
A rendezvény szervezésében a szer-
vezők nem titkolt célja az, hogy fel-
élesszék a feledésbe merült szarvas-
gomba kultúráját, hiszen Magyar-
ország még a XX. század elején
is „szarvasgomba-nagyhatalomnak”
számított. Sajnos, azonban ma ez már
nem mondható el, pedig hazánkban
jelenleg is több mint száz szarvas-
gombafajt tartanak nyilván, amiből
hat-nyolc alkalmas emberi fogyasz-
tásra.

A megnyitóban a
közönség Lázár
Attila, a Frédéric
Chopin Zeneiskola
igazgató-helyette-
sének vadászkürt
hangjára gyüleke-
zett a Művészetek
Háza konferencia-
termében – és ez
stílszerű is volt, hi-
szen gazdáik szerint
a gombakereső ku-
tyák vértelen vadá-
szatnak tekintik a
rájuk bízott munkát.

Ezt követően dr.
Fábián Zsolt alpol-
gármester köszöntő
beszédében többek
között kiemelte: A
szakértők úgy vélik,
Gödöllő adottságai
alapján a magyar
szarvasgombászat
fővárosává válhat, s
ez még jobban elősegítheti a település
gasztonómiai és turisztikai lehetősé-
geinek kiszélesítését. A megnyitó hi-
vatalos részének záróakkordjaként a
zeneiskola növendékeinek fuvolakon-
certjét hallgathatták meg a résztvevők.

Ezután vette kezdetét a „szarvas-
gombás kavalkád”. A konferenciate-
remben az érdeklődők a különböző
standokon megkóstolhatták a szar-

vasgombával fűszerezett ételeket;
emellett természetesen azok számára,
akik még nem találkoztak szarvas-
gombával, mód nyílt arra is, hogy
megszagolják, megérintsék és meg-
vásárolják e különleges csemegét.
Természetesen azok a jelenlévők sem
maradtak megválaszolatlan kérdés
nélkül, akik behatóbban érdeklődtek
a szarvasgomba-kultúra iránt, hiszen

a helyszínen lévő szakemberek min-
den felvetésre kielégítő választ adtak.
Mindemellett a helyszínen – kívül és
belül – ínycsiklandozó illatok szálltak
a magasba az asztalokról, melyekről
az előbb említett szarvasgombás ké-
szítményeket, sonkát, sajtot, mézet,
sülteket, melegítő italokat kínáltak a
látogatóknak számára az árusok.

(folytatás a 4. oldalon.)
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III. Téli Szarvasgomba Fesztivál a Művészetek Házában

A „Gombák királya” Gödöllőn
Január 29-én, vasárnap hatal-
mas tömeg kísérte figyelem-
mel a városunkban harmadik
alkalommal megtartott Téli
Szarvasgomba Fesztivált. A
rendező Gödöllői Szarvasgom-
bász Egylet ez alkalommal a
Művészetek Házát választotta
az esemény helyszínéül, ahol
színes programok és gasztro-
nómiai különlegességek vár-
ták az érdeklődőket. A helyszí-
nen a magyar szarvasgomba-
fajokkal találkozhattak a láto-
gatók, így a legízletesebb, fran-
cia szarvasgombához hasonló,
téli szarvasgombával is, s bár a
nagy szárazság miatt a kevés
friss szarvasgomba rövid idő
alatt elfogyott, az Aranyszar-
vas Kft-nél végig ingyen lehe-
tett szarvasgombás ínyencsé-
geket kóstolni.

Minősített Közművelődési Intézmény
címben részesült a Művészetek Háza Gö-
döllő a Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból. (5.old.)

Elkészültek a szakvélemények, és a na-
pokban be is fejezik a Testőrlaktanya ál-
lagromlását megállító beavatkozásokat.

(6.old.)

A február 17-19. között megrendezendő
női röplabda Magyar Kupa 4-es döntőjé-
nek elődöntőjében a Vasas-Óbudával mér-
kőzik meg a TEVA-GRC. (8.old.)

Szent István Egyetem

2 milliárd mínusz
A jelenleg 17 ezer hallgatót oktató
Szent István Egyetem hallgatói lét-
száma néhány éven belül akár tízezer-
re is csökkenhet, mondta január 25-én
Hornok László rektorhelyettes azon
a gödöllői projektindító sajtótájékoz-
tatón, amelyen bemutatták az Új Szé-
chenyi Terv 885 millió forintos támo-
gatását elnyert, az oktatás és kutatás
színvonalának emelését célzó kétéves
egyetemi programot.

A napokban, a felvételi időszak
hajrájához közeledve ismerte meg a
közvélemény az idén felvehető, a
múlt évinél lényegesen alacsonyabb
államilag támogatott létszámkeret
felsőoktatási intézmények közötti el-
osztását.

(folytatás a 3.oldalon)
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Tízszeresére emelkedik a ta-
lajterhelési díj február 1-jétől
a vonatkozó törvény értelmé-
ben azoknak, akiknek az in-
gatlanja nincs rákötve a kiépí-
tett szennyvízcsatornára. Ne-
kik minden egyes elfogyasz-
tott köbméter ivóvíz után ki
kell fizetni a díjat. 

A talajterhelési díjról még 2003-ban
meghozott törvényt a múlt év de-
cemberében módosította az ország-
gyűlés. Az ebben foglaltak szerint

2012 február 1-jétől a korábbinak a
tízszeresét kell fizetni, s ezt az
összeget még meg kell szorozni az
úgynevezett területérzékenységi
szorzóval. 
Míg azokon a településeken, ahol ez a
szám alacsony, minimum 1200.- Ft/m3

díjat fognak fizetni az érintettek. Vá-
rosunkban, ami a legmagasabb terü-
letérzékenységi kategóriába tarto-
zik, ennek háromszorosát, azaz az
eddigi 360 forint helyett 3600 forin-
tot kell majd minden egyes köbmé-
ter víz után fizetni a vízdíj mellett

azoknak, akiknek egyébként lenne
lehetőségük rákötni a szennyvíz-
csatornára.
Sovány vigasz az érintetteknek,
hogy a talajterhelési díjat minden
évben visszamenőlegesen kell meg-
fizetni, így a rendkívül magas díj
majd 2013-ban lesz esedékes. Ezért
még mindig érdemes minél előbb
kapcsolódni a rendszerhez ott, ahol
eddig nem történt meg, bár van ki-
épített szennyvízcsatorna. 
A fizetési kötelezettség Gödöllőn
több mint 1000 ingatlant érint.         bj

Sajtótájékoztatón számolt be tavalyi eredményeiről a PannErgy
Zrt. Tavaly három fő cél közül az első a geotermikus tevékenység
tőkehelyzetének megszilárdítása, ebben a PannUnion értékesí-
tése volt. Ezzel kikerült a műanyagipari érdekeltség, így egy két
kisebb vagyonelemet leszámítva már tisztán energetikai cég a
PannErgy – mondta el Gyimóthy Dénes vezérigazgató a társaság
sajtótájékoztatóján, amin többek között a Gödöllőn folyamatban
lévő munkákról is szólt. 

Tavaly 14,6 milliárd bevétel, 1,6 milliárd forint kamat-, adófizetés, tőketör-
lesztés és amortizáció előtti nyereség, és nullszaldós működés volt a cél, amik
– bár a számok még nincsenek meg végleges formában – teljesültek, a pénz-
ügyi sor plusza miatt pedig milliárdos nyereség is lesz, igaz, főként a Pann-
Union értékesítés eredményeként. A harmadik cél a geotermikus létesítmények
beüzemelése, a tapasztalatok szerint hosszú távon is megbízható és fenntart-
ható technológiával rendelkeznek.

A futó projekteknél tavaly a miskolci és a gödöllői volt fókuszban. Bár Gö-
döllőn a fúrások a bonyolult geológiai adottságok miatt  kissé megakadtak, ám
a koncepció újragondolásával ismét folyamatban vannak a munkálatok. 

A Pannergy vezetése a márciusi képviselő-testületi ülésen számol majd be a
geotermális energia program állásáról. jk

Áprilistól jelentősen szűkül
azoknak a köre, akik nyugdíjas
bérlettel utazhatnak. A válto-
zás közel a felét érinti azoknak
az utasoknak, akik jelenleg jo-
gosultak ennek a kedvezmény-
nek az igénybevételére. A BKV
közleményben tájékoztatta az
érintetteket. 

„Az Országgyűlés tavaly elfogadta a
korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszűntetéséről szóló törvényt,
valamint a megváltozott munkaké-
pességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló
törvényt, amely további ellátásokat
alakít át. A BKV Zrt.-nél alkalmazott
nyugdíjas utazási kedvezményeket a
közforgalmú személyszállítási utazá-
si kedvezményekről szóló 85/2007
(IV. 25.) számú kormányrendelet írja
elő, azonban ezt az említett törvényi
változásokkal párhuzamosan nem
módosították. 

A változások természetesen érintik
a BKV Zrt. utasait is. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy a jelenleg ér-

vényes szabályozás alapján a nem
öregségi nyugdíjasoknak (az öregségi
nyugdíjba beleértve a saját jogú öreg-
ségi nyugdíjjal azonos elbírálás alá
eső ellátásokat és a hozzátartozói
nyugellátásokat is) március 31-én
lejár a nyugdíjas bérletre jogosító
“nyugdíjasok utazási utalványa”. Az
utalvány hiányában a BKV Zrt. törvé-
nyesen nem állíthatja ki nekik a nyug-
díjas bérletigazolványt, és nem fo-
gadhatja el e nélkül a nyugdíjas bér-
letszelvényt.  

Az intézkedésre a BKV Zrt.-nek
nincs befolyása. Igazságtalannak tar-
tunk minden olyan feltételezést és 
nyilatkozatot, amely a megváltozott
utazási feltételekért a Fővárost, a
BKK-t vagy a BKV-t teszi felelőssé”
– áll a BKV közleményében.

A megváltozott jogszabály egyes
számítások szerint több mint 600.000
embert érint, köztük a rokkant nyug-
díjasokra is vonatkozik, áprilistól ők
is csak teljes árú bérletet vásárolhat-
nak. 

A BKV eddig harminc kate-
góriában biztosított ingyenes vagy
kedvezményes utazási lehetőséget.
Ezt a kört a Városi és Elővárosi Köz-
lekedési Egyesület  a közlekedési vál-
lalat gazdaságos működése érdeké-
ben még tovább szűkítené több ka-
tegóriát, köztük például a 65 éven
felüliek ingyenes utazási kedvez-
ményét is felülvizsgálná, mivel úgy
látják,  amíg az állam nem adja oda a
közlekedési cégnek a teljes árkiegé-
szítést, addig nem oldható meg, hogy
ne halmozzon fel jelentős veszteséget
a BKV.

A költségvetés jelenleg 2600 forin-
tot tesz a bérletekhez kiegészítésként,
ugyanakkor  a nyugdíjas bérlet 3750
forint, míg a teljes árú 9800 forint. A
kettő közti összeg hiányzik a vállalat
költségvetéséből. jk

Sok kismamát ér majd kelle-
metlen meglepetés, ha feb-
ruárban megkapja a gyed-et.
Azok ugyanis, akik szülése
előtt 167 ezer forintnál keve-
sebb bérre voltak bejelentve,
februártól kevesebb pénzre
számíthatnak. A csökkenést az
adójóváírás eltörlése okozza. 

A gyermekgondozási díj maximuma a
mindenkori legkisebb bérhez igazo-
dik: legfeljebb a minimálbér kétsze-
resének a 70 százaléka lehet. Mivel a
minimálbér a tavalyi bruttó 78 ezer
forintról idén január 1-től 93 ezer fo-
rintra emelkedett, jelentősen nő az
igényelhető gyed felső határa is. A
múlt évben legfeljebb bruttó 109.200
forint gyedet kaphattak a kisgyerme-
kesek, az idén viszont – a minimálbér
emelése miatt – 130.200 forintra nőtt
a maximum összeg. 

A havi 21 ezer forintos bruttó nö-
vekményből azonban mindössze 8 ez-
ret tehetnek zsebre azok a gyeden lé-
vők, akiknek a korábbi magasabb fi-
zetési kategória miatt ennyi jár. Az
adójóváírás eltörlése miatt ugyanis

kétszer annyi személyi jövedelem-
adót vonnak le az ellátásból, mint
amennyit tavaly. Emellett továbbra is
10 százalékos nyugdíjjárulék terheli a
gyedet. A múlt évben kerekítve 88
190 forint maradt a bruttó 109.200 fo-
rintos maximum gyedből, idén pedig
96.350 forintot kaphatnak meg az
igénylő szülők a 130.200 forintból. 

Azok a szülők, akik ilyen ellátás-
ban részesülnek, és nem emelkedett,
hanem az adójóváírás miatt csökken a
bevételük, a jövőben jövedelempótlé-
kot igényelhetnek. Ez a segítség csak
azon családoknál járna, ahol az egyik
fél tavaly december 31. előtt is gyed,
vagy tgyás juttatást kapott. A kom-
penzáció nem jár automatikusan, azt
igényelni kell az Országos Egészség-
biztosítási Pénztártól, vagy a munkál-
tatótól. jk Még folynak a tanú kihallgatások, a

vizsgálat és az adatgyűjtés a 2012. ja-
nuár 13-ra virradóra történt kerítés ki-
dőlés ügyében. A Szabadság út és a
Testvérvárosok útja találkozásánál lé-
vő önkormányzati tulajdonú ingatlan
Szabadság úttal párhuzamos kerítés-
szakaszát január 13-án bedőlve talál-

ták. A Testvérvárosok útja 2. szám
alatti ingatlanon álló épület két helyi-
ségcsoportját a Fidesz és a KDNP
helyi szervezete bérli. A rendőrség a
térfelügyeleti rendszer felvételeit is
elemzi. 

***
Sértettek jelentkezését várja a

rendőrség egy múlt év novemberében
elkövetett lopás miatt. Az ügyben

2011. november 23-án tett feljelentést
egy idős gödöllői házaspár, akik el-
mondták, hogy két nő, akiket koráb-
ban látásból ismertek, többször szóba
elegyedtek velük, udvariasan kipuha-
tolták lakcímüket, majd a fenti napon
a délutáni órákban Gödöllő egyik la-
kótelepén becsengettek és a korábbi

beszélgetésre hivatkozva – kvarcgyűj-
temény megtekintése okán – bementek
a házaspárhoz. 

A lakásba bejutva elterelték a két
sértett figyelmét és a megtakarított
pénzüket, órát, ékszereket, összesen
80 ezer forint értékben eltulajdo-
nítottak. 

A tanúkutatás és adatgyűjtés ered-
ményeként felmerült annak a lehető-

sége, hogy a képeken látható személyek
követték el a bűncselekményt. A sér-
tettek a két nőt egyértelműen felis-
merték. 

A fotókon látható személyeket elfo-
gásukat követően a Gödöllői Rendőr-
kapitányság őrizetbe vette. 

Várják azon sértettek jelentkezését,
akiket a képeken látható nők megkárosí-
tottak, értékeiket ellopták, jelentkez-
zenek az ügy előadójánál, Hajdú Hen-
rietta rendőr zászlósnál, vagy hívják a
Gödöllői Rendőrkapitányságot a
28/524-600 telefonszámon.

***
Többen is aggodalommal figyeltek a

múlt héten csütörtökön, amikor men-
tőhelikopter szállt le a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola udvarán.  Mint megtud-
tuk, nem az intézményben  volt szükség
a magas szintű mentőegység bevetésére.
A helikopter orvost és felszerelést szállí-
tott egy a közeli lakótelepre történt
riasztáshoz. Mivel a térségben lévő ro-
hamkocsik épp bevetésen voltak, a be-
teghez nem tudtak megfelelő szintű
földi mentőegységet küldeni, így légi
úton érkezett a szükséges segítség. grk

Aki nem köt rá a szennyvízcsatornára, többet fizet

Tízszeres talajterhelési díj

Nyugdíjas bérlet- csak öregségi nyugdíjasoknak

Százezreket érint a változás

Nyomoznak a kerítésdöntők után

Rendőrségi hírek

Folytatódnak a gödöllői munkák 

Eredményes a PannErgy

A gyed-en lévők is kevesebbet kapnak

Kérésre kompenzálnak

Bár az idei tél eddig a szokott-
nál enyhébb időt hozott, mun-
kája így is akad a VÜSZI Kft.
munkatársainak, akik felké-
szülten várják a valódi téli idő
beköszöntét. 

Városunk közútjain minden hajnalban
elvégzik az útellenőrzéseket, és el-
végzik a szükséges beavatkozásokat,
amennyiben arra szükség van.  

Az elmúlt napokban többször is csú-
szásmentesítettek, ennek során a cso-
mópontokat, az emelkedőket és a tö-
megközlekedési útvonalakat kiemelten
kezelik.
Mivel nem borította hó az utakat, az el-
múlt hetekben több helyen is lehetőség
nyílt a burkolatjavításra és a közmű-
munkák utáni helyreállításra. 

A héten azonban, az előrejelzések sze-
rint jelentősen megváltozik időjárásunk,
jóval -10 fok alá csökken majd a hő-
mérséklet, s napközben sem lesz mele-
gebb. A hideggel várhatóan a hó is meg-
érkezik, akár 30 cm-nél is több eshet.
Fontos, hogy ez a gépkocsival közleke-
dőket se érje felkészületlenül.

A hótakaró hiánya az illegálisan lerakott
szemét felszámolását lehetővé tette.
Sajnos, a környezet íly módon történő
rongálása visszatérő probléma. Az el-
múlt hetekben az Antal-hegyen a Tájkép
út melletti területet tisztították meg a
szeméttől a VÜSZI dolgozói, akik öt
köbméternyi illegális hulladékot szállí-
tottak el. 

***
Szünetelt a távfűtés a városházán, a
könyvtárban, a rendelőintézetben és to-
vábbi néhány intézményben hétfőn. En-
nek oka a Dózsa György út alatt átmenő
távhővezeték meghibásodása. A bontást
már szombaton elkezdték, vasárnap és
hétfőn pedig a cserére került sor. A szol-
gáltatás este állt helyre. A Gödöllői Táv-
hő Kft tájékoztatása szerint az üzem-
szünet lakossági fogyasztókat nem érin-
tette. jb

Hó nincs, de tennivaló akad – Télen sem pihen a VÜSZI
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Országosan 27.150 hallgató
vehető fel alapképzési szakokra
teljes állami támogatással. Eb-
ből gödöllői székhelyű egyetem-
re 1140 jutott. Nagy port vert fel,
hogy a gazdaságtudományi kép-
zési terület múlt évi 4900-as or-
szágos keretszámát az idén 250-
re csökkentették. A Szent István
Egyetemen 10(!) állami ösztön-
díjas hallgató vehető fel a gazda-
ságtudományi képzési területre.
Nagyobb lehetőséget ígér a mű-
szaki képzési területen az egye-
temnek adott 580 teljes állami
támogatású hely, amit 560 rész-
leges állami támogatású lét-
számkeret egészít ki.

Solti László rektor az Edu-
press hírügynökségnek nyilat-
kozva az államilag finanszíro-
zott képzésre felvehető hallgatók
számának csökkentését nem csak
drasztikusnak, hanem nagyon durvá-
nak is tartotta, hiszen nem tudtak rá

felkészülni sem a felvételizők, sem az
intézmények. 

Az új felsőoktatási törvényben fog-
lalt szigorítások mellett nem csak a

hallgatók létszámában várható csök-
kentés: az intézményeknek átlagosan
20 százalékos támogatás-elvonást
kell elszenvedniük. A SZIE az eddigi-
nél is szigorúbb gazdálkodásra kény-
szerül, hiszen a normatív állami tá-
mogatás 1,9 milliárd forinttal csök-
ken. A rektor kifejtette: ha valamelyik
kar tartósan veszteségesen működik,
szembe kell néznie azzal, hogy –
megfelelő türelmi és szolidaritási idő
elteltével – a következő strukturális
átalakítás elszenvedője ő lesz. A tarta-
lékok kimerülésével ugyanis nem le-
het veszteséges karokat vagy szako-
kat a többiek pénzéből hosszú távon
életben tartani.

Az egyetemen a főállású oktatók
köréből egyelőre nem terveznek le-
építést, hiszen ez az intézmény akkre-
ditációját veszélyeztetné. 

A SZIE rektora szerint, mivel az in-
tézmény képzéseire való felvételi lét-
szám évek óta konstans, a magas je-
lentkezési arányt az új keretszámok
bevezetése után is tartani fogják. Solti
László elmondta: a SZIE-t a minőségi
oktatásért, a hazai felsőoktatási intéz-
mények rangsorában elfoglalt előkelő
helyéért, az általa nyújtott verseny-
képes diplomáért és széles képzési
palettája miatt érdemes választaniuk a
felvételizőknek.

Öröm az ürömben, hogy hamaro-
san átadják Gödöllőn a Gépészmér-
nöki Kar közel 1,7 milliárd forintos
beruházással megvalósult új Műszaki

és Természet-
tudományi Ok-
tató Központját.
A gödöllőiek
előtt is ismert
mezőgazdasági
gépmúzeumnak
otthont adó épü-
let felújítása és
kibővítése, to-
vábbá a tanmű-
helyek korszerű-
sítése révén a kari
laborterület közel
kétszeresére nö-
vekedett és kor-
szerű eszköz-
parkkal bővült. 

Ezért jelent-
hette be a kar ja-
nuár 27-i buda-
pesti sajtótájé-
koztatóján Solti
László rektor,

hogy a hazai műszaki felsőoktatás
legkorszerűbb infrastruktúrája fogad-
ja a Szent István Egyetemen a Gé-
pészmérnöki Karra jelentkezőket az
új tanévben. A fejlesztés létjogosult-
ságát alátámasztja, hogy a Gépész-
mérnöki Kar hallgatói létszáma jelen-
tősen nőtt az elmúlt években – érvelt
Szabó István dékán. Ez a folyamat
feltehetően folytatódni fog, hiszen a
2012/2013‐as tanévben az államilag
támogatott képzési helyek száma a

kar 4 alap és 4 mesterszakán megkö-
zelíti a 700‐at, ebből 440 esetben tel-
jes állami ösztöndíjas finanszírozási
formát kínálnak a felvételizőknek.

Tehetséges hallgatóikat, a részösz-
töndíjas és önköltséges formában ta-
nulókat egyetemi és vállalati ösztön-
díjprogramokkal támogatják. Ez az
érintett hallgatói kör 10%‐ára terjed
ki. Forrását a kar saját bevétele, a
hallgatói önkormányzat és vállalati
támogatások biztosítják.

A sajtótájékoztatón azt is bejelen-
tették, hogy a Gépészmérnöki Kar a
Hungaroring Sport Zrt‐vel együttmű-
ködve elindítja a Hungaroring Aka-
démia nevű képzését. Az egy féléves
kurzus három témakört ölel majd fel.
Ezek a műszaki innováció a technikai
sportokban, a műszaki és üzleti me-
nedzsment ismeretek, továbbá az em-
ber és a technika biztonsága.

A kurzus nyitott. A SZIE hallgatói
mellett más intézmények diákjait is
várják a 2012/2013‐as tanévben a ka-
pacitások kínálta létszámkeretek kö-
zött. Az oktatásban az egyetem minő-
sített oktatóin túl a Hungaroring Zrt.
közreműködésével neves hazai és
külföldi gyakorlati szakemberek is
részt vesznek. A kurzus gyakorlati
foglalkozásaira Mogyoródon kerül
sor. Mint Frank Tamás, a Hungaror-
ing Zrt. alelnöke rámutatott, a pálya
Magyarország motorizációs köz-
pontja és nagy reményeket fűznek a
közeli Gépészmérnöki Karral kiala-
kult együttműködéshez.

(l.t.)

Március végén megszűnik
azoknak az igazgatóknak a
megbízatása, akik a korábban
megyei önkormányzatok tulaj-
donában lévő, az államhoz át-
került középiskolákat vezetik.
Helyükre szűk határidővel új
pályázatot írnak ki, amelyeken
a mostani vezetők is indulhat-
nak. A Pedagógusok Szakszer-
vezete szerint csak fokozza a
káoszt, hogy a tanév közepén,
a felvételik és az érettségik elő-
készítésekor váltanak vezetőt
az iskolákban.

Az iskolák átadás-átvétele komoly
terhet ró az iskola gazdasági vezeté-
sére. Jelentős adminisztrációval jár az
előkészület a felvételikre, az érettsé-
gikre vagy a szakmai vizsgákra, na-
gyon nem szerencsés, ha ilyenkor
még a vezetői megbízatások is meg-
szűnnek, ami komoly zavarokat
okozhat az iskolák működésében a
Pedagógusok Szakszervezete szerint.

A Közoktatási Érdekegyeztető Ta-
nács ülésén január 20-ai ülésén Glo-
viczky Zoltán, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium közoktatásért felelős
helyettes államtitkára adott tájékozta-
tást arról, hogy kiírták a vezetői pá-

lyázatokat, amelyeket 30 napon belül
kell benyújtani.

A Nefmi illetékese szerint a józan
ész alapján is érdemesebb a fenntar-
tóváltással egy ütemben végrehajtani
az átalakulást. A helyettes államtitkár
szerint az érettségivel és a felvételivel
járó feladatok az előző évhez képest
nem változtak, végrehajtásuk rutin-
szerűen zajlik az iskolákban, a pá-
lyáztatás ezért nem okoz majd problé-
mát.

Az iskolaigazgatók kinevezéséről
eddig a képviselőtestületek vagy a
megyei közgyűlések döntöttek, de
most megváltozik az eljárás. A pályá-
zatokat mostantól a kormányhivata-
lok bírálják el. Az igazgató személyé-
re a kormányhivatal tesz majd javas-
latot, amelyet az intézményvezetőket
kinevező miniszternek jogában áll
mérlegelni, elfogadni, vagy elutasíta-
ni.

Gloviczky Zoltán kiemelte, hogy a
jelenlegi igazgató is nyerhet, ameny-
nyiben pályázik. A helyettes államtit-
kár ugyanakkor megjegyezte: „nem
nagyon illő ugyanazzal a pályázattal
több pályázati kiíráson indulni, mivel
az új nemzeti köznevelési törvény
számos lényeges változást tartalmaz.
A közelmúltban kinevezett igazga-

tóknak is érdemes lesz korábbi pályá-
zatukat átgondolni.”

Folyamatban van az átadás-átvétel
a városunkban lévő Madách Imre
Szakközépiskola, Szakiskola és Kol-
légiumban is. Az intézmény jelenlegi

igazgatójának Kocsi Tamásnak is
pályáznia kell, ha szeretné tovább ve-
zetni az intézményt, s erre kell felké-
szülniük a jelenlegi városi tulajdon-
ban lévő iskolák vezetőinek is a 2013.
január 1-jei állami tulajdonba vétel
miatt. A jelenlegi vezetők nem tölt-
hetik ki ciklusukat. 

Az iskola állami tulajdonba kerü-
lése ebben az esetben megnyugtató
megoldást jelent az ide járóknak, a

már korábban is fideszes vezetésű
megye ugyanis nem kényeztette el.
Mint emlékezetes, az ősz folyamán itt
is leállították a fűtést, mivel a megye
adós volt a gázszámlák kifizetésével,
s több millió forintos tartozást halmo-
zott fel a Kalória Kft. felé is. Mint
megtudtuk, ez utóbbit az elmúlt he-
tekben egyenlítették ki.

(k.j.)

Kocsi Tamás, a Madách Szakközépiskola igaz-
gatója ismét beadja pályázatát tudtuk meg.

– Úgy gondolom, felelősséggel tartozom ezért az in-
tézményért – mondta lapunknak. – Néhány éve azért jöt-
tem ide, hogy rendbe tegyem ezt az iskolát, ahol akkor na-
gyon rossz állapotok uralkodtak. Elkezdtem egy munkát,
s úgy gondolom, erkölcsi kötelességem újból elindulni a
pályázaton, hogy folytassuk azt az utat, amin elindultunk. 

– A Pedagógusok szakszervezete aggódik amiatt,
hogy tulajdonosváltással, és az igazgatói pályáztatás-
sal kapcsolatos teendők fennakadást okoznak majd az
érettségik lebonyolításában. Egyetért ezzel?

– Tény, hogy már maga az átadás-átvétel is sok admi-
nisztrációval jár, és a vezetői pályáztatás miatt sem lesz
könnyebb a dolgunk, de ez az iskolai életet nem befolyá-
solhatja. Bármi is történik az intézményben, kollégáim –
velem, vagy nélkülem – gondoskodni fognak a folyama-
tos feladatellátásról, mert az itt dolgozó emberek elköte-
lezettek.

– A tulajdonosváltás, hogyan érinti a többi pedagó-
gus státuszát?

– A többi kolléga munkáját egyelőre nem befolyásolja.
A mi viszonylatunkban a Madách iskola mindenképpen
nyert a fenntartóváltással. Nagyon nehéz helyzetben vol-

tunk az elmúlt időszakban, a múlt évet lényegében egy
virtuális költségvetéssel csináltuk végig. Most újra van
fedezet a költségvetési sorok mögött. Egyúttal szeretném
megköszönni azt a segítséget is, amit a várostól kaptunk,
például, hogy mindig biztosították diákjaink számára a
közétkeztetést, akkor is, amikor a megye nem, vagy csak
késve fizette azt ki. Az együttműködésünk mindig partne-
ri volt, és bízom benne, hogy ez a jövőben is megmarad.

Az oktatás terén azonban mindenképpen változásokra
kell számítani, de ezeket a Madách már felkészülten vár-
ja: a helyi igényekhez igyekszünk ugyanis igazodni,
olyan szakképzéseket szeretnénk bevezetni, amire van
munkáltatói igény, s nem azokat az évtizedekkel ezelőtti
divatszakmákat tanítani, ami ma már nem piacképes.  Er-
re legjobb példa, hogy szeptembertől a TEVA támogatásá-
val indítjuk a vegyészképzést, amit kifejezetten a gödöllői
munkaerőpiaci igényekre válaszul hozunk létre.

Mindenképpen büszke vagyok arra, hogy kollégáim-
mal hozzájárulhattunk ahhoz, hogy az intézményben sok
pozitív változás történt, és az oktatás színvonala sokat
javult. Bízom benne, hogy idővel a város is érzékeli, hogy
fejlődik a „kettőkettes” iskola és a szülők megértik, hogy
a hiányszakmákban szakmai végzettséggel munkalehető-
séghez juttathatják gyermeküket, ami tovább növeli majd
a gödöllői diákok számarányát intézményünkben.

Pályázniuk kell az iskolaigazgatóknak

Tulajdonosváltás = vezetőváltás?

Csökkenő létszámkeret a Szent István Egyetemen is

Kiút lehet a műszaki képzés
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A nap egyik legnagyobb érdeklődését
kiváltó eseménye a vadászkutya be-
mutató, illetve a szarvasgombás ku-
tyás keresés volt. A Művészetek Háza
díszudvarában nagyszámú érdeklődő

kísérte figyelemmel, ahogy a vadászok
kutyájukkal együttműködve bemutat-
ják a „zsákmány” kiszagolásának és
jelzésének mozzanatait.  Itt érdemes
megjegyezni, hogy csak kutyás
„segítőtársakkal” lehet természetvé-

delmi, és a jövő szempontjából jobb
eredményt elérni. Ehhez tudni kell,
hogy a hagyományos, önkéntes nyom-
ravezető a sertés. Nem kell tanítani,

idomítani, mert imádja a szarvasgom-
bát. Ez egyben a legnagyobb hátránya
is, mert a megtalált gombát maga sze-
retné elfogyasztani. Ebből kifolyólag
gyakran kerül sor összetűzésre a disz-
nó és gazdája között. Itt általában az
előző húzza a rövidebbet, de nem
mindig, ugyanis a sertéssel dolgozó
gombászoknak gyakran hiányzik egy-
két ujja. A kutyát viszont nem érdekli a
szarvasgomba, meg kell rá tanítani.
Ennek egyik módszere, hogy előbb a

kedvenc csemegéjét ássák el és ke-
restetik meg vele, aztán a csemege
mellé szarvasgomba is kerül. Végül a
földbe már csak a gombát teszik, a
csemegét a gazdája kezéből kapja a
jószág, minden megtalált gomba után.

Ugyancsak a
díszudvarban ke-
rült sor a szarvas-
g o m b a t e r -
mesztés gya-
korlati tanács-
adására dr.
Gógán And-
rea, a Szent
István Egye-
tem munkatár-
sának közre-
működésével.

A rendez-
vény egyik pillérét adták azok a szak-
mai előadások, amik a József Attila
Színpadon zajlottak. Itt többek között
az érdeklődők a szarvasgomba ter-
mesztési lehetőségeiről, a francia szar-
vasgomba magyarországi ter-

mesztéséről, a vadászkutyák
szaglásáról hallhattak és
láthattak bemutatókat.
Mindezt a szakmai részt a
Gödöllő Consort, Annus
Réka népzenész és Kató
Árpád gitárművész zenei
bemutatójával fűszerezve.

Igen sok érdeklődőt von-
zott a „Szarvasgomba galé-
ria”, ahol a szarvasgombászok ál-

tal készített – természetesen a szar-
vasgombát körülölelő – fotógráfiákat
nézhették meg a látogatók; mindezt
úgy, hogy közben a Solier Café ho-
moki szarvasgombás édességeiből is

válogathattak.
A szervezők természetesen

ezen a napon a gyerekek
szórakozásáról is gondos-
kodtak, ugyanis a nap fo-
lyamán a „Gyermeksziget”
helyszínen a kisebbek kéz-
műves foglalkozásokkal,
gyöngyfűzéssel és egyéb ér-
dekes elfoglaltságokkal szó-
rakoztatták magukat.

Az egész eseményt Péter Petra,
a Juventus Rádió munkatársa
konferálta, aki természetesen mikro-
fonjával megszólaltatott minden olyan
személyt – akár szakember, akár szim-
pla érdeklődő –, aki a szarvasgomba
bűvkörébe került.

A nap végén Ács Adél, a Gödöllői
Szarvasgombász Egylet vezetője la-
punknak elmondta: Sikeres szakmai,
gasztronómiai és kulturális napot tud-
hatunk magunk mögött. Gödöllő ezút-

tal is kiállt a nemzeti kincs mellett,
ugyanis rengeteg látogatót vonzott a
III. Téli Szarvasgomba Ünnep; nagy

örömünkre nem csak gödöllőiek jöttek
ki a rendezvényre, hanem az egész or-
szágból érkeztek látogatók, a feszti-
válra. Összességében úgy tűnik tehát,
hogy a város méltó találkozási pontja

lehetne a szarvasgombával kapcso-
latos szakmai, gasztronómiai és turisz-
tikai törekvéseknek Magyarországon. 

A megalakulóban lévő Gödöllői
Szarvasgombász Egylet feltétlenül
azon lesz, hogy a fentiek megvalósul-
janak.

Kép és szöveg: rc

Életének 87. évében, hosszan tartó betegség után meg-
halt a városunkhoz diákként és hadifogolyként is kö-
tődött Czettler Antal jogász, történész. A két világ-
háború közötti magyar történelem és a II. világháború
kutatóját január 21-én, Budapesten érte a halál.
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium indulása és államosítása között el-
telt alig két évtizednyi idő alatt számos, később kiváló teljesítményt nyújtó
személyiség iskolája volt. E diákok közé tartozott az 1925-ben született
Czettler Antal is. 
Édesapja, Czettler Jenő (1879-1953) jogászdoktor, közgazdász, egyetemi
tanár, földművelésügyi államtitkár, az MTA levelező tagja, a Magyar Gaz-
daszövetség igazgatója, majd alelnöke volt. A Szent István Egyetem Állat-
orvos-tudományi Karának jogelődjében a Szociálpolitika és közgazdaság-
tan majd a Bevezetés a nemzetgazdaságtan és a szociálpolitika ismeretébe
című tantárgy meghívott előadója volt. Czettler professzort 1950-ben koholt
vádak alapján perbe fogták, bebörtönözték. Börtönkórházban halt meg
1953-ban, a 301-es parcellába temették, ma a tápiósági családi sírboltban
nyugszik.
Fia 1944 májusában érettségizett. Egy keresztény ellenálló csoport tagja-
ként, a svájci követség segítségével zsidókat mentett.  Civilként került szov-
jet hadifogságba, s oda vitték, ahol tanult: rab lett egykori alma materében. 
Szabadulása után dolgozott segédmunkásként, könyvtárosként, tolmács-
ként, majd 1968-ban Svájcba emigrált. 1989-ben történt nyugdíjazásáig a
Svájci Parasztszövetség jogi munkatársa volt. Cikkeket és tanulmányokat
írt a közelmúlt magyar történelméről. Azt vizsgálta, hogy mekkora moz-
gástere volt Magyarországnak, hogyan próbált Teleki Pál és Kállay Miklós
miniszterelnök lazítani a német függőségen. A rendszerváltozás után Ma-
gyarországon is publikált. 
Többször járt Gödöllőn, utoljára csaknem pontosan egy éve, január 12-én.
Előadást tartott a gimnáziumban, majd részt vett az egyetem díszudvarában
elhelyezett új emléktábla avatásán, amely a volt hadifogolytábornak állított
mementó. Több volt premontrei diák is raboskodott itt, közülük Czettler
Antal élt legtovább.

Rövidfilm készítésére hirdet pályázatot
a GreenDependent Intézet. A szervezet a
múlt év végén mutatkozott be városunk-
ban az EnergiaKözösségek projekttel.
Most ennek keretein belül hirdetnek  rö-
vidfilm-készítési versenyt Európa 16 or-
szágában.  A megmérettetésre olyan rö-
vidfilmeket várnak, melyek a klímavál-
tozással és a háztartások energiafo-
gyasztásának csökkentésével kapcsola-
tosak. 

Mit tudunk tenni mi mindannyian a klí-
mavédelem érdekében? Milyen hatást
gyakorol életmódunk a környezetre?
Hogyan tudunk otthon is energiát meg-
takarítani nagyobb beruházás nélkül?
Miért kell nekünk is tennünk valamit?
Kreatív, komoly, vicces, eredeti – min-
denféle elgondolást, ötletet várnak,
műfaji megkötés nélkül. 
A felhívás nem csak profiknak szól, a

szervezők szándéka, hogy diákok, ama-
tőrök is nevezzenek, sőt a pályázat célja,
hogy minél többeket megszólítson, nyi-
tottá tegyen a klímavédelemmel kap-
csolatos kérdések iránt. 
A pályamunkákat 2012. július 30-ig kell
beküldeni DVD-n (ajánlott formátum
Mpeg2 vagy videoTS ). Az alkotások
hossza minimum 20 másodperc, de nem
lehetnek hosszabbak 5 percnél. 
Fontos, hogy mivel a filmek különböző
európai országokban kerülnek vetítésre,
amennyiben valaki nem némafilmet,
vagy angol nyelvű anyagot készít, azt
angol felirattal kell ellátni!
A film vetítőkópiáján kívül, szükség van
a kitöltött és aláírt nevezési lapra. A be-
nyújtandó nevezési lap és film csak
együtt fogadható be.  
A nyertest az EnergiaKözösségek nem-
zetközi projektcsapata fogja
kiválasztani. A verseny győz-

tese 2000 euro pénzjutalomban ré-
szesül. 
A filmet és a jelentkezési lapot az alábbi
címre kell eljuttatni:  GreenDependent
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Email: info@greendependent.org, Cím:
2100 Gödöllő,  Éva u.  4. 
Tel: 28-412-855; 20-334-2889. 

Az EnergiaKözösségek projektet az Eu-
rópa Tanács támogatja az Intelligens
Energia Európa programjának kereté-
ben annak érdekében, hogy elősegítse a
háztartások energiamegtakarítását és a
klímavédelmet Európában.                     kr

Az elmúlt évtizedekben nagyon sok pozitív és negatív ideológiai
és gyakorlati értékítéletet hallhattunk, illetve olvashattunk a há-
zassággal kapcsolatban. Az egekbe magasztalt boldog létálla-
pottól, az embert megnyomorító sorscsapásig mindenféle véle-
ménnyel találkozhattunk. 

A keresztény felekezetek elhatározták, hogy 2012. február 13-17. között a há-
zasság hetén, minden este különböző helyszíneken olyan programokat szervez,
mely segít megvilágítani a házasságot, mint az ember alapvető létállapotát.
Ahol nem titkoljuk a nehézségeket és buktatókat, de megmutatjuk az igazi érté-
keket is. A programokra nem csak istenhívőket, vagy vallásosokat hívunk, ha-
nem minden jó szándékú embert, aki még hisz a házasság értékében, vagy leg-
alább is szeretne hinni benne.
Szeretettel várunk mindenkit, aki a férfi és nő életre szóló szeretet kapcsolatát,
a házasságot fontosnak tartja, aki házasságban él, vagy házasságra készül, hogy
együtt keressük és tegyünk tanúságot közös értékeinkről.

Február13., hétfő, 18.30: Egyedül nem megy - Városi könyvtár
Február14., kedd, 18.30: Házasodni jó - Zeneiskola
Február15., szerda, 18.30: Rejtett tartalékok a családban- Baptista imaház
Február16., csütörtök, 18.30.: A családközösség: a családok összetartó ereje!
Damjanich János Általános Iskola színházterme (Gödöllő-Máriabesnyő,
Batthyány u.)
Február17., péntek, 18 óra: A nagycsalád extrém sport Bárdos Júlia és Lackfi
János - estje – Városháza házasságkötő terme.

Az ismert író, költő és művészettörténész felesége öt gyermekével Zsámbékon
él. Szeretjük giccsesen elképzelni a nagy család életét, mindenki szép ruhában,
megfésülködve ül az ünnepi asztalnál, ég a gyertya, és énekeket éneklünk. Eh-
hez képest volt itt minden, korai házasság, egyetlen fej vöröshagyma vacso-
rára, ugrás a semmibe két lakás között, szülés az utcán, túlélő túra Francia-
országban, szökés a svájci frank hitelből. És ezek csak a külső körülmények, a
házaspár azonban vallja, hogy a mindennapok mögött egy belső vonulat is
meghúzódik, melyben szerepe van a szülőktől-nagyszülőktől áramló áldásnak,
a nyaktörő mutatványokat produkáló Gondviselésnek, és a hétféle karaktert
egyesítő “házi akrobatacsoportnak” is, amelyben egymásra utalva, egymást zu-
hanás közben elkapva, és tovább lendítve működhet csak az élet. Mint egy
igazi cirkuszban. 

Dányi Zoltán ref.lp. mb.vezető

Elhunyt Czettler Antal
Rab lett volt alma materében

Házasság hete 2012 – Gödöllő

III. Téli Szarvasgomba Fesztivál

A „Gombák királya” Gödöllőn

Rövidfilm pályázatot hirdet a GreenDependent

Klímavédelem és kreativitás
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„Éljünk együtt párosann/Zá-
logja e csók/Ne legyünk magá-
nosann/Mint szokott a pók/Igaz
barátságosann/Így élnek a jók”

Ne a mában keressük a fenti sorok
íróját. Ez a szöveg egy beretvatartó
tok fedőlapja karcolt figurális díszíté-
sének a kiegészítője 1841-ből. A
most, részben a Néprajzi Múzeum ál-
tal megjelentetett Régi magyar min-
takincs című kötetnek a Pásztormű-
vészet című fejezetében találkozha-
tunk sok más között a díszes beret-
vatartó tok rajzával, szövegével. 

Fejezetek még: Vászonhímzések,
Szőttesek, Szűcs- és szűrhímzések,
Bútordíszítés, Díszkerámia. Mind-
egyik fejezetnek a bevezetőjében
megismerhetjük eleink életének egy-
egy darabját, aztán rajzok, festmé-
nyek tömegén szemlélhetjük mind-
azt, amit létrehoztak, amivel megszé-
pítették a mindennapjaikat. 

A XIX. század második felében in-
dult útjára a népi díszítőművészet fel-
térképezése, a népi motívumkincs
gyűjtése. Leginkább rajztanárok jár-
ták a vidéket, másolták le a falusi há-
zakban az öltözékeknek, használati
tárgyaknak vagy a tulajdonosaik,
vagy szakemberek, mesterek által lét-
rehozott díszítményeit. 

Mint olvashatjuk, a Néprajzi Mú-
zeumban elsőként Undi Mária rajz-
tanárt – aki kétségtelenül azonos a
gödöllői művésztelep Undi Mariská-
jával – alkalmazták először rajzolói
státuszban. Huszka József rajztanár
1885-ben jelentette meg A magyar dí-

szítő styl című könyvét. Ebben kifej-
tette, hogy a népi bútorművességnek,
hímzéseknek reneszánsz forrásai
vannak, a szűcsiparban alkalmazott
ornamentikát pedig keleti, indiai, per-
zsa gyökerűnek ítélte. 

Főleg abban egyeztek meg a
kutatók, hogy az előkelőbb rétegek-
nél, nemeseknél, polgároknál már a
XVI. században megjelenő díszítések
átvételére került sor a falusi népesség
körében a XVIII. századtól kezdve,
mikor gazdasági viszonyaik javulása
következtében már gondolhattak arra,
hogy mindaz, ami a környezetükben
van, ne csak hasznos, de szép is le-
gyen. 

Legelőbb, de talán mondhatom,
legutóbb is a textilhímzéssel foglal-
koztak a falusi otthonokban. Falusi
kislányként még én is hímeztem, gya-
koroltam a száröltést, a láncöltést, a
keresztöltést. Vásárokon, de akár üz-
letekben előrajzolt textileket lehetett
kapni, csak szépen öltögetni kellett
színes fonalakkal a rajz nyomán. Per-
sze, az igazi az volt, amikor még ma-
guk találták ki az asszonyok, lányok a
mintát is, így születtek a különböző
tájakra jellemző motívumok, melyek
ágyneműkre, abroszokra, törölközők-
re, ruhadarabokra kerültek. 

Szövőszékek, melyeken szőttesek
készültek, nálunk a Mátraalján csak
esetleg régen feledésbe merült idők-
ben adhattak munkát a nőknek. A szö-
vés már általában inkább ipari, mint
otthoni tevékenység volt, a takácsok
művelték. Iparosok voltak a szűcsök,
a szűrszabók. A bútorkészítők, a faze-

kasok. Elláttak egy-egy vidéket a
szükséges tárgyakkal, de akár messzi
vásárokra is eljutottak a portékáikkal.
Azonban akárhová is mentek, az ál-
taluk kialakított formákból, alkalma-
zott mintákból felismerhető volt, ho-
vá valósiak. 

No, a pásztorok már megint nem
szaladtak boltba, maguk faragták,
karcolták tele mindenféle díszítések-
kel, alakokkal, feliratokkal a fa meg
szaru tárgyakat, amiket használtak,
vagy amiket ajándéknak szántak.
Mint a bevezetőben említett beretva-
tartó tokot. Az is megtudható ott,
hogy Dobi Gábor kapta jó kívánság-
gal megtetézve: „kívánom, hogy sze-
rencse legyen élte vezére”. 

Minthogy a kötet elsősorban ké-
peskönyv, a képeket nézegetve jócs-
kán felfedezhetünk benne hasonló
vagy még figyelemreméltóbb érde-
kességeket. 
(Tasnádi Zsuzsanna – Selmeczi Ko-
vács Attila: Régi magyar mintakincs)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szép régi tárgyaink

A díjakat a Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban adta át  Halász János, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium politikai
államtitkára, és Szőcs Géza kulturális
államtitkár. A díj rangját jelzi, hogy
az összes közművelődésben dolgozó
hazai intézmény közül 17 kapta meg
az elismerést. 

A minisztérium már korábban el-
indította ezt a minősítési rendszert, s
az ebben való részvételre, egyfajta
tesztelésként, négy intézményt kért
fel korábbi teljesítményeik alapján,
köztük a Művészetek Házát is. Ami-
kor később, egy év után kiírták a pá-
lyázati lehetőséget, az intézmény
vezetése úgy döntött, közös összefo-
gással részt vesznek a megméret-
tetésen – tudtunk meg Kovács Ba-
lázstól, a Művészetek Háza Gödöllő
igazgatójától. 

Mint elmondta, fontosnak tartja,
hogy a kollégákkal közösen vettek

részt a pályázaton, nélkülük ugyanis
ez nem sikerült volna, annak ellenére,
hogy náluk már régóta az abban meg-
jelölt kritériumok alapján folyik a
munka. 

Az elvárások (a szakmai munka fo-
lyamatos értékelése, a fejlesztések,
kapcsolattartás, közművelődési kö-
zösségek, belső információ áramlás
stb.) 95 százaléka itt már meg volt,

így lényegében ez számukra egy fo-
lyamat részét jelentette. Az indoklás-
ban többek között  az információs te-
vékenységet, a kiállítások rendezé-
sét,  a művelődő közösségeket, a ren-
dezvények és táborok szervezését,
valamint a vezetést, stratégiai terve-
zést, és az emberi erőforrások me-
nedzselését emelték ki.  

Kovács Balázs el-
mondta, úgy véli, ez
az elismerés amel-
lett, hogy megtisz-
teltetés, a későb-
biekben majd előnyt
jelenthet a külön-
böző pályázatoknál
is.  A rang kötelez –
tartja a mondás.
Nincs ez másként
ebben az esetben
sem. A címet ugyan-
is három évre adják,
ami alatt folyama-

tosan ellenőrzik az intézmény mun-
káját, így folyamatosan hozniuk kell a
megfelelő színvonalat. Amennyiben a
minisztérium úgy ítéli meg, bármikor
visszavonhatja. A három év elteltével
pedig ismét pályázatot kell majd be-
adni, ha továbbra is Minősített
Közművelődési Intézmény kívánnak
maradni.

jb

Jövőre lesz 150 esztende-
je, hogy megszületett Kö-
rösfői-Kriesch Aladár, a
gödöllői művésztelep ala-
pítója és meghatározó
alakja. Előtte tiszteleg az a
kiállítás, ami 2011  novem-
berében nyílt meg Bu-
dapesten a Molnár C. Pál
műterem múzeumban. 

A másfélszázados évforduló
mintegy előzeteseként is fel-
foghatjuk az „Örök tűznek titkát
őrzöm” című tárlatot, ami feb-
ruár végéig tekinthető meg. 

A kiállítás nem csupán a be-
mutatott alkotások segítségével
tárja elénk Körösfői-Kriesch
Aladár munkásságát: előadások
segítenek teljes képet kapni a magyar
képzőművészetben jelentős szerepet
betöltő alkotóról. 

Február 18-án például autóbuszos
városnézést szervez a galéria „Körös-
fői városnézés címmel”, majd február
24-én és 25-én a kiállítás záróprog-
ramjában a családtagok részvételével
szerveznek beszélgetést. 

Február 24-én  17 órától „Barátok
és művésztársak Körösfői életében”
címmel Meggyaszay Istvánról és a
Görgyi-Giergl családról esik majd
szó, február 25-én pedig Körösfői
László, a művész unokája tart tárlat-
vezetést „Körösfőtől Gödöllőig cím-
mel. A két rendezvényt múzeumi be-
lépővel tekinthetik meg az érdek-
lődők. bj

Mi az igazság? címmel jelen-
tette meg Szedmák András a
második könyvét, melynek be-
mutatójára a múlt héten került
sor a Városi Könyvtár előadó-
termében.

Bárdy Péter, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium igazgatója be-
szélgetett a szerzővel, akinek hajdan
középiskolai osztályfőnöke, biológia

tanára volt, s mint utóbbi Darwin
evolúciós elméletét is oktatta szá-
mára.

Ezt az elméletet kérdőjelezi meg
Szedmák András a könyvben, ahogy
az alcímben megfogalmazza: Az
evolúció mint biológiai képtelenség. 

Polgári foglalkozása szerint jogász,
de alapos tanulmányokat végzett a bi-
lógia területén, hogy kétségeit lé-

pésről lépésre, az élet földi megnyil-
vánulásának minden mozzanatában
bizonyíthassa. Sokak számára izgal-
mas témát választott: megtelt érdek-
lődőkkel az előadóterem, s peregtek a
kérdések, melyeket a hallgatóság so-
rából tettek fel. Mi az igazság? Elfo-
gadják vagy nem a könyv állításait,
mindenképpen értékes ismeretekre
tehetnek szert belőle az olvasók.

N. A. 

Február 18-án szombaton este 19-órától  a Művészetek Háza Jó-
zsef Attila Stúdiószínpadán láthatja  a közönség a Club Színház
Spagetti Diákszínjátszó csapata ONLINE című előadását. A  mű-
vészeti csoport ezzel az előadással szerepelt eredményesen a
15. országos Kárpát Medencei Színjátszó Találkozón, ahol Arany
minősítést értek el. 

Halász Tibor Online című darabját a szerző és Völgyi-Csík Kata rendezé-
sében állották színpadra. Az előadás a fiatalok internetezési szokásait mutatja
be, s felhívja a figyelmet a virtuális lét veszélyeire. A nézők szemtől szembe
találják magukat a mai fiatalok életérzésivel,  egy másik, általuk – vagy inkább
korunk által – teremtett világgal: a virtuális térrel. Ahogy ők fogalmaznak: „A
virtuális térben minden más. Mindenki másmilyen. Nincsen arc, de van avatar.
Nincsen mimika, de van smiley. Nincsen érintés, de megrezegtethetlek. Min-
dent megtudhatsz rólam, de mégsem tudhatsz meg semmit. Én is megtudhatok
rólad mindent, de mégsem ismerlek meg soha.”

Izgalmasnak ígérkezik tehát az előadás, amivel már megmérettetésen is si-
kert aratott a Club Színház Spagetti Diákszínjátszó társulata. Bő két két múlva
a gödöllőiek is ízelítőt kaphatnak e “virtuális világból”. jk

Miniszteri díjat kapott a Művészetek Háza 

Elismerés a gödöllői kultúrának
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rangos elismerést kapott a
városunk kulturális életét koordináló Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Kft.  Az emléknap alkalmából a nemzeti erőforrás mi-
niszter adományozott díjakat a kultúra területén kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó alkotóknak, könyvtárosoknak, a kultúra párt-
fogóinak, valamint a kultúra támogatóinak. A kiemelkedő mun-
kát végző közművelődési intézmények, köztük a Művészetek Há-
za Gödöllő Kultúrális és Konferencia központ, Minősített Köz-
művelődési Intézmény címben részesültek.

Könyvbemutató a könyvtárban – Darwin ellenében

Évforduló előtt – a Molnár C. Pál műterem múzeumban

Körösfői -Kriesch Aladár kiállítás

Valóságosan a virtuális létről

Online Gödöllőn
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Városunk köztéri alkotásai
közül van amelyik rendszere-
sen reflektorfénybe kerül,
van amelyik szinte soha.
Ilyen Míró Eszter Szarvas cí-
mű alkotása, ami – szó sze-
rint – szinte észrevétlen hú-
zódik meg az árnyékban.

A bronz alkotás 1980-ban
készült, és ekkor került az er-
dei hangulatot árasztó Alsó-
parkba, ahol a zeneiskola
mellett, a gesztenyefák lomb-
koronája alatt áll, az erre járók – főleg a gyerekek – örömére.

Míró Eszter szívesen ábrázolt állatokat, több ilyen köztéri alkotásával ta-
lálkozhatunk országszerte. A főváros XI. kerületében egy alumínium elefánt,
a XIII. kerületben egy csacsi szobor őrzi keze munkáját, Nagybátony számá-
ra pedig egy őz szobrot mintázott, amit akár a gödöllői szarvas elődjének is
tekinthetünk.

Szintén az ő alkotása a ma már a Gödöllői Városi Múzeum gyűjteményé-
be tartozó Erkel Ferenc mellszobor. Az Erkel Ferenc Általános Iskola 1981.
május 26. óta viseli a Himnusz zeneszerzőjének nevét. A névadás alkalmából
az intézmény pályázatot írt ki Erkel-szobor elkészítésére, amire több pálya-
mű is érkezett, köztük Miró Eszteré. Igaz, végül a zsűri egy másik ábrázolás
megvalósítása mellett döntött, de a művésznő az iskolának ajándékozta az
elkészült gipszszobrot, ami éveken keresztül az iskola földszinti zsibongójá-
ban volt látható. 2010-ben, az Erkel-évben került a szobor a Gödöllői Városi
Múzeumba.

Miró Eszter 1935.
április 22-én szüle-
tett városunkban, és
itt is hunyt el 2006.
március 15-én.

Képzőművészeti
Főiskola díszítőszob-
rász szakán végzett
1959-ben Borsos
Miklós és Illés Gyula
tanítványaként. Köz-
téri szobrai mellett
több tucatnyi kis-
plasztikát, érmeket

készített, ez utóbbiak közül kiemelkedő a Dantét ábrázoló sorozat. Csak rö-
vid időre hagyta el szülővárosát:1968-ban a Dunaújvárosban (Dunapentele-
Sztálinváros) kialakított három műteremlakás egyikébe költözött (mindhár-
mat fiatal női művészek kapták meg), de egészségi okok miatt hamar vissza-
tért Gödöllőre, s élete végéig itt alkotott. Munkássága kevéssé ismert, életé-
ben városunkban mindössze egy állandó kiállítása volt 1978-ban. Ezt köve-
tően csak halála után 2007-ben láthatta ismét munkáit a nagyközönség, a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Központban Rejtőzködő szobrok címmel megren-
dezett emlékkiállítás keretében.

(ny.f.)

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

Miró Eszter gödöllői szobrai

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ame-
lyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk ma-
radt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tud-
hatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a fest-
mények, fényképek őriztek meg számunkra. 

A Nemzeti Múzeum Megmen-
tett műkincsek című kiállítá-
sán mutatták be, majd Keszt-
helyen csodálták meg, a múlt
hét óta pedig ismét Gödöllőn
van, azonban most először lát-
hatják városunk lakói a Csu-
por-hagyaték 1894-ben készült
kalitkával egybeépített akvári-
umát.

A különlegesség sérülten, több részle-
tében hiányosan hevert a múzeum
padlásán, míg meg nem pillantotta a
városunkban élő Szatmáriné Bako-
nyi Eszter restaurátor-oktató, Őriné
Nagy Cecília egykori tanítványa, aki
úgy gondolta, kiváló vizsgamunka lesz
Cserepkei Csilla számára, hogy ismét
eredeti szépségében állítsa helyre.

A Magyar Képzőművészeti Egye-
tem és a Magyar Nemzeti Múzeum
restaurátor kurzusainak végzősei nö-
vendékeinek kiállításán mutatták be a
megszépült akvárium-kalitkát. A res-
taurálás során először is valamennyi
felületet megtisztították, az átfestése-
ket eltávolították, aminek eredménye-

ként a készítő H.A. mono-
gramja, és a készítés éve is
láthatóvá vált. A hiányzó ré-
szeket a megfelelő anyagok-
kal pótolták, a meglévőket az
eredetinek megfelelően állí-
tották helyre pótolták például
az egyik hiányzó lábat, és a dí-
szítéseket. A vasból és acélle-
mezekből készült alkotás ka-
litka részének tetejét – akár a
lakóházakét – valódi palával
fedte be az ismeretlen készítő.

Az alkotás nemcsak megje-
lenésében különleges, hanem
történetében is. Egyes infor-
mációk szerint ugyanis az
1896-os millenniumi kiállítá-
son is szerepelt, igaz, ezt a le-
folytatott kutatások, az ott ké-
szült fotók áttekintése mind-
ezt nem igazolta. A kutatásról,
a restaurálás folyamatáról és
magáról a valódi ritkaságról is
sok érdekességet megtudhat-
nak az érdeklők február 9-én a Városi
Múzeumban Cserepkei Csilla előadá-
sából. Kiderül többek között az is,

mennyibe került volna a mindez, ha
nem vizsgamunkaként restaurálták
volna. (k.j.)

Megújulva tért vissza az akvárium-kalitka

Egy restaurálás története

Megvizsgálták és megerősítették

Pályázatra vár a Testőrlaktanya
Elkészültek a szakvélemé-
nyek, és a napokban be is feje-
zik a Testőrlaktanya állagrom-
lását megállító beavatkozáso-
kat. A 2010-ben megvásárolt
épületet pályázati pénzből sze-
retné felújítani az önkormány-
zat.

2010 szeptember 16-án hozott dön-
tést a képviselő-testület a város köz-
pontjában lévő Testőrlaktanya meg-
vásárlásáról. Az épületet még az év
végén takaróhálóval vonták be, majd
amint lehetett, megkezdődött az épü-
let állapotának felmérése. A folyama-
tot megnehezítette, hogy az európai
uniós elnökségi rendezvények idején
nem volt lehetőség a munkavégzésre,

az év második felében azonban már
dolgozhattak a szakemberek. Az
alapos munkát követően elkészült a
statikai vizsgálat, megszületett a geo-
technikai szakvélemény, amit talajfel-
tárás előzött meg, valamint a fa-

anyag-vizsgálat és a tetőszerkezet-
felmérés.

A Gödöllői Királyi Kastély közvet-
len környezetében található faveran-
dás műemlék épület rendkívül lerom-
lott állapotban került városi tulajdon-
ba. Az önkormányzat már hosszú ide-
je próbálta megvásárolni, hogy meg-
mentse a teljes pusztulástól, mivel an-
nak korábbi tulajdonosa a műemléki
felújítására az ingatlan tulajdonjogá-
nak 1996-ban történt megszerzése óta
nem kerített sort.

A XVIII. században létesült épít-
mény a Grassalkovich-uradalom jó-
szágigazgatói lakhelyeként szolgált,
főtiszti és számtartói lakóház volt.
Miután a kastély a királyi család tu-
lajdonába került Erzsébet királyné tit-
kári hivatalának, és a várkapitány la-
kásának adott helyet, 1920 után pedig
a kormányzói testőrség laktanyája
volt. Később az intézmény kulturális
célokat szolgált, és sokáig itt műkö-
dött a Pest megyei Hírlap szerkesztő-
sége is.

Bár az épület első ránézésre nem
tűnik túl nagy-
nak két szintjének
alapterülete kb.
550 m2, a telek
területe 1218 m2.
Az elmúlt hóna-
pokban a teljes
területet átvizs-
gálták, ezután, a
s z a k v é l e m é n y
iránymutatásai
alapján kezdőd-
hetett meg az
épületmentésnek
is nevezhető ál-
lagbiztosítás. En-

nek keretében a szakemberek többek
között gondoskodtak a csapadékvíz
elvezetéséről a falaktól, kisebb javítá-
sokat végeztek a tetőn, alátámasztot-
ták a meggyengült belső födémeket
és boltozatokat, valamint sor került a
korábban kialakított külső dúcolás

megerősítésére is. A jövőbeli cél nem
csak az állagbiztosítás, hanem az,
hogy az épület visszakapja eredeti
szépségét. A Testőrlaktanya teljes fel-
ső szintjén megmaradt az eredeti dí-
szítőfestés, aminek néhány részletét
már feltárták. Ennek kutatása és hely-
reállítása szintén komoly feladatot je-
lent. A felújítást az önkormányzat pá-
lyázati forrásokból szeretné megolda-
ni. Ehhez el kell készíteni a helyreál-
lítási terveket.

Mindezek mellett folyik annak a
vizsgálata is, hogy a felújítást követő-
en hogyan, milyen funkcióval hasz-
nosítsák majd az épületet, ami a ter-
vek szerint ismét kulturális célokat
szolgálna majd. (k.j.)

Az 1970-es években

A farsang vége felé közeledve ez az
ünnep jó lehetőséget biztosít egy újabb
jelmezes felvonulás számára, melynek
célja az adománygyűjtés és az új di-
ákok iskolába toborzása.

Főként diákoknak, diákokról szóló
ünnep a Balázsolás, de ennél azért
mégis sokkal összetettebb. Eredete
Szent Balázs püspök nevéhez fűződik,
aki azzal tette feledhetetlenné magát az
utókor számára, hogy egyszer meg-
mentett egy fiút, akinek halszálka
akadt a torkán. Hálából a fiú anyja ételt
és gyertyát adományozott számára.
Ezért a torokfájósok különös becsben
tartják ezt a dátumot, az őket ápolók
pedig ilyenkor parázsra vetett alma hé-
jával füstölik meg a szenvedőket, hogy
ezáltal a betegséget, fájdalmat okozó
gonoszt elűzzék belőlük. Az ezen a na-
pon templomba menő diákoknak a pap
két összekötött égő gyertyát tart a nya-
kukhoz, és arra kéri Istent, hogy Szent
Balázs püspök esedezésére óvja meg
az áldást kérőt a torokbajtól.

Szükség is volt az erős torokra, hi-
szen az a diák, aki nem volt beteg,

jelmezbe öltözve kopogtatott be szom-
szédaihoz, hogy adományokat gyűjt-
sön az iskola számára, és új diákokat
toborozzon. A hagyományról az 1600-
as évektől kezdve találhatók rendszeres
feljegyzések, melyek az iskolás korú
gyermekek jelmezes szomszédolásáról
szólnak, és amelyek köszöntési és ado-
mánygyűjtési célból történtek.

„Szent Balázs püspöknek, híres
mesterünknek nevenapja/ Jó tanítónk
vagyon, kit Isten meg-áldjon, ki minket
vár./Lám a madarak is hadd szaporod-
janak majd eljönnek./A szép kikeletkor
sok szép énekszóval zengedeznek./
Dícsértessék a Jézus Krisztus.”

Az adományként kapott szalonna,
zsír, bab, tojás, az iskolai tanítót illette,
aki cserébe megvendégelte diákjait.
Mondhatni, egyfajta segítség volt ez a
szegény tanítónak.

Ezen kívül Balázs napját az egész-
ség- és termésvarázslás, a gonoszűzés,
a madárűzés, és az időjárásjóslás nap-
jának is nevezték régen. Szokás volt,
hogy a magyar szőlősgazdák a földjük
négy sarkában megmetszettek egy-egy
tőkét arra számítva, hogy Balázs így
majd megvédi a szőlőket, és szőlő-
éréskor elűzi a madarakat, hogy azok
ne tegyenek kárt a szemekben.

(b.z.)

Hagyományaink

Balázsolás
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Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 20/3855‐726

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:TALÁLT KUTYA

A gödöllői piactéren
talált, körülbelül 1 év
körüli sötétbarna kan
vizsla keresi régi vagy
új gazdáját. Nagyon
szelíd, barátságos! 

Tel.: 20/996‐7608
28/488‐178

GAZDIT KERESŐ
KUTYA

Családi okok miatt
ajándékba adnám
féléves, keverék, 

tigrismintás, kan kölyök
kutyusomat. Kertes

házhoz ajánlom. 

Tel.: 20/553‐0609

Gazdát kereső kutyák, online

A Plútó Állatorvosi Rendelő hon-
lapján a Gödöllői Ebrendészeti Te-
leppel együttműködve létrejött egy
weboldal, ahol a menhelyen gaz-
dára váró kutyákat lehet megte-
kinteni. 

Bővebb információ: 
http://www.allatorvosgodollo.hu

A hóvirágnak körülbelül 75 faja
és fajtája ismert, és mind fehér
színű. Nálunk a kikeleti hóvirág
őshonos, de kedvelt még a
kertekben is nevelt pompás
hóvirág és a redőslevelű hóvi-
rág is.

Annak, aki a hóvirágra pillant, úgy
tűnik, mintha a növény kocsányán
három fehér tejcsepp hintázna.. Ez
magyarázza a latin Galanthus elne-
vezést, ami azt jelenti, hogy tejvirágú.

Hagymás, évelő növény, kora ta-
vasszal hajt. Minden hagymán 2-3 sö-
tétzöld színű levél található A szár ko-
csányán egyetlen virág csüng, amely
többnyire a tavasz legelején jelenik
meg, de előfordul, hogy már a tél vé-
gén is örülhetünk neki. A virág három
belső lepellevele zöldes, a három kül-
ső pedig valamivel hosszabb és ha-
rangszerűen fedi az előbbieket.

Érdekességek a hóvirágról

Háromezer évvel ezelőtt Homérosz
eposzában az Odüsszeiában, Hermész
varázsfüvet adott
Odüsszeusznak, és ez
hatástalanította a mér-
get, melyet Kirké isten-
nő a hős borába kevert.
Agyógynövény, amely
immunissá tette Odüsz-
szeuszt a méreg okozta
amnéziával szemben
nem volt más, mint a
hóvirág (Galanthus ni-
valis).

A görög mitoló-
giában Hermésznek, a rómaiban Mer-
kúrnak nevezték az olümposzi istenek
hírnökét, aki álmot hoz a halandók
szemére. Homérosz talán sugallni
akarta az utókor számára, hogy Her-
mész gyógynövényének kivonata jó-
tékony hatással bír, álomba ringat.

A redőslevelű- vagy krími hóvirág
(Galanthus plicatus) február elején-
március elején jelenik meg, a pom-
pás- vagy óriás hóvirág (Galanthus
elwesii) pedig olykor már januártól is
megörvendeztet virágaival.

A nemesített hóvirág nagyobb vi-
rágú, és hosszabban virít. Számos
változatot termesztenek, melyek mé-
retben, virágzási időszakban és a virá-
gok alakjában is eltérő jegyeket mu-
tatnak. A hozzáértő szakemberek

(galanthophile) és gyűjtők lelkes tá-
bora minden egyes újabb termesztett
faj megjelenését örömmel nyugtázza.

A hóvirág, mint a neve is mutatja,
gyakran áttör a hórétegen, nem várja
meg annak elolvadását, mintegy üde
látványként a tél egyhangú szürkesé-
ge után.

A hóvirágból kivonható galanta-
min egy természetes anyag, amely
elősegíti az izmok elernyedését és az
alvást. A vörös pókliliom (Lycoris ra-
diata) és a nárcisz szintén tartalmaz-
nak galantamint.

A hóvirág termesztése

– a napos, jó vízelvezetésű talajt ked-
veli
– a talajt komposzttal vagy szerves tá-
panyaggal gazdagítsuk
–az ültetőgödör legalább 15-20 cm
mély legyen
– egy gödörbe több hóvirághagymát
tegyünk, de egy vonalba is ültethetjük
őket
– óvatosan takarjuk be a hagymákat
földdel, de ne nyomkodjuk őket bele

a talajba, és locsoljuk meg a frissen
elültetett hagymákat

A hóvirág gondozása
– egy ültetőgödörbe ne csak egyetlen
hagymát tegyünk, hanem legalább
hatot-nyolcat
– ha viszont túl sok a virághagyma
egy helyen, akkor a növény nem fog
virágzani
– győződjünk meg arról, hogy a
szomszédos növények nem lepik el a
hóvirágot, és a gyökereik sem sértik a
virághagymákat
– mikor a növény már nem sza-
porodik tovább telepítsük új helyre a
hóvirágos kiskertet
– ősszel is elültethetjük a hagymákat.

Az Őrségi Nemzeti Park Igaz-
gatóság KEOP-os forrásból
javítja egyes növény- és állat-
fajok, valamint a jellegzetes
őrségi mozaikos tájkép termé-
szetvédelmi helyzetét.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív Pro-
gramjából (KEOP) 192.634.868 fo-
rint támogatást nyert el “Komplex
élőhely-rekonstrukciós tevékenység
az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén” című projektjé-
vel. A projektek átfogó célja az igaz-
gatóság védett természeti területei-
nek, valamint a NATURA 2000 háló-
zat területeinek, az ott élő növény- és
állatfajok természetvédelmi helyze-
tének javítása, továbbá a jellegzetes
őrségi mozaikos tájkép megőrzése. A
kivitelezési munkálatok 2011. év ele-
jén kezdődtek meg.

Tavaly mintegy 56 hektár, cserjé-
vel és fákkal benőtt gyepterületet
tisztítottak meg a nem kívánatos fa-
joktól. Ezen kívül mintegy 400 hek-
táron kaszálással és szárzúzással vis-
szaállították a területek eredeti ál-
lapotát. A munkáknak köszönhetően a
lápréteken már az első évben komoly
eredményeket értek el, hiszen a védett

sárgaliliom állománya jelentősen nö-
vekedett. A projekt segítségével 14
hektár értékes, magántulajdonú gyep-
területet sikerült az igazgatóságnak
megvásárolnia.

A határ mentén és Nádasd térségé-
ben összesen 1,7 hektáron
távolítottak el az agresszív
és idegenhonos fehér akácot. 

A projekt részeként emel-
lett az Igazgatóság kezelésé-
ben lévő erdőkben összesen
50 darab kétéltű szaporodó-
helyet alakítottak ki. 

Az Őrségre jellemző,
gyepek, erdők, szántók és
gyümölcsösök apró mozaik-
jaiból álló különleges táj-
szerkezet helyreállítása ér-

dekében Őriszentpéteren, Szalafőn és
Kondorfán összesen 27 darab kismé-
retű facsoportot telepítettek, melyeket
kerítéssel védnek a vadaktól. A tájra

jellemző fák és cserjék
mellett kör- és ovális alakú
vízállást is kialakítottak.

Nádasd határában a Né-
metfalusi réteken sikerült
visszaállítani az égerláp és
a nedves rét eredeti víz-el-
látását.

A projektnek köszön-
hetően nemcsak az Őrségi
Nemzeti Park törzsterülete,
hanem a Kőszegi és a Ság-
hegyi Tájvédelmi Körzet
természeti értékei is gyara-
podnak. 2011-ben a beru-

házások jelentős része megvalósult, a
2013. évi projektzárásig a gyep-
területek kezelése, valamint ápolási,
gondozási feladatok elvégzése tör-
ténik.

greenfo.hu

Negyvenhat olyan faj került elő
a suriname-i esőserdőben tett
expedíció során, amelyeket a
tudomány eddig nem ismert. A
dél-amerikai ország trópusi er-
deit a Conservation Internatio-
nal nemzetközi természetvé-
delmi szervezet szakemberei
kutatták át. A kutatók és a
helyi lakosok közötti együtt-
működés révén összesen 1300
fajt sikerült regisztrálni.

A furcsa megjelenésű fajok közül
valószínűleg eddig ismeretlen volt a
„cowboy béka”: ennek a kétéltűnek a
lábát fehér rojtok díszítik, sarkán
pedig egy sarkantyúszerű képződ-
mény található. 
Egy másik színes újdonság egy tü-
csök vagy fürgeszöcske, amelyet a
„crayola fürgeszöcske” névre keresz-
teltek élénk színezete miatt.

Az egyik új felfedezést – egy pán-
célozott harcsát, amelyet tüskés
csontlemezek védik a vele egy víztes-
tekben élő piranháktól – majdnem
megette az egyik vezető. Szerencsére
a kutatók még időben észrevették a
hal szokatlan ismertetőjegyeit, és
megmentették a tudomány számára.

A háromhetes expedíció a Conser-
vation International húsz éve folyó
Rapid Assessment Programjának
(RAP) volt a része. Suriname e vidé-
ke azért különleges, mert úgy lehet
több száz kilométert megtenni a le-
vegőben, hogy az ember egyetlen utat
sem lát, csak összefüggő erdőt –
mondta el Trond Larsen, a RAP ve-
zetője. Ilyen érintetlen vadont alig

lehet máshol találni. Larsen rá-
mutatott, hogy a természetvédők
gyakran a végveszélyben lévő terü-
letekre összpontosítanak, holott ezek
az öröknek tűnő vadonok is könnyen

eltűnhetnek, ha nem figyelnek rájuk.
A kutatócsapat segített kijelölni a
helyieknek egy olyan erdőterületet,

amelyet semmilyen módon nem hasz-
nosítanak a jövőben. 

A körzetet szeretnék majd rezervá-
tummá nyilvánítani, biztosítandó az
őshonos állatvilág érintetlenségét,

egyúttal a helyi lakosok fenntartható
vadászatát és az ökoturizmus fellen-
dülését. hetivalasz

Negyvenhat új fajt fedeztek fel a suriname-i esőerdőben

A vadon védelmében
Az elhíresült „cowboy béka”

Élőhely-rekonstrukció az Őrségben

Gyepek, erdők, szántók

Védett értékünk

Hóvirág: a tavasz hírnöke

Nem kellett sokat várni a 2012-es esztendő el-
ső állatkerti újszülöttjére. Az apróság ugyanis
január közepén látott napvilágot. Egészen pon-
tosan a jávai languroknál volt szaporulat: ez
egy Délkelet-Ázsiában honos majomfaj, mely
az állatkert Xántus Jánosról elnevezett állat-
házában látható.
A jávai langur a cerkófmajmok családjába,
azon belül az úgynevezett karcsúmajmok közé
tartozó faj. Elterjedési területe Délkelet-Ázsiá-
ra, ezen belül néhány Indonéziához tartozó szi-
getre, elsősorban Jávára, Balira és Lombokra
korlátozódik. Nappal aktív, kisebb csoportok-
ban élő állat, amelynek étlapján szinte ki-
zárólag növényi eredetű táplálékok, levelek,
gyümölcsök, rügyek és hajtások szerepelnek. A fajnak két színváltozata is van:
akadnak vöröses-aranyszínű, illetve teljesen fekete egyedeik is. Negro, az
anyaállat természetesen fekete, a kicsi viszont az a vöröses-aranyos színválto-
zatot képviseli, amint ez a mellékelt fényképeken is jól látható.

Fővárosi Állat- és Növénykert – újabb lakó

Fotó: Bagosi Zoltán
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Kedves Szülők és Gyermekek!

A Gödöllői Sport Klub Asz-
talitenisz Szakosztálya fel-
vételt hirdet 6-14 év közöt-

ti lányok és fiúk részére.
Mindenkit sok szeretettel
várunk edzéseink alkal-
mával a Damjanich János
Általános Iskola tornater-

mében 16:30-tól, két órán
keresztül.
Cím: 2100 Gödöllő, Damjanich Já-
nos Általános Iskola tornaterme
Edzések:
Kedden és csütörtökön 16:30-18:30
Tagdíj: 4 500 Ft / hó
Jelentkezés: Személyesen a helyszí-
nen, vagy telefonon: 
Monostori Péter: +36/70-3705905
Kajári Balázs: +36/70-2212172

VELÜNK HASZNOSAN
ÜTHETED EL AZ IDŐT!

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás lab-
darúgó-szakosztálya várja 5-17 éves
kor közötti, focizni vágyó fiúk jelent-
kezését  korosztályos labdarúgó csa-
pataiba. Gyere, focizz velünk és légy
részese az élménynek! Érdeklődni a:
+36/20-958-04-14-es telefonszámon.

Lányok figyelem!
Szeptemberben indult leány csapatba
várjuk15-18 év közötti, focizni szerető
lányok jelentkezését. Edzések helye és
ideje: Szerda 16-17 óráig a Hajós isko-
la tornatermében. Érdeklődni a:
+36/30-580-86-18-as telefonszámon.

Időpont: 2012. 02.11. 
Rajt-Cél: Gödöllő Erkel Ferenc Ál-
talános Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 7-9 óráig
Cél nyitva tartása: 19 óráig
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 40/30/20 km-es távo-
kon 800 Ft/fő (Magyar Turista kár-
tyával: 100 Ft/fő)

12/6 km-es távokon 400 Ft/fő 
Térkép: Gödöllői-dombság turista-
térképe
Információ az alábbi telefonszá-
mokon: 06-30-209-2828,  06-30-
609-8729,   06-20-341-7063, vagy
a: www.margita344-2.hu oldalon.
A rendezvény a Margita Kupa 1.

fordulója!

Téli Margita 40/30/20/12/6 
gyalogos teljesítménytúra

Kérjük, támogassa a Jövőt! Várjuk idén is azokat, akik adójuk 1%-val  
segítenék a Gödöllői Sport Klubban sportoló fiatalokat!

A GSK a következő számra  várja a felajánlásaikat: Adószám- 18699090-1-13

TÁMOGASSA A JÖVŐT!

Focizz velünk, csatlakozz a Bikákhoz!

Röplabda – Könnyedén, nőiesen

Lecke a Budainak
Könnyedén, már-már szemte-
len magabiztossággal nyerte
soros bajnoki meccsét a TEVA-
Gödöllői RC csapata. Ludvig
Zsolt tanítványai ezúttal a Bu-
dai XI csapatát verték maga-
biztosan, egy óra leforgása
alatt 3:0-ra, ezzel továbbra is
veretlenek az idén.

Már az elején az volt az érzése az em-
bernek, hogy a vendégek úgy érkez-
tek Gödöllőre, hogy csak éljük túl va-
lahogy a meccset. Nos, ez így is lett,
mármint valahogyan túlélték, tegyük
hozzá gyorsan, kaptak útravalóul egy
kis leckét röplabdázásból. A gödöllő-
iek mindhárom szettben magabizto-
sak voltak, míg a vizitáló fővárosiak
semmilyen ellenállást nem produkál-
tak a sportágat lényegesen magasabb
fokon űző hazaiakkal szemben.
Újabb győzelmével a csapat továbbra
is veretlen még a 2012-es évben és
tartja 2. helyét az alapszakaszban.
NB I. Liga, alapszakasz 20. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Budai XI SE 3-
0 (14, 14, 13)

Magyar kupa – Vasas ellen az
elődöntőben

Január 24-én tartották meg a röplabda
Magyar kupa, február 17-19. között
megrendezésre kerülő, férfi és női né-
gyes döntőjének sorsolását, amelyen
érdekelt volt a TEVA-Gödöllői RC

női csapata is. Nos, a gödöllői höl-
gyek jól belehúztak, ugyanis a Vasas
ellen kell kivívni a döntőbe jutást.
A férfi és női négyes döntőt a főváros-
ban, a Fáy utcai csarnokban rendezik
majd meg. A másik ágon a Budapest
SE-FKF Zrt., valamint az NRK-Nyír-
egyháza küzd majd a döntőbe jutá-
sért. A TEVA-GRC – Vasas párharcot
február 18-án rendezik majd, 17 órás
kezdéssel, míg a helyosztókat más-
nap, 19-én vívják a csapatok. A ver-
senybizottság elnöke, Mezei Zoltán a
sorsolást követően hozzátette, hogy
az időpontok hozzávetőlegesek, mert
függnek az előző mérkőzés időtar-
tamától, illetve a döntőket a DIGI
Sport TV élőben közvetíti.
A Magyar Kupa négyes döntőjének
helyszíne és programja:
Helyszín: 1139 Budapest Fáy u. 58.
2012. február 17. péntek, elődöntők
(előbbi a női, míg utóbbi a férfi
párosítás): 17 óra: Budapest SE-FKF
Zrt. – NRK-Nyíregyháza
19 óra: Fino-Kaposvár – Csepel
2012. február 18. szombat, elődön-
tők, 17 óra: Vasas-Óbuda-Hofeka –
TEVA-Gödöllői RC
19 óra: Kalo-Méh-Kecskeméti SE –
Dunaferr SE
2012. február 18. vasárnap – Döntő
10 óra:: Női bronzmérkőzés
13 óra: Női döntő
16 óra: Férfi bronzmérkőzés
19 óra: Férfi döntő -ll-

2012. 02. 05. vasárnap 17 óra
TEVA GRC – Veszprémi ESC

SZIE Sportcsarnok

Kérjük, hogy támogassa idén is adója
1%-ával a Gödöllői Röplabda Clubot.
Felajánlásaikat a következő címre vár-
juk: Gödöllői Röplabda Club
Adószám: 19182425-2-13

1%

NB I. NŐI RÖPLABDA
MÉRKŐZÉS

Óriási eredményt ért el a Gras-
salkovich Közhasznű SE leány
hármasa, miután az áprilisban
megrendezésre kerülő szakági
világbajnokságra kijutó csapa-
tok kvalifikációs versenyén
produkciójukkal meggyőzték a
szakvezetést, hogy nekik is
helyük van az utazó keretben.

Az őszi versenyévad befejezését kö-
vetően – az előre lefektetett szabá-
lyok alapján – nagy harc alakult ki a
különböző korosztályokban induló
versenyző egységek között. A cél a
világbajnokságon való részvétel meg-
szerzése volt. Főleg a leány hármasok
között, és a leány párosok között ala-
kult ki komoly verseny. Ez a verseny-
sorozat azt a célt szolgálta, hogy dön-
tést hozzon az akrobatikus torna sza-
kág vezetősége a vb-n való indulás
jogáról. Ebben a megmérettetésben
vett részt a gödöllői Grassalkovich
Közhasznú SE leány hármasa is, akik
remek bemutatóval vívták ki a keret-
tagságot.
A GSE edzőjét, vezetőjét, Kőhler
Ákost kérdeztük a nagy siker után: –
A lányok, Oláh Luca, Papp Kinga

és Alton Sophie folyamatosan fej-
lődtek a tavalyi évben. Ennek is volt
köszönhető, hogy elindulhattak ezen
a komoly téttel kecsegtető viadalon.
Nos, a trió csodálatosan teljesített,
ugyanis bekerültek az utazó keretbe,
vagyis az első két egységbe ebben a
versenyszámban (ennyit indíthat egy
ország versenyszámonként (le-
ány páros, leány hármas, vegyes
páros, fiú páros, fiú négyes) az
év fő versenyén. Sajnálatos
ugyanakkor az örömünk mellett,
hogy a világbajnokságot az
Amerikai Egyesült Államokban,
Orlandóban rendezik majd meg
április 12-23. között, ami a mi
egyesületünkre hatalmas terhet
ró.
– Akkor a siker ellenére nem
utaznak?
– Ha sikerülne támogatót, támo-
gatókat találnunk, akkor uta-
zunk. Az elképesztő siker meg-
valósításához felkínálunk egy
támogatási lehetőséget, amely,
talán a segíteni kívánó embe-
reknek nem jelent nagy anyagi
terhet, nekünk viszont, hatalmas
segítséget jelenthet. Az egyesü-

letünk szervez egy jótékonysági
sportbált, melynek célja a három lány
világbajnokságon való részvételének
támogatása lesz. Előre is köszönjük a
segítséget!

A Bál helyszíne: Damjanich János
Általános Iskola aulája
Időpontja: 2012. február 25., 19 óra
Belépőjegy ára: 3.000.- elővételben
február 8-ig, utána 3.500.-
Az eseményt támogatói jegy vásárlá-
sával is lehet patronálni. -tl-

Akrobatikus torna – Gödöllői csoda

Gödöllői hármas a vb keretben

Lapzártánk után ért véget a Gö-
döllői Bikák bajnoki rangadója,
amelyen Baranyai Pál legényei a
Debreceni EAC vendégei voltak.
Az egy ponttal a gödöllőiek előtt
álló DEAC elleni találkozót köve-
tően, a 15. játéknapon ismét ha-
zai környezetben lép pályára a
Gödöllő.

Városunk futsal csapata a MAFC-BME
csapatát fogadja majd, a cél az élme-
zőnyben maradás. A február 6-án, az
Egyetemi Sportcsarnokban 20 órakor
megrendezésre kerülő találkozóra sok

szeretettel várja a csapat a szurkolókat.
A Bikák csapata jelenleg az 5. helyen áll
az alapszakasz 13. fordulóját követően
24 ponttal. A már említett Debrecennek,
valamint a Colorspectrum Aramisnak
25-25 pontja van, a 2. helyen álló MV-
FC Berettyóújfalunak 28, míg a listave-
zető ETO-nak 31 pontja van a lapzár-
tánk után kezdődő, 14. játéknapot meg-
előzően.
Következik:
Futsal NB I., 15. forduló
Február 6., hétfő 20 óra
Gödöllői Bikák – MAFC-BME
Egyetemi Sportcsarnok

Futsal – Élmezőnyben maradni

MAFC-BME következik

Habár csalóka a kép, ugyanis
rég nem látott fagyos reggelek
és nappalok következnek, a
gödöllői labdarúgóknál véget
ért a téli szünet. Lovrencics
László felnőtt csapata a héten
kezdte meg a felkészülést a
megyei I. osztályú bajnokság
tavaszi folytatására.

A bajnoki tabellán 24 pontjával a 6.
helyén telelő GSK heti négy edzéssel,
valamint számtalan felkészülési mér-
kőzéssel hangolódik a remélhetőleg,
az őszi kiváló szerepléshez hasonlóan
sikeres tavaszra. A csapat edzőjétől
megtudhattuk, hogy visszatér a ke-
retbe fia, Lovrencsics Balázs, aki az
ősszel az NB II-es Vác labdarúgója
volt, valamint továbbra is a klub te-
hetséges fiataljaival próbálja majd
acélosabbá tenni a csapat játékát az

edző. Minden bizonnyal, a gólerős tá-
madó érkezése nagy segítség lehet,
mint ahogyan az is, ha egyben marad
a keret. Ez utóbbiban nincs változás,
távozókról nem hallani. A felkészü-
lési mérkőzések időpontjait követke-
ző számunkban közöljük majd.
A klub életében eközben nagy válto-
zások történtek,
amelyek akár Ré-
giós központtá is
emelhetik a GSK-t.
Korábbi lapszá-
munkban már köz-
zé tett, a vállalkozá-
sok társasági adójá-
ból elkülönített cél-
t á m o g a t á s b ó l
(TAO) a Gödöllői
Sport Klub is ré-
szesült. A sikeres
pályázatot követően

a klub 57 millió forintot hívhat le a
cégektől működésre – kizárólag után-
pótlásra költhető az összeg –, míg to-
vábbi 93 millió forintot hívhat le a
társasági adójukat felajánló cégektől
az egyesület beruházásra, amelyből
egy nagyméretű, műfüves pálya épít-
tetését tervezi a klubvezetés. Ennek
helye a régi öltözőépület és környéke
lesz (képünkön), a munkálatokat az
engedélyek kiadását követően, meg-
közelítőleg márciusban kezdődnek
majd meg. -tt-

Labdarúgás – Vége a téli szünetnek

Felkészül a Gödöllői SK

Közös gyakorlati képzést indít
szeptemberben a Szent István
Egyetem és a Hungaroring Zrt.
gépész hallgatóknak. Az elkép-
zelések szerint a gödöllői hall-
gatók a Forma-1-es versenyis-
tállókhoz is ellátogatnak a kép-
zés során, ahol betekinthetnek
a tervezésbe - tudta meg a Ha-
variaPress.

Az egyetem Gépészmérnöki Kara és
a Hungaroring Zrt. Forma 1 Akadé-
mia néven indítja el a közös képzést.
A gépészhallgatók egy féléven ke-
resztül sajátíthatják el az életszerű
biztonságtechnikai, versenyszerve-
zési ismereteket és megismerkedhet-

nek a legfejlettebbnek számító tech-
nológiákkal, a Forma-1-et jellemző
műszaki innovációval. A kurzust fel-
vevő hallgatóknak lehetőségük lesz
Formula 1-es versenyistállókhoz is
ellátogatniuk a hangsúlyt a gyakorlat-
ra helyező képzés so-
rán. A Szent István
Egyetem célja, hogy az
eddiginél is gyakorlati-
asabb, korszerűbb kép-
zést biztosítson a hall-
gatóknak. Ezt a célt
szolgálja egy most be-
fejezett, 1,7 milliárd fo-
rintos fejlesztés is az
egyetemen.
A támogatásból megva-

lósított oktatóbázisnak köszönhetően
a diákok már nem csak üzemlátogatá-
sok alkalmával sajátíthatják el a kor-
szerű ismereteket, hanem az egyete-
men belül is.

-forrás: Havariapress-

Száguldó cirkusz egyetemi szinten

Forma-1 akadémia a Szent István Egyetemen
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EGY  BÁDOGOSMESTER 
MILLENNIUMI

MŰREMEKE

Cserepkei Csilla előadása
a Csupor-gyűjtemény 
akváriumkalitkájának 

restaurálásáról

Időpont:
2012. február 9., 
csütörtök, 16 óra

a Gödöllői Városi Múzeum
időszaki kiállítótermében

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

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete
és a Gödöllői Új Művészet 
Közalapítvány szervezésében

ÉVEK ÉS SZÍNEK 

című csoportos kiállítás 
kiegészülve az Európai fényei című
monumentális méretű falikárpittal

A kiállítás záróeseményén 2012. február 26‐án (vasárnap) 16 órakor bemutatásra kerül 
Transzcendens térképek, a Magyar Kárpitművészek Egyesületének tizenöt éve című könyv.

A kiállítás megtekinthető 2012. február 29‐ig, minden szombaton és vasárnap 
14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17. 

Telefon: 06‐28/419‐660; 
email: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A tárlat megtekinthető a
hivatal nyitva tartási 

idejében, 8-16.30 között

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

Miből lesz a festő?

Boda Anikó festő 
kiállítása

a Polgármesteri Hivatal 
I. emeleti folyosógalériáján
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655 

Január 30-febr. 6-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-
585.
Február 6-13-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.  

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 ÜGYELETTisztelt Pályázóink!

Gödöllő Város Önkormányzata és a
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
2012-ben ismét pályázatot ír ki  ci-
vil szervezetek,  oktatási, kulturális
intézmények, művészeti csoportok
számára testvérvárosainkba történő
tanulmányútra, közös programok-
ra, vagy vendégcsoportok   foga-
dására. 
Ismeretfejlesztő, kapcsolatépítő,
értékteremtő és innovatív pályáza-
tokat, csereprogramokat várunk.
Beadási határidő :  2012. február
29. 
A határidő mindkét félévre terve-

zett utakra vonatkozik!
A beadás módja: pályázati űrlapon
személyesen, vagy postai úton a
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
címére: Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ Titkársága
(2100. Gödöllő Dózsa György út
8.) .
Pályázati űrlapot a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
Titkárságán lehet beszerezni.

Pályázati feltételek:
– A kiutazás céljának részletes le-
írása, költségvetéssel pályázati űr-
lapnak megfelelően 
– Pályázni kizárólag testvérváros-

ba, vagy partner városba lehetséges 
– A fogadásoknál testvér- vagy
partnervárosok csoportjainak foga-
dása jelent előnyt
– Csoportos tanulmányutak előnyt
élveznek

A nyertesek kötelesek részletes írá-
sos úti-beszámolót és fénykép do-
kumentációt készíteni és azt haza-
tértük után két héttel az Egyesület
számára megküldeni.

A pályázókat a Kuratóriumi
döntést követően 2012. március
20-ig kiértesítjük, melyet a városi
sajtóban is megjelentetünk.
Pályázataikat várjuk!

Pályázati felhívás–  Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 

A Darmasiswa ösztöndíj prog-
ram az Indonéziával diplomá-
ciai kapcsolatban lévő külföldi
országok tanulói számára jött lét-
re. Ennek keretében lehetőség
nyílik az indonéz nyelv, kultúra,
zene és mesterségek megtanulá-
sára.

A résztvevők 45 különböző indo-
néziai felsőoktatási intézmény kö-
zül választhatnak. A programot a
Nemzeti Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium szervezi együttműkö-
désben az Indonéz Köztársaság
Külügyminisztériumával.
A Darmasiswa fő célkitűzése, hogy
a külföldi fiatalok körében népsze-
rűsítse az  indonéz nyelvet és kultú-
rát, valamint hogy szorosabbá te-
gye a kulturális kapcsolatokat a
részt vevő országok között .

A Darmasiswa RI Programnak 3
változata van:

1. Normál 1 éves ösztöndíj:
A program résztvevői a kijelölt in-
donéz felsőoktatási intézmények-
ben indonéz nyelvet, művészetet
(hagyományos zene és tánc, külön-
féle mesterségek), konyhaművé-

szetet tanulhatnak, valamint megis-
merkedhetnek a turisztikai lehető-
ségekkel.  

2. Normál 6 hónapos ösztöndíj:
A résztvevőknek az indonéz nyelv
tanulására nyílik lehetőség a kije-
lölt indonéz felsőoktatási intézmé-
nyekben.

3. Nyári 3 hónapos ösztöndíj:
A Nyári Egyetemen azok a külföldi
tanulók a specifikus oktatási-
nevelési módszerek tanulmányoz-
hatják a kijelölt indonéz felsőokta-
tási intézményekben (ISI Yogya-
karta, ITB Bandung, IPB Bogor,
USESA Surabaya, UNAIR Su-
rabaya, UIN Jakarta, UNUD Bali,
UGM Yogyakarta, UI Depok).

Az ösztöndíjprogram költségei:
A résztvevők havi 2.000.000 rúpiát
kapnak és a program fedezi a tanu-
lók transzferköltségeit is. Az egyéb,
valamint az előre nem látható ki-
adások fedezéséről a diákoknak
maguknak kell gondoskodni, ame-
rikai dollárban. 
A jelentkezéseket 2011. novembe-
rétől 2012. február 17-ig fogad-
ják el, az eredményekről 2012. áp-
rilis végén tájékoztatják a jelentke-
zőket. A részvétel megerősítésének

határideje: 2012. május vége.

Oktatási időszak:
A Nyári Egyetem 3 hónapos kur-
zusa 2012. június elejétől  2012.
augusztus végéig tart;
A  6 hónapos ösztöndíj program
2012. augusztus elejétől 2013. ja-
nuárjáig tart;
Az 1 éves ösztöndíj program 2012.
augusztus elején kezdődik és 2013.
júliusig tart; kivételt képeznek azok
a tanulók, akiket a University of In-
donesiára osztanak be, számukra az
oktatás 2012. júliusában kezdődik.
Követelmények:
1./Korhatár: 35 év;
2./ Befejezett középfokú tanulmá-
nyok, vagy azzal egyenértékű isko-
la;
3./ A bizonyítványok hivatalos for-
dítása;
4./ Az egészséget bizonyító orvosi
igazolás
5./ 5 db. színes igazolványfénykép;
6./A várható érkezéstől számítva
legalább 18 hónapig érvényes útle-
vél teljes fénymásolata;
7./ Megfelelő szintű angol nyelvis-
meret, valamint alapvető ismeretek
azon a területen, amelyre jelent-
keznek.
Bővebb információ: 
http://darmasiswa.kemdiknas.go.id

9/2011. (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése nem fogadja el az ügyvezető 2011. évi
prémium feladatainak kitűzését.

10/2011 (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése a felügyelő bizottsági tagok személyére
történő javaslattétel vonatkozásában a társasági
szerződést a következők szerint módosítja: 
A felügyelő bizottsági tagok közül egy fő megvá-
lasztására a MaHill Kft., három fő megválasztására
az MNV Zrt., egy fő megválasztására pedig Gödöllő
Város Önkormányzata tesz javaslatot.   

11/2011. (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése Dr. Jánosi Andrea Felügyelő Bizottsági
tag lemondását 2011. március 2. napi hatállyal
elfogadja. Megválasztja 2011. június 1. napjától
2014. május 31-ig napjáig terjedő időtartamban az
alábbi  felügyelő bizottsági tagokat:
Az MNV Zrt által delegált:
1. Szépfy Tamás Bence
H-1136. Budapest, Tátra u. 43.
(Anyja neve: Komjáthy Márta)
A Felügyelő Bizottság elnöke
2. Dr. Gál Attila 
H-4400 Nyíregyháza, Törpe u. 19.
(Anyja neve: Muszka Éva)
3. Kiss Gábor Iván
H-1121 Budapest, Rácz Aladár út 117.
(Anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna)
Gödöllő Város Önkormányzata által delegált:
4. Dr. Herbst Árpád 
H-2100 Gödöllő, Brassó utca 25.
(Anyja neve: Horváth Ottília)
Mahill Kft által delegált
5. Dékány Imre 
H-1093 Budapest, Mátyás u. 18.
(Anyja neve: Ladányi Erzsébet)
azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása
havi 70.000 Ft, a Felügyelő Bizottság elnökének dí-
jazása havi 80.000 Ft.

12/2011. (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Kiss Gábor Iván
egyidejűleg a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja is le-
gyen.

13/2011 (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése 2011. 06. 01. napjától 2014. 05. 31.
napjáig terjedő időtartamra a társaság könyvvizs-
gálójává újraválasztja a Hannák és Társa Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (nyilvántartásba
vételi száma: 000153) képviselő: Hannák György,
székhely: 1221 Budapest, Arany János u. 62.,
könyvszakértői bej. sz.: 003388. 
A könyvvizsgáló díjazása: 1.200.000 Ft/év + ÁFA;
és egyben felhatalmazza az ügyvezető igazgatót,
hogy az erre vonatkozó szerződést aláírja.

14/2011. (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése megállapítja, hogy a Társaság új
székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély
5852. hrsz.

15/2011 (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
elfogadja a 10/2011.(05.27.) számú,
11/2011.(05.27) és a 13/2011.(05.27.) számú
14/2011.(05.27.) számú taggyűlési határo-
zatoknak megfelelő társasági szerződést módo-
sítást és a módosításokat az egységes szerkezetű
társasági szerződésen átvezetni rendeli.

15/2/2011. (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése a társaság 2/2010. (01.29.) sz. tag-
gyűlési határozattal elfogadott Javadalmazási Sz-
abályzatát 2011.05.27. nappal hatályon kívül he-
lyezi és a jelen határozat (taggyűlési mandátum)
mellékletét képező Javadalmazási Szabályzatot
2011. 05. 28-tól hatályba helyezi.  

Királyi Kastély – 2011. évi taggyűlési határozatok II.

Darmasiswa Ösztöndíj

MEGHÍVÓ

A SZENT JÁNOS UTCAI ÓVODA ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁRA, 

MELYET 2012. FEBRUÁR 18-ÁN  19 ÓRAI KEZDETTEL 
RENDEZÜNK AZ EGYETEM ALMA MATER ÉTTERMÉBEN.

Program:
18.30: Vendégek fogadása

19.00: Köszöntő, Alapítványi díj átadása
19.30: Rokkka nép- és világzenei zenekar műsora 

20.00: Svédasztalos vacsora
20.30: Salsa Mojito tánciskola rueda bemutatója és táncba hívogatója 

tánc,  tombola,  Retro disco

Az este folyamán árverésre kerül a FTC futballcsapat dedikált focilabdája, 
jelenlegi és „régi nagy” Ferencváros focisták aláírásával. 

Belépőjegy vacsorával: 3500 Ft
Támogatójegy részvétel nélkül: 1000 Ft 

Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása  – Ajánlattételi felhívás 

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása vállalt feladati közé tartozik a települések
egészségügyi feladataiban történő együttműködés. A lakosság egészségvédelme érdekében a Társulás a Gödöllői kis-
térség teljes területén egészségügyi szűrőnapokat kíván szervezni a korábbi gyakorlatnak megfelelően. 
A Társulás ajánlattételi felhívást tesz közre, melyre azon szervezetek jelentkezését – ajánlatát- várja, amelyek a Gö-
döllői kistérség valamennyi településén történő egészségügyi szűrőnap megszervezését vállalják az alábbi kritériu-
mok alapján:

Az ajánlatban röviden kerüljön ismertetésre:
– a vállalásra kerülő vizsgálati típusok, (külön azok, amelyek minden településen minden alkalommal megszervezésre
kerülnek, valamint külön, amelyek közül opcionális lehetőség van a választásra), 
– a szervezést bonyolító szervezet milyen orvos-szakemberekkel kíván együttműködni,
– részletes árajánlat és 
– a szűrőnapok tervezett időbeosztására vonatkozó elképzelések. 

Az ajánlathoz a kistérség területén szervezett szűrő napok szervezéséről referencialista csatolása szükséges.  
Az ajánlatokat írásban várjuk a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre
legkésőbb 2012 február 6-ig.

A felhívással kapcsolatosan felvilágosítás kérhető munkatársunktól, Kovács Gergő Pétertől a 70-514-5854-es tele-
fonszámon.

Képviselői 
fogadónap változás

Tóth Tibor, a 8. számú
választókörzet

önkormányzati képviselője
tájékoztatja a

választókerületében élő
tisztelt lakókat, hogy 

következő fogadóóráját
február 3‐a helyett, 
február 17‐én tartja, 

18 órától a Civil házban.
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GYÁSZJELENTÉS

* ÁRVAI FERENC a GANZ volt szemé-
lyzeti igazgatója 2012. 01. 27-én elhun-
yt. Temetése február 10-én lesz  a gödöl-
lői temetőben. 

INGATLAN

* Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon
szép, egyedi bútorokkal felszerelt
tetőtéri lakás eladó! (45 nm, egy szoba,
nagyon alacsony rezsi, zárt parkoló.) Ár:
11,8 mill.Ft. Érd: 2o-3727-808

* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es
telek eladó, teljes közművel (víz, gáz, vil-
lany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889

* Eladó Gödöllőn, a Palotakerten első
emeleti, erkélyes, két szobás, 61 nm-es tel-
jesen felújított lakás. Tel.: 06-20/212-6315.

* Eladó Gödöllőn zöld környezetben,
csendes helyen az Erzsébet-park közelében,
távol az utcától 127 nm-es családi ház, 844
nm-es telken. Iár: 26,9 M Ft. Tel.: 06-
20/212-6315.

* Gödöllőn, Dózsa György úton a zöld tár-
sasházban 1+3 félszobás, felújított 3. em
lakás sürgősen eladó! Tel.: 30/843-6440

* Egyetem téren teljesen felújított
–műanyag nyílászárók, új konyhabútor
gépekkel, új fürdőszoba - I emeleti
40m2-es téglalakás 12 m2-es külön
tárolóval eladó. Iár 9,8 MFt  20-7722428 

* GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, minőségi
kivitelezésű, 1 szintes 2 szoba +nap-
palis ikerház 360nm-es telekkel, tároló-
val érintkezve, kulcsrakészen 18,9 MFt !
20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  

* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +kony-
ha -étkezős, tégla, betongerendás,
kiváló állapotú kockaház eladó Iár
16,9MFt 20-772-2429 

* SÜRGŐSEN ELADÓ TELEK GÖDÖL-
LŐN A FENYVESBEN, 695m2, 20m-es
utcafront! 6.5.MILLIÓ!!!!!!! 20-539-1988 

* Akció! Új építésű 4 lakásos társas-
házban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es
lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-772-2429 

* Gödöllőn felújított, 1,5 szobás galériá-
zott alacsony rezsijű lakás, kocsi beálló-
val AKCIÓS IRÁNYÁRON  8,9MFt  20-
804-2102   WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez
közel, új építésű nappali + 1szobás, kony-
ha-étkezős nettó 45nm-es, cirkófűtéses
lakás eladó. Választható burkolatok,
színek. Iár 11,9MFt 20-772-2429 

* Fenyvesi részen építési telkek eladók
11,5MFt és 14MFt 20-9447025

* Gödöllő központban Új építésű, 4 szoba
+nappalis, duplakomfortos, amerikai
konyhás, garázsos önálló ház 450 nm-es
telekkel eladó. Iár 31,5MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Újfenyvesben 740nm-es össz-
közműves építési telek eladó. Iár
12,5MFt 20-772-2429  

* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2
szobás, délnyugati fekvésű lakás Iár
7,8MFt 20-804-2102   

* AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ
RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs
összekötéses ikerház 510 nm saját
telekkel kulcsrakészen eladó 24,5MFt-
ért 20-772-2429  

* Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 fél-
szobás 66 nm-es jó állapotú lakás 11.5
MFt Irányáron eladó 20-804-2102  

* Sürgősen eladó Harasztban kiváló
állapotú 4 szoba +nappalis, alá-
pincézett, 2 garázsos, jó beosztású
családi ház 500 nm-es telekkel Iár
29,9MFt  20-772-2429  

* Palotakerten 1 szobás lakás alacsony
rezsivel. 6,9 MFt 20-804-2102

* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél
szobás mfszi lakás 9.6MFt 20-804-2102

* A központhoz közel jó állapotban
lévő 114nm-es, garázsos családi ház,
szép 725nm-es sarok telken eladó!
20-944-7025

* Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasz-
szal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102

* Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós,
jó állapotú 2szobás, 53nm-es lakás a
Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102

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

* Téglaépítésű házban, műanyag
nyílászárós, erkélyes 2 szobás konvek-
toros lakás eladó. Iár 10,9 MFt 20-772-
2428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn a Palota kert lakótelepen,
63m2-es 1+2 félszobás, átlagos állapotú
lakás 7.9Mft-ért eladó!  20-539-1988

* Gödöllő központjában, a Tűztorony
házban 1.em-i, 45m2-es, két szobás
lakás eladó! 14.8MFt! 20-539-1988

* Gödöllőn a János u-ban felújítandó,
2.em-i erkélyes lakás, két szobával
eladó! 20-539-1988

* Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es
telken, masszív felújítandó családi ház
16MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988

* AKCIÓS ÁR, KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Eladó
Kartalon, jó környezetben 3 szobás
téglaépítésű családi ház, nagy telekkel, alka-
lmi, tárgyalóképes áron! I.ár: 10 mFt!!!
3430, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, eladó a Fenyvesben, teljes
közművel ellátott, nappali+2 szobás, két
fürdőszobás családi ház, a ház alatt szuterén.
A telek 560 nm-es, örökzöldekkel. I.ár: 28 m
Ft. 3550, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Palotakerti lakások többféle méretben,
elrendezésben eladóak Ár: 9,5-től 12,9
mFT.-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Szőlő utcában, 69 nm-es, 3 szobás,
egyedi fűtéses öröklakás. I.ár: 14,5 mFt.
3555, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Bagon, a Dutka dűlőben 2
szintes, téliesített hétvégi ház, nappali,
konyha, fürdőszoba. I.ár: 4,5 mFt. 3554,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllőn, a Kertváros szívében 110
nm-es, nappali+3 szobás ház, 540 nm-es
telekkel. Iá: 23,9 MFT. 2981, Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó a Fenyvesi részen, 2 szoba konyhás
ikerház udvarrésszel, 6,2 mFt irányáron!
3552, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó a Szabadság téren, 4 em. lakóépület-
ben egy 3. emeleti társasházi lakás, I.ár: 11
mFt. 3546, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Több generáció számára, vagy különálló laká-
sokként, továbbá üzleti vállalkozás céljára is
kiválóan alkalmas 250 nm-es családi ház eladó.
A földszinti lakrész 139 nm, az emeleti 110 nm.
Három kocsibeállós garázs! Kiváló lehetőség pl.
orvosi rendelő, szépségszalon, fitness-terem,
magániskola stb.működtetésére! I.ár: 39,5 mFt.
3543, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, csodálatos környezetben, tó
partján eladó kétszintes, teraszos, jó állapotú
120 nm-es családi ház eladó. I.ár: 27 mFt.
3544, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó az Antalhegyi dombon egy
könnyűszerkezetű családi ház. Nappali+2
szoba, fürdőszoba, WC (külön). A fűtés és a
melegvíz rendszere combi-kazánról működik.
A ház alatt szuterén húzódik végig. I.ár: 25
mFt. 3470, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllő Kertvárosának legkeresettebb
részén, 750 m2-es, örökzöldekkel beültetett
ősfás saroktelken épült 110 nm alapterületű,
bővíthető (40 % beépíthetőség) családi ház
garázzsal. 3 szoba, konyha, kamra, fürdőszo-
ba, wc, tároló. Szobákban parketta burkolat,
többi helyiség járólapozott. 3285, Iá: 30 MFT
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Csendes, nyugodt környezetben, Gödöllő
legkedveltebb helyén kétszintes 100+70
nm-es kitűnő állapotú családi ház eladó.
Kiváló ár-érték arány! I.ár: 31,5 mFt. Érd.:
3529, FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllőn 80 nm alapterületű, nap-
pali+2 és fél szobás, felújított kertes családi
ház 808 nm-es telken. I.ár: 22,5 m FT. 3541,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllőn a Táncsics M. utcában
nappali+3 szobás kertes családi ház, sok
örökzölddel, garázzsal, télikerttel. I.ár: 27 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő bel-
városában, Erzsébet park szomszédságában,
nappali+3 szobás családi ház, kertrésszel,
garázzsal. Visszabérlésre is alkalmas. I.ár:
24,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Két generációs családi ház tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.:
30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

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

* NAGYON SÜRGŐS! Eladó Gödöllő
központjában egy I. EMELETI, 44nm-es,
1.5 szobás felújított lakás! Iár:7.6MFt
Tel.: +36307545564

* Palota-kerten I. EMELETI, 59nm-es, 2
szobás, nagy erkélyes, EGYEDI fűtés-
mérős lakás eladó! Iár:8.9MFt Tel.:
+36307545564

* JÁNOS utcában, TÉGLA építésű, erké-
lyes, I. emeleti, 53nm-es, 2 szobás lakás
sürgősen eladó! Iár:9.5MFt Tel.:
+36307545564

* GYÖNYÖRŰ lakás eladó Gödöllő
központjában! 56nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, EGYEDI fűtésmérős, felújított
fürdőszobával! Iár:11.2MFt Tel.:
+36307545564

* Gödöllőn eladó ÚJ ÉPÍTÉSŰ, SZÉLSŐ
SORHÁZ! 96 nm-es, nappali + 3 szobás,
KÉT terasz kapcsolatos, 400 nm-es
kerttel, kulcsrakészen eladó. Iár:
21.5MFt Tel.: +36304915020

* Gödöllőn, János utcában eladó egy
KONVEKTOROS, II. emeleti, 61 nm-es, 2
szobás, nagy ERKÉLYES lakás saját
tárolóval. Iár: 11.9MFt Tel.: 30/491-5020

* ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Palota-
kerten eladó egy 63 nm-es, 1 + 2 fél-
szobás, nagy erkélyes, normál állapotú,
VI. emeleti lakás. Iár:7.95MFt Tel.:
+36304915020

* 2005-ben épült EGYSZINTES
CSALÁDI HÁZ Harasztban ELADÓ!
Gödöllőn 90 nm-es 4 szobás 500 nm-es
telken családi ház eladó. IÁr:24.9Mft..
Tel.:0630/228-1060
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66

70/381-76-9470/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent

hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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* Gödöllő Egyetemi város részében
eladó egy 42 nm-es, másfél szobás
lakás hangulatos, ősfákkal körülvett
klasszikus polgári társasház első
emeletén. Nagyon jó közlekedés,
bevásárlási lehetőség. Fiataloknak és
idősebbeknek egyaránt kitűnő otthont
nyújthat, mivel nagyon alacsony rezsi
költség van. Érd.: 06-20-314-4184

* Gödöllőn, János utca környékén eladó
egy 59nm-es, MAGASFÖLDSZINTI, telje-
sen felújított, KONVEKTOROS,
ERKÉLYES, 5nm-es tárolóval. Iár:
12.5MFt Tel.: +36304915020

* ASZÓD KÖZPONTJÁBAN, ÚJSZERŰ
TÁRSASHÁZBAN 80 nm-es 3 szobás
nagyon szép LAKÁS KIADÓ! Ár:80Ft/hó.
Tel.: 0630/228-1060

* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI
HÁZ, teljes berendezéssel (műszaki fel-
szerelés, háztartási gépek, bútorok stb).
Fszt. 90nm: előszoba, közlekedő,
2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe)
fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy
légterű óriási nappali, gardróbszobák,
fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár
2család részére is megoldható
lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár:
30MFt 30/579-0545, 20/404-2383

* Gödöllő csendes, nyugodt kertvárosi
környezetében 8 lakásos társasházban
tulajdonostól eladó 35nm-es, 1,5
szobás, felújított, konvektoros, klímás
lakás, melynek fenntartási költsége
rendkívül alacsony. Iár:8,2MFt. Érd:
30/645-1119

* Gödöllő központjában eladó egy 54
nm-es alapterületű hibátlan állapotú, tel-
jesen berendezett lakás kocsibeállóval,
tárolóval. 16,2 M Ft. 70/364-4212 

* Gödöllőn a Máriabesnyői Lakóparkban
egy 72nm-es, nappali +2 szobás föld-
szinti lakás saját kerttel, terasszal,
+32nm-es tárolóval SÜRGŐSEN, ÁRON
ALUL eladó! Iár: 13,9MFt. 70/779-6093  

* Győri 62 nm-es 2 szobás egyedi fű-
tésű erkélyes lakásomat gödöllői hason-
lóra cserélném. Érd: 20/201-5081 

* Gödöllőn Szt. János utcában földszin-
ti, 1 szobás, 30 nm-es, téglaépítésű,
2007-ben felújított lakás alacsony rezsi-
vel, gázkonvektoros fűtéssel eladó. Iár:
8,5MFt. 30/630-9971 

* Eladó 76 nm-es, 2,5 szobás 3.em.
korszerűsített fűtésű, felújítandó lakás,
akár 2 generációnak, vagy befek-
tetőnek. Tel: 70/596-9962 

* Gödöllőn, Kastély mögött 1200nm-es
parkosított telken kiváló állapotú,
szeparált, két generációs, akár vál-
lalkozásra alkalmas ház eladó. 1.
220nm: nappali +3,5szoba. 2. 90nm:
nappali +1szoba. 28/417-955, 28/417-
956, 5óra után.

* Eladó Gödöllő Újfenyves részén 2004-
ben épült 94nm-es nappali +3 szobás,
egyszintes ikerházfél 500nm-es saját
telekkel, nagyon szép, gondozott kert-
tel. Iár: 25,5MFt. 20/226-6034 

* Gödöllőn RÉT UTCÁBAN DUPLA TELEK
(710+790 nm) eladó. Tel: 30/9 617-621

* Erzsébet királyné körúton 3. em. 60
nm-es téglalakás eladó. Jó elrendezésű,
világos, átlagos állapotú lakás nagy
pincével. Iár: 12,4 MFt. Tel: 20/411-0749

* Gödöllőn, Fenyvesben, csendes zsák-
utcában, 2007-ben épült, kiváló tájolású,
kétszintes, nappali +4 szobás, dupla
fürdős, mediterrán jellegű, extra
kivitelezésű (hőszigetelés, klíma, vízlá-
gyító, víztisztító, öntözőrendszer, játszótér,
kocsibeálló, fedett terasz, szép kert stb.)
garázskapcsolatos ikerházfél tulajdonos-
tól eladó. Óvodák, iskola, egyetem,
boltok, egészségház, busz és vonat-
megálló a közelben. Érd: 70/944-9945 

* Veresegyházon sürgősen eladó akciós
áron 200nm-es családi ház. 2 emelet,
tetőtér 2011-ben beépítve. Külön
lakható mindhárom szint. Vállalkozásra
is alkalmas. Iár:34,8MFt. Gödöllői 1.em.
cserét beszámítok. 30/2050-229

* Eladó Gödöllőn a SZENT JÁNOS
UTCÁBAN 2. em. erkélyes, 2 szobás, 61
nm-es gázkonvektoros lakás. Tel:
20/233-9719, 28/430-314 

* Az Egyetem téren 1 szobás, 1.em.
egyedi fűtéses, cserépkályhás, 90%-ban
felújított lakás pincével eladó. Iár: 8,3
MFt. Érd: 30/210-9616 

* Gödöllő belvárosában eladó egy
kertes, 2. em. társasházi, 3 szoba + nap-
pali, 89 nm-es lakás. 18 MFt. Tel:
20/497-8070 

* ELADÓ SZADÁN 2006-ban épített 100
nm-es összkomfortos CSALÁDI HÁZ.
Telek: 1.900 nm. Érd: 70/947-4814 

* Eladó lakás! Gödöllőn a városközpont-
ban (Petőfi tér) régi építésű tár-
sasházban 42 nm-es, másfél szobás,
földszinti lakás eladó. Parkolási
lehetőség az udvarban. Iár: 8,6MFt. Érd:
20/9-366-385 

* MOGYORÓDI CSALÁDI HÁZ ELADÓ,
vagy értékegyeztetéssel kisebb gödöl-
lői, (budapesti) lakásra cserélhető. Érd:
este 28/441-154 

ALBÉRLET KIADÓ

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

* Gödöllő kertvárosában az egyetemhez és a
belvároshoz is közel alacsony rezsiköltségű
új tetőtéri 55 m2-es, 2 szobás lakás azonnali
költözéssel kiadó. Tel.: 20-3464-718.

* Gödöllőn, Palotakerten, V. emeleti 1
szobás, 44 nm-es igényes, felújított luxus-
lakás kiadó. Bérleti díj: 55.000.- Ft.- + rezsi.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkom-
fortos, bútorozott lakás /kábeltévé,
internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy havi
kaucióval kiadó. 20/538-9543. 

* KIADÓ/ ELADÓ Palotakerten egy 44
nm-es lakás: 45.000,-Ft/hó +rezsi
+40.000,-Ft kaució. (Egyéni vízórák,
szabályozható fűtés.) Tel: 70/265-0799
(14.00-tól hívható.)

* Gödöllő központjában, családi házban
2 szobás, egyedi fűtésű lakás bútorozat-
lanul kiadó. 50.000,-Ft/hó, rezsi, 1 havi
kaució szükséges. Tel: 20/3419-633 

* Présház utcában napfényes, hangu-
latos lakrész családi házban bérbe adó
egyedülálló férfi részére. Rezsivel együtt
38.000,-Ft. Internet van. 20/240-4635 

* A városközpontban bútorozott lakás
igényesnek kiadó. Külön vízóra, külön
gázóra, terasz, pince. Kéthavi kaució.
Tel: 30/2228-909 

* Gödöllőn a János utcában 2 szobás,
összkomfortos, erkélyes, gázkonvek-
toros öröklakás kiadó 45.000,-
+rezsiért. 1 havi kaució szükséges. Tel:
70/9432-460, 70/9432-387 

* Gödöllőn a Munkácsy utcában
2emeletes téglaházban 2 szoba
összkomfortos lakás teljesen felújítva,
berendezve hosszútávra kiadó. 60e
Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
Tel: 70/409-1057

* 3 szoba összkomfort kiadó, VAGY
SZOBÁNKÉNT IS. Tel: 20/9774-013 

* 2 szobás 4.em. gázfűtéses, félig
bútorozott LAKÁS kiadó a Szőlő
utcában. 45.000,-Ft +rezsi, 2 havi kau-
ció . Érd: 70/57-76-139 

* Szent János utcai 2 szobás, felújított
lakás egyik szobája nemdohányzónak
kiadó. Ár: 25 ezer +fél rezsi. Érd:
30/467-3320, 20/490-7314 

* Egy szoba összkomfortos, különálló,
bútorozott, műszakilag felszerelt kertes
házrész kiadó. Kábeltévé, rezsivel együtt
ötvenöt ezer. Kaució nem szükséges.
20/942-5487 

* Gödöllő belvárosában frissen felújí-
tott, i. emeleti, összkomfortos, konvek-
toros, egyszobás parkettás lakás
téglaházban nemdohányzónak kiadó.
45.000,-Ft +rezsi. 2havi kaució. Tel:
30/949-2028 

* Hosszútávra kiadó Gödöllőn Szent
János utcában 64nm-es 4.em. felújított,
2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal
berendezve. 60.000,-Ft/hó +rezsi +2
hónap kaució. 30/2027828

* Gödöllő belvárosban 4.em. –egyedi
mérőórás- részben bútorozott lakás
kiadó. Kaució: 2 hónap. Ár: 50.000,-Ft
+rezsi/hó. Tel: 30/935-7794 

* Gödöllőn kiadó 57 nm-es 1+ 2 fél-
szobás, teljesen felújított, központi
fűtéses, téglaépítésű lakás. Alacsony
rezsi, 2 havi kaució. 20/9694-017 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllő központjában 74nm-es üzlethely-
iség kiadó. Tel: 30/588-5889.

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

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

* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt talál-
ható, udvari 30 nm-es üzlethelyiség! Irodá-
nak is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-
es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi
rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

* Gödöllőn, Dózsa György úti társasház
zárt parkolójából nyíló 21 nm-es garázs
eladó. Tel: 20/946-2210 

* 80 nm-es ÜZLET KIADÓ A REMSEY
krt. 8. alatt. Érd: 20/921-0247 

* GARÁZS KIADÓ a KAZINCZY KÖR-
ÚTON. Érd: 70/216-4331, 30/581-9791

* IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy.
úton, postával szemben, 32 nm, 1.em.
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ: Gödöllő,
Kossuth L. utcában, 30 nm, fszt. udvar-
ban. Érd: 70/373-8154, 20/9294-669 

* Gödöllőn, a KAZINCZY KÖRÚTON
GARÁZS KIADÓ. Érd: 70/224-7137 

* Gödöllőn a Posta melletti mélygarázs-
ban 2 db parkoló hosszútávra kiadó.
Érd: 30/492-6373 

* Gödöllő belvárosában földszinti 66
nm-es cirkós iroda kiadó lakásnak is.
Tel: 30/9617-621 

ÁLLÁS

* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.

* Felveszünk villanyszerelőt középfokú
szakirányú végzettséggel, legalább 5 éves
szakmai gyakorlattal. Jelentkezés önéle-
trajzzal és a végzettséget igazoló doku-
mentumok bemutatásával. Postacím: HM
ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf:395. Tel:
28/422-119/212-es mellék 

* GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLA-
LOK: képesítéssel, több éves tapasz-
talattal, referenciákkal, angol nyelv-
tudással, jogosítvánnyal és autóval.
Tel: 70/3915-176 

* EGYETEMI FODRÁSZATBA pedikűr-
manikűröst felveszünk. Tel: 28/432-873

* Gödöllőn tanuló nappali tagozatos diá-
kok figyelem! Csomagolási, anyagmoz-
gatási munkalehetőségek! Jelentkezés:
2101 Gödöllő, Pf.: 504. Jelige: „Munka”

*A Csanakban kiváló minőségű, 2010-ben épült,
211 nm-es, nappali+4 szobás családi ház 919 nm-
es saroktelken fal, padló és mennyezetfűtéssel,
dupla garázzsal, riasztó és kamera rendszerrel
eladó. Külön bejáratú iroda kialakítható. Iá.: 59 mFt.
*A Szabadság téren 8. emeleti, 44 nm-es, 1,5
szobás lakás, újszerű burkolatokkal, bútorozot-
tan sürgősen eladó. Irányár: 8,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nm-es, má-
sodik emeleti, franciaerkélyes, felújított, egyedi (gáz-
cirkó) fűtésű, téglaépítésű lakás eladó. Iá: 7,5 mFt.
*A városközpont közelében 535 nm-es, elegáns
3 szintes irodaépület parkolókkal, raktárakkal
szintenként is bérbeadó. Bérleti díj: 2000
Ft/nm/hó+ ÁFA+ rezsi.



* Érettségizett és bármilyen műszaki
végzettséggel rendelkező munkatár-
sakat keresünk gépkezelői, csomagolói
munkakörbe egy gödöllői telephelyű
multinacionális céghez. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: 2101 Gödöllő,
Pf.: 504. Jelige: „Munka”

* Vegyész vagy vegyésztechnikus
végzettséggel rendelkező munkatár-
sakat keresünk egy gödöllői telephelyű
multinacionális céghez. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: 2101 Gödöllő,
Pf.: 504. Jelige: „Munka”

* Friss nyugdíjas eü. dolgozó –szeretet-
tel- besegítene gondozni, ápolni
átmenetileg beteg, sérült hozzátar-
tozóját, gyerekét. Tel: hétvégén, ünnep-
nap is 20/354-9688 

* MEGBÍZHATÓ HÖLGY TAKARÍTÁST,
kisegítő munkát vagy bedolgozást vál-
lalna. Tel: 70/325-9096 

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

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Con-
trolling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2órán belül. 30/3006200. 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával. Csatornakamerázás.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072,
20/9177-555 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622. 

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

* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcse-
re és javítás, burkolás. 70/201-1292 

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

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés, gipszkartonozás,
hideg-meleg burkolás). Vállalunk min-
dennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TER-
VEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése,
javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094

* VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Gázkészülékek, konvektorok
tisztítása, javítása. Teljes körű épület-
gépészeti munkák. Tel: 20/9527-289,
28/476-229 

* Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munka-
bérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380 

* Automata mosógépek, hűtők,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-
7012 Krokovics. 

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása,
talp masszázs. 28 év szakmai háttér.
Óvakodjon a házaló kontároktól!
Bárándi József 20/532-7275 

* PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló le-
rakást. Javítás, recsegés megszün-
tetése. Tel: 70/505-1177.

* ELADÓ TÜZIFA KISZÁLLÍTÁSSAL. Tel:
20/568-4921 

* Megbízható brigád vállal felújítást, áta-
lakítást, kőműves munkát, gipszkar-
tonozást, dryvitozást, színezést, hideg-,
melegburkolást, festőmunkákat, viako-
lorozást, díszburkolást. 30/712-1621 

* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉ-
TÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650

* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185 

* Tetők felújítása, kivitelezése, ács-
munkák Tóth László. Tel: 30/9229-553.

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

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

* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

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

OKTATÁS

* GYERE NYELVET TANULNI! 4 ANGOL
EGYÉNI ÓRÁT AJÁNDÉKBA KAPSZ
TŐLÜNK. EHHEZ CSAK BE KELL JÖNNÖD
HOZZÁNK 2012. FEBRUÁR 8-IG ÉS BEJE-
LENTKEZNED INGYENES AJÁNDÉK
ANGOL EGYÉNI ÓRÁIDRA. NEM KELL
BEIRATKOZNOD ÉS NEM KELL FIZETNED
SEMMIT SEM. NYELVTANFOLYAMRA
JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM
OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK
FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSO-
PORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM
PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100
SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT
VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT
ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ
VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL,
FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL
CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON.
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN -
FKNYSZ: 00884-2011. ESETLEG
TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELE-
FON: 0620 216 62 40 

* Angol nyelvtanfolyamok: Bekap-
csolódási lehetőség működő csoportok-
ba a Te szinteden. Az első alkalom
felmérés, tehát ingyenes. Max 5 fős cso-
portok. További tanfolyamok: www. top-
tan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-
224-75-63.

* Nem úgy sikerült  a félévi jegyed
matekból, fizikából, kémiából, ahogy
szeretted volna? Korrepetálásra van
szükséged? Hívd Karcsi bácsit.
Magántanulók vizsgára való felké-
szítését is vállalom. Tel: 30-908-4130.

* MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA
KORREPETÁLÁS, érettségire felké-
szítés. Érdeklődni: 06-30-4567-458 

* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő
központjában. Tel: 30/274-1797

* GÉPELÉST, KORREPETÁLÁST vál-
lalok. Alsósokat minden tárgyból, fel-
sősöket magyarból és ANGOLBÓL.
Tel: 70/591-5379 

* Tanulási képességek fejlesztése
diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet,
gondolkodást. Tel. 28/415-998,
20/388-4953  
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Amennyiben nem kapja meg a
Szolgálat aktuális számát, az
alábbi elérhetőségeken tehet

bejelentést:

70/383-1922, 

20/525-5366, 

70/381-7694

E-mail: 
kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu,

info@szolgalat.com, 
szolgalat@vella.hu

Úgy érzi, hogy
behatárolja a hirdetési
felület? 
Ajánljuk a reklám-
cikket, ahol csak a
mondanivalója szabhat
határt, s mi meg is
írjuk Ön helyett!
További információ:
70/381-76-94



* CSALÁDI NAPKÖZI ELŐFELVÉTELT
HIRDET Gödöllőn szeptemberi tanévre.
Korlátozott a férőhelyek száma.
Jelentkezni 2 éves kortól. Érd:
30/2050-229 

* ANGOL NYELVTANFOLYAM INDUL
2012. március 26-án. Ingyenes szint-
felmérés, beszédcentrikus oktatás
anyanyelvi tanárral. PELIKÁN
AUTÓSISKOLA GÖDÖLLŐN a PETŐFI
TÉR 9. sz. alatt! 70/433-5033 * PELIKÁN AUTÓSISKOLA GÖDÖLLŐN a

PETŐFI TÉR 9. sz. alatt „B” kategóriás
tanfolyamot indít 2012. február 13-án.
www.pelikansuli.hu 70/433-5033,
20/9-734-738. 

ADÁS~VÉTEL

* Sürgősen eladó áron alul 4 db teljesen
új beltéri ajtó CPL karc- és parázsálló
felülettel, juhar színben, 2db 75x208cm,
2db 98x208cm. Érd.: 06-30-398-48-15,
e-mail: kormon@invitel.hu

* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁ-
ROLOK. Tel: 28/412-230

* Bélyegeket, bélyeggyűjteményeket
(magyar, külföldi), leveleket, képes-
lapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, fegyvereket, kitüntetéseket,
könyveket vásárolok gyűjteményembe.
Tel: 0620-947-3928 

* Eladó: újszerű női S’OLIVER dzseki L-
s, 42-s méretben, kapucnis, szürke (ere-
deti ára 30.000,-Ft felett, iár: 10.000,-
Ft). ÉTKÉSZLET nem használt, 6db-s,
virágcsokros minta, aranyszegély,
+teás, kávés készlet, levesestál, tálaló
edények, stb. (10.000,-Ft).
KRISTÁLYPOHÁR 6 talpas, 6 üdítős, a
csiszolás nem egyforma (iár: 12.000,-
Ft). 30/370-3766 

* TERMELŐTŐL AKÁC TÜZIFA 2.200,-Ft
hasítva, 2.000,-kugliban eladó.
Gödöllőn ingyenes kiszállítással.
20/2922-405 

* Február 6-án megnyitunk! ARANY –
EZÜST FELVÁSÁRLÁS a világpiac napi
legmagasabb árán. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 38. Tel: 20/581-2391 

* 3+2+1 ÜLŐGARNITÚRA üveglapos
dohányzóasztallal (barna fa és szövet),
valamint 180 literes kombi HŰTŐ. Ár
megegyezés szerint! 20/576-6448

* JÓ MINŐSÉGŰ, OLCSÓ HASZNÁLT
RUHAVÁSÁR február 4-én 8-13-ig a
gödöllői IPOSZ Székházban! MELEGÍTŐ
1db: 400,-; 3 db: 1.000,-Ft. Gyerekruhák
200 – 400,-Ft, felsőrészek 400,-Ft.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Eladó SUZUKI SWIFT 1328 cm3,
piros, 2008-s, 1800 km-rel, garázsban
tartott. Tel: 30/201-7329 

EGYÉB

* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK
IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY EGYEDÜLÁL-
LÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.

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

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

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

* FIGYELEM! Ismét megrendezzük éves
kirándulásunkat, hogy megtekintsük
EURÓPA ÉKSZEREIT. 2012. MÁJUS 18-
25. ST. MORITZ, BERNINA EXPRESS,
OLASZ SVÁJC ÉS TÓVIDÉK, COMO,
NIZZA, MONACO, COSTA-BRAVA, MON-
SERRAT, BARCELONA. INDULÁS
GÖDÖLLŐRŐL AUTÓBUSSZAL, ÉR-
KEZÉS REPÜLŐVEL BARCELÓ-NÁBÓL.
Részv. díj: 164.600,- mely 4 részletben
fizethető. ELŐFOGLALÁSI KEDVEZ-
MÉNY február 29-ig: 11.500,-Ft. Érd:
Tóthné Anci 30/268-5596, 28/415-685 

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

* VENNÉK alig használt fagyasztó
szekrényt, kukoricamorzsolót.
FÜSTÖLÉST VÁLLALOK! Tel: 30/569-
8137 

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz
1500 Ft +üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u.
3. Tel: 28/417-913 

* Családi okok miatt ajándékba adnám
féléves, keverék, tigris-mintás, kan
kölyök kutyusomat. Kertes házhoz aján-
lom. Tel: 20/553-0609 
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A Gödöllői Szolgálat váro-

sunk kizárólagos hetilapja,

az egyetlen, amely hétről

hétre garantáltan eljut 

minden lakásba.  

Hirdessen benne, hogy

13.000 háztartás 

leljen Önre!

 

Akkreditációs lajstrom szám : AL2086, Regisztrációs szám :13-0943-05, PLH 445 

www.bbmaganautosiskola.net 

A,    B,   C,   C+E,     T,    M,    kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 
 

El zetes érdekl dés:  06 28 419 529   06-20/9414-638      
0620/99-516-99 

 
Részletfizetés! 

Gyors, korrekt lebonyolítás!  .  
Típusválasztási lehet ség! 

MINDENKINEK EGYSÉGESEN, 

30.000 Ft helyett 

15.000 Ft AZ ELMÉLETI TANDÍJ 

Gondoljon a nyári motorozásra  

Elmélet most,gyakorlat kora tavasszal. 

,,B” kategóriával ,,A1” vezet i engedély 

 kedvez  feltételekkel. 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 8. 
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szabó Pálné, Mohács u. 41.,
Mészáros Péter, Barackos u. 4. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kiss Edit, Gépgyári ltp. 3. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Erős Viki, Búzavirág út 
18‐20.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Nagy Aranka, Vörösmarty u.1., Szente Ferencné, Batthyány
L. u. 31.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Lados Ferenc‐

né, Ibolya u. 29., Raátz Elemérné, Tavaszmező u. 19. 

Hozzávalók: 
A tésztához: 4 dkg élesztő 1,5 dl langyos tej, 10 dkg

cukor, 50 dkg liszt, csipet só, 1 citrom reszelt héja, 2

tojás, 7,5 dkg puha vaj, 15 dkg sárgabarack-, szilva-

vagy málnalekvár, 1 liter olaj, 2 evőkanál porcukor.

Elkészítés: 
A tejet egy teáskanál cukorral összekeverjük, bele-

morzsoljuk az élesztőt, és letakarva 15 percig ke-

lesztjük. A liszt felét elkeverjük a maradék cukorral,

a sóval, a tojásokkal, a citromhéjjal és a felfuttatott élesztővel. A többi lisztet és a vajat több

részletben adagoljuk hozzá, és addig dagasztjuk, amíg a tészta hólyagos nem lesz. Akkor

jó, ha elválik az edény falától.

A kidolgozott tésztát belisztezzük, és letakarva langyos helyen 45 percig kelesztjük.

Ezután átgyúrjuk és lisztezett deszkán 1 cm vastagra kinyújtjuk. 8 cm átmérőjű szaggató-

val körülbelül 24 korongot szúrunk ki belőle. A felére  1-1 teáskanál lekvárt teszünk, a szé-

lét megkenjük tojásfehérjével, majd mindegyikre egy üres korongot  rátéve körben össze-

nyomjuk.

A deszkán letakarva fél óráig pihentetjük, majd közepesen forró olajban 4-5 perc alatt

aranybarnára sütjük. Szűrőkanállal kiszedjük, papírszalvétán lecsöpögtetjük. Porcukorral

megszórjuk.

RECEPT – Töltött farsangi fánk


