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Dr. Gémesi György polgármester az
előterjesztés tárgyalásakor utalt rá,
hogy a közbiztonságot erősítő térfi-
gyelő rendszer kiépítése szerepel a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub városfej-
lesztési programjában. A modern tech-
nika alkalmazásával eredményesebb
lesz a bűncselekmények, szabálysér-
tések megakadályozása, gyorsabban
elnyerhetik megérdemelt büntetésü-
ket az elkövetők, és hatékonyabban
lehet védeni a közösségi tereket, épü-
leteket a rongálóktól és firkálóktól.
Amint arról lapunkban többször is
hírt adtunk, 2010-ben is  jelentős ká-
rokat okoztak a graffitizők, akik a vá-
rosi piacon, a múzeum épületén és a
városi könyvtár belső udvarán okoz-
tak több százezer forintos károkat. Az
elmúlt hónapokban megújított főtéren

számtalan utcabú-
tort helyeztek el; kár
lenne tagadni, hogy
ezek védelmére is
szükség van. 
A megvalósítást 
egyaránt indokolja a
rendőrség (uniós el-
nökségi időszakon
kívüli) létszám- és
eszközhiánya, valamint az, hogy a vá-
rosban nagy értékű fejlesztések valósul-
tak meg. A Szabadság tér már említett
átépítése mellett felépült a Zöld Óvoda,
bővült a Damjanich Iskola. 
A rendszer kiépítése során a belváros-
ban, a kiemelt jelentőségű közlekedési
csomópontokban, önkormányzati és
egyes egyházi intézmények környékén -
kizárólag közterületeken – továbbá az

ismert illegális hulladéklerakó területe-
ken videó-kamerákat helyeznek el. A
kamerák képei a városházán és a rendőr-
ségen futnak össze, ahol a polgármesteri
hivatal és a rendőrség munkatársai jog-
szabályokban kötelezően előírt felada-
tok ellátása és hatáskörök gyakorlása
céljából figyelemmel kísérhetik a ka-
merák által „élőben” közvetített képe-
ket, illetőleg automatikusan és folyama-

tosan rögzítik és törvényben meghatáro-
zott ideig tárolják a képeket.
Az „élő képek” figyelemmel kísérésé-
nek az a célja, hogy a hatóságnak lehe-
tősége legyen a folyamatban levő bűn-
cselekmények, szabálysértések megsza-
kítására, az ezzel kapcsolatos, jogsza-
bályban kötelezően előírt intézkedés el-
rendelésére és megvalósítására. 

(folytatás a 2. oldalon)

Több ütemben épül ki a kamerarendszer

Térfigyelés a biztonságosabb városért
Gödöllőn is lesz közterületi térfigyelő rendszer.
Erről egyhangúlag döntött a képviselő-testület
február 3-án. A több ütemben megvalósuló, a ter-
vek szerint már az idén elkezdődő beruházás cél-
ja az, hogy javuljon a város közrendje és közbiz-
tonsága. Az önkormányzat ebben az évben mint-
egy 70 millió forint költséggel számol. Az első fá-
zisban 40-50 kamerát szerelnek fel, s a rendszer-
nek két központja lesz, egy a polgármesteri hiva-
talban, egy a rendőrségen. A befektetés gyorsan
megtérülhet, hiszen az illegálisan lerakott hulla-
dék felszámolására éves szinten 5 millió forintot
költ a város, s a bosszúság mellett nagy károkat is
okoznak a graffitizők, a kiültetett virágok dézs-
málói – és még sorolhatnánk.  

Ismét előkelő helyen végeztek a
gödöllői gimnáziumok abban a
rangsorban, amit nemrég hozott
nyilvánosságra a Köznevelés cí-
mű folyóirat. A Premontrei Szent
Norbert Gimnázium a vegyes kö-
zépiskolák között az érettségi
eredmények alapján az első he-
lyen végzett, míg a Török Ignác
Gimnázium a nyelvvizsga ará-
nyok tekintetében a 10.  

Több mint két évtizede folyik a ma-
gyar középiskolák tanulóinak eredmé-
nyeit összegyűjtő munka, melynek so-
rán évről évre elkészülnek a középis-
kolák eredményességi mutatóit tartal-
mazó különféle táblázatok. Ezek segítik
az egyes iskolák vezetőit és pedagógu-
sait, hogy összehasonlítsák intézmé-
nyük eredményeit a többi középisko-
láéval. Tájékoztatják a középiskolákat
választó tanulókat valamint szüleiket az
iskolakínálatról, és értékes adatokat
szolgáltatnak az iskolát irányító szer-
veknek és a közoktatással foglalkozó
civil szervezeteknek.

Több száz fajta eredményességi mutató
készül évente az érettségi vizsgákon, a
felsőoktatási felvételin, a középiskolai
versenyeken elért eredmények alapján.
A kutatások egyértelműen bizonyítják,
hogy ezek a mutatók – az iskolákban
folyó munka mellett – igen nagymér-
tékben függnek az iskolai tanulók ösz-
szetételétől.

(folytatás a 3. oldalon)

Élbolyban a gödöllőiek

Iskolai rangsor

Szekeres Erzsébet életművéből tartottak
könyvbemutatót és kiállításmegnyitót a vá-
rosi könyvtárban.       

(6. oldal)

Megkezdődött a Norvég Alap segítségével
megújuló Grassalkovich filagória felújí-
tása. 

(8. oldal)

Az iskola névadójáról emlékeztek meg a
tanárok és a diákok a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskolában.

(12. oldal)
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(folytatás az 1. oldalról)
A rögzített és tárolt képeknek pedig

az a rendeltetésük, hogy a már el-
követett bűncselekmények, szabálysér-
tések elkövetőinek azonosítását meg-
könnyítsék a hatóság számára, továbbá
a tettenéréssel azonos súlyú bizonyí-
tékként szolgáljanak az eljárásra jogo-
sult közigazgatási és igazságszolgáltató
szervezetek részére.

A képviselő-testület egyetértett azzal,
hogy a térfelügyeleti rendszer több fá-
zisban létesüljön. Az első ütemben a vá-
rosközpontban, az említett oktatási in-
tézményeknél és a 3-as főút kritikusabb
pontjainál helyezik el és üzemelik be a
kamerákat. A működtetésük során szer-
zett tapasztalatokat felhasználják a kö-
vetkező építési szakaszokban. A beruhá-
zás megvalósításához június végéig ki-
dolgozzák a közbeszerzési eljárások le-
folytatásához szükséges dokumentációt,
előkészítik a közterületi térfelügyeleti
rendszer törvényes működéséhez szük-
séges rendeleti és egyéb szabályzatokat,
tájékoztatási és véleményezési tervet
készítenek a lakosság számára a terve-
zett beruházásról.

Elfogadták az önkormányzat
költségvetését – 1,5 milliárd
forintból fejlődik a város

Gödöllő további fejlesztésére, az ön-
kormányzat foglalkoztatásban betöltött
szerepének megőrzésére és az általa
nyújtott szolgáltatások bővítésére is le-
hetőséget ad az iskolai sport és a kultu-
rális élet területén a február 3-án nagy
többséggel elfogadott 2011. évi költség-
vetési rendelet. Az előterjesztés a múlt
év decemberében jóváhagyott költség-
vetési koncepció szerint készült el. Szin-
tén elfogadta a képviselő-testület a
VÜSZI Kft., a Kalória Kft., a Művé-
szetek Háza Kft, a Gödöllői Piac Kft. és
a Gödöllői Távhő Kft. üzleti tervét.

A polgármester a testületi ülésen és az
előző este tartott összevont bizottsági
ülésen arról adott tájékoztatást, hogy az
utóbbi évek gyakorlatának megfelelően
külön kezelik a működési és fejlesztési
bevételeket és kiadásokat. A bevételek-
ben különösebb változás nincs. A város
forrásainak mintegy 25-30 százaléka
származik normatív állami támogatás-
ból, a többi saját bevétel. Érdekesség,
hogy az idén a múlt évinél 56 millió
forinttal többet, 216 millió forintot von-
nak el Gödöllőtől a városra jutó szemé-
lyi jövedelemadó hányadból a szegé-
nyebb települések támogatására. Az ál-
lami támogatás a korábbi évekhez ha-
sonlóan ismét csak alig a felét fedezi a
közalkalmazottak és köztisztviselők bé-
rének, amely a város kiegészítésével
együtt is – mivel a törvényi előírások
nem változnak – csak a múlt évi szinten
marad. Az intézményeknél egységesen
6070 Ft/hó/fő értékű étkezési utalvány
fedezete áll rendelkezésre.

Bár a költségvetési rendelet továbbra
is takarékos gazdálkodást ír elő, csopor-
tos létszámleépítésre nincs szükség. A
pedagógusok foglakoztatásánál képzel-
hető el 2-3 fős mozgás, attól függően,

hogy hány első osztályt kell majd indí-
tani a város önkormányzati iskoláiban.
Ez a beiratkozás után derül majd ki. Az
intézmények dologi kiadásai közül az
emelkedő energiaköltségeket az önkor-
mányzat központilag fedezi. A további
dologi kiadások reálértéke csökken.

A gazdálkodás biztonságához az idén
is kiemelkedően járul hozzá a helyi
iparűzési adóbevétel. Biztató, hogy 280

millió forint összegben
fejlesztési tartalék is
rendelkezésre áll.

Út- és járdaépítés,
vízelvezetés 

A város mintegy
másfél milliárd forint-
ból épül és szépül to-
vább. Az elnyert euró-
pai uniós támogatások
felhasználásával foly-
tatódnak a múlt évről
áthúzódó beruházások.
A Főtér-program után
kiemelkedő jelentősé-

gűek a Norvég Alap finanszírozásával
megvalósuló fejlesztések. A „Várostör-
téneti és kulturális szempontból jelentős
helyszínek rehabilitációja, többcélú
hasznosítása” című pályázat révén több
mint 500 millió forintot használnak fel a
vasútállomástól a parkokig. Az út 100, a
járdaépítések 50 millió forintból folyta-
tódnak – ezek a tételek a VÜSZI Kft.
költségvetésében szerepelnek. Az el-
múlt évek esőzései következtében egyre
több helyen alakultak ki vízmosások, a
meglévő vízelvezető árkok pedig több
helyen tönkrementek, szükséges a hely-
reállítást idejében elkezdeni. Ezt a célt –
például a Szilhát utcai csomópontban és
a Lázár Vilmos utcában – a lakásalap 76
millió forintja szolgálja. A fejlesztések
előkészítéseként tervek készülnek a Pe-
tőfi és az Erkel iskola tornatermének
építésére valamint a Hajós iskola felújí-
tására.

Intézményi felújításokra 100 millió
forintot költ a város – az igények sze-
rint a duplájának is lenne helye. A
könyvtár felújítására 31, az Erkel isko-
la régi nyílászáróinak teljes cseréjére
25 millió forint fordítható; a fennma-
radó összeg az azonnali hibaelhárítá-
sokat szolgálja és van 17 millió forin-
tos vis major-keret is.

Megtakarítás – hitelből
Működési kiadásokra eddig sem vett

fel hitelt az önkormányzat, a jövőben
sem tervezi. A fejlesztések finanszírozá-
sához azonban igen. Vörös István, a
Fidesz képviselője sokallta a szennyvíz-
tisztító telep korszerűsítés II. üteméhez
kapcsolódóan bevonni tervezett 300
millió forint beruházási célú hitelt.
Gémesi György arról tájékoztatta a tes-
tületet, hogy 25 éves törlesztési idejű,
kedvezményes kamatozású konstrukció
vehető majd igénybe, s a korszerűsítést
követő üzemeltetés megtermeli az éven-
te törlesztendő kb. 30 millió forintot, s
nem kell fizetni évi százmillió forintos
büntetést az elavult technológia miatt a
környezetvédelmi hatóságnak. Ha vi-
szont az önkormányzat nem élne a külső
forrásbevonás lehetőségével, akkor el-
veszne a pályázaton nyerhető uniós tá-
mogatás. A polgármester megcáfolta az
ugyancsak fideszes Futás Leventét, aki
azt állította, hogy Gödöllő fejlesztései
az utóbbi években mind hitelből történ-
tek, történnek. Valójában az önkor-
mányzat több mint 2,5 milliárd forint
európai uniós támogatás nyert el pályá-
zatok során, ezt egészítette ki saját bevé-
telből, valamint fejlesztési hitelből. Ha-
lász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) a Fidesz-képviselőket emlékez-
tette arra, hogy már Széchenyi István a

gazdaság motorjának tartotta a hitelt.
Nem kellene nekik sem az ördögtől való
gonoszként bemutatni a hitel felvételt.
Miért ne élne ezzel a lehetőséggel a vá-
ros, ha például a felhasználásával elért
energia-megtakarítás révén költséget
csökkent az intézmények működtetésé-
ben.

Gémesi György felhívta a fideszes
városatyák figyelmét arra, hogy a vá-
lasztási kampány véget ért. Azt is el-
mondta, hogy az önkormányzat 100
millió forintos hozzájárulása a kastély
felújításához 900 millió forintos uniós
támogatást hozott, s nem mellékesen eu-
rópai uniós elnökségi helyszínné avatta
Gödöllőt.

Nyert a sport és a kultúra 
A város továbbra is támogatja ki-

emelt kulturális és művészeti csoportja-
it, s mintegy 12 millió forint céltámoga-
tással finanszírozza a Barokk Év ese-
ménysorozatát – ebből is főként városi
műhelyek részesülnek.

A sportot 10 milliós többlettel támo-
gatja az önkormányzat. A városi sport-
koncepcióban elfogadott irányelvek
szerinti feladatok fedezete 46,5 millió
forint. Ebből 5 millió forint a Táncsics
Mihály úti városi sportcentrumban
megvalósuló iskolai testnevelés órák,
diákolimpiai és iskolai
versenyek, egyéb sza-
badidős sportrendez-
vények és városi sport-
napok finanszírozását
szolgáló keret. (Az it-
teni beruházások előtt
a leromlott sporttelep
fenntartása évi tízmil-
lió forintjába került az
önkormányzatnak.) Új
forrás a városi egész-
ség- és sportnevelési
program 5,5 millió fo-
rintos kerete is: ebből
állja a város a szeptem-
ber 1-jétől az általános iskolák 1-3. osz-
tályaiban bevezetésre kerülő mindenna-
pos testedzést.

Az európai uniós elnökséggel kap-
csolatos feladatokhoz mérten emelkedik
a nemzetközi kapcsolatok és a városi
marketing és kommunikáció költségve-
tési forrása. Mint a polgármester megál-
lapította, Gödöllő házigazdaként kedve-
ző megítélést kapott itthon és külföldön,
az elnökségi időszak gödöllői logója pe-
dig a legsikeresebbek közé tartozik.

Egyensúlyban a gazdálkodás
Guba Lajos képviselő (Gödöllői Lo-

kálpatrióta Klub) kiemelte, hogy az ön-
kormányzat forrásaiból is felújított kas-
télylovarda és Művészetek Háza min-
den bizonnyal az uniós elnökségi idő-
szak után is értékes rendezvényeknek ad
majd otthont. Méltatta a Barokk Év ese-
ménysorozatának megszervezését, a
sport megemelkedő támogatását azt is,
hogy a csapadékvíz elvezetési munkák
régi lakossági igényeket elégítenek
majd ki.

Az ország gazdasági válsága ellenére
is Gödöllő költségvetése évről-évre
egyensúlyban van – hangoztatta Pelyhe
József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub).
A bevételek tervezése meglapozott, az
intézmények el tudják látni kötelező és
önként vállalt feladataikat. Az önkor-
mányzat erősíti a városi közösségeket.
A csapadékvíz-elvezetési beruházások-
kal és a térfigyelő rendszer kiépítésével
károkat lehet megelőzni.

Az önkormányzat gazdasági társasá-
gainak üzleti tervei a koncepció szerint
készültek el, kivéve a Kalóriáét, ahol
több millió forintos önkormányzati
többlettámogatási igényt okozott, hogy
az Országgyűlés csak a bölcsődék ese-
tében engedélyezte a nyersanyag költsé-
gek eddigieknél magasabb arányú be-
építését a térítési díjakba.

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási
Kft. feladatait és dolgozóit az Észak-

kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvé-
delmi Önkormányzati Társulás tulajdo-
nában lévő Zöld Híd Régió Kft. veszi át.
Vagyonának eladásából 50 millió forint
bevétele várható az önkormányzatnak. 

Szombatonként több
parkolóhely 

Módosította a képviselő-testület a
parkolási rendeletet. A főtér elkészülté-
vel véglegesen megszűnt a parkolás le-
hetősége a Szabadság téren és a Gábor
Áron utca közút területén. Csökkent a
parkolók száma a II. számú Rendelő
mellett és újra szabályozták a Tormay
Károly Egészségügyi Központban dol-
gozók parkolási feltételeit is. Újdonság,
hogy a polgármesteri hivatal parkolója
hétköznap kivételével fizetőparkoló
lesz, 46 darab hellyel. A parkolás díjté-
telei nem változnak.

A rendelet a következőképp állapítja
meg a várakozási területeket:

1. számú várakozási terület: a Petőfi
Sándor utcai közterület 108 db fizető
parkolóhellyel, a Gábor Áron utca és
üzletház melletti közterület 21 db fizető
parkolóhellyel, a Polgármesteri Hivatal
parkolója, hétköznap kivételével 46 db
fizető parkolóhellyel, a VÜSZI Kft. által
üzemeltetett 290/2 hrsz.-ú ingatlan 34

db parkolóhellyel és a VÜSZI Kft. által
üzemeltetett 292 hrsz.-ú ingatlan 24 db
parkolóhellyel. Ezen belül 1/A jelű vára-
kozási terület a Petőfi utca, a Gábor
Áron utca és hétköznap kivételével a
Polgármesteri Hivatal parkolója, 1/B
jelű terület a VÜSZI Kft. által üze-
meltetett 290/2 és a 292 helyrajzi számú
ingatlan.

2. számú várakozási terület: a Kos-
suth Lajos utcának a Dózsa György út -
Petőfi tér közötti szakaszán kialakított
23 db parkolóhellyel.

3. számú várakozási terület: a volt
Lagúna üzletház, hrsz. 413/13. melletti
és mögötti közterület 40 db fizető
parkolóhellyel, a Szent István tér 118 db
fizető parkolóhellyel.

4. számú várakozási terület: a Királyi
Kastély előtti közterület 62 db fizető
parkolóhellyel.

5. számú várakozási terület: a II. sz.
Rendelőintézet előtti és mögötti közte-
rület 17 db fizető parkolóhellyel.

6. számú várakozási terület: a Mű-
vészetek Háza előtti és melletti közte-
rület 80 db fizető parkolóhellyel.

7. számú várakozási terület: a posta
melletti terület 21 db fizető parkoló-
hellyel.

8. számú várakozási terület: a Kas-
télykápolna melletti parkoló, 40 db
várakozóhellyel, a helyszínrajzi elren-
dezés szerint.

9. számú várakozási terület: a Tűzto-
rony-ház és a városi könyvtár épülete
alatt lévő mélyparkoló összesen 46 db
parkolóhelye, a helyszínrajz szerint.

Összesen: hétköznap 634, szombaton
680 fizető parkolóhely.

Visszahívási kezdeményezés
A Fidesz-MPSZ Gödöllői Szervezete

nevében Vörös István képviselő a kö-
vetkező tartalmú előterjesztést nyújtotta
be külsős bizottsági tagok visszahívá-
sára:

„A FIDESZ-MPSZ Gödöllői Szerve-
zetéhez eljutott információ szerint a Pol-
gármester Úr által a FIDESZ Gödöllői
Szervezete részére biztosított négy kül-
sős bizottsági helyre a Polgármester Úr
által delegált Dr. Mundruczó Péter, Dr.
Herbst Árpád, Kárpáti Viktor és Dá-
vid László került.

A FIDESZ MPSZ Gödöllői Szerve-
zete elnökségének 2011. január 27-i ülé-
sén hozott határozata alapján kezdemé-
nyezem fent megjelölt személyek nem
képviselői helyekről történő visszahívá-
sát, egyúttal indítványozom, hogy pót-
lásukra a Gödöllő Város Képviselő-tes-
tülete a FIDESZ Gödöllői Szervezete
számára biztosítsa a jelölés lehetőségét.

Tisztelettel kérem Polgármester Urat,
hogy kezdeményezésem a soron követ-
kező, 2011. február 3-i Képviselő-tes-
tületi ülésen előterjeszteni szíveskedjen. 

Indoklás: 
Dr. Mundruczó Péter, Dr. Herbst Ár-

pád és Kárpáti Viktor jelenleg nem tagja
a FIDESZ Gödöllői Szervezetének, Dá-
vid Lászlót pedig a FIDESZ MPSZ Pest
Megyei Választmányának Elnöke
2010/1125/1. számú határozatával a
FIDESZ Alapszabályának 10. §. 1/a
pontja alapján a Szövetség soraiból
kizárta.

Fentiek szerint nevezett személyek
nem alkalmasak a
FIDESZ Gödöllői Szerve-
zete megfelelő képvisele-
tének ellátására.”

A kezdeményezésről
több képviselő is véle-
ményt alkotott, így Pely-
he József és Szűcs Jó-
zsefné is, akik úgy véle-
kedtek, hogy a gödöllői
önkormányzat munkájá-
ban nem pártérdekek ér-
vényesülnek. Pelyhe Jó-
zsef emlékeztetett arra,
hogy amikor egyedül Kö-
rösfői László nyert

egyéni választókerületben szocialista
színekben, a testület lokálpatrióta több-
sége mindent megtett azért, hogy az a
városrész is fejlődjön.

Gémesi György pedig kifejtette: a je-
lölés joga a polgármesteré. A bizottsági
tagság nem pozíció, hanem feladat. A
város érdeke, hogy felkészült, kiváló
szakemberek dolgozzanak a bizottsá-
gokban nem képviselő tagokként is.
Arra kérte – ezen az ülésen ismételten –
a Fidesz két képviselőjét, hogy miután
a választásoknak vége, dolgozzanak
együtt. Ő minden korábbi ellenfelének
kezet nyújtott a kampány után, s szíve-
sen segít a kevesebb tapasztalattal ren-
delkező képviselőknek, de alapvető kö-
vetelménynek tartja, hogy mindenki a
saját jogosítványával éljen.

A képviselő-testület 12 nem szava-
zattal 3 igen ellenében elvetette a Fi-
desz MPSZ visszahívási kezdemé-
nyezését.

Nem kerek a kerekítés 
A Pest Megyei Kormányhivatal tör-

vényességi észrevételt tett a gödöllői
önkormányzatnál  amiatt, hogy a kép-
viselő-testület alakuló ülésén, a múlt év
októberében kerekítve állapította meg a
polgármester havi illetményét. A levél
szerint a bruttó 521.800 forintnál bruttó
25 forinttal kevesebb fizetés jár havonta
dr. Gémesi Györgynek. Pintér Zoltán
alpolgármester fizetésével pedig az volt
a baj, hogy az önkormányzati választá-
sok napjától állapították meg, s nem az
alakuló ülésen, alpolgármesterré történt
újbóli megválasztásától, ahogyan kellett
volna.

A polgármester illetményét módosí-
tották, az alpolgármester részére megál-
lapított illetmény folyósításának kezdő
napját határozatilag 2010. október 14-e
napjával állapították meg – a különbö-
zeteket levonják.

(l.t.)

Képviselő-testületi döntések

Térfigyelés a biztonságért



Gödöllői Szolgálat 32011.  február 9. Közélet

Lapzártánkkal egyidőben zaj-
lik az Európai Unió közlekedési
minisztereinek és államtitká-
rainak tanácskozása Buda-
pesten és városunkban. A meg-
beszélések fő témája a transz-
európai közlekedési hálózat
(TEN-T) felülvizsgálata. 

Az informális tanácsülésen az Euró-
pai Unió tagállamainak közlekedésért
felelős miniszterei mellett Siim Kal-
las, az Európai Bizottság alelnöke,
közlekedési biztos, Brian Simpson,
az Európai Parlament Közlekedési és
Idegenforgalmi Bizottságának elnöke
és Laurens Jan Brinkhorst európai
koordinátor is részt vesznek. A tanács-
ülésen elnöklő Völner Pál, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) in-
frastruktúráért felelős államtitkára
korábban úgy nyilatkozott, hogy a
kétnapos informális tanácsülésen
igyekeznek tagállami konszenzusos
álláspontot kialakítani a transzeuró-
pai közlekedési hálózat átalakításáról,
amely iránymutatásként szolgálhat az
Európai Bizottságnak.

A transzeurópai közlekedési háló-
zat (TEN-T) az Európai Unió közös
érdekű közlekedési hálózata, a teljes
hossza az Európai Unió 27 tagálla-
mában vasúton mintegy 90 ezer, köz-
úton közel 100 ezer kilométer. A ma-
gyarországi elemek összes hossza e
két közlekedési módra hozzávetőleg
5.000 kilométer. Az Európai Bizott-
ság a teljes hálózaton belül 30 kiemelt
projektet jelölt ki, amelyek közül
több Magyarországon is áthalad: a
dunai vízi közlekedési út, az M5-M43
autópálya és két vasúti folyosó: a He-
gyeshalom-Budapest-Lőkösháza, és a
Hódos-Boba-Székesfehérvár-Bu-
dapest-Záhony. A 2007-2013 közötti

időszakban a TEN-T hálózaton szük-
séges beruházásokból a TEN-T költ-
ségvetés pályázati rendszerben mint-
egy 8 milliárd euró összeget fedez.

A szűkebb kör számára fenntartott
kohéziós és strukturális EU támogatá-
sok 43 milliárd euróval járulnak hoz-
zá a közlekedési hálózat fejleszté-
séhez. A tagállamok saját költségve-
tésükből 196 milliárd eurót fordítanak
ilyen beruházásokra. Az Európai Be-
ruházási Bank (EIB) 65 milliárd eu-
rós támogatást nyújt kölcsönök és
pénzügyi eszközök révén. A TEN-T

beruházási igényeket azonban még e
források összessége – mintegy 300
milliárd euró – sem fedezi teljes mér-
tékben. Az Európai Bizottság hivata-
losan 2009-ben indította el a TEN-T
felülvizsgálat előkészítését az alap-
elvekről szóló Zöld Könyv közzété-
telével. A dokumentumról a Közle-
kedési Tanács 2009 júniusában követ-
keztetéseket fogadott el.
Az Európai Bizottság ezt követően

hat szakértői csoportot hozott létre a
TEN-T felülvizsgálat különböző
szempontjainak vizsgálatára. Majd
jelentéseik alapján egy részletes hát-
téranyagra épülő munka-dokumentu-
mot készített, amelyről 2010 szep-

temberéig tartó nyilvános konzultá-
ciót kezdeményezett. A bizottság a je-
lenlegi hálózat és finanszírozásának
gyökeres átalakítását tervezi. A vál-
toztatási szándék legfőbb oka, hogy a

j e l e n l e g i
TEN-T háló-
zat és kiemelt
projektjei ki-
építése – első-
sorban a kor-
látozott pénz-
ügyi források
miatt – lassan

halad. A várhatóan
2011 nyarán megjele-
nő új TEN-T jogsza-
bály tervezetében a
bizottság legfonto-
sabb újításként egy
kétrétegű hálózatot
hozna létre a jelenle-
gi rendszer helyett.
Ennek elemei az át-
fogó hálózat, és a
szűkebb, csak a kö-
zösségi szempontból
legfontosabb eleme-
ket tartalmazó úgyne-
vezett törzshálózat. 

Újabb kiállítások a Művésze-
tek Házában

Az EU elnökség sajtóközpontjának
helyet adó Művészetek Házában új,
városunkat és hazánkat bemutató ké-
pek díszítik a falakat. A kastély törté-
netét bemutató óriásplakát mellett a
Norvég Alap, és az Európai Unió tá-

mogatásával megvalósuló fejleszté-
seket is egy-egy plakát mutatja be. Az
intézmény főbejáratánál az előtérben
is szebbnél szebb fotókban gyönyör-
ködhetnek a látogatók: az egyik ol-
dalon Gödöllő nevezetességei, a má-
sikon pedig hazai kastélyaink gazdag
építészeti örökségéből láthatnak né-
hányat. 

Az intézmény konferencia termé-
ben, ahol az uniós elnökségi rendez-
vények idején a sajtó munkatársai
végzik munkájukat, Gödöllő testvér-

városai mu-
t a tkoznak
be, ízelítőt
adva ezzel
v á r o s u n k
n e m z e t -
közi kap-
csolatrend-
szeréből. A
kihelyezett
festménye-
ken testvér-
vá rosa ink
egy-egy ne-
vezetessé-
ge, jelleg-
z e t e s s é g e
látható. 

Nem csak a
s a j t ó k ö z -

pontban, hanem Brüsszelben is meg-
ismerhetik testvérvárosainkat. Elké-
szült ugyanis az a prospektus, amely
színes fotókkal illusztrálva mutatja be
Gödöllő mind a tizenöt testvértele-
pülését. 
A kiadványban rövid várostörténeti
ismertetőket is találnak az érdeklő-
dők.

Gödöllői szállodát ajánl az
EU 2011 

Felkerült a magyar Eu elnökség hi-
vatalos honlapjára a gödöllői Erzsé-
bet királyné szálloda. 

A honlap a sajtó munkatársai szá-
mára ajánlott szálláshelyek között –
elsőként a vidéki szállodák közül –
tüntette fel városunk szállodáját, ahol
egyébként a következő hónapokban
több, Gödöllőn folyó tárgyaláshoz
kapcsolódó társrendezvény megtar-
tására kerül sor.
Többek között március 2-4. között a
Régiók Bizottsága üléséhez kapcso-
lódóan is igénybe veszik a szállodát.
Április végén pedig a Szent István
Egyetem szervezésében, az EU-s el-
nökségi rendezvényhez kapcsolódva,
környezetvédelmi témában rendez-
nek itt tanácskozást, majd május ele-
jén ismét egy többnapos eseménynek
biztosítanak helyet. jb

Gödöllői tárgyalások

EU elnökség 2011

A februári gödöllői EU-s események

DÁTUM ESEMÉNY ESEMÉNY

Február 9-10.
Frontex (Európai Határőrizeti 

Ügynökség) igazgatósági ülése
Kordon: szalagos zárás az Ady
sétányon a Martinovics utcától 

Február 23. Sportminiszterek találkozója
Kordon a Művészetek Háza körül,

az Ady sétányon a Martinovics
utcától szalagos zárás 

Február 24-25.
Védelmi miniszterek informális

ülése
Kiemelten védett esemény! Kordon

a Művészetek Háza körül, az Ady
sétányt a Honvéd utcánál zárják le.

Zentán látható az a Gödöllőt
bemutató fotókiállítás, ami kö-
zel száz kép segítségével is-
merteti meg városunk törté-
netével a monarchia korától
napjainkig az érdeklődőket. A
zentai színház kiállítótermé-
ben február 5-én Sirková Anikó
Zenta, és dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere nyitot-
ta meg ünnepélyesen a tárla-
tot, amely két hétig vendéges-
kedik vajdasági testvérváro-
sunkban. 

A megnyitón mindkét városvezető el-
mondta, nagy öröm számukra az a le-
hetőség, amit a kettős állampolgár-
ságról szóló törvény nyújt a határain-
kon túl élő magyarok számára. 
A két település ezen a területen is
együttműködik, Zentáról külön dele-
gáció érkezik majd Gödöllőre, hogy
itt adják be állampolgársági kérvé-
nyüket, esküjüket pedig ünnepélyes
keretek között a Magyar Szabadság
Napja ünnepi rendezvényének kere-
tében teszik majd le. 
A múlt év nyarán két testvérváro-

sunkban, Valdemoróban, majd de-
cemberben  Beregszászon bemutatott
kiállítás új képekkel gazdagodott,
először Zentán állítot-
ták ki ugyanis azokat
a fotókat, amik már a
gödöllői uniós elnök-
ségi helyszíneket is
bemutatják. 

Zentáról felvidéki
testvérvárosunkba,
Dunaszerdahelyre
utaznak majd a ké-
pek, márciusban ott
láthatják majd az ér-
deklődők. Ezt köve-

tően májusban, az Európai Unió
központjában, Brüsszelben, a Régiók
Bizottsága épületében ismerhetik
meg Gödöllő történetét és neveze-

tességeit, ahol a
kiállítást Merce-
des Bresso, a
Régiók Bizottsá-
gának elnöke és
dr. Györkös Pé-
ter nagykövet,
Magyarország ál-
landó EU képvi-
seletének vezető-
je közösen nyit-
ják meg. 
A fotókat innen
további testvér-

városainkba, először Turnhoutba
(Belgium), majd Wageningenbe
(Hollandia) viszik.                                jk

Vendégségben Zentán

Kiállítás Gödöllőről
(folytatás az 1. oldalról) 

Ezt Neuwirth Gábor írja a felméréshez
kapcsoló cikkben, s egyúttal óvja az ol-
vasót  attól, hogy az iskolákat csak a táb-
lázat mutatója alapján akarja megítélni.
„Sok egyéb mutató, és objektív muta-
tókkal ki sem fejezhető tulajdonság
megismerése szükséges ahhoz, hogy
egy iskola munkáját minősíteni lehes-
sen.  
Az elmúlt évek sok jó tanulmányi és
versenyeredményei mellett, idén érte el
a legnagyobb sikerét a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium a középiskolák
összehasonlító eredményességi vizsgá-
latában – tájékoztatta lapunkat Bárdy
Péter igazgató. A különböző mutatók
közül talán az érettségi vizsgák eredmé-
nyei a legfontosabbak, és a 2005-2009
közötti évek középszintű érettségi vizs-
gáinak átlagpontszámai tekintetében a
tanulók által elért 85 százalékos ered-
mény a vegyes típusú iskolák (gimnázi-
um és szakközépiskola) között az or-
szágban a legjobb. Mivel a diákok döntő
többsége gimnazista, ezért érdemes
eredményüket a tisztán gimnáziumok-
kal is összehasonlítani, de az intézmény
így is büszke lehet a teljesítményükre. A

rangsort a Fazekas Gimnázium vezeti
88,5 százalékkal, a premontreié 85 szá-
zalékos teljesítménnyel a több mint
1000 magyar középiskola között a 8.
legjobb. Csak budapesti vagy megye-
székhelyen lévő neves intézmények elő-
zik meg, és az egyházi iskolák között is
ez a legjobb teljesítmény. 
A legjobbak között szerepel a rangsor-
ban a Török Ignác Gimnázium is. Az in-
tézmény a középszintű érettségi alapján
a gimnáziumok között a 26. 81, 3 száza-
lékkal, a nyelvvizsga arány tekintetében
azonban az előkelő 10. helyen áll, 93,68
százalékos eredménnyel. Ez különösen
jónak tekinthető, ha azt is figyelembe
vesszük, hogy az első tízben három ide-
gennyelvű gimnázium is található. 
A rangsort még időben jelentette meg a
Köznevelés ahhoz, hogy a továbbtanul-
ni szándékozók elgondolkodjanak, hová
is adják be kérelmüket. Erre még né-
hány napjuk hátra van, február 18-ig
kell meghozniuk a döntést. Fontos azon-
ban, hogy a jelentkezésről ne feledkez-
zenek meg, az új rendszerben ugyanis
az, hogy valaki megírta a felvételi tesz-
tet, nem jelenti az adott intézménybe
való jelentkezést is. jb

A legjobbak között a Premontrei és a Török

Középiskolai rangsor
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– Ön szívesen vásárol a Gö-
döllőhöz kötődő emléktár-
gyakból, kiadványokból? –
tettük fel a kérdést kedves ol-
vasóinknak múlt heti lapszá-
munkban. Íme néhány a be-
érkezett válaszok közül.

„„…Sok gödöllői könyvem van,
nem csak olyan, ami a városról szól,
hanem olyanok is, amit gödöllői 
szerzők írtak. Mindig örülök, ha
ilyen jelenik meg. Ugyanolyan
örömmel olvasom Ottlik Géza, Amb-
rus Zoltán, Sík Sándor műveit, mint
a ma is köztünk élő szerzők írásait.
Szívesen adok ilyeneket ajándékba
is, sokaknak szereztem már örömet
ezekkel a könyvekkel…” 

Vajda K.

„Mindig jó érzéssel veszem kézbe a
gödöllői dolgokat, legyen az könyv,
cd vagy máriabesnyői kegytárgy.
Otthon sok régi képeslapom és má-
riabesnyői emléktárgyam van, ami
még a nagymamámtól maradt meg,
és pár éve én is elkezdtem gyűjteni
ezeket a holmikat. Persze nem min-
dent, de például a máriabesnyői év-
fordulóra kibocsátott bélyeget és az
emléklapot féltve őrzöm, mert szép
emlék. Gyűjtöm a gödöllői képesla-
pokat is, egyaránt szívesen nézege-
tem a régieket és az újakat is. Nem
fog kimaradni a gyűjteményemből a
barokk évre kiadott bélyeg és borí-
ték sem.” 

S. N.

„Érdekes, hogy az emberek nagy ré-
sze, amikor elutazik valahová, ak-
kor szívesen vásárol ajándékba
olyan emléktárgyat, ami az adott
országra vagy városra jellemző,
még akkor is, ha az esetleg a giccs
határát súrolja. Az azonban sokak-
nak nem jut eszébe, hogy a saját te-
lepülését népszerűsítő tárgyakból
vásároljon. Én is akkor vettem
ilyesmit először, amikor az egyik is-
merősöm kislánya azt kérte, hogy
valami Sisis vagy kastélyos dolgot
vigyek neki ajándékba. Meglepődve
láttam, hogy milyen nagy a válasz-
ték könyvekből, a drágább és az ol-
csóbb ajándéktárgyakból. Azóta
már nekem is van otthon jónéhány
apróbb gödöllői ajándéktárgyam,
és szívesen veszek ilyeneket, mert az
ismerőseim kedves gesztusnak tart-
ják, ha ilyet kapnak…” 

Kovácsné

„Sokféle gödöllői ajándékot lehet
választani, de én inkább könyveket
vagy cd-ket szoktam ajándékozni,
hála a zeneiskolának, ezekből is van
választék. Jó lenne azonban, ha
ezek ott lennének a gödöllői köny-
vesboltok polcain is. A könyvekből
nagy a választék, de a gödöllői ze-
nei cd-ket sajnos nem nagyon lá-
tom, pedig biztos, hogy sokan szí-
vesen vásárolnának belőlük…” 

V.M.

A hét kérdése:

– Önnek mi a véleménye a vá-
rosi térfigyelő rendszer kiépí-
téséről? 

A hét kérdése

Gödöllő térképem több is van,
de Gödöllői-dombság címmel
megjelent térkép most került
hozzám először. Elég jól isme-
rem Gödöllő szűkebb és tá-
gabb környékét, sok tele-
pülésen megfordultam már
közel és távol. Ahogy elnézem
az újonnan kézhez kapott Gö-
döllői-dombság térképemet,
kevés olyan város, falu akad 
rajta, ahol még sose voltam.

Amint a térkép terjedelmes zöld fe-
lületei bizonyítják, sok erre az erdő. 

Gödöllői-dombvidék. Többször is
leíratik a Blaha-teleptől, az azzal már
egybeépült Szadától keletre. Megta-
lálom a legmagasabb csúcsot, a Mar-
gitát a maga 344 méterével.  Mária-
besnyő és Bag között megint több-
ször: Gödöllői-dombvidék. És ilyen
nevek még: Nagy-Halál-völgy. Nagy-

Disznó-szállás. Gyú-tető. Gyú-pusz-
ta. Harminc-hányás. Itt Szikla halom-
sírok vannak. S a legmagasabb a Lá-
tó-hegy, 279 méteres. De mégsem, a
Pulyka-tető meghaladja, annak a ma-
gassága 281 méter. Van erre egy kul-
csosház. Meg egy Erzsébet-pihenő.
Erre lovagolt Erzsébet királyné.
Egyedül lovagolt az erdőn. Milyen
kár, hogy én nem vagyok királyné.
Vagyis, hogy nem voltam. Juharos:
308 méter. Akkor mégsem a Pulyka-
tető viszi el magasság tekintetében a
pálmát. Hanem a Juharos. Ez már vég-
leges, ennél magasabb dombot nem ta-
lálok errefelé.

Találok viszont Bethlen-fát és Füs-
ti-Tóth-fát. Meg Árpád Lovasiskolát.
Valkói Szabadidőparkot. 

Nagyon is belemelegedtem a tájat
északon Galgagyörkig, délen Mono-
rig bemutató nagytérkép vizsgálatá-
ba. Pedig van itt még mellette egy

részletes város- és szűkebb környe-
zete térkép is. Plusz még külön egy a
belvárosról. A Gödöllő, Gödöllői-
dombság – várostérkép, turistatérkép
többek között a Bagoly könyvesbolt-
ban vásárolható meg.                     - nád - 

Országszerte egyre nő az influ-
enzás megbetegedések szá-
ma, egyre több kórházban ve-
zetnek be látogatási tilalmat a
járvány miatt. Városunkban is
sokan fordulnak ilyen pana-
szokkal orvoshoz. A megbete-
gedésekért alapvetően a tavaly
világjárványt okozó vírus a fe-
lelős. 

Dr. Vörös József tiszti főorvos la-
punk megkeresésére elmondta, a Bu-
dapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve helyi intézetének illetékességi
területéhez tartozó Aszódi, Gödöllői
és Veresegyházi kistérségben  is fo-
lyamatosan nő az influenza szerű pa-
naszokkal orvoshoz fordulók száma,
2011. január 24 –30. között 20 száza-
lékkal több beteget regisztráltak a fi-
gyelőszolgálatban résztvevő orvosok,
mint a 3. héten. Az országos átlaghoz
képest azonban mérsékeltnek tekint-
hető az influenza vírussal történt fer-
tőződés aránya (100.000 lakosra ve-
títve 150-300 fő között).

Az eddig észlelt megbetegedéseket
három különböző vírus okozta: az el-
múlt évi világjárványt okozó H1N1-
es vírus, az influenza B, ami általában
egyedi megbetegedéseket, vagy  ki-
sebb helyi járványokat okoz, és a Pa-
rainfluenza vírus. 

Az influenza leginkább a 15-34
éves korosztályt támadja meg, a be-
tegek 43,3 százaléka ebbe a korosz-
tályba tartozik, 25,1 százaléka gyer-
mek, 24,6 százaléka középkorú, és
mindössze 7 százaléka 60 éven feletti.
Ez az országos átlag tükröződik 
vissza kistérségünkben is. 

A területen nincs hiány oltóanyag-
ból sem. A szezonra felkészülve 18
ezer db Fluval AB (térítésmentes!) ol-
tóanyagot rendeltek, ami a H1N1 ví-
rus ellen is hatásos. Ebből eddig 16
550 db-ot adtak ki a háziorvosoknak,
akiktől a napokban kapják meg a leg-
újabb jelentést a felhasználásról, de a
legutóbbi adatok szerint, már több

mint a fele beadásra került. Emellett a
tavalyi világjárványt okozó vírus el-
leni – ami szólóban tartalmazza
H1N1 vakcinát – oltóanyagból is
2440 db-ot juttattak el a rendelőkbe. 

Az idén megnőtt az igény a gyer-
mekek részére készült oltóanyag iránt
is, bár a szülők a jelek szerint az utol-
só pillanatokra hagyták az ezzel kap-
csolatos döntést. A korábban leadott

megrendelés mindössze 44 db oltó-
anyagra szólt, amit meg is kaptak az
igénylők. 

Dr. Vörös József elmondta, sokan
nem időben döntöttek az oltásról, ha-
nem most, akarják azt beadatni. Per-
sze még most sem késő, de fontos
tudni, hogy a védettség kialakulá-
sához két hétre van szükség. 

Az influenzajárvány már az idén is
követelt áldozatokat hazánkban: ed-
dig bizonyított 9 haláleset vezethető
vissza erre a fertőzésre, ebből hat fő-
nél a H1N1, háromnál a B típusú ví-
rus okozta a megbetegedést. 

Az elhunytak közül 1 fő 5 év alatti,
5 fő 35-59 közötti, és 3 fő volt 60 év
feletti. Valamennyi felnőttnek egy
vagy több krónikus betegsége volt,
egyik sem kapott védőoltást, és né-
gyüknél kockázati tényezőként a kó-
ros elhízás is szerepelt.

Jó hír, hogy Gödöllőn influenza
fertőzés miatt nem történt haláleset,
és olyan súlyos megbetegedésről sem
tudnak, ami önmagában a vírus miatt
kórházi kezelést igényelt volna.

jk

Megkezdődött a helyi közleke-
dési szokások felmérése. Az
adatgyűjtést három különböző
módszerrel végzik: a háztartá-
sokba eljuttatott kérdőívvel, a
megállókban kérdezőbiztosok
segítségével, valamint a jármű-
veken végzett utasszámlálás-
sal. 

A munkában résztvevő kérdezőbiz-
tosokat az önkormányzat külön erre a
célra kiállított igazolvánnyal látja el. 

A felmérés célja a buszközlekedés
színvonalasabbá tétele, a lakossági
igényekhez igazítása. Az önkormány-
zat a felmérés során számít a lakosság
partnerségére.

A kulturált utazási körülmények
megteremtésére törekszik a Volán-
busz Zrt. is. Ehhez kapcsolódóan ja-
nuár végén rendbe tették a buszállo-
más épületét. Elvégezték  az állomás,
illetve a váróterem tisztasági festését
és a különböző karbantartási munká-

kat, illetve az ezeket követő nagyta-
karítást. Sajnos azonban, még jósze-
rével be sem fejeződött a munka,
máris elölről lehet kezdeni, ugyanis a
frissen festett falakat néhány nap alatt
összefirkálták. 

Hasonlóan rövid ideig volt rendben
az aluljáró is. A falon még meg sem

száradt a festék, máris cipőnyomok
kerültek fel rá.

Megoldást jelenthet, ha kiépül a
városi térfigyelő rendszer, aminek se-
gítségével jelentősen csökkenthető
lesz a rongálások száma. (A helyi köz-

lekedési szokásokra vonatkozó kérdőív
az 5. oldalon található.)                           jb

Rendezett buszállomás – csak néhány napig

Szükséges a lakossági partnerség

A résztvevők, a Török Ignác Gimnázi-
um, a Premontrei Gimnázium és a Re-
formátus Líceum, továbbá aszódi, isa-
szegi, piliscsabai, váci és fővárosi isko-
lák képviselői érdeklődéssel fogadták az
együttműködés számos felajánlott lehe-
tőségét, beleértve a szakma kirándulá-
sokat az egyetemen és a kar babatvölgyi
tanüzemében. A középiskolai vezetők
javasolták, hogy a pályaválasztó diákok
részt vehessenek egy-egy egyetemi
tanórán.
Az együttműködés akkor lehet igazán

gyümölcsöző, ha nem csupán a beis-
kolázás elősegítését szolgálja, mint aho-

gyan a múlt év őszén, a
Kutatók éjszakáján történt.
A komlóskai falukutató tá-
bor eredményeit bemutató
programban gödöllői kö-

zépiskolák diákjaiból verbuválódott
csapatok adtak számot a településről 
szerzett ismereteikből.

***
Április 14-16-ig Gödöllőre figyelnek a
hazai felsőoktatási intézmények gazda-
ságtudományi képzéssel foglalkozó ka-
rai. Ezeken a napokon rendezik meg a

XXX. Jubileumi Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencia
Közgazdaságtudományi Szek-
cióját, amelyre szerte az ország-
ból 601 hallgató nevezett be 515
pályamunkát. Többek között er-
ről számolt be az Országos Tudo-
mányos Diákköri Tanács Köz-
gazdaságtudományi Szakmai Bi-
zottságának ülésén, február 4-én
Villányi László dékán, a szekció
ügyvezető elnöke és Koósné Tö-

rök Erzsébet, a szekció ügyvezető tit-
kára. it

A 15-34 éveseket támadja leginkább a vírus

Nő az influenzások száma

A frissen festett aluljáró

Megjelent a legfrissebb térkép

A Gödöllői-dombság

Szent István Egyetem

Középiskolai vezetők találkozója
Szakmai találkozón fogadta a gödöllői és az egyetem tágabb környe-
zetében működő középiskolák vezetőit Villányi László, a Szent István
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának (GTK) dékán-
ja február 2-án. A konzultáció során bemutatták a kar képzési kínála-
tában szereplő felsőfokú képzéseket, alap- és mesterszakokat, a sza-
kokra alapítva működő doktori iskolát; ismertették a beiskolázással,
a gyakorlati oktatással, a felnőttképzéssel és a pedagógus tovább-
képzéssel kapcsolatos lehetőségeket.  

Immár második alkalommal nagy sikerrel rendezték meg
az Esküvő kiállítást az Erzsébet Királyné Szállodában,
február 4-én, szombaton. 

A rendezvényen az érdeklődők és a leendő párok nemcsak
a ruhák és a csokrok kiválasztásához kaphattak ötleteket,
hanem az esküvői sminkekhez és frizurákhoz is. 
Emellett az esküvői finomságok széles skáláját is felvonul-
tatták a kiállítók.

Esküvő kiállítás Fotó: Tatár Attila
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Nekünk fontos!

Gödöllő városának önkormányzata éves szinten 100 millió forinttal támogatja a Volánbuszt a helyi buszközlekedés biztosítása érdekében, ezért a városvezetés

kiemelten fontosnak tartja, hogy a lakosság elégedett legyen a szolgáltatással. Ezért kérem, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat!

A kitöltött kérdőívet levélben az alábbi címre juttassák el: Gödöllői Szolgálat szerkesztősége, 2101 Pf 385, vagy dobje be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt

kihelyezett postaládába. A kérdőív a www.szolgalat.com oldalon is letölthető, és e-mailen elküldhető a godolloiszolgalat@gmail.com címre.

1) Gödöllőn a leggyakrabban milyen közlekedési eszközzel szokott közlekedni?

autóbusz  vonat  személygépkocsi  kerékpár  egyéb:………………………

2) Milyen gyakorisággal utazik?

naponta hetente többször  hetente néhány hetente ritkábban

3) Honnan hová utazik Ön a leggyakrabban?

Odaút: ……………….………..……ról

…………....………………………….. ra………..…….órakor

Visszaút: ………………………………… ról ……………………..…………………ra………………órakor

4) Mi leggyakrabban az utazás célja?

iskolába járás  munkába járás ügyintézés egészségügyi intézmény 

egyéb: ………………………………...............................................................

5) Milyen gyakran veszi igénybe a helyi buszjáratok valamelyikét?

naponta hetente többször hetente alkalmanként  soha

6) A jelenlegi benzinárak mellett milyen feltételekkel venné igénybe a helyi buszközlekedés szolgáltatásait? (Fontossági sorrendben jelölje 1 - 5-ig)

sűrűbb buszjárat jól megközelíthető, közeli buszmegállók  átszállás nélkül elérhető úticélok kombinált jegy- vagy bérlet egyéb:………….............

6) Kedvezőtlen időjárás esetén (pl. eső) mivel utazik úticéljához?

személygépkocsi tömegközlekedés egyéb:……………

7) Jeggyel vagy bérlettel utazik?

jeggyel  bérlettel  65 éven felüli

8) Igénybe vesz-e valamilyen utazási kedvezményt? (diák, nyugdíjas, egyéb)

igen    nem

9) Milyen gyakran utazik a fővárosba, Budapestre?

naponta hetente többször hetente  néhány hetente  ritkábban

10) Egyéb megjegyzés, észrevétel, javaslat:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................................................................................

dr. Gémesi György polgármester

A  nagycsaládos mozgalom és
érdekvédelem gödöllői hagyo-
mányait és örökségét megújítva
múlt év december 2-án új
nagycsaládos szervezet ala-
kult városunkban. A mozgalom
Gödöllőn gazdag, tartalmas
múltra, élénk közösségi életre
tekinthet vissza, az utóbbi
években azonban  megtorpa-
nás volt tapasztalható.

Most a családi közösségek és civil
szervezetek összefogásaként a kö-
zösség újjáalakult, megújult és több
érdeklődő család részvételével  lezaj-
lott az alapító közgyűlés is, amelyen
Heltané Sörös Anikót választották
meg a Gödöllői Fészek Nagycsaládo-
sok Közhasznú Egyesülete elnöké-
nek. 

Az egyesület jelenleg a Civilház-
ban (Palotakert 4.) várja az érdeklő-
dőket – tudtuk meg az elnök asszony-
tól, aki elmondta, bár városunkban
több olyan civil szervezet is tevé-
kenykedik, akik a családokkal fog-
lalkoznak, szükségesnek tartották,
hogy legyen egy olyan csoport, aki
kifejezetten ezeket a többgyermekes
nagycsaládokat célozza meg. 

A december elején életre hívott 
szervezet a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete (NOE) tagszerveze-
tének elismert tagjaként működik, és

olyan támogatókat tudhat maga mö-
gött, mint Fábián Bertalan, a NOE
elnökségi tagja, valamint a péceli és a
veresegyházi nagycsaládos egyesület,
amelyek szintén a NOE hivatalos tag-
szervezetei. 

Az alapító több mint tizenöt család
célkitűzései között szerepel, hogy he-
lyi szinten is hozzájáruljanak a kö-

zösségépítéshez, bekapcsolódjanak
az országos szintű, családokat érintő
érdekvédelmi munkába, fórumot hoz-
zanak létre a nagycsaládosok részére,
ahol naprakész jogi, szociális, kultu-
rális és oktatási információkkal segí-
tenék őket. Mindezek mellett szeret-
nének pályázat úton forrásokat sze-
rezni terveik megvalósításához és be-
kapcsolódni az adományszerző ak-
ciók szervezésébe. 

Természetesen az egyesület a helyi
programokba is be kíván kapcsolód-
ni, így például a családok hónapja és
a születés hete rendezvényeibe, de
saját kirándulásaival, előadásaival is
színesíteni szeretné a gödöllői nagy-
családok számára elérhető kínálatot. 

A Gödöllői Fészek örömmel várja
soraiba a régi és újonnan belépni

szándékozó nagycsaládokat és támo-
gató tagként minden, a családokért,
közösségért tenni akaró lelkes érdek-
lődőt. Legközelebbi ülésük február
16-án, 17 órakor lesz. Aki személye-
sen nem tud jelentkezni, az megteheti
interneten is, az egyesületnek ugyanis
már elkészült a honlapja
(www.gfeszek.shp.hu), e-mailt pedig
a gfeszek@googlegroups.com címre
lehet küldeni. bj

Megalakult a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete

Régi értékek, új szervezet
A Remsey emlékév zárásaként mutatta
be decemberben a Garabonciás Színtár-
sulat Remsey Jenő György barát című
drámáját. Február 25-én és 27-én újabb
előadásokra várják az érdeklődőket a
Damjanich János Általános Iskola szín-
háztermébe.

A Garabonciás Színtársulat rendha-
gyó színházi estére invitálja azokat a
vállalkozó kedvű nézőket, akik szívesen
felhagynak „csupán” nézői státuszuk-
kal, és részt vesznek egy közös játék-
ban, együttgondolkodásban. A társulat
gyakorlatától nem idegen ez a színházi
forma, hiszen a színházi előadások mel-
lett 2008 óta tartanak gyerekek, fiatalok,
időnként felnőttek számára színházi ne-
velési foglalkozásokat. Ezeken az alkal-
makon osztályok vesznek részt, – fel-
nőttek esetében osztályok szülői közös-
sége – és merülnek el közösen a látott
színházi rész által felkínált erkölcsi, tár-
sadalmi, szociális, emberi probléma
vizsgálatában. 
Remsey Jenő, azaz Remsey György (hi-
szen a színdarabok esetében a György
keresztnevet használta) György barát cí-
mű darabjának előadása során a nézők-
nek is alkalma van véleménynyilvání-
tásra, megszólíthatják a szereplőket és
megszólíttatnak a szereplők által. Bár
nem egészen színházi nevelésről van
szó, hiszen nem is minden kritériumá-
ban felel meg annak – például a nézők
alkalmilag összeverbuválódott embe-
rek, csupán erre az alkalomra alkotnak
közösséget – mégis kínálja magát a da-
rab, hogy a benne felvetett kérdésekkel,
gondolatokkal hűségről, árulásról, hata-
lomról, hazáról ebben az interaktívabb
formában találkozzon a néző. Ott és ak-
kor tegye mérlegre saját értékrendjét és
ütköztesse gondolatait a szereplőkével
és tegyenek szert közös élményre és tu-
dásra az együttlét során.

Az előadásnak fontos aktualitását
adja az a közelmúltban befejeződött
kutatás, amely a dramatikus tevékeny-
ségek személyiségre gyakorolt hatását
vizsgálta. A DICE (Drama Improves
Lisbon Key Competences in Educa-
tion / A drámapedagógia hatása a 
lisszaboni kulcskompetenciákra) egy
európai uniós támogatással megvaló-
sult, nemzetközi kutatási projekt volt.
A két évig tartó (2008 – 2010) munka
keretében egy interkulturális kutatás

valósult meg, mely egyéb oktatási-ne-
velési célkitűzései mellett elsősorban
azt vizsgálta, hogy a tanítási színház és
dráma milyen hatással van öt kulcskom-
petenciára a nyolc lisszaboni kulcskom-
petencia közül. A kutatás megvalósítá-
sában tizenkét ország vett részt. Vezető:
Magyarország, partnerek: Csehország,
Egyesült Királyság, Hollandia, Len-
gyelország, Norvégia, Palesztina, Portu-
gália, Románia, Svédország, Szerbia és
Szlovénia.

Ebben a kutatásban a Tréfa című fog-
lalkozásunkkal két Damjanichos és két
Erkeles nyolcadik osztály vett részt, az
előbbi a vizsgált, utóbbi a kontroll cso-
portot reprezentálva.

A kutatás az alábbi kulcskompeten-
ciákat vizsgálta: anyanyelvi kommuni-
káció; tanulás tanulása; személyközi, in-
terkulturális és szociális kompetenciák;
vállalkozói kompetencia; kulturális ki-
fejezőkészség; valamint egy plusz vizs-
gált terület: “Mindez és még több”( mit
is jelent embernek lenni).

Kijelenthető a kutatás eredményei-
nek fényében, hogy a tanítási célú szín-
házi és drámás foglalkozáson rész vett
gyerekek és fiatalok kimutathatóan fej-
lettebbek társaikhoz képest az alábbi te-
rületeken. A teljesség igénye nélkül: ma-
gabiztosabban kommunikálnak; jobban
szeretnek iskolába járni; jobban oldják
meg a problémákat; szignifikánsan tole-
ránsabbak a kisebbségekkel és az idege-
nekkel; aktívabb állampolgárok; inkább
gondolnak a jövőjükre, és több tervük is
van a jövőjükkel kapcsolatban;

Tehát a kutatás egyértelműen bizo-
nyította és az Unió országainak szóló
ajánlásában meg is fogalmazta, hogy a
dramatikus tevékenységek fontos ele-
mét kell képezzék a fiatalok nevelésé-
nek.                                           Mészáros Beáta

Február 2-án a Török Ignác Gimnázium aulájában a Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei, tanárai, kamaraegyüttesei
és zenekarai jótékonysági koncertet adtak Tamás Zoltán gyógykezelésére.
Mint azt Fábián Bertalantól, a Török Ignác Gimnázium igazgatójától megtudtuk, az esten mintegy félmillió forint
gyűlt össze.
Aki továbbra is szeretné adományaival segíteni Tamás Zoltánt, az az alábbi módon teheti meg:
SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY (TAMÁS ZOLTÁN RÉSZÉRE): 10103836-13223200-01001005
Kérjük, a befizetéskor feltétlenül írják oda: Tamás Zoltán részére!

Jótékonysági koncert Tamás Zoltán gyógykezelésére

Újabb előadások a Garabonciás társulattól

A György barát apropóján
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A barátnője újra és újra megpróbálja
összeismertetni különböző férfiakkal.
Számomra a regény legértékesebb,
legtanulságosabb része, ahogyan An-
nie szemléli a „vakrandikat”, me-
lyekbe nagy rábeszélések hatására
belesétál, a férfiakat, akiket ezek so-
rán megismer. 

Mi sem áll tőle távolabb, mint
hogy mindenáron kapcsolatba akar-
jon kerülni valakivel. Boldog akár
teljesen egyedül is. De hát az unoka-
húgai és az unokaöccse, Ted már fel-
nőtten is gondoskodnak számára ten-
nivalókról, arról, hogy ki kelljen őket
húznia a csávából. 

Elégedett lehet velük, remek em-
berekké nevelte őket, de tapasztalat-

lanságuk következtében azért időn-
ként csapdahelyzetbe kerülnek. Ta-
nulságosak ezek a helyzetek szá-
mukra. Utólag megállapíthatják:
semmi sem történt véletlenül. 

Még az sem, hogy Annie egyszer
csak elcsúszott a jégen. Az úgy volt,
hogy éppen Katie után ment egy
olyan helyre, ahol szerinte a lánynak
nem lett volna szabad munkát vállal-
nia. Az izgalomban megfeledkezett
róla, hogy megfelelő cipőben és ne
tűsarkúban jelenjen meg aztán az
egyik építkezésen, amelyet irányít.
Ott tapasztalnia kellett, hogy a mun-
kások hibájából kilyukadt egy cső…
Arra nem számított, hogy a kiömlő és
jéggé fagyott vízen majd éppen ő fog

elcsúszni. A baleseti sebészeten kö-
tött ki. De természetesen ez sem vé-
letlen. A baleseti sebészeten is talál-
kozhat az ember olyan valakivel, akit
neki rendelt a sors. Hogy milyen az a
férfi, aki a teljes életet élő Annie-nak
társa lehet, tanulságos. Noha ez a
regény tekinthető „női regénynek” is,
nem árthatna férfiaknak sem elolvas-
nia.

Jórészt New-Yorkban játszódik a
cselekmény, de eljuthatunk a szerep-
lőkkel Párizsba, sőt Teheránba, él-
ményszerű beszámolót kapunk az
utóbbiakról is.
(Danielle Steel: Családi kötelékek)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A fiatal nagynéni
A huszonhat éves Annie Ferguson tervező építész pályája sike-
resnek ígérkezik, a magánélete boldognak…
Aztán egyszerre minden megváltozik körülötte. A nővére és an-
nak férje balesetben meghal, hátrahagyva három gyereket, akik
közül a legidősebb, Liz tizenkét éves. Annie semmit sem tart ter-
mészetesebbnek annál, mint hogy magához veszi a gyerekeket.
A barátja elhagyja, neki nem hiányzik, hogy hirtelen apaszerepbe
kerüljön, azontúl csak a munka és a gyereknevelés maradnak
számára. Mint aztán a fiatalabbik unokahúga megfogalmazza:
úgy él, mint egy apáca. 

Óriási érdeklődés mellett tartották meg
a Gödöllői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központban azt a könyvbemutatót,
melyen a Gyümölcstermő örökség című
önéletrajzi könyvet és Benedek Elek

Mese, mese, meskete, minden hétre egy
mese című kötetét ismerhették meg az
érdeklődők.  A Kairosz kiadó két kiad-
ványát egyetlen személy kapcsolja
össze: Szekeres Erzsébet. Míg önélet-
rajzírásából egy színes, értékekben gaz-
dag életpálya bontakozik ki, addig Be-
nedek Elek meséihez kapcsolódóan
munkásságának egy részletében, mese
illusztrációiban gyönyörködhetnek az
olvasók. 
Szekeres Erzsébettel, akinek a képeiből
egyúttal kiállítás is nyílt az olvasó- és a
konferenciateremben, dr. Gémesi
György polgármester beszélgetett ezen

az estén, aki elmondta, bár régóta ismeri
a gödöllői művészt, sok újat tudott meg
önéletrajzi írásából. Így például, hogy
gyermekorvosnak készült.
Szekeres Erzsébet pedig örömmel me-

sélt, nemcsak az egykori
gödöllői szülőotthonban eltöl-
tött évekről,  ahol Klacsmann
doktor mellett  dolgozott nő-
vérként, hanem édesanyjáról,
aki örök példakép a számára, s
akinek az emlékére ajánlotta
Gyümölcstermő örökség cí-
mű könyvét. A beszélgetés so-

rán azután egy színes életút bontakozott
ki, mely messze túlnőtt az oly nagyon
szeretett Gödöllőn és Galga-mentén.
Hiszen alkotásai nemcsak itthon, ha-
nem a határokon túlra is elviszik, szőve,

varrva, rajzolva  a magyar népdalok,
népmesék világát, amiből Szekeres Er-
zsébet nap mint nap merít, amit meg-
elevenít, hogy közelebb hozza azt a mai
kor emberéhez. Ez a munka egyfajta
küldetés, mint ahogy az Árpád-házi
szentek képsorozat megalkotása is.

Azoké a képeké, amik ma a
Szentháromság templomot
díszítik. A múlt hét pénteki es-
ten ezekről is sok szó esett.
Megtudhattuk, hogyan szüle-
tett meg az egyedülálló soro-
zat, köszönhetően Árpád-házi
Szent Erzsébet és Szent Imre
évfordulójának.  
Az est másik vendége 

M. Tóth Katalin, a Kairosz kiadó mun-
katársa volt, aki elmondta: kiadójuk
csak olyan könyveket jelentet meg,
amelyek erkölcsi értéket képviselnek és
nemzeti tudatformáló erejük van. Ilyen
Szekeres Erzsébet önéletírása és az álta-
la illusztrált Benedek Elek könyv is,
aminek képei nemcsak szépítik a kiad-
ványt, hanem szolgálják is a meséket.
Nem mindennapi rajzok ezek, egyes fi-
gurák akár még ismerősek is lehetnek,
bár erre az alkotó is csak később figyelt
fel, mert  – mint mesélte – az egyes ka-
rakterekben gyermekkorának szereplői
is visszaköszönnek, egy-egy vonás ere-
jéig.  Ezek az alakok most beköltöztek a
városi könyvtárba, ahol február 22-ig dí-
szítik a falakat.

Érdekes, és értékekben gazdag életút-
ba pillanthatott bele a közönség február
4-én, mely szorosan összefonódott Gö-
döllővel, a Galga-mentével, s amelyről
Szekeres Erzsébet úgy nyilatkozott,
nem tudná az életét máshol elképzelni,
mert egyetlen más országnak sincs ilyen

gazdag kultúrája, művészete, elég csak
népzenénkre, viseleteinkre, népmesé-
inkre gondolni. Mint mondta, nem csak
akkor szorul el a torka, ha a Himnusz
hangjait hallja, hanem akkor is, ha egy-

egy szép népdal csendül fel. Ilyen nép-
dalokból válogatott erre az estére  Joób
Emese is, aki kobozon kísérte a régről
ránk maradt énekeket, teljessé téve ezzel
a beszélgetés és a kiállítás élményét.    bj

Szekeres Erzsébet könyvbemutatója

Mesebeli életút

A magyar UNESCO-bizottság ja-
vaslatára 2011-et nemzetközi
Liszt-évnek nyilvánította kedden
az ENSZ Nevelésügyi, Tudomá-
nyos és Kulturális Szervezete
(UNESCO) 35. közgyűlésének
programbizottsága Párizsban.

Városunkban is több rangos eseményen
emlékezünk majd az évfordulóról. Liszt
Ferenc születésének kétszázadik évfor-
dulója most módot kínál számunkra,
hogy még jobban megismerhessük a
XIX. századi Európát lenyűgöző repre-
zentatív személyiséget, akinek egyéni-
ségén és művein keresztül nemcsak a
korabeli zenei élet, de a XIX. századi
magyar és európai kultúra és társadalom
megannyi más területe is elénk tárulhat.
Az emlékév programjai Liszt Ferenc
emberi és művészi alkatának, személyi-
ségének sokrétűségét kívánják bemutat-
ni,  a felvilágosult, fesztelenül kozmo-
polita európai polgárt, aki otthonosan
mozgott a világ majd’ minden szegle-
tében, a katolicizmus felé forduló mu-

zsikust, aki a római egyházzene új re-
formját tűzte ki céljául, nagyszabású
oratóriumok és misék írásával gazdagí-
totta a vallásos zenei művek sorát, s aki
1865-ben abbéruhát öltött. A nagyvona-
lú, jótékonyságra és segítségre mindig
kapható Lisztet, akinek Bayreuth leg-
alább annyit köszönhet, mint a mi Zene-
akadémiánk, s aki az 1838-as nagy pesti
árvíz áldozatainak éppúgy önzetlenül a
segítségére sietett, mint kollégáinak, az
1849-ben időlegesen száműzetésbe

kényszerült nagy, ám nehéz természetű
pályatársnak, Richard Wagnernek vagy
épp az alkotásra bátorított Bedrich Sme-
tanának. 
Gödöllőn is több programmal emléke-
zünk a kiváló zeneszerzőre és muzsi-
kusra, bár a programok az uniós elnök-
ségi rendezvények miatt többségében az
év második felében lesznek. Így a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar Jubileumi
Liszt estjét is – amit az eredetileg már-
cius végére terveztek – kora ősszel ren-
dezik meg. A Magyar Állami Operaház
karmestere, Kovács János által dirigált
koncert egyben egy új, négy hangver-
senyből álló, minden korosztálynak szó-
ló bérletsorozat első előadása lesz. 

A Frédéric Chopin Zeneiskolában  is
több koncerten csendülnek majd fel
Liszt Ferenc művei, de az intézmény
többek között Liszt-vetélkedőt is rendez
a diákok számára. 

A legnagyobb szabású zenei ese-
mény a Liszt Fesztivál lesz. Az idei ren-
dezvénysorozatot nem csak a muzsikus
és zeneszerző bicentenáriuma teszi kü-
lönlegessé: a gödöllői fesztivál is jubilál,
a kastélyban ugyanis már X. alkalom-
mal rendezik meg a rangos zenei ese-
ményt. jb

Gödöllőn is megemlékezünk 

2011 – Nemzetközi Liszt -év
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI 
FOGLALKOZÁSOK 

A BAROKK KIÁLLÍTÁSHOZ 
(március 5. után):

Óvoda, általános iskola alsó
tagozat:

– Mesélő tárgyak (legyező, doboz,
szentkép stb.)
– Az én házam, az én váram
(barokk építészet)
– Munkák és napok (hétköznapok
és ünnepek a barokk korban)

Felső tagozat, gimnázium:

“Mostan színes tintákról álmo-
dom…”: a barokk írásbeliség
“Máriát imádni hívek jöjjetek”:
vallásosság a barokk korban

MÚZEUMPEDAGÓGIAI 
FOGLALKOZÁSOK 

AZ ÁLLANDÓ 
KIÁLLÍTÁSOKHOZ:

Óvoda, általános iskola alsó
tagozat:

– Mesesarok (Gödöllői művészte-
lep kiállítás)
– Állatlesen (Zsivajgó természet ki-
állítás)

Felső tagozat, gimnázium:

– Játszótársam mondd, akarsz-e
lenni? (Cserkészet kiállítás)

IDŐPONT EGYEZTETÉSE:

Kerényi B. Eszter (28) 419-068 
gmuzeum.g@gmail.com

A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

BÉRLET FELHÍVÁS 

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

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 zongo-
ra koncertje 
Október 30.: Aichachi Kamarazenekar koncertje 
November 13.: Haydn: A holbéli világ c. operaelőadás  
December 10.: „Mester és Tanítványa” Baranyai László és Bogányi Gerge-
ly ünnepi zongora hangversenye 
December 11.: A 20 éves gödöllői Cavaletta Nőikar jubileumi ünnepi kon-
certje 

A BÉRLETEK ÁRA: 

Teljes árú: 20.000 Ft

Nyugdíjas, diák: 15.000 Ft

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

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

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY LÁTOGATÁSI RENDJE

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

2011. ÉV ELSŐ FÉLÉVÉBEN A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN 
NEM LÁTOGATHATÓ. 

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.

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

Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk! 
Megértésüket köszönjük!

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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TANFOLYAMOK 2011. FEBRUÁR – 2011 JÚNIUS 

KERÁMIA – PLASZTIKA – RAJZ TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
3 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten
Foglalkozások időpontja: hétfőnként 14.30 – 18.30 óráig. Első foglalkozás: február 7-én (hétfőn)
Művészeti vezető: F. Orosz Sára keramikusművész. Részvételi költség: 35.000 Ft 
RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő és haladó szinten
Foglalkozások időpontja: szombatonként 10-14 óráig. Első foglalkozás: február 5-én (szombaton)
Művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész. Részvételi költség: 35.000 Ft 
TEXTIL TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
10 éves kortól várjuk a jelentkezőket
Foglalkozások időpontja: szombatonként 15-19 óráig. Első foglalkozás: február 5-én (szombaton)
Művészeti vezető: Hidasi Zsófi textiltervező művész. Részvételi költség: 35.000 Ft

JELENTKEZÉS: munkanapokon 9-16 óráig, Sukta Zsuzsánál, az alkotóház titkáránál
Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza (GIM-HÁZ) 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.; 
Telefon/fax: 06 28 419-660; e-mail: gimhaz@invitel.hu; http://www.gimhaz.hu

KIÁLLÍTÁS-AJÁNLÓ
2011. február 27-ig látható A mi képeink 2 címmel Szikora Tamás és barátai csoportos kiállítása a 
GIM-Házban, minden szombaton és vasárnap 14-17 óráig, előzetes bejelentkezést követően más napokon is.
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Gödöllő városának egyik legendás orvos alakja volt dr.
Szanathy Júlia fogorvos, aki fél évszázadon át praktizált,
s aki mind a szakma, mind a paciensek szeretetét kiérde-
melte. 96 évesen távozott közülünk, két évvel azután,
hogy megkapta rubindiplomáját.

Dr. Szanathy Júlia 1931-ben végzett a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetemen. Ez idő tájt nem volt divat a höl-
gyeknek az orvosi pályát választani, így a száz fős évfo-
lyamból mindössze három nő volt. Különlegességnek
számított az is, hogy az akkor férfiak által uralt fogorvosi
pályát választotta. Budapesten a Stomatológiai Klinikán
szakvizsgázott, majd 1932-ben Gödöllőn kezdte meg a
fogorvosi munkát. Végigdolgozta a világháborús éveket,
majd kinevezték főorvosnak. 1970-ben ment nyugdíjba,
de magánrendelőjében még 1982-ig dolgozott. Fél évszá-
zadon át szolgálta betegeit, és ha játszunk a számokkal,
akkor ez az 50 év mintegy 14.000 munkanapot és kb. 3-4
százezer hozzá forduló beteget jelentett. (Gödöllő törté-
netében ilyen hosszú szolgálatot előtte csak az 1932-ben
elhunyt dr. Teghze Lajos m.kir. palotaorvos teljesített.) Az
50-60-as években az SZTK-ban napi 30-40 beteget látott
el, és a magánrendelőjében még napi 4 órát dolgozott.
Hetente többször kellett a fogtechnikai munkákat Pestre
vinnie. Ez 60-70 órás munkahetet jelentett, ami mellett
még a családi feladatokat is el kellett látnia. A betegekkel,
az orvos kollégákkal, az asszisztenciával, a fogtechniku-
sokkal tartott kapcsolata mintaszerű volt. Kiváló szakem-
ber volt. Korát megelőzve, mindig előnyben részesítette a
konzerváló, megtartó fogászatot, akkor is, ha rengeteg
többletmunkát jelentett számára. Rendkívül érdeklődő
volt, minden konferencián, továbbképzésen ott volt akkor
is, amikor már nem dolgozott.

A szakma gyakorlásával csak 1982-ben hagyott fel,
amikor látása annyira megromlott, hogy az már nem tette
lehetővé a további munkát. Annak ellenére, hogy munká-
ját mindig kimagasló színvonalon végezte, aktív éveiben
munkájáért elismerést, kitüntetést nem kapott. Szűkebb
pátriája 1998-ban ismerte el tevékenységét, ekkor átve-
hette a „Gödöllő Városért“ díjat. 2001-ben 95 évesen Pé-
csett ő volt az egyetlen rubindiplomás. Ennek átvételekor
a XXXIII. Orvosnapokon az egyetem vezetőségét, az ün-
nepség szervezőit is meglepte felszó-
lalásával, amelyben így emlékezett
vissza egyetemi éveire: „Az egyetem
hallgatósága olyan barátságosan,
olyan tudományosan, olyan felkészül-
ten jelent meg a vizsgákon abban az
időben, nem volt italozás, nem volt
drog, csak tanulás, tanulás… A pro-
fesszorok szigorúak, de igazságosak
voltak. Voltak az egyetemnek rendez-
vényei, az előadásokon kívül, a tanu-

láson kívül volt szórakozási helyünk… A tanulmányok
végeztével a farsang jött, a bálok, amelyeket az egyetem
rendezett. Azokon az egész városnak a színe-java jelen
volt. Állítólag még Albrecht főherceg is megjelent ezeken
a bálokon, és még annak is híre kelt, hogy az egyik leg-
szebb bölcsészlányra vetette a szemét, az tetszett neki a
legjobban. Ez akkora dolog volt akkor, a 20-30-as évek-
ben, hogy erről a mai fiatalságnak fogalma sincsen. A
farsangi mulatság gyönyörűen zajlott le: táncrend, palo-
tás, körmagyar, gyönyörű szép, ma már ritkán fordul elő
ilyen. A farsangnak ha vége volt, akkor jött a tanulás idő-
szaka, a kollokviumok, a szigorú tanulás, a szigorú vizs-
gák, szigorlatok…”

Elsők között kapta meg posztumusz a Lumniczer-díjat,
neve felkerült a Tormay Károly Egészségügyi Központ-
ban kialakított Lumniczer-falra. Dr. Szanathy Júlia nevé-
re azonban nem csak kimagasló szakmai tevékenysége
miatt emlékeznek városunkban. Nevét a városi múzeum-
ban is megtalálhatjuk, hiszen tőle kerül ide Léda egyko-

ri szalongarnitúrája. 1937-
ben 800 pengőért vásárolta
meg a szalongarnitúrát, és
nem sokkal a halála előtt
döntött úgy, hogy megválik
a bútoroktól, amik a Gödöl-
lői Városi Múzeumba ke-
rültek, s ma a Gödöllő, a
nyitott város című állandó
helytörténeti kiállításban
láthatók. (k.j.)

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Dr. Szabó Béláné dr. Szanathy Júlia fogorvos (1906 - 2003)

Áprilisban már új helyére kerül

Megújul a filagória
Megkezdődött a Grassalko-vichfila-
gória felújítása. Az egykor az Antal-
hegyen álló építményt a napokban el-
bontották és elszállították, mivel a
kőrestaurálási munka nagyrészét zárt
helyen végzi a Litorest Bt. De nem
csak a kőszerkezet újul meg, a jelen-
legi torzóra az ere-
detivel megegyező
tetőszerkezet kerül,
ezt követően pedig
új helyén, a mária-
besnyői bazilika
mellett, az altemp-
lom  bejárati szint-
jén állítják majd
fel. Áthelyezésével
együtt parkosítják a
bazilika melletti te-
rület bejárathoz kö-
zeli részét. Erre
98.000 eurót, azaz

25.220.000 forintot fordítanak. A hat
kőoszlopos filagória nem csak az ide
látogató turistáknak, hanem városunk
lakóinak is újdonságot jelent majd. A
munkák várhatóan április végén feje-
ződik be.

(b.z.)

Február 14-én Szent Bálintra (Valen-
tinusra) emlékezünk, akinek alakja
köré több legenda is szövődött. Az
egyik szerint Valentin fiatal keresz-
tényként élt a vallás üldöztetése ide-
jén. Hitéért elfogták és börtönbe zár-
ták, majd halálra verték 269. február
14-én. Amíg börtönben volt üzenete-
ket küldött a barátainak: „Ne felejtsé-
tek el Valentint!” és „Szeretlek ben-
neteket!”

Más legenda szerint Valentin i.sz.
269-ben vagy 270-ben római pap
volt, aki titokban párokat adott össze,
ellenszegülve ezzel Claudius császár
törvényének, amely átmenetileg meg-
tiltotta a házasságkötéseket. Valentint
ezért bebörtönözték, ott azonban ba-
rátságot kötött a börtönőr beteg lá-
nyával, akit imájával gyógyított meg.
Kivégzésének napján üzenetet írt ne-
ki, amit így írt alá: „A Te Valentinod”.

A Szent Valentin Nap megünneplé-
sét Celacius pápa rendelte el 496-ban.
Valentint ma vértanúként tiszteli a ka-
tolikus egyház, hisz azért vesztette
életét, mert nem tagadta meg az elibe
járulóktól a házasság szentségét.

A Valentin-naphoz kötődően Ang-
liából indult el az a kezdeményezés,

amely minden évben, ebben az idő-
szakban egy hétig a házasság fontos-
ságára irányítja az emberek figyel-
mét. Magyarországon a programot a
Magyar Evangéliumi Szövetség és a
Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa honosította meg 2008-
ban. A házasság hete olyan széles kö-
rű összefogásra törekszik, mely gya-
korlati példamutatással, tudományos
kutatások eredményeivel, bibliai és
erkölcsi érvekkel támasztja alá a há-
zasság örökkévaló értékét.

(ny.f.)

Középpontban a szeretet és a házasság

Valentin-nap
A Barokk Év nyitó rendezvényeinek
keretében március 5-én adják át Má-
ria Terézia királynő egykor a Millen-
niumi emlékművet díszítő szobrát.

Zala György alkotását eredetileg de-
cemberben szállították volna a kastély-
ba, azonban akkor a hirtelen bekövet-
kezett hideg idő miatt erre  nem kerül-
hetett sor. A januári kedvező időjárást
kihasználva a VÜSZI Kft. már elkészí-
tette az alapot, a hétvégén pedig a Re-
neszánsz Kőfaragó Bt. a talapzat végle-
ges kialakítását.

A királynő szobrát február 14-én
szállítják Gödöllőre a Szépművészeti
Múzeumból, amit majd a tavaly felújí-
tott parkban, a szökőkút mögött, a Ki-
rálydombi pavilonnal egyvonalban he-
lyeznek el úgy, hogy az útról mindenki
számára könnyen megközelíthető le-
gyen. (k.z.)

Érkezik a királynő

Szoborállítás
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Február 12. (9-11 óra)
Február 13. (17-18 óra)
Plútó Állatorvosi Rendelő

Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel: 

dr. Horváth Márk állatorvos

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Újabb fejezet kezdődött az ál-
latkerti vízidisznók családre-
gényében. Fruzsina és Roger
nászából ugyanis a közelmúlt-
ban három kölyök született. 

Három vízidisznó kölyök cseperedik
a Fővárosi Állat- és Növénykert dél-
amerikai fajokat bemutató állathá-
zában. A „malacok” december végén
születtek, de az elmúlt hetekben a lá-
togatók még nem sokat láthattak be-
lőlük. A kicsik természetesen még
anyatejen élnek, de időnként már lát-
ni, amint szilárd táplálékkal is pró-
bálkoznak.  

A szülők – Fruzsina és Roger –
„románca” 2007-ben kezdődött. Az
akkor még csak féléves nőstény Han-
noverből érkezett Budapestre a már
korábban itt élő, négy évvel idősebb

hím mellé. A vízidisznó
pár nászából 2008 áprili-
sában születtek az első 
kölykök, és azóta már több
alkalommal is életet adtak
egy-egy alomnyi „vízima-
lacnak”. Amíg a rágcsálók
többségénél az újszülöttek
meglehetősen fejletlenek,
a kis vízidisznók világra
jövetelük után néhány órá-
val már vígan szaladgálnak
és követik a felnőtteket. Bármennyire
is fiatalok, már ebben a korban is jel-
lemző rájuk a kifejlett állatoknál
megfigyelhető, emberi szemmel
rendkívül komolynak tűnő ábrázat,
állandó „arckifejezés”. 

Érdekesség, hogy az első három
hónapban nemcsak az anya, hanem a
csoport más nőstényei is szoptat-
hatják a fiatalokat, habár a budapesti

állatok esetében pillanat-
nyilag nem fordulhat elő,
hiszen jelenleg Fruzsina az
egyetlen felnőtt nőstény. 

A vízidisznó a legnagyobb
ma élő rágcsálófaj. A kifej-
lett állatok testtömege a 65
kg-ot is elérheti. A faj elter-
jedési területe Dél-Ameri-
ka nagyobbik felét magába
foglalja. Magyar elnevezé-

sét elsősorban annak köszönheti,
hogy különösen kedveli a vizes élő-
helyeket, a gyenge sodrású folyóvi-
zeket, illetve a llano néven ismert fü-
ves síkságokat, amelyeket az esőzé-
sek után hosszabb ideig víz borít.

A sertésfélékhez – rágcsálóként –
nincs túl sok köze, viszont aránylag
közeli rokonságban áll a jól ismert
tengerimalacokkal. A vízidisznó ős-
hazájában nem számít ritka állatnak,
annak ellenére, hogy Dél-Ameri-
kában sok helyen gasztronómiai je-
lentősége is van ezeknek a jószágok-
nak.Mint minden más állatnál, termé-
szetesen a kis vízidisznók esetében is
lehetőség van azok jelképes örökbe
fogadására. Az apróságok az Állatsi-
mogató szomszédságában található
Dél-Amerika Házban, annak fűtött
belső terében tekinthetők meg.       pts

Állati dolgok

Három vízidisznó született az Állatkertben 

Rekord távot úszott egy je-
gesmedve a Beaufort-tenge-
ren: az állat 232 órát töltött
egyhuzamban a hideg vízben,
amíg a szárazföldtől a legkö-
zelebbi jégtábláig eljutott. A
nőstény medve közel 700 kilo-
métert tett meg ez idő alatt. A
klímaváltozás miatt a jeges-
medvéknek egyre nagyobb tá-
volságokat kell megtenniük,
hogy a jégtakaróig eljussanak.

A nőstény medvét 2008 augusztusá-
ban fogták be, és ekkor látták el mű-
holdas jeladóval, majd két hónapon
keresztül követték útját Alaszka észa-
ki részén. A jegesmedve 687 kilomé-
tert úszott a 2-6 Celsius-fokos Beau-
fort-tengerben jégtábla után kutatva,
majd azt követően további 1800 kilo-
métert tett meg a jégen. Ez idő alatt
tömegének 22 százalékát elvesztette,
és egyéves bocsa is odaveszett a
hosszú úton.

A hosszú utazásról az amerikai geo-
lógiai szolgálat (USGS) kutatói csak
most számoltak be a Polar Biology
című folyóirat honlapján. A jeges-

medvékről eddig is tudták, hogy nagy
távolságokat képesek úszva megtenni
a szárazföldtől a jégtáblákig, hogy fó-
kákra leljenek, ám ez volt az első al-
kalom, hogy egy ilyen utat rögzítettek
a kutatók. A szolgálat már 1985 óta
tanulmányozza a jegesmedvék élő-
helyhasználatát és populációdinami-
káját.

A medvék útjait nehezíti a klíma-
változás miatt csökkenő jégborítás,
mert így egyre nagyobb távolságokat
kell megtenniük. Az ilyen hosszú

utak nagyon magas „költségekkel“
járnak a medvék számára: rengeteg
energiát igényelnek, és csökkentik az
állatok szaporodási sikerességét is.

Az Északi-sarkvidéken élő faj fenn-
maradása a sarki jégtakarótól függ,
ezért az emlősök közül talán a jeges-
medvék vannak a leginkább kiszol-
gáltatva a klímaváltozásnak. A Ter-
mészetvédelmi Világszövetség vörös
listáján a sebezhető (vulnerable) ka-
tegóriába tartoznak, a becsült számuk
20-25 ezer egyed. pts

Kilenc napig úszott egy jegesmedve jég után kutatva

A klímaváltozás következményei

Néhány szál virág is elegendő lehet
ahhoz, hogy az iroda barátságosabb-
nak tűnjön. A növények ugyanis me-
legebbé, kellemesebbé hangolják a
környezetet, javítják a munkahely mi-
nőségét, segítik a jó munkahelyi klí-
ma kialakulását, ami a teljesítmény
hatékonyságára is erősen kihat.

Miért jó az otthonos munkahely?

Egészséges növények a munkahelyen
címmel tájékoztatási kampány indult
tíz EU-országban. Célja, felhívni a
brit, osztrák, belga, dán, francia, hol-

land, német, olasz és svéd munka-
adók és a foglalkoztatottak figyelmét
az otthonosabb munkahely előnyeire.
Akik „otthon“ érzik magukat az iro-
dában, szívesebben dolgoznak és rit-
kábban betegszenek meg, esnek ki a
munkából. Jobban kezelik a stresszes
helyzeteket, hatékonyabban dolgoz-
nak. Mind a munkaadó, mind a dol-
gozó jobban élvezi az olyan munka-
hely előnyeit, ahol jobban odafigyel-
nek a dolgozók biztonságára, egész-
ségére, komfort iránti igényeire. Egy
ilyen munkahely alapadottságaihoz
tartozik a káros hatásoktól mentes, er-
gonomikus munkakörnyezet, a meg-
felelő klíma, a jó munkafeltételek.
Kevésbé ismert,
hogy a növények
a munkahelyen
növelik a mentá-
lis és fizikai
komfortot. A nö-
vények ugyanis
melegebbé, kel-
lemesebbé han-
golják a környe-
zetet, javítják a
munkahely mi-
nőségét, segítik a
jó munkahelyi
klíma kialakulását, ami a hatékony-
ságra is kihat.

Több növény kevesebb munkahelyi
betegség?

Egy felmérés szerint, a betegség miat-
ti munkahelyi hiányzások száma hat
hónap alatt 15-ről 5 százalékra csök-
kent, amikor a növényeket közelebb
helyezték a dolgozók monitorához.
Más tanulmány szerint a növények je-
lenléte az irodában csökkentette az
olyan általános panaszokat, mint a le-
vertség, fejfájás, légúti irritációk. 
Az eredmények annál is érdekeseb-
bek, mert Európában a modern iroda-
házak mintegy harmada nem meg-
felelő beltéri klímával rendelkezik,
legalábbis az EU-kampánytájékoz-
tatója szerint.

A növények javítják az irodai le-
vegőt és légkört

Egy iroda levegőjének minőségét szá-
mos tényező, például a nyomtatók,
másolók, monitorok, székek kárpi-
tozása stb. befolyásolja. 
A növények csökkentik a CO2 és más
káros anyagok (például a benzol és a
formaldehid) koncentrációját, ezzel
csökkentve az elhasznált levegő 
mennyiségét, növelve a friss levegő
arányát. A munkahely ideális klímáját
különösen télen, fűtési szezonban ne-
héz megteremteni, mikor alacsony a

páratartalom.
A száraz le-
vegő miatti
k e l l e m e t l e n
tünetek ismer-
tek: szájszá-
razság, orr
és/vagy füldu-
gulás, szem-
és bőrviszke-
tés. 
A növények a
felvett víz 97
százalékát el-
párologtatják a

leveleik felületén, miközben a víz-
igényes növények akár 10-15 száza-
lékkal is növelik környezetük páratar-
talmát. Egy felmérés szerint, ahol az
irodában ilyen növények voltak, ott a
betegség miatti hiányzás számotte-
vően csökkent.

A steril iroda untató

Kutatások igazolták, hogy a növé-
nyek a művi környezetben oldják a
stresszt, növelik a komfortérzetet,
csökkentik az ingerlékenységet, fe-
szültséget vagy levertséget, egyszó-
val kellemes munkahelyi környezetet
teremtenek, míg a „steril“ iroda un-

tató. Egy holland tanulmány össze-
függést talált a növények és az iroda
dolgozóinak produktivitása között. A
növények kedvezően hatottak a mun-
katársak kreativitására és koncentráló
képességére.

Vizsgálatok szerint a levegő káros
anyagainak megkötésében, például a
páfrányok, fikuszok, az Areca és
Phoenix pálma jeleskednek.
A páratartalmat leginkább a páfrá-
nyok, fikuszok és filodendronok nö-
velték.
A növényeknek elegendő helyre,
fényre, vízre, tápanyagra van szüksé-
gük. Nincs általános szabály, hogyan
rendezzünk be egy irodát. Az azonban
biztos, hogy a növényekre fordított
költség többszörösen megtérül.

pts

Nem csak kertészeknek

A kerten túl

Pekingben, Sanghajban, sőt
gyakorlatilag valamennyi kínai
városban – miként világszerte
a kínai közösségekben – tűzi-
játékkal, petárdázással kö-
szöntötték február 2-án a hold-
újévet.

A durrogtatásnak (eltérően a hasonló
nyugati szokástól) szimbolikus jelen-
tősége is van: a kínai mitológia sze-
rint elriasztja a gonosz szellemeket.

A Nyúl éve köszöntött be február 2-
án éjféltől a tizenkét állatjegyből álló
hagyományos kínai asztrológiai nap-
tárban. A Nyulat tartják az egyik leg-
kedvezőbb jegynek, az ebben az év-
ben születetteket kedvesnek és ki-
egyensúlyozottnak tartják, akik azon-

ban nem viselik jól az egyedüllétet. A
most véget ért Tigris évének kaotikus,
gyakorta erőszakos és tragikus fejle-
ményeihez képest a Nyúl évétől el-
méletben nagyobb nyugalmat, har-
móniát lehet várni. Ám minthogy
2011-ben a nyúl a fémmel ötvöződik,
ez az év sem lesz konfliktusmentes.

A jóslásoktól a valóság
talajára térve a holdújév
Kínában egyhetes mun-
kaszünettel jár. A hagyo-
mányok szerint ilyenkor
ajándékokkal illik felke-
resni a szülőket, hozzátar-
tozókat. Az idén ez
a nyúltenyésztőknek
és a plüssnyulakat
gyártóknak kedvez.

pts

3 éves barátságos 
TENGERIMALACOT 

elajándékoznánk, ketrec és
egyéb tartozékokkal. 

Ár: 2000,-Ft. 
Érd: 28/419-096.

Holdújévkor fél Kína útra kel és ajándékot vásárol

A nyugodt nyúl jön a  kaotikus tigris után
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Február 7-13-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Február 14-20-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3.  Tel.: 430-069

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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 moz-
gássérült parkoló került kialakításra. Ezek a fizetős parkolási övezetbe tartoznak, használhatja minden díjat megfi-
zető autós (beteg, dolgozó, orvos). A rendelőhöz érkező mentőautók a bejárat előtti, színben kiemelt burkolatú terüle-
ten várakozhatnak, ide más gépkocsi nem állhat.

A II. sz. rendelő előtt kialakított parkolóhelyeken túl közlekedni csak a Coop áruház áruszállítását végző gépjár-
műveknek 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 Ön-
kormányzat 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 jármű-
nek. 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 en-
gedélyezett, 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 ré-
szen 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 köte-
les 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 par-

kolóhelyek a régi rendnek megfelelően, parkolási díj megfizetése mellett használhatók.

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 mély-
garázs, 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.

Értekezletek leendő első osztályos 
gyermekek szüleinek

A korábbi évek jól bevált gyakorlatának megfelelően az idén is
megrendezésre kerül a leendő első osztályos gyermekek szü-
lei részére az összevont szülői értekezlet, melyen az önkor-
mányzati fenntartású általános iskolák és a Szent Imre Kato-
likus Általános Iskola igazgatója mutatja be intézményét és
tájékoztatja az érdeklődő szülőket.

Az iskolák igazgatói ellátogatnak minden óvodába és ott
találkoznak a szülőkkel.

A szülői értekezletek időpontjai:

– Egyetem téri Óvoda: 2011. február 10-én (csütörtökön) 17 óra
– Martinovics utcai Óvoda: 2011. február 15-én (kedden) 17 óra
– Táncsics Mihály úti Óvoda: 2011. február 17-én (csütörtökön) 17 óra
– Kazinczy körúti Óvoda: 2011. február 22-én (kedden) 17 óra

A nem önkormányzati óvodákból az érdeklődő szülők a Palotakerti vagy a
Táncsics Mihály úti Óvodában tartandó tájékoztatón vehetnek részt.

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.

Városunk lakói gyakran tanácsta-
lanok, milyen telefonszámon for-
dulhatnak segítségért. Ezért a
jövőben közölni fogjuk a leggyak-
rabban kért számokat:

ELMÜ központi hibabe-
jelentő:

06-40/38-38-38
(éjjel-nappal)

ELMÜ-SZOLG Kft.:
06-28/430-562
(munkaidőben)

RENDŐRSÉGI
SZOLGÁLATI
JÁRŐR-
MOBIL:

06-20/524-0340

Felhívás

Új kirendeltséget hozott létre
2011. január 1-jétől Gödöllőn a

Magyar Kémény Kft. a jobb
lakossági ellátás

és elérhetőség érdekében.

Cím: Gödöllő, Remsey krt. 12. 

Elérhetőségek:

Tel/fax: 06-28/419-534

e-mail:

mkgodollo@gmail.com

Ügyfélfogadási idő:

hétfőn 12-16

szerdán 10-16

pénteken 8.30-11 óra

Tájékoztató az
óvodák nyári zárva

tartásáról

A nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8)
MKM rendelet 2 §. (7) bekezdése
alapján az óvodák 2011. évi  nyári
zárva tartását az alábbiak szerint
rendelem el:

2011. június 27-től - július 22-ig
zárva tart a Szent János utcai Óvoda
és a Zöld Óvoda. Ebben az időszak-
ban a Palotakerti Óvoda tart ügye-
letet.

2011. július 25-től - augusztus
19-ig zárva tart az Egyetemi Óvoda,
Kazinczy körúti Óvoda, a Martino-
vics utcai Óvoda, a Palotakerti Óvo-
da és a Táncsics Mihály úti Óvoda.
Ebben az időszakban az ügyeletet a
Szent János utcai Óvoda látja el.

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Közérdekű telefonszámok!

Bérbevételi felhívás

Gödöllő Város Polgármesteri Hiva-
tala bérbe adja a Gödöllő, Deák F.
tér 1. és 2. számú épületben lévő
üres garázsait.

A garázsok alapterülete: 14, 15,
ill. 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).

A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 2011. december 31. nap-
jáig szóló.

A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó +
ÁFA.

A bérbevétel részletes feltétele-
iről írásbeli tájékoztató beszerez-
hető a Városüzemeltető és Vagyon-
kezelő Iroda III. emelet 303. számú
helyiségében, illetve érdeklődni le-
het a 06-28-529-171-es telefon-
számon.

Tisztelt támogatók!

Az előző évben felajánlott személyi
jövedelemadó 1%-át a súlyos beteg-
ségben szenvedő gödöllői gyerme-
kek gyógyíttatásának támogatására
fordítottuk.

Kérjük, idén is támogassa a
Dr. Lumniczer Sándor Alapítványt
személyi jövedelemadójuk 1%-val!

Adószám:18670945-1-13

Köszönjük!
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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!

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.
A főtér felújításának ideje alatt az étterem vendégeinek a szálloda mélygarázsa ingyenes!

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!

Ételkóstolással egybekötött
bemutató

a Török Ignác Gimnáziumban.

Az ételeket eredeti receptek
alapján

Fodor Sándor és Fiel Attila,
a Solier Café szakácsai

készítik el a gimnázium latin
nyelvet tanuló diákjainak a

közreműködésével.

Időpont:
2011. február 18., péntek

18 ‐ 19 óra

„A tojástól az almáig” –

avagy a rómaiak

konyhaművészete
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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 be-
jelentkezés alapján. Csomagmegőrzés
a rajtban biztosított.
Ellátás túra közben: nápolyi, csoki,
meleg tea /célban: zsíros kenyér, lek-
város 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 turista-
térképe

További információ kérhető az alábbi
telefonszámokon: 06-30/209-2828,
06-30/609-8729,   06-20/341-7063
A rendezvény a Margita Kupa 1. for-
dulója!

Téli Margita 40/20/12/6 gyalogos teljesítménytúra

Focizz velünk –– Tagtoborzó a Bikáknál

Jegyvásárlás
+36/706044388
+36/706044393

Ünnepélyes keretek között díjaz-
ta a Héraklész program az elmúlt
év legjobb fiatal versenyzőit, köz-
tük az atlétákat az Uránia mozi-
ban.

Az ünnepi hangulatú gálán a MOB
képviseletében Molnár Zoltán főtit-
kár, Gyulay Zsolt alelnök, több olim-
piai bajnok, így Egerszegi Krisztina,
Nagy Tímea, Vörös Zsuzsa, Magyar
Zoltán, valamint Balogh Gábor öt-
tusázó világbajnok, a kormányfő sport
tanácsadója és Güttler Károly olimpiai
ezüstérmes úszó és az érdekelt sportági

szakszövetségek vezetői a jelenlévők
nagy tapsa kíséretében nyújtották át az
elismeréseket.

Nagy megtiszteltetés és elismerés
érte a GEAC atlétikai szakosztályát,
ugyanis a 2010-es eredmények alapján a
férfiaknál Benkő Ákos tanítványa,
Deák Nagy Marcell érdemelte ki a
legjobbnak járó díjat.

Nemzetközi viadal – Két
bronzérem

Az elmúlt hétvégén, immáron
hatodik alkalommal rendezték meg
Bécsben a Vienna Indoor Classic

gálát. A rendezők adatai szerint 33 or-
szágból, több mint hétszázan álltak 
rajthoz. A nagy létszámú versenyen több
magyar atléta elindult, közülük 16-an a
legjobb nyolc között végeztek. A GEAC
atlétái közül ketten értek el kimagasló
teljesítményt. Deák Nagy Marcell 400
méter síkfutásban lett harmadik 47,01
másodperces idővel, míg Várszegi Gá-
bor rúdugrásban lett bronzérmes (4,63
m).                                                                     -li-

Atlétika – Héraklész program díjátadó

Deák Nagy Marcell a legjobb
A hagyományoknak megfelelő-
en az idén is megemlékeztek a
gödöllői Hajós Alfréd iskolában,
az olimpiai bajnok úszóról, az is-
kola névadójáról.

A 77 éves korában elhúnyt,  első ma-
gyar olimpiai bajnok 1878. február 1-
jén látta meg a napvilágot. A sportsajtó
által csak magyar delfinnek becézett
kétszeres olimpiai aranyérmes úszó lab-
darúgóként is sikeres tudott lenni.

A Hajós Alfréd iskolában három is-
kola négy csapatának részvételével (a
gödöllői, a zuglói, valamint a pesterzsé-
beti Hajós iskola) az olimpiákból ösz-
szeállított kérdéssorozatból szellemi
vetélkedőt rendeztek, majd megkoszo-
rúzták az iskolában található emléktáb-
lát. Koszorút helyezett el az iskolán kí-
vül a Magyar Olimpiai Akadémia ne-
vében Dr. Jakabházyné Mező Mária
főtitkár, az önkormányzat nevében a
sporttért felelős képviselő Pecze Dáni-
el, Parti Zoltán, a Kajak-kenu szövet-
ség elnökségi tagja, a városi sport és

egészség program programigazgatója,
valamint a gödöllői iskola mellett a zug-
lói és a pesterzsébeti Hajós iskola kép-
viseletében érkező vendégek is.

A szellemi vetélkedőt a zuglóiak 
nyerték, megelőzve a gödöllői iskola
egyes csapatát, a pesterzsébeti diákokat,
valamint a Gödöllő kettes csapatát. A
nap zárásaként Hajós Alfrédról és az
olimpiai sikerekről összeállított vetítést
tekinthettek meg a diákok, majd az isko-
la egykori tanulójával, a jelenleg Vácott
kézilabdázó Barján Biankával beszél-
getett Simics Judit olimpiai ezüstérmes
kézilabdázó, az iskola testnevelő tanárá-
val a diákok előtt. -tt-

Hajós nap – Szellemi vetélkedő és koszorúzás

Hajós Alfréd előtt tisztelegtek

Január 29-én, Százhalombat-
tán rendezték a Pest megyei
úszó diákolimpia döntőit. A
gödöllői iskolák közül a Ha-
jós Alfréd, valamint a Szent
Imre Általános Iskola diákjai
is remekeltek a vízben és
több számban is dobogós he-
lyen végeztek.
Eredmények: 
I. korcsoport, 4. hely: Simonváros
Csenge (Szent Imre, 50 m hát); II.
korcsoport, 1. hely: Varga Vivien
(Hajós, mell), Pintér Fruzsina (Ha-
jós, gyors), 4x50 m lány váltó. (Ha-
jós: Varga V., Pintér F., Pavkó Natá-
lia, Csizmeg Anna); 2. hely: Pintér
F. (hát); III. korcsoport, 1.hely: Si-

monváros Csanád (Szent Imre, 100
m hátúszás „B” kategória), Takács
Dorottya (Hajós, mell), Lakatos Dá-
vid (Hajós, gyors), 4x50 m lány 
gyors váltó (Szent Imre: Ábele Nó-
ra, Szabó Dóra, Virágh Judit, Erős
Katica), 4x50 m fiú gyors váltó
(Szent Imre: Méhes Pál, Molnár
Karsa, Orgovány Alex, Simonváros
Cs.); 4. hely: Méhes P (Szent Imre,
100 m gyors), Szabó Dóra (Szent
Imre, 100 m hát); IV. korcsoport, 1.
hely: 6x50 m fiú gyors váltó (Hajós:
Eperjessy Benjamin, Kovács Márk,
Gyurcsánszky Ádám, Simon Gergő,
Takács Attila, Czobor Bence); 3.
hely: Takács A (Hajós, gyors),
Gyurcsánszky Á. (Hajós, hát)       -ll-

Diákolimpia – Úszás

Remekeltek a gödöllői úszók

A Gödöllői Sport Klub több kor-
osztályos csapata vett részt foci-
tornán az elmúlt hétvégén is. A fi-
atalok mérlege: két ezüstérem
és egy 7. hely.
Az 1997-es csapat Aszódon vett részt te-

remtornán és lett második, a legjobb ka-
pusnak Hegedűs Attilát választották,
míg a 2002-es csapat Gyálon szerepelt
és lett szintén ezüstérmes. Az 1999-es
korcsoport hazai rendezésű tornán sze-
repelt a Táncsics Mihály úti műfüves

pályán és végzett a 7. helyen.                  -tt-Labdarúgás – Utánpótlás tornák

Remek utánpótlás eredmények

Az elmúlt két bajnokin igazi ran-
gadókat játszott a TEVA-Gödöllői
RC csapata. Előbb drámai küz-
delemben maradt alul csapat a
Vasas elleni, idegenbeli találko-
zón, majd hazai pályán sem bír-
tak a mieink a listavezető BSE-
vel.

A gödöllői hölgyek a Vasas ellen már
2:0-ra vezettek, innen sikerült elbukni

az igen fontos bajnoki mérkőzést, míg a
BSE elleni derbin kiütközött a fáradság,
valamint a rutintalanság a csapat játé-
kán.

A Gödöllő jelenleg a 2. helyen áll 17
ponttal a 22 pontos BSE mögött, a szin-
tén 17 egységgel álló Vasas, valamint a
16 pontot gyűjtő Nyíregyháza előtt.
Extraliga, nők, középszakasz, az 1-4.
helyért, 5. forduló: Vasas Duna Autó–
TEVA-Gödöllői RC: 3:2 (–22, –22, 18,

23, 8)
Extraliga, 6. forduló
TEVA-Gödöllői RC – BSE 1:3 (-17, -
24, 20, -12)

Magyar Kupa – Vasas ellen az
elődöntőben

Véglegessé vált a Magyar kupa né-
gyes döntőjének menetrendje, azaz
kisorsolták az elődöntő párosítását. A
március 9-11. között a debreceni Főnix
csarnokban megrendezésre kerülő férfi
és női négyes döntőkben a hölgyeknél a
TEVA-GRC a Vasas ellen mérkőzhet
majd, míg a másik ágon BSE – Nyíre-
gyháza elődöntőt rendeznek.                  -li-

Röplabda – A Kupában visszavághatunk

Drámai csata a Folyondár utcában

Február 5-én került megrende-
zésre a VI. Tímár Zsolt emlék-
verseny, amelyen a Gödöllői
Sakkbarátokon kívül a Galga-
vidék csapata, az Alag, vala-
mint a Veresegyház képvisel-
tette magát. 

A felnőttek 12 fős versenyét Reznák
Attika (GSBE) nyerte meg, második
helyen a korábbi győztes Bándy Atti-
la (GSBE), a harmadikon pedig a 
szintén GSBE-s, Sillye Kálmán vég-
zett. Külön kategóriában indult 19
ifjúsági játékos. Az alsós fiúk verse-
nyét Kapitz Dominik (Galgavidék),
a felsős fiúkét Téglás Mátyás (Gal-
gavidék), a lányok versenyét pedig,
Rajkó Zsuzsanna (Galgavidék) 
nyerte meg. A díjakat a hagyomá-
nyoknak megfelelően Tímár Zsolt
édesanyja adta át.

Bajnokság - szoros csata

Minimális, egypontos vereséget
szenvedett a Gödöllői Sakkbarátok
ötfős második formációja a rutinos
Százhalombattától. Gyógyír a vere-
ségben, hogy a gödöllőiek első táblá-
sa, Kőszegi Lajos szép játszmában
győzte le a háziak 100 élő ponttal ma-
gasabban jegyzett mesterjelöltjét. A
csapat a hatodik forduló után a 4. he-
lyen áll a bajnokságban.

Pest megye I/A osztály
Százhalombatta – GSBE II. 3–2

-vb-

Sakk – VI. Tímár Zsolt verseny

Elsöprő GSBE siker

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-16 éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek
jelentkezését. Érdeklődni, valamint jelentkezni a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!

Véget ért az idei Magyar ku-
pa küzdelemsorozata a gö-
döllőiek számára, miután
Baranyai Pál együttese a baj-
noki és kupacímet is védő Rá-
ba ETO otthonában is kika-
pott.
A győri találkozó simább
lett, mint a decemberben
lejátszott gödöllői odavágó

(2–4), hiszen a Rába-parti
derbin esélyt sem adva a
mieinknek, 6–0-ra nyert a
hazai csapat.

Futsal Magyar kupa, negyed-
döntő, visszavágó
Rába ETO – Gödöllői Bikák 6–0
(3–0)

-go-

Futsal – Magyar kupa

Győrben volt a végállomás

A 2002-es korosztály

A nyerő páros: Deák Nagy Mar-
cell és edzője, Benkő Ákos

Hajós Alfrédra emlékeztek
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KIEGÉSZÍTÉS

* A február 2-i lapszámunk 17.
oldalán találhatót Norbi  Update
Pékség  címe: Gödöllő, Kossuth
Lajos utca 12. Telefonszáma:
+3630/692-4382

INGATLAN

* Őrbottyán külterületén lótartásra
és lakóház építésére alkalmas 2 Ha
földterület eladó. 850 Ft/nm2.
tel.:70/7015617

* Garázs-összekötéses ikerház emelt
szintű szerkezetkész állapotban
17MFt 93nm nappali +3szoba  20-
7722428   WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Eladó Gödöllő, Kör utcában 2.
emeleti, 63 nm-es 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 felújí-
tott elektromos hálózat. Iá.: 15,1
mFt. Tel: 30/411-4698 (napközben
9-18 óra között)

* Gödöllőn eladó áron alul családi
ház, amerikai konyha-nappali, 4 szo-
ba, 2 fürdő, 2garázs, kertkapcso-
latos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-
8403, 20-420-6243 (egész nap).

* János u.ban 1,5 szobás II.emeleti
lakás Iár: 9,2 MFt    20-772-2429  

* Fenyvesi részen építési telkek el-
adók 11,5MFt és 14MFt 20-7722428

* Saját kertrésszel és autóbeálló-
val rendelkező alacsony rezsijű,
ötletes belső kialakítású, nagy
teraszos világos 44nm-es nappali
+szoba padlófűtéses lakás eladó.
Tömegközlekedés 2percre.
Iá:12,5MFt 20-7722428  

* János utcában 59m2-es erkélyes,
jó állapotú konvektoros lakás
eladó. Iár: 10,9MFt 20-7722428 

* 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 +nap-
palis, 2fürdőszobás, teraszos,
mediterrán stílusú új építésű
gyönyörű ikerház 200nm-es saját
telekkel eladó. Kulcsrakész
ár:20MFt, 320nm-es telekkel ren-
delkező ikerház 22MFt, 20-772-2429

* Központban két szobás lakás 8.5
M Ft-ért eladó 20-804-2102      

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

* Palotakerten 1 szobás, felújított
lakás, alacsony rezsivel 7,2MFt 20-
804-2102

* Kiváló áron, Ambrus közben
1+2félszobás 55nm-es tágas, jó
beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt
2 0 - 7 7 2 - 2 4 2 9
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Nagyfenyvesben 3szoba +nap-
palis, étkezős felújított cirkós ház
eladó szuper áron költözés miatt.
Iár: 19MFt  20-772-2429   

* Új építésű 1+2félszobás lakások
ker trésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-
804-2102

* Sürgősen eladó Nagyfenyvesben
3szobás ikerház Iár:16,5MFt 20-
804-2102

* Eladó Gödöllőn, tégla építésű,
cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-
es lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt
20-8042102

* Kertvárosban panorámás 110nm-
es családi ház eladó 26,5MFt 20-
9447025

* Új építésű társasházban, nappali
+2szobás lakás Gödöllő közpon-
tjában 16,4MFt    Ugyanitt egyedi
penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025

* Gödöllői belterületi építési telek,
21m utcafronttal,  15%beépí-
thetőséggel, 8.8MFt-ért eladó! 20-
539-1988

* Gödöllőn, Ker tvárosban felújí -
tandó családi ház, 600m2-es
telken, telekárban eladó!
Iár:13.4MFt 20-539-1988

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

* 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. beálló-
val). Érd.: 28/411-086; 20/919-
4870

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az
Alma utcában 75 nm-es, nappali +
2 szobás, 2 fürdőszobás, befejezés
előtt álló, kétszintes ikerház-fél,
300 nm-es saját telekrésszel eladó.
Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Akár 1 millió Ft kedvezményben
részesülhet! Gödöllő Belvárosában
2011. Decemberi átadással épülő
18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből
(36-67 m2), 1 irodából (30 m2)
álló társasházban lakások, iroda és
üzletek eladók. Árak: 9,9 – 26,2
mFt (276 eFt/ m2-től). Érdeklődni:
FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-
870; 28/411-086

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, 4
lakásos társasházban 132 m2
lakóterű, nappali+ 4 szobás,
extrákkal felszerelt és teljesen
bútorozott kétszintes, újszerű
állapotú sorházi lakás, 3 beállásos
garázzsal, saját használatú
telekrésszel. Iá: 33,9 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* 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), parkosí-
tott telekkel, díszkerttel. Iá: 35
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban teljesen
felújított 86 m2 alapterületű, nap-
pali + 2 szobás családi ház, kis
telekkel. (Új elektromos és
vízvezetékek, új külső műanyag
nyílászárók, új burkolatok szan-
iterek, külső homlokzati színezés,
távirányítású kapu, 2 gk. beálló, kis
pince). Iá: 23 mFt. 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, melléképület-
tel, garázzsal. Iá: 20,5 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
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HH IRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL !!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, 

Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

IRODA NYITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-
mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

www.biohajvagoszalon.hu

Hatalmas 
nyitási 

akciók
Gödöll�, Szabadság tér 24.
BIOHAIR SZALONOK BUDAPESTEN 
II., Retek u. 6. (a Mammut I. mellett) | III., Szépvölgyi út 15. (a Kolosy térnél) | V., Haris köz 6. (a Ferenciek terénél) | VI., Teréz körút 36. (a 
Nyugati pályaudvar és az Oktogon között | VII., Rákóczi út 26. (az Astoria és a Blaha Lujza tér között) | IX., Mester utca 1. (a Boráros tér közelében)
XI., Savoya Park Bevásárlóközpont, Hunyadi J. u. 15. | XI., Bocskai út 3. (az Allee Bevásárlóközponttól 3 percre) | XIII., Szent István körút 12. 
(a Margit híd pesti hídf�jénél) | XIV., Örs vezér tere (a Sugár oldalában) | XXI., Csepel, Kossuth üzletsor, Kossuth Lajos u. 85-89.
VIDÉKEN: Pécs, Irgalmasok u. 20., 

1300 FtHAJVÁGÁS N�I - FÉRFI

2 Faith in nature termék 
vásárlása esetén a

Hajvágás 
0 Ft
Az akció id�tartama: 
2011.02.03.-tól a készlet erejéig.

A két termék együttes ára: 

2800 Ft

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



* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó
állapotban lévő családi ház, 100
m2-es szuterénnel, mely vál-
lalkozás kialakítására is alkalmas
(víz, villany, ipari áram bevezetve)
540 nm-es örökzöldekkel beül-
tetett telekkel. Iá: 24,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Fenyvesben 120 m2
alapterületű, nappali +2 félszobás
(+ szuterénben kialakított lakóhely-
iségekkel) polgári jellegű családi
ház, 1500 m2-es, 2 utcára nyíló
telekkel. Iá: 28 mFt. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870

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

* Gödöllőn a Kertvárosban, 1000
m2-es, 2 utcára nyíló saroktelken,
100 m2 alapterületű, 3 szobás
családi ház. Iá: 28 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn a központban, 1.
emeleti, 49 m2-es, 1+fél szobás,
nagy erkélyes, jó állapotban lévő
lakás. Iá: 10,2 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Szt. János u-ban 2.
emeleti 2 szobás egyedi fűtésű
lakás eladó. Iá: 10,2 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn központhoz közel, 55
m2-es, 2 szobás, egyedi fűtésű 3.
emeleti, erkélyes lakás 11,5 mFt ir.
áron eladó. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros legkereset-
tebb részén, a Munkácsy utcában
750 nm-es, parkosított saroktelken
épült 110 nm alapterületű, 3
szobás, bővíthető (40 % beépí-
thetőség) polgári jellegű családi
ház garázzsal. Iá. 33 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn az Alvégben 2009-ben
teljes körűen felújított, 2 generá-
ciós, kétszintes családi ház, 700
m2-es telekkel. Fsz.: nappali, kony-
ha, 3 szoba, fürdőszoba, wc; + egy
külön bejáratú 1 szobás lakrész.
Tetőtér: amerikai konyhás nappali,
4 félszoba, fürdőszoba, wc. Iá: 35
mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn Kertvárosban 500 m2-es
parkosított, panorámás telken eladó
110 m2 lakóterű, nappali + 2 szobás
szinteltolásos családi ház kertkapcso-
latos terasszal. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086; 20/9194-870

* Szadán 761 nm-es telken, jelenleg
építés alatt lévő, 120 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás föld-
szintes családi ház KEDVEZŐ ÁRON
eladó. Iá: 20,9 mFt (burkolatok árát
nem tartalmazza). FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* ÁRON ALUL eladó Szadán a
Fenyvesligetben 2006-ban épült,
nappali + 3 szobás, 93 nm
alapterületű földszintes családi ház
1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 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 garáz-
zsal. Iá: 25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Ha ingatlant keres tekintse meg
kínálatunkat az irodában vagy hon-
lapunkon.(www. perfektotthon.hu)
Személyes segítséget adunk
ahhoz, hogy megtalálja azt amit
keres.Tel.06-70-366-0999 Pintér
Mariann Perfekt Otthon

* Gödöllőn Ambrus Z. közben 2,5
szobás 56 nm lakás eladó. Kartali
családi házat beszámítana. Ár: 9,9
MFt Tel: 06-70-3660999 Perfekt
Otthon Kft. Pintér Mariann

* Építési telkek 1200-1400 nm
Szadán, déli fekvés, összközmű,
Ár:7,5MFt. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

* Gödöllőn 966 nm parkosított
telken 75nm felújított 2 szobás
családi ház eladó. Ár:17,5MFt Tel:
06-70-3660999 Perfekt Otthon
Kft. Pintér Mariann

* Gödöllőn 100nm 2 szobás felújí-
tott, gondozott családi ház 1250
nm telekkel eladó vagy gödöllői
egyedi fűtésű 1+2félszobás lakást
beszámítana. Ár.17,9 MFt Tel: 06-
70-3660999 Perfekt Otthon Kft.
Pintér Mariann
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* Új építésű sorházi lakás Gödöllő,
Szent Imre utcában 2011. I. .névi
átadással nappali+3szoba, garázs,
kert, terasz. Családi ház vagy lakás
beszámítással is. Tel: 70-3660999
Perfekt Otthon Pintér Mariann

* LAKÁS- Gödöllő, János utcában földsz-
inti 1 szobás konvektoros fűtésű lakás
eladó. Ár. 8 MFt. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

* Lakás-Gödöllő, Kossuth L.
utcában 55nm, jó elosztású,
2szobás , napfényes, világos,
panorámás lakás eladó. Ár:
10,9MFt. Tel: 06-70-3660999 Per-
fekt Otthon Kft. Pintér Mariann

* LAKÁS- Gödöllő, János utcában
63nm 2 szobás déli fekvésű,
szépen felújított lakás eladó. Ár:
12,5 MFt. Tel: 06-70-3660999 Per-
fekt Otthon Kft. Pintér Mariann

* Lakás- Gödöllő újszerű, belvárosi
tégla építésű, cirkó fűtéssel, nap-
pal+2 szobás belvárosi lakás eladó.
Ár: 22,9 MFt Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

* Családi ház- Bagon teljesen felújí-
tott és átalakított , modern, tágas nap-
pali+ 2 szobás 100 m családi ház,
rendkívül kedvező áron eladó vagy
gödöllői 2+1/2 szobás lakásra cserél-
nék .Ár. 19 MFt. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

* Lakás- Gödöllő, János utcában
egy rendkívül igényes 2 szobás,
modern , cirkó fűtéses lakás eladó.
Ár. 15,7 MFt. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

* KERESÜNK ELADÓ ÉS KIADÓ
HÁZAKAT LAKÁSOKAT . Ha ingatlanát
szeretné eladni vagy bérbe adni
várom a hívását. Tel:06-70-3660999
Perfekt Otthon Pintér Mariann

* Gödöllőn, TÉGLA építésű,
MAGASFÖLDSZINTI, 34 nm-es,
KONVEKTOROS fűtésű, jó állapotú
lakás eladó. Az ingatlan Központ
közeli ,  jó fekvésű, barátságos
környezetben található. Iá: 7,7 MFt
Érd:30/491-5020

* EGYEDI AJÁNLAT, nagyon jó áron!
Gödöllőn Centrumban eladó
téglaépítésű, konvektoros, 70nm-es
1+2félszobás, nagy erkélyes, NY
fekvésű, felújított lakás. Azonnal
költözhető! Iár:13MFt. 30/491-5020

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában
örökpanorámás építési TELEK csalá-
di okok miatt eladó, illetve a Nyárkút
utcában 2500 m2 SZÁNTÓ 2 db 25
m2-es épületekkel közművesítve
eladó. Tel: 30-946-7702

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

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

* Eladó Szt. István téren 2.
emeleti, 56 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, felújított lakás. Ár: 10,7 MFt.
Érd: 30/355-8020 

* 30mill ió +15mill ió =40mill ió?
Áron alul most megveheti a házat
hozzátar tozó 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)

* Eladó Szt. János utcai földszinti
teljesen felújított 1,5 szobás lakás
(tégla), tárolóval. Iár: 9,5 M Ft. Érd:
06-20-3289-666 

* LAKÁST, HÁZAT VÁSÁROLNA?
Lakását, házát felújítaná, korsz-
erűsítené? Használja ki az állami
támogatás előnyét! Bővebb infor-
mációért hívjon: 0670-9388-113 

* 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: 30-630-1410 

* Társasházban komfortos kislakás
alacsony áron, beköltözhetően tula-
jdonostól eladó. A lakás a város
központi, de csendes részén talál-
ható. Érd: 06-1-3677-368 

* Családi okok miatt eladó tulaj-
donostól 89nm-es polgári,  tár-
sasházi lakás a belvárosban, a
lakáshoz tartozó nagy kerttel. Iár:
19MFt. Ingatlanosok kíméljenek!
Érd: 20/497-8070 

* SÜRGŐS! Sürgős! Sürgősen
eladó családi ház áron alul örök-
panorámás telken. (Szőlőhegy.)
Érd: egész nap 0620-246-8775 

* Szadán, Bp-től 30km-re
összközműves 1500nm-es építési
telek eladó. Csendes, nyugodt
környezet, gödöllői autópálya kijárat
5percre. Buszmegálló, bevásárló
központ a közelben. Érd: +36-30-
634-1013, +36-70-261-2495

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 900
nm-es telken 4 szobás, 160 nm-es
családi ház gondozott ker ttel,
csendes helyen eladó. Iár: 36 MFt.
Érd: 30/996-8949 

* Eladó Gödöllőn, Palotaker ten
földszinti 56 nm-es lakás bútoro-
zottan. 1+két félszoba, fürdő, kony-
ha. Azonnal költözhető, teher-
mentes. Érd: 0036-30/927-0161 

* 1,5 szobás, amerikai konyha-nap-
palis, 49 nm-es, konvektoros,
4.emeleti lakás a János utcában
eladó. Iár: 11 MFT. Érd: 30/9661-375 

* Gödöllőn az Irtványban bekerített
FÖLDTERÜLET, i l letve Gödöllő
Rózsadombján beépíthető
panorámás, közműves TELEK
eladó. Érd: 06-70-229-8599 

* Vácszentlászló legszebb részén 3
szobás családi ház 2030 nm-es,
osztható telken eladó. Érdeklődni a
06-20-433-0744 telefonon lehet.

* Gödöllő Kertvárosában 3 család
részére is alkalmas családi ház
külön bejárattal eladó. Iár: 38 M Ft.
Tel: 06-20-9-716-172 

* Kedvező áron eladó 2001-ben
belülről felújított 80 nm-es családi
ház 980 nm-es telken Gödöllő
–Máriabesnyőn. Ir.ár: 16,5 M Ft.
Tel: 0620-669-2655 

* Kartal központjában 554nm-es
telken 100 nm-es hosszú
parasztház - 3szoba, konyha, spejz
- ,  melléképületekkel, gyümölcs-
fákkal eladó. Iár: 7,8 M Ft. Tel: 06-
20/213-7054 

* GÖDÖLLŐ Ker tvárosban, új
építésű 5szobás, dupla komfortos,
garázsos, igényes ikerházfél saját
ker ttel ELADÓ vagy KIADÓ.
Iár:29,9MFt, i l l .  120.000,-Ft
+rezsi/hó. Érd: 06-30-500-2432

ALBÉRLET KIADÓ

* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es
összkomfortos, különálló családi
ház. Tel.: 06 20 986 4946

* Gödöllőn 3. emeleti, 40 nm-es, 1
szobás, egyedi fűtésű, felújított és
bútorozott lakás kiadó. 50
eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086

* Gödöllőn a Kastély mögötti
részen 3 szobás (+ egyterű tetőtér)
családi ház fűtött garázzsal,
szuterénnel, garázzsal KIADÓ 90
eFt+reszi bérleti díj. Érd: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 4
lakásos társasházban földszinti,
120 m2 alapterületű, nappali + 2
szobás, újszerű állapotú lakás,
teremgarázzsal. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 

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

* Gödöllő kertvárosában 3 szobás
felújított családi ház kiadó.
80eFt/Hó 20-5391988

* Gödöllő, Kossuth L. u.-ban nap-
pali +3szoba, amerikai konyhás
2fürdőszobás, cirkós, teraszos tár-
sasházi lakás kiadó! Iá.: 110.000Ft
+rezsi  20-772-2429

* Gödöllőn királytelepen 2szoba
+konyhás, étkezős, cirkós családi
ház 70EFt +rezsiért kiadó! 2havi
kaució, 20-772-2429 

* KIADÓ, eladó Kazinczy körúton 3.
em, 2 szoba összkomfortos, konvek-
toros, erkélyes, egyedi vízórás lakás
bútorozott konyhával. 50e +rezsi +2
havi kaució. Tel: 20-578-6848

* Présház utcában, buszmegállótól
egy percre, családi házban, tágas
terekkel rendelkező, jó elosztású,
teljesen felszerelt lakrészben,
csendes, verőfényes, teraszos,
hangulatos szoba kiadó. Internet,
pince, műhely. +36-20-240-4635 

* Kastély mögötti területen 90 nm-
es különbejáratos házrész,
valamint a Kossuth utcában 120
nm-es lakás kiadó. 20/9325-415 

* 2 SZOBÁS LAKÁS, kiadó
hosszútávra Gödöllő belvárosában,
alacsony rezsi. Tel.: 20/9390797. 

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

LAKÁSOK:
* A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás, erké-
lyes, felújított, egyedi fűtésű lakás áron
alul, sürgősen eladó. Irányár: 13,9 mFt.

* A Kossuth L. utcában 6 lakásos tár-
sasházban, 1. emeleti, nappali+2
szobás, tetőtérbeépítéses, 70 nm-es,
újszerű, klimatizált lakás zárt, udvari
kocsibeállóval eladó. Irányár: 22,9 mFt.

* Az új Fenyvesben 1+3 fél szobás, 85
nm-es, 2002-ben épült, igényes ikerházi
lakás konyhabútorral, beépíthető tetőtér-
rel, két terasszal eladó. Iá: 27 mFt.

* A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű társasházi
lakás, telekrésszel sürgősen eladó.
Irányár: 18,5 mFt.

* A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.

* A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.

* A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, francia erké-
lyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,7 mFt.

* A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
7. emeleti, kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 11,9 mFt.

* A Palotakertben 67 nm-es, 2+1 fél
szobás, 3 emeleti, jó elrendezésű erké-
lyes lakás (kulturált lépcsőházban)
eladó. Irányár: 12,4 mFt. 

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Kertvárosban, 2 szobás, 68 nm-es,
részben felújított családi ház gondozott
718 nm-es telken (díszfák, ásott kút)
garázzsal, 68 nm-es műhelynek, rak-
tárnak alkalmas szuterénnel eladó.
Irányár: 23 mFt.

* A Kertvárosban, a központhoz közel
150 nm-es, 3 szobás, felújított családi

ház garázzsal 720 nm-es telken eladó.
Irányár: 24,5 mFt.

* A Kertvárosban, nappali +7
szobás, 2 szintes, kétgenerációs,
felújított, családi ház, 3 férőhelyes
garázzsal 850 nm-es, parkosított
telken sürgősen eladó. Iá: 36 mFt.

* A Kertvárosban, 100 nm-es, nap-
pali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás sarok-
telken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.

* Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iá.:120 mFt.

* A Királytelepen 240 nm-es, 3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú csalá-
di ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra cserél-
hető. Irányár: 26 mFt.

* Az Öreghegyi utcában 1976- ban
épült, kétszintes, 250 nm-es felújítandó
családi ház 1652 nm-es telken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.

* A Nagyfenyvesben nappali+4 szobás,
174 nm-es, részben felújított családi
ház 900 nm-es telken eladó vagy
budapesti kisméretű lakásokra cserél-
hető. Iá.:27 mFt. 



* Azonnal beköltözhető, családi
háznál különbejáratú 30nm-es
összkomfor tos lakás. Minden
fogyasztó külön mérve.
Konvektoros. 1személy részére
32.000,-Ft/hó +alacsony rezsi.
1havi kaució szükséges. 0620-
488-0584 

* Kertvárosi övezetben, vasútál-
lomáshoz közel, háromlakásos
családi házban 60nm-es, összkom-
for tos lakás bútorozottan kiadó
nemdohányzó 1-2 fő részére.
60.000,-Ft +2havi kaució. Tel:
30/6062-821, 20/915-4263

* Gödöllő kertvárosában családi
ház tetőtéri 80nm-es lakása, saját
bejárattal kiadó. Panorámás, teras-
zos, padlófűtéses, két kocsibeálló-
val. Két fő esetén rezsivel együtt
nyáron: 100.000,-Ft, télen
120.000,-Ft. Kauciót nem kérek.
Tel: 0670-200-0752 

* 1 szobás, konvektoros lakás a
városközpontban nem dohányzó
részére hosszútávra kiadó, 1,5 havi
kaucióval. Érd: 30/9661-375 

* Gödöllő, Palotakert lakótelepen
igényesen felújított 2 szobás lakás
kiadó. Beépített konyha, internet,
kábeltévé, vízóra, fűtés-szabályozó
van. Bérleti díj :  55.000,-Ft/hó
+rezsi +kaució. Tel: 06-70-216-
4202 

* Palotaker ten 58 nm-es, 1,5
szobás, egyedi fogyasztásmérős
lakás hosszútávra kiadó. Ir.ár:
55.000,-Ft + rezsi +kaució. Érd:
0620-367-9191 

* Gödöllő központjában, új építésű,
35 nm-es másfél szobás, bútorozat-
lan tégla lakás kiadó. Érd: 0630-
345-0955 

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

* Igényes, 30nm-es 1 szobás lakás
nem dohányzó személy vagy pár
részére kiadó. Tel: 70/451-4323 

* Konvektoros, 1,5 szobás családi
ház kiadó 2 fő részére. Csak fiatal
párok jelentkezését várom. Bérleti
díj  35.000,-Ft/hó, kaució szük-
séges! Tel: 06-70-381-2807 

* Szoba-konyhás, zuhanyzós, fa
tüzelésű lakás kiadó! Egy fő
részére. 1 havi kaucióval. Tel:
0630-609-8707 

* Hosszú távra kiadó Gödöllőn a
Szent János utcában egy 38 nm-es
felújított,  1 szobás, egyedi
gázfűtéses, összkomfortos lakás
berendezve. 45.000 Ft/hó + rezsi
+ 2 hónap kaució  Érd:
06/30/202782

* Gödöllőn HÉV végállomástól
2percre családi házban külön
bejáratú kis szoba, konyha, fürdő,
spejz, kábeltévével, teljesen beren-
dezve kocsibeállási lehetőséggel
30eFt +kicsi rezsiért kiadó. (Uitt
gáztűzhely palackkal 13eFt.) 0620-
9150-341

* Gödöllő Palotaker ten parkra
néző 1 szoba összkomfortos, telje-
sen berendezett fűtésszabályozós
lakás hosszútávra kiadó. Tel: 06-
20-510-9382 

* Gödöllő központjában, a János
utcában 2 szobás, erkélyes, kon-
vektoros II .emeleti lakás
hosszútávra kiadó. 2havi kaució
szükséges. Érd: 06-20-367-8793,
06-28-436-370 

* Kertes ház felső szintjén bútoro-
zott szoba, fürdőszoba +kony-
harész az egyetem közelében kiadó
55.000,-Ft/hó, rezsivel (félhavi
kaucióval). Tel: 30/2969-618, 12
órától. 

* Gödöllőn a Szt. János utcában 2
szobás bútorozatlan, konvektoros,
2.em. lakás kiadó. Tel: 20/966-
5773

* Gödöllőn, kertes övezetben, 2
szobás, bútorozatlan, összkomfor-
tos földszinti lakás, nem
dohányzóknak kiadó. Tel: 20/542-
1087 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllőn (Táncsics utcában), for-
galmas helyen, élelmiszer-csemege
üzletként működő üzlethelyiség
kiadó. Tel:06-20-9194-870

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

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

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

* Gödöllőn 80m2 és egy 104m2-es
iroda kiadó! 20-539-1988

* Városközpontban 84nm-es
üzlethelyiség kiadó, alacsony rez-
sivel 150.000Ft/hó +2havi kaució.
06-20-9447025  

* Eladó 35-55m2 körüli
üzlethelységet keresek a központ-
ban.  20-944-7025

* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38
nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
(konyhával, riasztóval, ráccsal fel-
szerelve)! Irodának és fodrászat-
nak is alkalmas. Érd: 30/231-7508

* ÜZLETHELYISÉG ELADÓ
BÉRLŐVEL EGYÜTT A
KÖZPONTBAN. (75 nm) 28 MFt. Tel:
+3630-7033-478 

* 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

* Eladó Gödöllőn a Szent Imre
házhoz tartozó, legszélső, önálló
GARÁZS vízzel, vi l lannyal. Érd:
0630-326-5435 

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

* 1500 – 2000nm összközműves
IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET bér-
beadó hosszútávra, -konténer
és/vagy mobilház telepítése lehet-
séges-, forgalmas főút mellett saját
bejáróval! Tel: 30/202-0050

* Gödöllőn, forgalmas úton,
kertvárosban kiadó egy 2007-ben
épült, igényesen kialakított, alul
85nm-es, emeleten 40nm-es
üzlethelyiség. Gázfűtés, klíma,
egyedi mérőórák! Akár két
tevékenységre is megfelelhet! Havi
bérleti díj megegyezés szerint! Tel:
20/916-0460 

* Gödöllő frekventált helyén lévő,
kellemes, zöld mikro kertes, műem-
lék jellegű épületben jól bejáratott
kb. 100 FŐS ÉTTEREM igényes
vendégkörrel hosszútávra május 1-
től BÉRBEADÓ. Érd: du.4-7h
30/9489-426 

ÁLLÁS

* Tíz éve jól működő, Táncsics
Mihály úti fodrász szalonunkba
keresünk férfi-női fodrászt. Jelen-
tkezni a +36-20 9194-870 -es tele-
fonszámon lehet.

* Magyarország legnagyobb ingat-
lanközvetítő hálózata – a Duna
House – gödöllői irodájába vál-
lalkozó szemléletű ingatlan
ér tékesítő munkatársakat keres.
Érd: 06-30-866-3421, kar-
sai.orsolya@dh.hu 

* CO2 hegesztőket keresünk
Budapest környéki munkahelyre
azonnali kezdéssel (feltétel: 3 év
szakmai gyakorlat szükséges). Érd:
10-17-ig 70/431-8015, e-mail :
lolo2009@freemail.hu 
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Multifokális lencsék - az
univerzális megoldás

A múlt -A hagyományos korrigálási mód:

egyfókuszú olvasószemüveg.

- Távolra nem
biztosítja az
éleslátást.
- Önnek mindun-
talan le kell ven-
nie olvasó-
szemüvegét, hogy
távolra is lásson.
- Állandóan keresnie kell, hol tette le
olvasószemüvegét.
- A szemüveg munkatávolságra (60-100 cm)
nem ad éles korrekciót.
- Íróasztalának, munkaterületének szélén
elhelyezkedő tárgyakat már nem látja élesen.
A múlt és jelen -A hagyományos kor-

rigálási mód: bifokális - kétfókuszú

szemüveg.

-
Munkatávolságra
ez sem ad
megfelelő korrek-
ciót (60-100 cm).
- Így munkahe-
lyén sem kapja
meg a tökéletes látáskomfortot.
- A közeli és távoli részt éles választóvonal
határolja, amely a mindennapi tevé-
kenységeiben zavaró lehet (pl. lépcsőn való
közlekedés, sport, főzés, barkácsolás,
kirakatnézegetés közben).
Ez az éles választóvonal nem esztétikus,
hiszen így mindenki láthatja, hogy Önnek
már szüksége van erre a korrekcióra, tehát
már elérkezett az a bizonyos kor...
A jelen és jövő -A korrekció "prog-

resszívebb módja" a folyamatosan változó

törőerejű multifokális lencse.

- Távolra,
munkatávolságra
és közelre is
megfelelő korrek-
ciót ad.
- Ön mindent éle-
sen lát, fokozat-
mentesen a közeli
távolságoktól egészen a távoliakig.
- Nem kell állandóan cserélgetnie a
szemüvegeit.
- Gyorsan hozzászokik a nagy látáskom-
forthoz.
- Nincs zavaró és jól látható választóvonal.
- Ön úgy lát és úgy néz ki, mint fiatalabb
éveiben.
- Az emberek nem látják, hogy Ön "időskori"
távollátó.
Ön végre egy olyan optikai és divatszem-
pontból is kiváló szemüveget viselhet, ame-
lyet speciálisan az "időskori" távollátók
számára fejlesztettek ki.

Sok szeretettel várjuk üzletünkben, ahol
ingyenes szemvizsgálattal és személyre szóló
szaktanácsadással is segítünk, ráadásul
most óriási kedvezményekkel is ked-
veskedünk!

Gergelyné Szőke Emese
optometrista látszerész mester

AA  nnaaggyy  ssiikkeerrrree  vvaallóó  tteekkiinntteetttteell
mmeegghhoosssszzaabbbbííttvvaa  ffeebbrruuáárr  2288--iigg!!
VVaaggyy  AAJJÁÁNNDDÉÉKK  RREEPPÜÜLLŐŐJJEEGGYY,,  vvaaggyy

3300%%  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY  aa  lleennccsséékk  áárráábbóóll!!
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* Könnyű fizikai munkára keresünk
Gödöllő és vonzáskörzetéből női és
fér fi kollégákat, csomagolási
munkakörbe. Feltétel: jó szem és
kézügyesség. Érd: 06-70-604-1740
(hétköznap 9-17)

* ÚJ SZÉPSÉGSZALONBA keresek
masszőrhölgyet, talpmasszírozót,
pedikűrös manikűröst, műkörmöst
lehetőleg vendégkörrel. Tel:
20/260-8636 

* Gödöllői cég keres országos,
i l letve külföldi munkavégzéssel
optikai kábelek mérésére tech-
nikus végzettségű kollégát. E-mail:
optotel@gmail.com 

* Gyakorlattal rendelkező ELADÓT
keresek gödöllői büfébe hölgy
személyében. Csak azok jelen-
tkezzenek, akik tudnak és akarnak
is dolgozni. Tel. 06-30-976-4501
(16 órától.)

* Házi betegápolást, -gondozást
vállalok idős, segítségnyújtásra
szorulók részére, melybe beletar-
tozik: mosás, takarítás és bevásár-
lás. Ár megegyezés szerint. Tel:
0630-501-9207 

* Fejlesztőpedagógus
GYÓGYPEDAGÓGUS-LOGOPÉDUS
munkatársát keresi közös vál-
lalkozásra. Tel: 0630-328-5625 

* Állásinterjúra és tárgyalásra
felkészítés angolból Gödöllőn:
rudolph.brendon@gmail.com

* Az 1.sz.Palotaker ti bölcsőde
csecsemő és kisgyermekgondo-
zónői állás betöltésére 1fő sza-
kképzett gondozónőt és 1fő
takarítói munkatársat keres.
Bérezés a KJT szerint.
Jelentkezéseket Kovács Józsefné
intézményvezetőnél a 28-410-906
telefonszámon várjuk. 

* Műkörmöst, fodrászt, kozmeti-
kust felveszek gödöllői Szépség-
szalonba. Tel: 30-247-6718 

* Cégünk keres CO2 hegesztőket
Pest megyei munkahelyre azonnali
kezdéssel. (Gyakorlat szükséges.)
Érd: 10-17-ig 70/3426-751, 06-32-
769-001, e-mail :  indent-plus@
freemail.hu 

* Irodai munkára keresünk németül
jól beszélő kolléganőt: -jó kommu-
nikációs készség, -alapszintű
számítógépes ismeret, -min. közép-
fokú végzettség. 0670-323-7777,
orangecredit.kft@gmail.com 

* Elektromos összeszerelőket,
mechanikai szerelőket és teszt
technikusokat keresünk veresegy-
házi munkahelyre. Érd: 0670-3606-
586, 0670-773-7424 Önéletraj-
zokat az alábbi e-mail címre várjuk:
iroda@lakart.t-online.hu 

* Cégünk keres elektronikai kar-
bantartókat, gépipari mechanikai
karbantar tókat, i l l .  művezetőket.
(CNC – NC – PLC, járműipar ágaza-
ti  termelő gépek, berendezések
ismerete előny.) Magas kereseti
lehetőség. Érd: 10-17-ig 0670-620-
9901, 32/769-001, e-mail :
markus0204@freemail.hu 

* Sörözőbe keresünk fiatal, agilis pul-
tos lányt Pomáz, Szentendre,
Csobánka környékéről. Fényképes
szakmai önéletrajz szükséges. Tel: 70-
333-8536, e-mail: femasystemkft@
freemail.hu 

* Multinacionális pénzintézet
értékesítő csapatának bővítésére
ambiciózus, kitartó és jó kommu-
nikációs készséggel rendelkező
pénzügyi tanácsadókat keres. Tel:
06-20-472-3919 

SZOLGÁLTATÁS

* Fáj a lába a bőrkeményedéstől?
Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen!
Érd.: +36-30-851-8763

* GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés
az Ön otthonában! Gerincferdülés,
tartáshibák kezelése Schrott-mód-
szerrel, reumatikus fájdalmak
kezelése, műtét utáni rehabilitá-
ció.0670/7015617.www.mobilgyog
ytornasz.hu

* REDŐNYSZERVIZ - készítés -
javítás + szúnyoghálók + harmoni-
ka ajtók. Hétvégén is hívható: +36-
20-9-943-145

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni
vállalkozók, kis- és középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül
Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft.
Tel.: 430-341,30/211-9388.

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

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gép-
parkkal. Csatornakamerázás. Víz-,
gáz-,  fűtésszerelés. +36-70-
2479072, +36-20-9177-555
www.nons top -gyorsszo lga la t .hu ,
www.dugulaselharito.hu 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24
óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
+ 3 6 - 3 0 - 3 0 2 - 4 6 2 2 .
www.csoszereles.hu 

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok,
fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorl if t bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: +36-20-423-
4828,  www.interiortrans.hu 

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

* Vízvezeték szerelés, fagyásos
dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartá-
lyok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.

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



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

* 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,
E-mail:info@ili.hu

* Worried about speaking ENGLISH
in an interview? Try a Brit ish
CareerGuide:  CV & Interview
P r e p a r a t i o n :
rudolph.brendon@gmail.com

* BELSŐÉPÍTÉSZETI – LAKBE-
RENDEZÉSI tervezés, egyedi
bútorok készítése, exkluzív tapéták,
burkolatok, szalagfüggönyök.
Gödöllő, Kossuth L.u. 14. 30/202-
0045 www.andrasizsuzsa.hu

* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias
hangulatú kis csopor tunkba, i l l .
egyéni foglalkozásra. Tel: +36-70-
414-1629

* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtéssz-
erelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid
határidőre. Tel: +36-30-202-0050 

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

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

* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munk-
abérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel:
28/407-122, 06-30/508-1380 

* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS,
JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok
javítása, zárjavítás, zárcsere,
betörés utáni javítás. -
Lamináltpadló lerakás, fürdőszobai
javítások. -Bútorok összeszerelése.
–Redőnyjavítás. Tel: 70/201-1292 

* Vállalunk hideg-meleg burkolást,
viakolorozást, dryvitozást, festés-
mázolást, lakásfelújítást, gipsz-
kartonozást, díszburkolást garan-
ciával. Tel: 06-20-2374-370 

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

* KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és
Vác telephellyel – KFT-k, BT-k,
egyéni vállalkozók részére teljes
körű számviteli szolgáltatást vállal,
több évtizedes gyakorlattal. Tel:
28/411-428 

* KIMERÜLT, FÁRADT? Ismerje meg
a THAI MASSZÁZS jótékony hatá-
sait, okleveles masszőr segítsé-
gével! 0620-9-355-088 

* STRESSZOLDÁS, KÉPESSÉG-
FEJLESZTÉS, közérzetjavítás
holisztikusan. Felnőtt: 5.000,- gyer-
mek: 3500,-Ft/alkalom. Lucza
Gabriella kineziológus 20/585-
5132 Santemed klinika. Gödöllő,
Remsey krt.21.

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

* FRISSÍTŐ MASSZÁZS. Tel: 06-
70/570-4189 

* PARKETTÁS vállal hagyományos
és szalagparketta lerakást, csis-
zolást, lakkozást. Laminált és hajó-
padló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: 70-505-1177.

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

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

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tar tályok javítása-
cseréje, csőtörés javítása, víz-
fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.

* Tetők felújítása, kivitelezése,
ácsmunkák Tóth László. Tel: +36-
30-9229-553.

* Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron!
Tel: +36-20-9133-165

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

OKTATÁS

* 50 órás középszintű érettségire
felkészítő tanfolyam indul középiskolá-
soknak. 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 Rés-
zletfizetés lehetséges! Könyvet venni
nem kell egyik tanfolyam esetén sem!
Tel.: 0630/932-4401

* GYERE NYELVET TANULNI! NYELV-
TANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TAR-
TASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAP-
SZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY
EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY
NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTOD-
DAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MIN-
DEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELV-
TANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZA-
FIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK!
NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENT-
KEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU.
TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL,
OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL
ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY
EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁS-
SAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-
04. TELEFONÁLNOD KÉNYELME-
SEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 

* TOP-TAN: Angol középfokú
nyelvvizsgára felkészítő felnőtt és
középiskolás tanfolyamok.
Középhaladó tanfolyam: csütörtök:
de. 8.30-10.45-ig , senior újrakezdő
tanfolyam délelőtt. Maximum 5 fős
csoportok. Egyéni órák délelőtt, kor-
repetálás 1 órától. www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com, 30-224-75-
643.

* 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

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ általános, intenzív és vizs-
gafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőt-
tek 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 AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04) 

* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL,
OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás
Gödöllő központjában, anyanyelvi
tanárok, alap-, közép-, felsőfokon,
kedvező áron, egyéni, csoportos.
Általános, beszédcentrikus, üzleti
tanfolyamok, érettségi, nyelvvizsga
felkészítés. 06-30-374-6545
www.mencelus.com 

* „No opportunity to practise?” Try NEW
ENGLISH 15-MINUTE SKYPE Chats!
Evenings only. 10 Chats = 10.000 HUF:
rudolph.brendon@gmail.com

* LOGOPÉDIA –
MOZGÁSFEJLESZTÉS. Komplex
fejlesztés játékosan 2 éves kortól.
Dr. Virsingerné Ágota – logopédus
– mozgásterapeuta. Szt. István tér
7. Tel: 20/543-3407 
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* MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt- és középsz-
intű érettségire való felkészítést
vállal gödöllői középiskolai tanár.
Főiskolások, egyetemisták segítése
is! Tel: 20/380-2268 (du., este)

* 50 órás SVÉD KEZDŐ nyelvtan-
folyam indul Gödöllőn februárban.
Érd: 06-30-328-5625 

* Állásinterjúra és tárgyalásra
felkészítés angolból Gödöllőn:
rudolph.brendon@gmail.com

* Nincs jogosítvány, de szeretne?
Van jogosítványa, de nincs gyakor-
lata? Hívjon bizalommal, segítek!
–Homoki Gábor szgk.oktató. (Ford
C Max -diesel) Gödöllő, 0620-450-
1780

* Professzionális felkészítés
NÉMET közép- és emeltszintű
érettségire, szakmai és általános
nyelvvizsgákra. Scherzinger Mária:
30/223-6715 

* Számítógépes ismeretek
felújítása, új irodai programok
gyakorlása, táblázatkezelés, egyéni
foglalkozások. Bejelentkezés: 06-
70-248-2841, 06-30-634-7447 

* Angol oktatás egyénileg, párban,
csopor tban tapasztalt,  diplomás
tanárnál. Érettségire, nyelvvizsgára
felkészítés. Iskolásoknak kor-
repetálás, kicsiknek játékos nyelv-
tanulás. Bármilyen időpontban –a
belvárosban. Tel. 06-30-337-6074 

* NÉMET felsőfokkal rendelkező
diplomás lány német korrepetálást
vállal Gödöllőn! Érd: 06-30-352-
3836 

* Kineziológia kezdő tanfolyam I. II.
(tanulási nehézségek) Gödöllőn
2011. februártól indul. -III. Testkód:
április 2. 3. -IV. Haladó: június 23-
26. -V. Szavaknál is hangosabban:
aug.11-14. Előzetes jelentkezés
Barna Krisztina: 20/323-1856 

* Tanítok középiskolásoknak,
általános iskolásoknak matem-
atikát, informatikát, kémiát, vál-
lalok együtt-tanulást, érettségi
vizsgára felkészítést, 1962 óta sik-
errel. Házhoz is megyek. +3630-
551-6994

* Angyal tanár angyaltanfolyamot
tart. Tarot jóslás. Tel: 30-362-3987 

ADÁS~VÉTEL

* Toprider etetőszék, almazöld,
kifogástalan állapotban eladó. Ár:
10 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.

* Stokke babakocsi zöld színben
(fiúnak-lánynak egyaránt használ-
ható) kifogástalan állapotban eladó
(www.stokke.com). Ár: 150 ezer Ft.
Tel.: 70/627-9233.

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

* MÉZET közvetlenül a termelőtől,
a Ludányi Méhészetből! Akác-,
virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-,
ámor-,  gesztenye-, repce krém-,
selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg
fölött házhoz száll ít juk. 06-30-
9891-721

* Ismételten várjuk régi és új vásár-
lóinkat csányi almánkkal. Szép
Idared 150 Ft-ig. Tel: 28/411-298,
20/4359-650 

* Házi hízó (nem tápos) eladó. Élő
ár: 400 Ft/kg, hasítva: 500 Ft/kg.
Megnézhető, kiválasztható. Átlag-
súly 130 kg. Érd: 06-20-413-1031 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: besz-
erelés, bevizsgálás, töltés-mérés, sza-
ktanácsadás. Minőségi akkuk, ked-
vező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) +36-20-94-
58-766, 06-28-611-728 

EGYÉB

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

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

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

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

* BEFEKTETŐT KERESEK, ki
megvenné tulajdonjogomat.
(Családi ház.) Érd: egész nap
0620-246-8775 

* Tavaszváró mulatságot szervez a
ZSUZSA TÁRSKERESŐ KLUB 2011.
03. 25-én 19.00 - 23.00 óráig
Gödöllőn. Érd: 06-20-571-8369.
Szeretettel várom jelentkezését!

* 5×2,5 m-es, kétoldalas,
(megvilágítható) REKLÁMTÁBLA
forgalmas út mellett olcsón KIADÓ.
Tel: 30/202-0050

* 3 éves barátságos TENGERI-
MALACOT elajándékoznánk, ketrec
és egyéb tartozékok 2000,-Ft. Érd:
28/419-096
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 

FEBRUÁR 16.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szijjártó Zsigmond, Erzsébet ki-
rályné krt. 21., Malek Ádám Ta-
más, kör u. 10.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Pálmainé Szekeres Anikó, Fűzfa
u. 25., Sántha Tünde, Fürdő u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11.
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Mihalecz László, Sem-
melweis u. 35.

KISKASTÉLY JAZZ KLUB 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a KISKASTÉLY zenés-táncos  Farsangi és

Valentin-napi estéjére, melyen a jó hangulatról és a tánczenéről a

BUDAPEST RAGTIME BAND gondoskodik

2011. február 18., péntek,  19.30
óra

A belépőjegy ára:  5.000,-  Ft (mely tartalmazza a
Welcome drinket, egy 3 fogásos vacsorát és az
egész estés zeneszolgáltatást)

Asztalfoglalás és jegyelővétel ajánlott a Kikas-
tély Étteremben (2100 Gödöllő, Táncsics M. u.  5.)

Bővebb információ: 06/28/521-521,  06/20/527-0765
etterem@kiskastely.hu                           www.kiskastely.hu

A JELMEZBEN ÉRKEZŐKET KÜLÖN JUTALMAZZUK!


