővel övezett panorámás dombtetőn 1417 nm-es telken 225
nm-es új építésű, szerkezetkész családi ház áron alul eladó. Iár: 14,9 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN, 980 nm-es
panorámás üdülőtelken 45 nm-es,
nappali+2 fél szobás téliesített
nyaraló parkosított kertben fürdőmedencével eladó. Csereként budapesti
lakást beszámítanak. Iár: 20 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, közel a központhoz, 715 nm-es parkosított telken
360 nm-es, szinteltolásos nappali+3
szobás családi ház (garázzsal,
borospincével,
mosókonyhával,
kondi szobával, hatalmas fedett
medencével) eladó. Iá.: 55 mFt.
*A Kertvárosban nappali+2 szobás, 95
nm-es családi ház, 40 nm-es különálló
házzal, fedett autóbeállóval, melléképülettel, ásott kúttal1120 nm-es
telken eladó. Két generáció számára is
kiválóan alkalmas. Iár: 26,5 mFt.
*Az Antal-hegyen, körpanorámás,
800 nm-es telken 2009-ben épült 238
nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás, ízléses, kiváló minőségű
családi ház eladó. Iá.: 70 mFt.
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* Gödöllő városközpontban
42 nm-es lakás irodának is
alkalmas, saját parkolóval,
egyedi fűtéssel hosszútávra
kiadó. 2 havi kaució. Tel.
0620-3303-396
* Konkrét keresőink részére: kiadó 800m2 körüli
csarnokot, szerkezetkész új
építésű családi házat, több
kiadó 2 -3 szobás lakást és
nappali + 6 szobás kiadó
luxus családi házat 500eFtig Gödöllőn és környékén
www.godolloihaz.hu
(20)
944-7025
* Gödöllő kertvárosában 3
szobás felújított családi ház
kiadó. 80eFt/Hó 20-5391988
* Gödöllő, Kossuth L. u.-ban
nappali +3szoba, amerikai
konyhás
2fürdőszobás,
cirkós,
teraszos
lakás
kiadó! Iá.: 110.000Ft+rezsi
+36 20 772 2429
* Kiadó! Gödöllő ker tvárosában három szobás,
bútorozott
jó
állapotú
családi ház kiadó! 80ef t/két
havi kaució! 20-539-1988
* Kastély mögötti területen
90 nm-es különbejáratos
házrész, valamint a Kossuth
utcában 120nm-es lakás
kiadó. 20/9325-415

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllőn (Táncsics utcában),
forgalmas
helyen,
élelmiszer-csemege üzletként működő üzlethelyiség
kiadó. Tel: 20-9194-870
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*
GÖDÖLLŐ
BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)!
Irodának
és
fodrászatnak is alkalmas.
Érd: 30/231-7508
* Petőfi téren 25 nm-es
üzlethelyiség kiadó! Tel: 0620-480-7698
* ÜZLETHELYISÉG ELADÓ
BÉRLŐVEL
EGYÜTT
A
KÖZPONTBAN. (75 nm) 28
MFt. Tel: +3630-7033-478
*
REMSEY
KÖRÚTI
M É L Y G A R Á Z S B A N
GARÁZSBEÁLLÓ
KIADÓ.
Érd: 0630-201-7329
* Gödöllőn, Dózsa György
úton (Pos tánál) 43 nm-es
utcafronti
üzlethelyiség
kiadó. Tel: 20/913-9769
*
RAK TÁRAK,
IRODÁK
KIADÓK
GÖDÖLLŐN
A
REPÜLŐTÉRI ÚTON. Tel: 0630-9-519-566

* Gödöllő belvárosában a
Tűztorony mellett belső
udvari, 72 nm-es üzlethelyiség kiadó. 20/9833-338

ÁLLÁS
*
Kisegítő
konyhalányt
keresünk
a
Lavalette
Étterembe,
cukrászati
ismeretek
előfeltétel.
Tel.:28/430-030,
30/4345350, 20/315-0951
* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ
gödöllői szervizébe
kollégákat keres az alábbi
munkakörök
betöltésére:
autószerelő,
autóvillamossági szerelő, karosszéria
lakatos. Gödöllő és közvetlen
vonzáskörzetéből.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal: opelgaal@vnet.hu,
2100 Gödöllő, Rét u. 18.

vállalkozói jogviszonyban. Karrier lehetôség,
versenyképes jövedelem, kötetlen munkaidô.

További információ: tamas.csuka@citi.com

* VILLAMOSSÁGI SZERELŐT
KERESÜNK. Gödöllői, mezőgazdasági automatizálással
foglalkozó cég munkatársat
keres állattartó technológiák
villamossági
szerelésére,
szervizelésére
hazai
és
külföldi
projektekhez.
A
munka esetenként tartós
távollétet igényelhet. Feltételek: vezérléstechnikai és
villamos ismeretek, kommunikációképesség angol nyelven, jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz
leadásával
várjuk
a
caliper@caliper.hu
címre.
Bővebb információ: 28/510-985
* Megbízható óvodai dolgozó mellékállásként takarítás t és hétvégi gyermekfelügyeletet
vállal.
Tel:
30/411-0018

* Gödöllői autószalon hitel
és biztosítási ügyintézést,
számlázást,
pénztárkezelést tudó értékesítő munkatársnőt keres! A fényképes
önéletrajzokat várjuk: info@
chevroletkatona.hu

* Kiadó iroda Gödöllőn a
Szőlő utcai irodaházban,
104 nm, első emeleti,
utcafrontos,
klimatizált,
igényes. Érd: H-P 8-18-ig 0628-430-209

* Tíz éve jól működő, Táncsics
Mihály úti fodrász szalonunkba keresünk férfi-női fodrászt.
Jelentkezni a 20 9194-870-es
telefonszámon lehet.
* Jól képzett MASSZŐR hölgyet, GYÓGYPEDIKŰRÖS T,
MANIKŰRÖS T
keresek
vendégkörrel, igényes szalonba. Tel: 0620-260-8636

* Gödöllőn üzlethelység,
raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

* Eladó Gödöllőn a Szent
Imre
házhoz
tar tozó,
legszélső, önálló GARÁZS
vízzel, villannyal. Érd: 0630326-5435
* Eladó 35-55m2 körüli
üzlethelységet keresek a
központban. 20-944-7025

* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

* Gödöllőn 80m2 és egy
104m2-es iroda kiadó! 20539-1988

* Petőfi téren utcafronti 110
nm-es
üzlet
kiadó.
Egyharmad
/kétharmad
arányban osztható. Tel: 0670-4343-499

* Városközpontban 28nmes
üzlethelyiség
kiadó,
alacsony
rezsivel
120.000Ft/hó+2havi kaució. 06-20-9447025

* Kötetlen munkaidőbe, irodai munkatársakat keresünk fő- és mellékállásba,
kitar tó,
dolgozni
akaró
hölgy vagy úr személyében.
Iskolai végzettség nem
szükséges,
cégünk
a
betanítást, átképzést is biztosítja. Érdeklődni minden
nap 8 órától az alábbi telefonszámokon lehetséges:
+ 3 6 / 2 0 / 9 7 6 3 2 3 6 ,
+36/20/3352932

* Gödöllőn a Remsey krt-on
ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár
orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 15,5 mFt (zárt
udvari gk. beállóval). Érd.:
28/411-086; 20/919-4870

keres a direkt értékesítési csapatába

LAKOSSÁGI FIÓKHÁLÓZAT
KÉPVISELÔKET

* Gödöllőn a Szabadság tér
20. szám alatt tetőtéri
üzlethelyiség/ iroda kiadó.
50 nm, 60.000,-Ft/hó. Érd:
0630-240-4075
* Gödöllő, János u.1-ben
17nm alapterületű helyiség
kiadó. Frissen felújított.
Irodának (igény szerint,
bútorokkal
berendezve)
vagy üzlethelyiségnek alkalmas. Külön mért víz, áram
van. 25.000,-Ft/hó. Érd:
06/30/2027828

A Citibank Europe Plc Magyarországi
Fióktelepe

* Magyarország legnagyobb
ingatlanközvetítő hálózata
– a Duna House – gödöllői
irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan ér tékesítő
munkatársakat keres. Érd:
06-30-866-3421,
karsai.
orsolya@dh.hu
* Gödöllői telephelyű gyermekruhagyártó vállalkozás,
jogosítvánnyal, gépkocsival
rendelkező
országos
területi képviselőt keres.
Fényképes
önéletrajzot
várunk:
green_apple@
vnet.hu Tel: 70/257-4919
* Az Isz-Trió Bt gödöllői Klub
Katlan vendéglátó egységébe
szakképzett hölgy munkatársat
keres
pultos-eladó
munkakörbe,
többnyire
éjszakai nyitva tartás mellett.
Jelentkezni lehet: Laukó
Renáta 30-984-3059
* Iratrendezés t, adatrögzítés t
vállalok .
Pontos,
precíz munka, vállalkozói
igazolvánnyal rendelkezem.
(Pénzügyi területen dolgozom.) Tel: 70/4030-732
* 5 fő munkatársat keresünk új Internetes technológia
bevezetésére.
Azonnali
kifizetés.
Tel:
30/3432-568
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* Könyvelés, bérszámfejtés,
egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft.
Tel.: 430-341, 30/211-9388.

* Sörözőbe keresünk fiatal,
agilis pultos lányt Pomáz,
Szentendre,
Csobánka
környékéről.
Fényképes,
szakmai önéletrajz szükséges. Tel: 0670-333-8536,
e-mail:
femasys temkf t@
freemail.hu
*
Fejlesztőpedagógus
LOGOPÉDUS munkatársát
keresi közös vállalkozásra.
Tel: 0630-328-5625
* Gödöllő belvárosában
lévő szépségszalon (Szt.
Imre u.10. R&R Haj és Test)
keres munkájára igényes
FODRÁSZT.
Érd:
06-203304-266 Brazda Réka
*
Gödöllői
fodrászatba
váltótársat
keresünk
szerződéssel (nem alkalmazotti
jogviszony).
Tel:
+3630-210-6474,
e-mail:
linda.szasz@gmail.com,
www.prostylestudio.uw.hu
* Gödöllői munkahelyre
eladó-pénztáros
munkakörbe azonnali kezdéssel
kolléganőt keresünk . Tel:
20-9417-637

SZOLGÁLTATÁS

* ÚJ ÉV, ÚJ LEHETŐSÉG az
Ön egészsége és szépsége
érdekében! Télen a bundás
csizmák, a fedett cipők
bizonyára az Ön lábát is
megsínylették, a lábápolás
pedig a jó megjelenés
részét képezi! Ha szeretné
üdévé és széppé varázsoltatni azt, hívjon bizalommal: +36-30-851-8763
* GYÓGY TORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában!
Gerincferdülés, tartáshibák
kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak
kezelése, műtét utáni rehabilitáció. 06 70/701-5617.
www.mobilgyogytornasz.hu

*
KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű
csomagolás,
bútorszerelés,
dobozok ,
fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlif t bérlési
lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-4828,
www.interiortrans.hu
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak . I.L.I. Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/556-2653,Email:info@ili.hu
*
BELSŐÉPÍTÉSZETI
–
LAKBERENDEZÉSI tervezés,
egyedi bútorok készítése,
exkluzív tapéták, burkolatok,
szalagfüggönyök. Gödöllő,
Kossuth L.u. 14. 30/2020045 www.andrasizsuzsa.hu
*
PILATES
TORNA
az
Isaszegi úton. Szeretettel
várunk családias hangulatú
kis
csopor tunkba,
ill.
egyéni foglalkozásra. Tel:
+36-70-414-1629
* Figyelem! Víz, gáz, közp.
fűtésszerelés, légtechnikai
és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +3630-202-0050
* CSERÉPKÁLYHA , KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmes ter.hu
Tel: +36-20-5231-094
* Számítógépes problémája
van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is!
Tel: +36-30-333-9201
* KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent
Is tván tér 5. Tel: 28/407122, 06-30/508-1380
* FAIPARI MUNKÁK, bútorjavítás, bútorkészítés méretre, nyílászárók javítása.
Tel: 06-70-949-7007

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója
szabhat határt, s mi meg is írjuk Ön helyett!
További információ: 70/381-76-94
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* Gyógy pedikűr: tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés,
vas tag
gombás,
benőtt
köröm, szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. 28
év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi
József 06-20-532-7275
* TETŐSZERVIZ . Azonnali
hibaelhárítás,
tetőjavítás,
bádogozás. Tel: 70-949-7007
* Diplomás, regisztrált mérlegképes KÖNYVELŐ könyvelést vállal. Tel: 20-998-0411
*
Víz-,
gáz-,
központi
fűtésszerelés, csatornázás,
csatorna
bekötés,
régi
rendszerek ,
fürdőszobák
felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok
tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: +3620-9527-289, +36-28-476229
* Vállalunk hideg-meleg
burkolás t, viakolorozás t,
dr yvitozás t,
fes tésmázolás t, lakásfelújítás t,
g i p s z k a r t o n o z á s t ,
díszburkolás t garanciával.
Tel: 06-20-2374-370
*
LAKÁSSZERVIZ
SZERELÉS,
JAVÍTÁS.
Kapuk ,
ajtók ,
ablakok
javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás. Lamináltpadló
lerakás,
fürdőszobai javítások . Bútorok
összeszerelése.
–Ablaktisztítás:
üzletek ,
lakások .
Hóeltakarítás.
Tel:06-70/201-1292
*
SZOBAFES TÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel:
+36-20-4-359-650
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* Számlaképes FORDÍTÓ
anyanyelvi szintű nyelvismerettel pontos és szöveghű fordítást vállal angolból
magyarra, magyarról angolra
az
alábbi
szakterületeken: általános, gazdaság, üzlet, kereskedelem,
tudomány,
oktatás,
élelmiszeripar, természet,
stb. Ár:1,6.-Ft/karakter eredeti dokumentum alapján.
20/9859-391, brigittafalcsik@index.hu
* Mit ígér Önnek a 2011-es
esztendő? Pénzt? Munkát?
Egészséget?
Szerelmet?
Kérdezze a tarot kár tyát.
Bejelentkezés: 06-70-6341306
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakás t,
csiszolás t,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
+36-70-505-1177.
* Szobafes tés, mázolás,
tapétázás, külső színezés,
minden, ami fes tőmunka,
g a r a n c i á v a l .
Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-30386-4456
* Gödöllői Hibaelhárító
Szolgálat! Csapok , WCtar tályok javítása-cseréje,
csőtörés
javítása,
vízfűtésszerelés,
duguláselhárítás. Tóth László. Tel:
+36-30-9229-553.
*
Tetők
felújítása,
kivitelezése,
ácsmunkák
Tóth László. Tel: +36-309229-553.
* Szobafes tés, mázolás,
tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel: +3620-9133-165

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

OKTATÁS
*
NYELVTANFOLYAMRA
JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN
TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY
EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ,
HOGYNEM JÖSSZ MAJD KI
A
CSOPORTODDAL?
EZ
TÖBBÉ NEM PROBLÉMA!
MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI
NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI
ÉS
PÉNZVISSZAFIZETÉSI
GARANCIÁT
VÁLLALUNK!
HASZNÁLD KI EXTRA AJÁNLATUNKAT IS: IRATKOZZ BE
FEBRUÁR 1-IG BÁRMELY
CSOPORTOS
NYELVTANFOLYAMUNKRA ÉS A TELJES
TANKÖNYVCSOMAGOT
AJÁNDÉKBA
KAPOD!
EGYÉNI
ANGOL
NYELVÓRÁKAT,
PROFI
TANÁROKKAL MÁR 2300
FORINTÉRT
LEKÖTHETSZ!
EZEK
AZ
AJÁNLATAINK
KIZÁRÓLAG FEBRUÁR 1-IG
ÉRVÉNYES!
NÉZD
MEG
HONLAPUNKAT
ÉS
HÍVJ
MINKET
MOST!
STUDIO
ONLINE
NYELVISKOLA
ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA,
SPANYOL
ÉS
OROSZ
CSOPORTOS
ÉS
EGYÉNI
NYELVOKTATÁS.
FKNYSZ:
13-0920-04
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5.
A
VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN - TELEFON:
0620
216
62
40
WWW.STUDIOONLINE.HU

*
50
órás
középszintű
érettségire felkészítő tanfolyam indul középiskolásoknak. Kezdés: 2011. január 25.
és 2011. január 29. Időpont:
1.
minden
kedden
és
csütörtökön 16.00 - 17.30, 2.
minden szombaton 12.30 15.45 Részletfizetés lehetséges! Könyvet venni nem
kell egyik tanfolyam esetén
sem! Tel.: 30/932-4401
* TOP-TAN: Angol középfokú
nyelvvizsgára felkészítő felnőtt és középiskolás tanfolyamok. Középhaladó tanfolyam: csütörtök: de. 8.3010.45-ig, senior újrakezdő
tanfolyam délelőtt. Maximum
5 fős csoportok. Egyéni órák
délelőtt,
korrepetálás
1
órától. www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-22475-643.
* TOP-TAN: Ha gondja van
gyermekének a matematika, fizika, kémia tantárgyakkal
általános
vagy
középiskolában, magántanuló, vagy vizsgára készül,
hívjon bizalommal. Tanári
segítséggel
a
félévi
gyengébb jegy is javítható.
Hívjon: 30-908-4130
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA,
SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő
nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN ,
diplomás
tanárokkal felnőttek és
gyerekek részére egyaránt,
560 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola,
Gödöllő,
Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
2O/ 543-1775. Az I.L.I.
Gödöllő egyik legrégebbi és
legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák
Szakmai
Egyesülete
által
is
A JÁNLOTT
nyelviskola!
(Ny.sz:13-0295-04)

2011. január 26.
* BESZÉDCENTRIKUS ANGOL tanítás a hétfőtől szombatig reggel 9.00 - 17-00.
Kísérje figyelemmel folyamatosan induló tanfolyamokat
és akciós óráimat: englishlearning.hupont.hu,
tel.:
30/932-4401
* MENCELUS Oktatási Bt.
ANGOL, OROSZ , JAPÁN
nyelvoktatás,
anyanyelvi
tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező áron,
egyéni
és
csopor tos.
Általános, beszédcentrikus,
üzleti tanfolyamok. Bővebb
info:
06-70-219-3689
www.mencelus.com
* Beszédközpontú angol
nyelvoktatás
diplomás
magántanárral, barátságos
környezetben, de. és kora
du. órákban. Tel: 06-20-3332426, web: http://englishfor-you.hupont.hu
*
Tanulási
képességek
fejlesztése diákoknak és
felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI!
Amit
fejlesztünk:
emlékezetet,
figyelmet,
gondolkodást. Tel. +36-28415-998, +36-20-388-4953
*
TAI
CHI
tanfolyam
Gödöllőn, kezdőknek és
haladóknak ,
folyamatos
bekapcsolódási
lehetőséggel. Ha tenni szeretne
egészségéér t, várjuk! Érd:
06-20-544-8021
* Akvarellfestés az Árnika
Központban felnőtteknek
2011. február 1-től, 5 alkalommal keddenként 18:30tól. Téma: Föld, víz, levegő
– táj. Jelentkezés 2011.
január 27-ig, 20/5757-049,
2 8 / 4 1 5 - 6 5 0
info@aranyarnika.hu
További
információ:
www.aranyarnika.hu
* Biztos benne hogy gyermeke
felkészült
az
iskolára?
Tanulási
nehézségekkel küzd? Más
mint
a
többi?
Egyéni
fejlesztést vállalok 2-9 éves
korig.
Házhoz
megyek .
Fejlesztőpedagógus nagy
tapasztalattal! Tel: 06-70634-1306

Gödöllői Szolgálat
ADÁS~VÉTEL
* Eladó egy 6 személyes
teakfa
étkezőgarnitúra.
80x150-es asztal. Dió színű.
Ár: 210 ezer Ft. Tel.: 30/6199399.
*
Toprider
etetőszék,
almazöld,
kifogástalan
állapotban eladó. Ár: 10
ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.
* Stokke babakocsi zöld
színben
(fiúnak-lánynak
egyaránt
használható)
kifogástalan
állapotban
eladó
(www.stokke.com).
Ár: 150 ezer Ft. Tel.:
70/627-9233.
* Könyveket, könyvtárakat,
exlibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel:
+36-28-412-230

* Eladó TOYOTA HI-LUX D4D DOUBLE SR (2006 -8.hó)
3,6 MFt. Tel: 20-543-2332
* eladó PEUGEOT 206-s HDI
(2003. -7.hó) 850.000,-Ft
Tel: +3620-543-2332
* SKODA OK TAVIA 1.4,
2000.évj.
metál-szürke
140.000 km-rel, automata
ablakemelővel, vonóhoroggal, kiváló állapotban, rendszeresen szer vizelve 2.
tulajdonos tól eladó. iár
790E. Érd: 06-70-679-8606,
agnes.meszaros1@
gmail.com

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

* AKÁC ill. TÖLGY tüzifa
eladó. 2100,-Ft/q és 2.200,Ft/q gurigázva. Az ár tartalmazza a kiszállítást is! Tel:
0620-624-2730

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

* A legtökéletesebb állapotban
lévő,
kipolírozott,
páncéltőkés
HOFMANN&CZERNY PIANÍNÓ
eladó. Tel: 0670/508-8727

* TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA a
komoly kapcsolatra vágyóknak! Országos adatbázissal!
H. Boglárka 0620-504-9910
http://galgamente.ctk.hu

*
Jó
állapotban
lévő
gáztűzhely palackkal eladó
13.000,-Ft-ér t. Tel: 0620915-0341

* Kókán szőlő olcsón eladó
teljes
felszereléssel,
pincével, kisházzal. Tóth
József tanár Kossuth u. 65.
Tel: 06-29-428-572

* Eladó 25kg száraz ruha
mosására alkalmas 380-s
mosógép.
Rozsdamentes
dob.
Hidegvízzel
is
működik .
Zöldség
mosására
is
alkalmas.
Takarékos
üzemmód.
50.000,-Ft
gépkönyvvel.
Tel:0620-488-0584

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltésmérés,
szaktanácsadás.
Minőségi akkuk , kedvező
árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) +36-20-94-58-766, 0628-611-728

* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

* MÉZET közvetlenül a termelőtől,
a
Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, aranyvessző-,
ámor-, gesztenye-, repce
krém-, selyemfű-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 06-30-9891-721
* Ismételten várjuk régi és
új
vásárlóinkat
csányi
almáinkkal. Idared, piros
KR11, zöldalma: 80-200,-Ftig. Kapható: sütnivaló, vagy
léalma 50-60 Ft-ig. Tel:
28/411-298, 20/4359-650
* November 7-én született,
fajtatiszta fekete és fehér
pulikölykök az aktuális
önköltségi áron eladók .
Sok évre szóló társ- vagy
munkatárs! Érd: 28/412-045
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
FEBRUÁR 2.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte: Lojek Ildikó, Knézich u. 32.,
Kontz Istvánné, Jókai u. 6.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: György Bence, Alkotmány
u. 18/a., Sas István, Nyárfa u.
3.
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gáspár Dominik,
Palotakert 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóth
Emese, Szabadka u. 6./a., Erdélyi Éva Erika, Kör u. 10.

