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Elismerés a kultúráért tevékenykedőknek

Aktualitások

A Magyar Kultúra Napján

Gödöllőre látogatott pénteken Szűcs
Erika szociális és munkaügyi miniszter, aki a Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkájával
ismerkedett meg, majd a városházán
találkozott az önkormányzati érdekszövetségek vezetőivel. A tanácskozáson az önkormányzati szociális feladatellátás nehézségeiről és ésszerűsítésének lehetőségeiről, valamint az Út a
munkához programról és a hajléktalanellátás időszerű kérdéseiről esett szó.

Ünnepélyes keretek között adták át a Gödöllő Kultúrájáért Díjat a Művészetek Házában vasárnap délután.
Az elismerést az idei esztendőben Lőrincz Ferenc festőművésznek és a Garabonciás Színtársulatnak ítélt a
képviselő-testület. A díjakat dr. Gémesi György polgármester adta át.
Hagyományosan a Magyar Kultúra
Napja alkalmából díjazták a gödöllői
kulturális életben tevékenykedőket,
akikre a rendelet értelmében – egy
személyre és egy szervezetre – a város lakói tehettek javaslatot, hogy a
jelöltek közül a képviselő-testület
döntsön az elismerésben részesülőkről. Ez nem könnyű feladat, hiszen
Gödöllő rendkívül színes és gazdag
kulturális élettel büszkélkedhet, a
városban több nemzetközi hírű művész, művészeti csoport tevékenykedik.
A program a Himnusszal, nemzeti
imánkkal kezdődött, aminek január
22-én ünnepeljük a születésnapját, s
ez a dátum egyben a Magyar Kultúra
Napja. 1823-ban a reformkor nagy
költője, Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be szatmárcsekei magányában művét, melynek a Hymnus,
a’ Magyar nép zivataros századaiból
címet adta. A vers először 1828-ban
jelent meg, majd 1844-ben pályáza-

tot írtak ki a nemzeti
dal megzenésítésére,
amit Erkel Ferenc zenéje nyert el. A megzenésített művet a Nemzeti Színház mutatta be,
de 1903-ig kellett várni
arra, hogy Magyarország törvényileg elfogadott himnusza legyen. Január 22-ét
1989-ben nyilvánították a Magyar Kultúra
Napjává.
Az ünnepről szólva Mészáros Beáta és Lőrincz Ferenc
Gémesi György polgármester úgy fogalmazott, ezen a ezek nézettségi mutatóit, szomorúan
napon büszkék lehetünk itt Gödöllőn, láthatjuk, hogy az irodalmi műsorok
s nem csak a tradíciók miatt, hanem nézettsége rendkívül alacsony, míg
azon értékek miatt is, amit ma is meg különböző sztárokat felvonultató, és
tudunk őrizni és ma is közvetítünk a más hasonló vetélkedőké milliós
város, a régió és az ország lakói felé. nagyságrendet érnek el. Azok az értéMint mondta, igen szomorú, hogy ha keink, amik évszázadokon keresztül
megnézzük a médiumokban helyet sokszor adtak kapaszkodót az embekapó versenyeket, vetélkedőket, s reknek, erőt a nemzetnek az összetar-

Miniszteri látogatás

tozáshoz, egyre inkább háttérbe szorulnak a mindennapokban. Úgy fogalmazott, van dolgunk a világban,
az országban, hogy méltón tudjunk
ünnepelni, hogy a Magyar Kultúra
Napja ne csak egy szép ünnep legyen, ne csak beszéljünk róla, hanem
tegyünk is valamit értékeink megőr(folytatás a 3. oldalon)
zéséért.

Szűcs Erika miniszter a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál tett látogatása során átfogó képet kapott Gödöllő szociális
helyzetéről. Gémesi György polgármester és dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző többek között az intézményrendszerrel és a szociális ellátásokkal,
a legfrissebb demográfiai, és a munkanélküliségre vonatkozó adatokkal
ismertette meg a minisztert.
(folytatás a 2. oldalon)
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Miniszteri látogatás

Aktualitások
(folytatás az 1. oldalról)
A Forrás intézményt Forrainé Murányi Judit intézményvezető mutatta
be. Beszámolt az itt tevékenykedő hét
munkacsoport hétköznapjairól, s arról, hogyan segítik ezek egymás munkáját. A miniszter asszony megtekintette a hajléktalanszállót, ahol személyesen győződött meg arról, milyen
kulturált környezetet alakított ki az
önkormányzat a rászorulók részére. A
szállón a látogatás idején is telt ház
volt. Mint arról Forrainé Murányi Judit beszámolt, minden hajléktalannak
sikerült elhelyezést biztosítani, Gödöllőn senki nem szorult az utcára a
hidegben.
A találkozón Gémesi György arra
kérte a miniszter asszonyt, tegye lehetővé, hogy a hajléktalanszálló épületéért ne kelljen bérleti díjat fizetni, azt
állami támogatásként kaphassák meg.
A látogatás második részében a gödöllői városházán az önkormányzati

szövetségek vezetőivel és a szociális
kérdésekkel foglalkozó munkatársaival találkozott a szociális és munkaügyi miniszter. A konzultáción a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a
Faluszövetség, a Megyei Jogú Városok Szövetsége, a Kisvárosi Önkor-

mányzatok Országos Szövetsége, a
Községi Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége mellett részt vettek az energiaszolgáltatók, a Magyar
Energia Hivatal, a Magyar Gázipari
Egyesülés, az ELMÜ és az EMFESZ
Kft., valamint a Hajléktalanokért

Újabb ötlet, újabb tiltakozások

Szétdarabolnák a BKV-t
A cégstruktúra átalakítását
akarja elérni a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt., mivel a
cég vezetése szerint ez az egy
módszer segíthet a súlyosan
eladósodott társaságon. A BKV
jelenleg 82 milliárd forintos
adósságállományt görget maga előtt, és évente mintegy 1520 milliárd forint veszteséget
termel. Az állam egy 30 milliárdos mentőcsomaggal is kisegítené a társaságot, ám a segítség feltételéül a veszteségek
leszorítását kötötték ki, amelyet a cég feldarabolásával szeretnének elérni.

Vitézy Dávid, a VEKE szóvívője.
Mint mondta, nincs garancia arra,
hogy egy-két éven belül nem kelnek
önálló életre ezek a cégek és nem
akarnak majd külön villamosbérletet,
metróbérletet vagy hasonlókat – tehát
szétfeszíteni azt a kvázi-közlekedési
szövetséget, amit a BKV önmagában
jelent. Külön villamosbérletre, külön
metróbérletre nincs szükség, ezek
csak drágítanák a szolgáltatást. Nincs
garancia arra sem, hogy a troli, mint

Kocsis István, a vállalat vezérigazgatója szerint először a Budapesti
HÉV Zrt.-t hoznák létre. Az céget
nem vinnék a tőzsdére, a részvényeket az állam venné meg, amely a
MÁV-Starton, valamint a Volánbuszon keresztül hajtaná végre a tulajdonszerzést. Emellett a BKV Autóbusz Zrt., a BKV Kötöttpálya Zrt., a
BKV Metró Zrt., a BKV Trade Zrt., a
BKV Felújítási Zrt. és a közlekedésszervezésért felelős BKV Szolgáltató Központ Zrt. létrehozását tartalmazza a javaslat. A vezérigazgató jelentős mértékben, 350 fővel csökkenteni kívánja a mintegy 850 fős központi szervezet létszámát is. A folyamatok újraszervezésével úgy véli, évi
4-5 milliárd takarítható meg.
Az elmúlt hónapokban nem először
szivárogtak ki hírek a BKV átalakításáról, s az mindannyiszor heves tiltakozást váltott ki a VEKE és a szakszervezetek részéről.
A Városi és Elővárosi Közlekedési
Egyesület szerint jelenleg nem látni
garanciát arra, hogy a tervezett átalakítások után a cég olcsóbban működjön. A VEKE szerint nincs garancia
arra, hogy a közlekedésszervezési
rendszer egysége megmarad. Így például arra, hogy olyan menetrend készül később is, amiben az utolsó metrót megvárja az utolsó busz. Kérdéses, hogyan működik majd egy villamospótlás, ha több különálló cég kell
majd ehhez? „A BKV ma egy nagy
egység, aminek előnyei is vannak, ez
a darabolás pont ezeket az előnyöket
venné el“ – jelentette ki a sajtónak
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Közélet

önálló üzem, életképes tud maradni
egy ilyen rendszerben. Pedig a szmoghelyzetnél jobban semmi sem bizonyítja, hogy szükség van rá. A VEKE nem
lát garanciát arra sem, hogy a metróHÉV összekötés (2-es metró és gödöllői HÉV összekötése, majdani 5ös metró, stb.) és hasonló fejlesztések
nem lehetetlenülnek el egy ilyen
rendszerben. Ma a metró és a HÉV
egy szervezeti egység – ha szétválasztják, ezeket a fejlesztéseket évtizedekre lehetetlenítik el. A VEKE garanciákat vár, mert a fent felsoroltak
egyelőre csak veszélyek. Veszélyek,
amik azt mutatják, hogy rosszabb is
lehet egy átalakítás után a helyzet.

Közalapítvány képviselői is. A találkozót követően a miniszter asszony a
sajtó képviselőinek elmondta: A szociális szféra megreformálásában nagyobb hangsúlyt kap majd, hogy az
arra rászorulók a közvetlen pénzbeli
támogatás helyett inkább a munkavégzés lehetőségének
megteremtésére kapjanak segítséget.
Mivel az állam a költségvetés szorításában
nehezen tud megfelelni ezen kihívásnak,
rendkívül fontos, hogy
a civilszervezetek, az
egyházak és a vállalkozások hatékonyabban tudjanak bekapcsolódni ebben a munkába. Ehhez azonban
szükséges a jelenlegi
szabályozás finomítása.
Mint mondta, a az elkövetkező hetekben több döntés születik a segítőhálózat felállításáról, és arról is, ki mennyi pénzt kapjon a rendelkezésre álló
forrásokból.
Szöveg: jb
Kép: gb
Szétdarabolásra egyébként sehol Európában nincs példa. Mindenütt, Prágától Berlinen át Madridig közlekedési szövetségek működnek, összehangolt szolgáltatásokkal, menetrendekkel, tarifarendszerrel.
Az átszervezés ellen nem csak a
VEKE, hanem a BKV-s szakszervezetek is tiltakoznak. Azon az állásponton vannak, hogy a HÉV kiszervezése nem jó a vállalatnak és a munkavállalóknak sem, ennek ellenkezőjéről pedig a vezetőségnek – az első
tárgyaláson – nem sikerült meggyőznie az érdekképviseleteket, akik már
sztrájk szervezésébe kezdtek.
Az érdekképviseletek szerint a HÉV üzletági kiszervezése kapcsán nincs garancia arra, hogy a HÉV
kiválásától pozitívvá válik
a BKV közép- és hosszútávú gazdálkodása. Az viszont bizonyos, hogy egy
ilyen lépés mind a BKV,
mind a HÉV dolgozóinak
gazdasági érdekeit jelentősen sértheti. Érdekesnek
tartják azt, hogy egy
olyan, számozás nélküli
kormányhatározatra hivatkozva készíti elő a BKV
vezetése a HÉV kiszervezését, ami a kormánydöntésként megjelölt napon,
december 17-én meg sem
jelent a Magyar Közlönyben. Az a 30 milliárd forint pedig, amit ez a kormányhatározat kilátásba
helyezett a HÉV többségi
tulajdonának megszerzése
ellenében, aligha oldja
meg a BKV gondjait.
Úgy vélik, hogy egy ilyen
kiszervezés után is garantálni kell a dolgozók továbbfoglalkoztatását. Garanciát azonban erre
még nem kaptak.
A szakszervezetek részére a héten
átadott igazgatósági előterjesztés-tervezet azt viszont tartalmazza, hogy az
új társaságnál egy év után megszűnne
a kollektív szerződés. Így nincs garancia arra, hogy a HÉV-dolgozók továbbra is olyan jogokat, védettséget kapnának, mint a BKV munkavállalói.
A Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(VTDSZSZ) elnökhelyettese az első
egyeztetés után úgy tájékoztatta a sajtót, addig nem kezdenek sztrájkot,
amíg haladnak a tárgyalások.

Eredményes pályázat: kezdődik a munka

Akadálymentesítés
Még az elmúlt évben adta a Regionális Fejlesztési Alaphoz beadott pályázaton nyert bruttó 25
milliót forintot az önkormányzat
a Tormay Károly Egészségügyi
Központ teljes akadálymentesítésére. A közbeszerzési eljárás
lefolytatása után a tervek szerint
a héten megkezdődnek a munkák.
A nettó 27,7 millió forintos fejlesztés során az épület külső és belső részén
egyaránt végeznek átalakítást. Közös rámpa épül a
főbejárat, a gyógyszertár
és a bőrgyógyászat bejáratához, a főbejáratnál pedig kétszárnyú ajtó segíti
majd a bejutást a rendelőintézetbe. Az épületen
belül több jelentős változtatásra is sor kerül majd. Kicserélik a
belső nyílászárókat, hogy minden rendelő megközelíthető legyen kerekesszékkel is, és a mosdókat is ennek meg-

felelően alakítják át. Felújítják a padlóburkolatot, amin a vakok és gyengénlátók részére tájékozódást segítő jelek kerülnek kihelyezésre: úgynevezett vezető
sávot alakítanak ki, valamint egy Braille
írásos épülettérkép is segíti majd a rászorulók tájékozódását. A lépcsők kétoldali duplakorlátot kapnak, így a fal
melletti részen is megkapaszkodhatnak
azok, akik nem lifttel kívánnak felmenni
az emeletre.

A május végéig tartó munkákat a tervek
szerint a héten kezdik. Az egészségügyi
központban a rendelések az átalakítás
alatt is folyamatosan zajlanak.
-jk-

Homok, só és kőzúzalék kellett az utakra

Csúszásmentesítés
A múlt heti ónoseső nem csak a gépjárművel közlekedőket, hanem az utak karbantartásával foglalkozókat is jelentősen próbára tette. Városunk útjain is folyamatosan végezték a csúszásmentesítést a balesetek megelőzése érdekében.
A burkolt utakon a folyamatos sózással
sikerül biztosítani a közlekedést, a földutak és a külterületi utak azonban fokozott odafigyelést igényeltek. Ezeken kézi szórással útszóró sóval kezelt homokot és kőzúzalékoz terítettek.
Városszerte folyamatosan végzik az
utak állapotának felmérését, és ahol
szükséges, javítják az úthibákat. Az észlelt kátyúkról a VÜSZI-nél a 410-988as telefonszámon várják a bejelentéseket. Gödöllőn a VÜSZI tartja karban az
utakat, a városon azonban több olyan

nagyforgalmú út halad át, ami a Magyar Közút Kht. kezelésébe tartozik,
ilyen a Dózsa György út, a Szabadság
út, a Köztársaság út, az Isaszegi út és a
Hegy utca tévétoronyhoz vezető szakasza. Ezeken az utakon a hóeltakarításról,
a csúszásmentesítésről és a burkolat javításáról is a Magyar Közút Kht-nek
kell gondoskodni.
- bjFENYŐFA ELSZÁLLÍTÁS
Véget ért a karácsony, s az egykor a
lakásokat díszítő pompás fenyőfák
mára a legtöbb helyen a kertbe,
vagy az utcára kerültek. Az utcára
kihelyezett fenyőfákat zöldhulladékként hasznosítják, ezért azokat a
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
külön járművel gyűjti össze január
31-ig. A begyűjtést összehangolják
a hulladék elszállítással.

Változatlan a hulladékszállítás

Csak a szolgáltató lett más
Január elseje óta a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a
hulladékszállítást és kezelést városunkban. A VÜSZI-ből kivált
kft-nek nem csak a hulladékgyűjtés, hanem annak kezelése, a
kommunális hulladék ártalmatlanítása, a zöldhulladék hasznosítása és a gyepmesteri tevékenység ellátása is a feladatai közé tartozik.
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
megalakulása, és a feladat átvétele nem
jelent változást a lakosság számára, tudtuk meg Köles Krisztián igazgatótól. A
szállítás továbbra is a megszokott rend
szerint történik, s nem változik a díj
sem. Ennek mértékéről továbbra is a
képviselő-testület dönt. Változatlanul
lehetőség van a papírhulladék elhelyezésére a VÜSZI telephelyén, és itt továbbra is ingyenesen leadhatják az elektronikai hulladékot. Továbbra is fogadják a zöldhulladékot a komposztáló-telepen. A zöldhulladék szállítása jelenleg
szünetel, de a fenyőfák elszállítása megtörténik. A zöldjáratok újraindítását az
időjárástól függően márciusra tervezik.
A kft. telephelye megegyezik a VÜSZIével, de ha valaki telefonon szeretne
hozzájuk fordulni, úgy a 418-601 és a
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418-603-as számokon teheti meg. Ügyfélszolgálati időt még nem jelöltek ki,
erre a későbbiekben kerül sor. A
VÜSZI-ből való kiválást többek között
a Zöld-Híd program megvalósulása, valamint az tette szükségessé, hogy az
uniós szabályozás miatt új piaci lehetőségek nyílnak meg az e területen tevékenykedő felkészült vállalkozások számára, amit a régi formában nem tudtak
volna megfelelően kihasználni. Július
16-ig ugyanis be kell zárni azokat a hulladéklerakókat, amik nem felelnek meg
az EU elvárásainak. A bezárások folyamatosan zajlanak, s ennek eredményeként a térségben 3, a csömöri, a gyáli és
az ökörtelek-völgyi lerakóban lesz lehetséges a hulladék ártalmatlanítása. Így
több helyen is veszélybe kerülhet a hulladékszállítás, hiszen a helyi szolgáltatókra is keményebb szabályozás vonatkozik majd, aminek sokan nem tudnak
majd megfelelni. Ezért, főleg a kistelepüléseken, új piaci lehetőségek nyílnak
meg azon cégek számára, akik korszerű
szállítóeszközökkel rendelkeznek. A kft.
megvásárolta a VÜSZI-től a hulladékgyűjtő járműveket és a tevékenység
végzéséhez szükséges felszereléseket. A
kft. jelentős szerepet vállal abban is,
hogy előkészítse a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését 2010-re.
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Elismerés a kultúráért tevékenykedőknek

A Magyar Kultúra Napján
(folytatás az 1. oldalról)

„Ha egy kicsit átevezünk más vizekre, és haza jövünk, méltán lehetünk büszkék. Mert ha valaki végignézi a gödöllői naptárat, akkor azt
mondhatja, hogy jó itt Gödöllőn élni.
Mert olyan a miliő, olyan kulturális
erő, olyan energia van ebben a városban, ami méltán tesz bennünket büsz-

olyan kis szigete van az országnak,
ahol nem csak a médiumok által sztárolt, sokszor értéktelen gagyi van a
mindennapokban jelen, hanem a valódi értékek. S ezt azért tartom fontosnak, mert nem vagyunk, és a jövőben sem leszünk könnyű helyzetben.
Nem csak arról van szó, hogy a gazdasági válság hogyan roppantja meg

Lőrincz Ferenc 1961-től él és alkot Gödöllőn. Részt vett az 1981-ben létrejött fafaragó szakkör munkájában is. Az általuk készített kopjafák, életfák ma is láthatóak a művelődési központ mellett, az
egyetem területén lévő játszótér népi ihletésű játékait is ők faragták, de Budán is készítettek több
játszóteret.
1989-ben műtermében kialakította az Anfilád műterem-galériát, melyben négy kiállítást is rendeztek.
1990-től hat éven át tanult Egri László kolozsvári festőművésztől, aki megalapozta mesterségbeli tudását. Néhány év múlva fotózásba is belekezdett Kresz Albert és Fuszenecker Ferenc barátsága révén. Közös munkájuk eredménye a Tessedik Sámuel Anyaotthonban készült képek, a gödöllői szoborportrék, illetve a szadai őslakosokról készült fotók, melyeket Fuszenecker Ferenccel együtt készített.
Ők készítettek képeket Kresz Alberttel közösen a turai kastélyról, és az ő munkájukat dicsérik a Gödöllő album képei is.
2001-től neves fotóművészek felelevenítették a közös faluábrázolás hagyományát: ennek során fotótáborok munkájának eredményeképpen bemutatták kiállításokon, megjelenítették nagy hatású dokumentarista, szociográfiai fotósalbumokban egy-egy kistérség falvainak életét, ünnepeiket, hétköznapjaikat. Így jelentek meg Lőrincz Ferenc fotói is a Magyarország felfedezése – egy fotóstábor munkái sorozatban: Dunaszekcső 2001, Kötcse 2002, Egy talált táj felmutatása 2003 – a nógrádi Ménespatak menti falvak élete, Abaligettől Bükkösdig 2004, Boldog, Jászfényszaru, Tura 2005, SzatmárBereg 2006 című kötetekben.
Lőrincz Ferenc művészi szépségű és kiemelkedő helytörténeti értékű videofilmeket készített Fuszenecker Ferenccel, dr. Lábadi Károllyal, Szabadi Attilával közösen: Remsey Gáborról, Bada Mártáról,
Remsey Ivánról, Szekeres Erzsébetről, Míró Eszterről a Gödöllői Művészportrék sorozatban, valamint
filmet készítettek a Gödöllői dombság címmel is.
Festőművészi munkájában a gödöllői dombság festői szépségéből indult ki. Remsey Iván, Gábor és
András ösztönzésére a szabad ég alatti tájfestészetet művelte és kedvelte meg.
2001-ben meghívást kapott a keceli művésztelepre, így ott festett és fotózott 2008-ig. Vallomása
szerint lenyűgöző tájra és döbbenetes erejű tanyavilágra lelt ott. Ezt fotóin is megörökítette, rögzítette. A fotózás aztán úgy hatott festészetére, mint egy nagyító-lencse, írja. Figyelme egyre inkább a
látott jelenségek lényegére irányult, így lettek megfogalmazása szerint a látképekből táj-lét-képek,
az elhagyott tanyavilág értékterhes létezőinek festői megjelenítése pedig absztrakt alkotásnak tűnő
lét-képeket eredményezett.
Lőrincz Ferenc tevékenyen részt vesz a gödöllői művészeti csoportok életében is. Az első Gödöllői
Nyári Tárlat 1998-ban dr. Vinceffy Zsolttal közös kezdeményezésükre valósult meg.
A GÖMB alkotócsoport létrehozásában is kezdeményező szerepe volt, s az elmúlt három évben is részt
vett az alkotócsoport tematikus kiállításainak szervezésében. Tagja a G5 fotográfiai alkotócsoportnak, az Olajág Keresztény Művészeti Társaságnak, valamint a Mednyánszky Társaságnak is.
Az elmúlt két évtizedben Gödöllőn kívül is több helyen is láthatóak voltak alkotásai. Így a Pasztell-,
Tájkép-, és a Portré Biennálékon, a kortárs egyházművészeti kiállításokon, valamint az Olajág Keresztény Művészeti Társaság kiállításain. A Hatvan városában megrendezett 2002. évi Tájkép Biennálén
bronz diplomát kapott, valamint a 2004. évi biennálén is diplomát vehetett át.
ke gödöllői polgárokká. Nagyon sok
művészeti csoport van, s ha megnézzük a kulturális műhelyeket – a múzeumot, a könyvtárat – akkor azt
láthatjuk, hogy itt Gödöllőn egy
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az önkormányzatokat, az állampolgárokat, a civil szervezeteket, az alkotó
közösségeket, nem csak arról van szó,
hogy a jelenlegi közéleti állapotok
hogyan sugároznak negatív érzéseket,

keltenek bizonytalanságot, hanem arról, hogy fontosak ezek az örök értékek, amik mindannyiunk számára optimizmust, reményt adhatnak.
Az alkotóközösségek mellett hadd
beszéljek a gödöllői kultúrában dolgozókról, akiknek nincs könnyű feladatuk. Egyre szorosabbra húzzuk
meg a nadrágszíjat, egyre kevesebb a
lehetőségünk arra, hogy gazdagodjon
a programok skálája. Mégis, azok,
akik ezen a területen dolgoznak, igyekeznek mindent megtenni azért, hogy
kiemelkedő színvonalat biztosítsanak
a kulturális életben” – mondta ünnepi
beszédében a polgármester, aki egyben a most kitüntettek munkáját is
megköszönte, amivel – mint mondta
– gazdagabbá tették a gödöllőiek életét.
A díjazottak közül elsőnek Lőrincz
Ferenc, majd a Garabonciás színtársulat vezetője, Mészáros Beáta tanárnő vette át az elismerést.
A kitüntetetteket a Gödöllői Városi
Fúvószenekar műsorával köszöntötték, akik Jan Van Der Roost: Arsenal,
Erkel Ferenc: Palotás, Jakob de Haan:
Oregon és Francisco Marquez Neto:
O,Vitinho című művét szólaltatták
meg, Ella Attila vezetésével. Ezt
megelőzően azonban mindketten
megköszönték az elismerést, s méltatták azt a művészeti közeget, amelyben dolgozhatnak.
Lőrincz Ferenc:
„Kedvesek számomra mind az itt
élő emberek, és a minket körülvevő
táj, mely 12 éven át volt munkálkodásom eredete. Sok hasonlóság van Gödöllő tája és kultúrája között. Ezt a
tájat nem látképek, hanem különleges, magávalragadó kisebb és nagyobb világok sokasága alkotja, melyek festőiségét a napszakok, az évszakok és az időjárás folytonosan alakítja és formálja, sokszor már a varázslat határát súrolva. Így a teljes
megismerés szinte lehetetlen. Mindig
újabb szépségek és titkok tárulnak fel.
Helyenként szelíd áramlással felbukkanó források vannak, melyeknek eredete nem látható. Ha valaki meríteni
akar belőlük, le kell hajolnia. Természetesen a még olyan szerénynek látszó forrást sem tudja senki sem teljes
egészében befogadni. Mert a legnagyobb mérőedényen is túlárad. Gödöllőt egy vízválasztó vonal szeli át. A
vizek titkos találkozása azonban mégis megtörténik. A
tájnak is vannak
különleges légjáratai. Amikor szebb,
magával ragadó.
Az elmúlt három
évben itt a művelődési ház galériájában Bátki Margit
vezetésével ilyen
rendkívüli éveknek
lehettem részese és
része. A gödöllői
alkotók három közös tárlatán és három tematikus kiállításán alkalmanként ötven-hetven
résztvevő összesen
mintegy 600 új
munkáját láthattam. A tematikus kiállításokhoz egy folytonos történés is
társult. Még ezekben az években volt Bada Márta gyűjteményes kiállítása, Míró Eszter
életmű kiállítása, Fuszenecker
Ferenc és Szekeres Erzsébet
feledhetetlen kiállítása, valamint a Vidák család gyűjteményes kiállítása. Nem feledkezhetem meg a nagyszerű rendezésekről sem, melyeket 12 alkotó különböző felállásban
végzett. Igyekeztem mindent,
és mindenkit megismerni, de
ezt a rendkívüli túláradás lehetetlenné tette. Jó érzéssel tölt
el az, hogy ennek a világnak
részese lehetek.“

Mészáros Beáta:
„Jó ott élni, ahol észreveszik, hogy
ha az ember csinál valamit, ha egy
közösség valamiféle alkotófolyamatba kezd, és annak eredménye van. Ezért érdemes csinálni.

enélkül nem lehet, hogy birtokában legyenek annak a tudásnak, hogy gondolatokat, érzelmeket közöljenek a közönség felé. Köszönöm nekik, hogy ezt velem együtt évek óta művelik. Remélem,
ők is úgy gondolják, hogy ez egy jó do-

A Garabonciás Színtársulat 10 éve alakult a gödöllői Damjanich János Általános Iskolában. Kezdetben
az iskola Garabonciás Alapítványa által szervezett jótékonysági estek műsorát szolgáltatta iskolai
keretek között a pedagógusokból álló csoport. Szerepeltek azonban más jótékonysági és egyéb rendezvényeken, Gödöllőn és a városon kívül is. Az évek során külső szereplők bevonásával színvonalas,
és igen sikeres amatőr társulattá szerveződtek. Jelenleg a pedagógusok és a külső tagok száma nagyjából megegyezik.
Az utóbbi években a város nyilvánossága számára tartott előadásaikat már akkora érdeklődés kísérte, hogy a Művelődési Központ színházterme lett az előadásaik helyszíne.
Itt már technikailag is professzionális körülmények között tudták színpadra állítani az újabb színielőadásaikat. Többek között nagy sikerrel mutatták be a La Mancha lovagja, az Egy csók és más semmi, az Anconai szerelmesek, az Erdei kalamajka és az Ibolya című színdarabokat.
2008-ban a társulat egyesületté szerveződött kettős céllal: továbbra is szeretnének érdeklődést keltő színházi előadásokat alkotni és bemutatni, ugyanakkor színházi nevelési foglalkozásokat is szerveznek gyermekek, fiatalok és felnőttek számára.
Gödöllőn nagy hagyománya van ez utóbbi törekvésüknek, hiszen az országban itt alakult először színházi nevelési csoport, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ.
A Garabonciás Színtársulat szeretné újjáéleszteni és továbbfejleszteni ezt a hagyományt. Ennek érdekében az elmúlt év utolsó három hónapjában hetente tartottak egy-egy foglalkozást, illetve 2009-ben
is folyamatosan tartanak színházi nevelési foglalkozásokat a Művészetek Háza (régebbi nevén Petőfi
Sándor Művelődési Központ) József Attila Stúdiószínpadán. A foglalkozások egy színházi előadás bemutatásából, valamint az általános iskolás, vagy gimnazista korú, esetleg felnőtt nézők aktív közreműködésére épülő feldolgozó részből áll. A színházi előadást megelőző, megszakító, vagy azt követő
feldolgozó részben a résztvevők színházi eszközöket, színészi készségeket használva – szerepet
játszva – átélt, megélt, élményszerű tudást szerezhetnek az élet általuk eljátszott területéről.

Magam részéről nem olyan nagy dolog, hogy színházzal foglalkozom, hiszen a foglalkozásom drámatanár színjátszó-rendező. Én a színház oldaláról
jöttem, tudom, hogy ez mivel a jár. Az
az igazi nagy dolog, amit a társaim csináltak, akik mellém álltak ebben. Időt,
energiát, lelkesedést öltek ebbe a tevékenységbe. Színházat csinálni nagyon
jó dolog, de embert próbáló, s egyúttal
embert formáló is. Amikor olyan emberek, akik ezt a közeget nem szokták, elkezdenek szerepekről, figurákról, viszonyokról gondolkodni, mi másról beszélnének, mint saját magukról, saját
tapasztalataikról. Önmagunk megismerésén keresztül jutunk el tehát egymás megismeréséig. És innentől jön a
színészmesterség. Színházat csinálni

log! A másik a közönség, ami nélkül ez
a tevékenység nem létezik. Köszönjük a
minket szeretőknek, hogy eljönnek az
előadásainkra, hogy tapsolnak nekünk
és szeretnek minket. Nagyon büszkék
vagyunk, hogy ennek a koronája ez a
díj, amit most átvehetünk.
Azt olvastam valahol, hogy az élet
maga is alkotó tevékenység. Ha az embernek van egy olyan alkotóközössége,
amelyhez tartozhat, akikkel közös a tevékenysége, a lelkesedése, közösek az
álmaik, amin munkálkodnak, s ezek
megvalósulnak, az különösen jó dolog.
Shakespeare szavaival zárom a köszönetem, aki azt mondta, mindegy,
hogy mit csinálunk, az a fontos, ahogy
csináljuk, és hogy van-e kivel. Mert társak nélkül nem megy. Ez csapatjáték.“
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Akadémiai osztályülés Gödöllőn

Már másodszor a Premontrei a leggyorsabb

A SZIE föderatív jellegű egyetem

BISEL verseny

Január 14-én Gödöllőn, a Szent
István Egyetemen tartott ülést
a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya. Az esemény érdekessége,
hogy a házigazda intézmény
rektorát, Solti Lászlót a múlt
évben az osztály elnökévé választották. Mi sem természetesebb, hogy a megjelent tudósokat a Tessedik Sámuel Főiskola beolvadása révén kilenckarúvá bővült univerzitás helyzetéről is tájékoztatta.

Dr. Molnár József, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kabinetfőnöke egy modern, vízálló helymeghatározó
(GPS) készüléket adott át a
BISEL – bioindikáció az iskolai
oktatásban – internetes verseny győztesének. A versenyt a
gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium csapata nyerte meg, amely már második alkalommal végzett az élen.

Mint elmondta, a SZIE nem tűzheti ki
azt a célt, hogy olyan területileg koncentrált felsőoktatási intézmény legyen, mint a Debreceni Egyetem,
ahol járótávolságra találhatók egymástól a karok, de említhetné ilyen
példaként a Pécsi és a Szegedi Egyetemet is. A SZIE az ország területileg
legszéttagoltabb intézménye, föderatív jellegű egyetem, melynek karai
erőteljesen őrzik hagyományaikat,
jellegzetességeiket, melyek önmagukban is megbecsülésre érdemes
vonzerők, ugyanakkor számos tudományterületen nyújtanak lehetőséget
a karok közötti együttműködésre az
oktatásban és a kutatásban.
A SZIE – a beiskolázható korosztá-

lyok létszámának csökkenése miatt is
– oktató munkájában nagyobb szerepet kíván adni a felnőttképzésnek, az
élethosszig tartó tanulásnak, amikor
is – versenyképes ismereteket ajánlva
– időről időre „visszarendelik” a volt
diákokat.
Az egyetem sokoldalú vállalati
kapcsolatait is tovább igyekszik gyarapítani, ami segíti a végzett hallgatók
elhelyezkedését. Az oktatás minőségéről viszont magának kell gondoskodnia, és ez a felsőoktatási intézmények legfőbb értékmérője.
Solti László nélkülözhetetlennek
nevezte a hallgatók idegen nyelvtudásának javítását. Megfelelő nyelvtu-

Rendőrségi hírek – lopás, kocsifeltörés

Sok a közlekedési baleset
Szinte minden héten érkezik feljelentés a Gödöllői Rendőrkapitányságon
területén lévő hipermarketek valamelyikéből lopás miatt. Az eltulajdonítással okozott kártól függően szabálysértési vagy büntetőeljárás indul
a lopáson tetten ért személy ellen.
Január 16-án kora délután egy budapesti hölgy kozmetikai cikkeket akart
eltulajdonítani, de a biztonsági őrök
észrevették és visszatartották őt. A lopással 32 ezer forint kárt okozott, ami
a helyszínen megtérült.
***
Egyelőre ismeretlen tettes ellen indult a nyomozás, aki január 16-ról 17ére virradóra tört fel egy Renault típusú személygépkocsit Erdőkertesen. A
jobb első ablaküveg betörése után a
jármű boxából ellopott egy műholdas
navigációs rendszert, valamint annak
tartóját. A lopással okozott kár 60

ezer forintot tesz ki.
***
Január 17-én délben Ikladon a temető parkolóban is feltörtek egy
autót. A lezárt állapotú járműben sajnos az első ülésen hagytak egy női
táskát, melyben iratok, készpénz és
ékszerek voltak. A lopással okozott
kár 130 ezer forint volt.
***
Anyagi káros közlekedési baleset
történt január 16-án reggel. Egy kistarcsai hölgy tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki egy fehér színű
Ford Mondeo típusú személygépkocsival január 15-én 21 óra és 16-án 8
óra közötti időben Kistarcsán, az Attila út 14. szám alatt lévő ház kerítés
oszlopának ütközött, majd adatai hátrahagyása nélkül elhajtott.
***
A múlt héten több közlekedési baleset

Olvasóink írták

műveltek. Eddig cserépkályhával
ment a fűtés, most azonban egy új
kályhát állítottak be. A lassan egy
éve lezárt váróterem-rész bejárata
mellett egy új kémény nyílást csináltak, és oda tettek egy egyszerű szén
vagy fa tüzelésű kiskályhát. Arról
sem vagyok meggyőződve, hogy biztonságos, de, hogy a műemlékvédelem nem tud róla, az biztos.
Nagyon bízom benne, hogy
rövid időn belül megkezdik a
munkát, és megakadályozzák,
hogy tovább rongálják ezt az
egyébként gyönyörű épületet.
Sok sikert kívánok hozzá!
Tisztelettel: L.V.

Tisztelt Szerkesztőség!
„Nagy örömmel olvastam, hogy a
vasútállomás régi műemlék épületét
végre rendbe teszik. Évek óta nézem
fájó szívvel, hogyan romlik az álla-

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

pota ennek a csodálatos épületnek.
Időnként felcsillant egy kis remény,
mint például a mikor végre megcsinálták a főbejáratát, de néhány hete
ismét az az érzésem volt, hogy ennek
az épületnek nincs gazdája. Tudtommal egy műemlék-épületbe még egy
szöget sem lehet beverni a műemlék
felügyelet engedélye nélkül, azt pedig nem hiszem, hogy bárki engedélyezte volna, amit a váróteremben

A múlt év végére is megkaptam a városi naptárat, amit minden
esztendőben nagyon várok. Nem vagyok ezzel egyedül, sok ismerősömnél látom, hogy ott van a falon, s
örömmel nézegetik, keresik rajta az
ismerős dolgokat. Nem lehet könnyű
feladat évről-évre ilyen szép, színvonalas anyagot összeállítani. Nagyon tetszett a múlt évi is, amit el is
tettem, mert sok szép régi épületet ismert fel rajta édesanyám, amiket

dás nélkül a záróvizsgát tett diákok
nagy aránya nem kap diplomát. A tudáshiány a külföldi tapasztalatszerzést is nehezíti a jövendő értelmiség
körében, miközben ma már senki nem
vonja kétségbe: kommunikációs felkészültség és idegen nyelvismeret
nélkül diplomát igénylő pályákon
szinte lehetetlen érvényesülni egy
olyan nyitott gazdaságú országban,
mint hazánk.
Az ülésen a gödöllői akadémikusok közül részt vett Stefanovits Pál,
Heszky László és Hornok László, s
jelen volt Dimény Imre egykori miniszter is.
Kép és szöveg: bg

is történt Gödöllő térségében. Január
15-én Galgamácsa külterületén, január 16-án délután Csömörön történt
súlyos sérüléssel végződő gépkocsi
baleset.
Január 18-án is több helyszínre kellett
kivonulniuk a rendőröknek. Isaszeg
és Nagytarcsa között egy dányi hölgy
Peugeot típusú személygépkocsijával
egy balra ívelő útkanyarulatban áttért
a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, majd a bal oldali útárokba, ahol fának ütközött. A jármű vezetője könnyű sérüléseket szenvedett.
Ugyancsak ezen a napon, a kora reggeli órákban Pécelen egy boldogi férfi veszített el uralmát Suzuki típusú
személygépkocsija felett. Egy balra
ívelő útkanyarulatban lehaladt az út
jobb oldaláról, majd az ott lévő nyílt
vasúti pályatestre borult.
A baleset következtében az autó utasa
könnyű sérüléseket szenvedett. A jármű vezetőjével szemben alkalmazott
alkoholszonda pozitív eredményt hozottt, ezért őt vérvételre szállították.
-grksajnos már csak a fotók és az emlékezet őriznek. Az ideit is fél napig
böngésztük, és örömmel fedeztük fel
rajta az ismerőseinket, sok esetben
barátainkat. Nem csak emiatt jó végiglapozgatni, hanem azért is, mert
öröm látni, milyen sok kulturális
csoporttal büszkélkedhetünk. Amikor
elmegyünk egy hangversenyre, megnézzük a néptáncosok műsorát vagy
egy színházi előadást, akkor is büszkék vagyunk rájuk. Így, összegyűjtve
látni őket azonban az embernek az az
érzése, ez a város az ország kulturális szíve! Szép ajándék ez a város vezetésétől. Köszönet érte.
Köszönet azért is, hogy ezt, nem a
saját népszerűsítésükre használják
fel. Nem úgy, mint a másik nemrég
kapott kiadvány készítői, akik az ünnepre politikai „újsággal” kedveskedtek, s olyan naptárral, amin ők
maguk vannak rajta.
Számomra a cavalettások, a szimfonikusok, a Cibrik, a balettosok fotóinak összeállítása kedvesebb ajándék
volt, az ő látványuk szép emlékeket
idéznek fel bennem, és sokakban.
Még egyszer engedjék meg, hogy
önökön keresztül köszönjem meg.
Tisztelettel:
Síposné Anna

Az ötödik alkalommal megrendezett,
háromfordulós BISEL internetes versenyek a www.bisel.hu honlapról letölthető feladatokból állnak, a megoldásokat csak e-mailben lehet beküldeni. A három forduló során a leggyorsabb beküldők értékes jutalmakat kapnak, a nyertesek pedig minden
évben egy helymeghatározó (GPS)
készüléket vehetnek át.

A BISEL országos környezetvédelmi
program támogatja az internet használatát a biológia és a szakmai (környezetvédelem, erdészet, vízgazdálkodás) oktatásban, illetve olyan hatékony és olcsó
oktatási módszereket népszerűsít, amelyek jól hasznosíthatók a környezeti nevelésben.
A biológia vizsgálatok (bioindikáció)
alapján számított bioindex (BI) a vízfolyások vízminősítésének az eszköze. Ez
az egyszerű módszer lehetővé teszi,
hogy képet kapjunk a vízfolyások ökológiai állapotáról. A biológiai vízminősítés a kémiai vízvizsgálatok értékes kiegészítése, mind tudományos, mind oktatási szempontból. A módszer egész
Európában használhatónak bizonyult,
aminek a középiskolai oktatásban is
könnyedén használható egyszerűsített
változatát elnevezték BISEL-nek. Előnye, hogy gyors, könnyű és nem igényel különösebb szaktudást.

Kedves Olvasóink!
AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN NAGYON SOK PANASZ ÉRKEZETT
SZERKESZTŐSÉGÜNKBE, HOGY LAPUNK NEM JUTOTT EL AZ
OLVASÓKHOZ. MIVEL A PROBLÉMÁKAT MÁSHOGY NEM TUDTUK
ORVOSOLNI, EZÉRT JANUÁRTÓL MÁS TERJESZTŐVEL DOLGOZUNK,
LAPUNK A MAGYAR POSTA SEGÍTSÉGÉVEL JUT EL ÖNÖKHÖZ.
A Gödöllői Szolgálatot a következő lapszámtól szerda reggeltől péntek
délig juttatják el valamennyi, Gödöllő belterületén lévő ingatlanba.
A SZERDAI MEGJELENÉS MIATT A HIRDETÉSEK ÉS HIRDETMÉNYEK
LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE A MEGJELENÉST MEGELŐZŐ
HÉT PÉNTEK 12 ÓRA.
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy amennyiben legkésőbb pénteken
nem kapják meg a lapot. Azt a lehető legrövidebb időn belül jelezzék
szerkesztőségünknek a 06-20/525-5366–os telefonon (kedd
kivételével), vagy e-mailben: a godolloiszolgalat@gmail.com címen.

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
– Jelenleg még házasságban élek,
azonban 3 éve különköltöztünk a
férjemmel. Elindítottam a válópert,
azonban az még folyamatban van.
Az új élettársamtól kisbabát várok.
Valakitől azt hallottam, hogy ha az
új párom nem vesz feleségül, a házasság felbontását követően a volt
férjem nevére kerül a gyerek. Igaz
ez?
– Igen, mert a családjogi törvény
szerint a gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a fogamzási
idő kezdetétől a gyermek születéséig
eltelt idő vagy annak egy része alatt
házassági kötelékben állott.
A vélelmezett fogamzási idő a kisbaba megszületésének napjától visszafele számított 182. és 300. nap között
eltelt idő. Így amennyiben a két határnap közötti időben Ön papíron házasságban él, és a házasság felbontása
után, de a baba megszületése előtt
nem köt újabb házasságot a gyermeket a volt férj nevére fogják anyakönyvezni. Természetesen ebben az
esetben bizonyítani lehet, hogy nem a
volt férj a biológiai apa, de erre kizárólag bírósági eljárás keretében van
lehetőség.
– 2008 novemberében elhunyt az
egyik közeli hozzátartozóm. Hallottam, hogy 2009. január 1-jétől nem
kell öröklési illetéket fizetni. Jelen

esetben is alkalmazható ez a szabály?
– Attól függ, hogy milyen rokonsági
kapcsolatban áll az elhunyttal, továbbá mekkora a hagyaték „tiszta értéke”.
A hatályos szabályozás értelmében
mentes az öröklési illeték alól az
örökhagyó gyermeke, házastársa,
szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája, mint
örökösök által megszerzett örökrész
tiszta értékéből 20 millió forint. Az
örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt
gyermek a vér szerinti gyermekkel,
az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy
tekintet alá esik. Fontos, hogy a hagyaték 20 millió forint feletti része
már illetékköteles.
A hagyaték tiszta értékének kiszámításánál a megszerzett vagyon forgalmi értékéből le kell vonni a hagyatékot terhelő tartozásokat, úgymint az
örökhagyó illő eltemetésének költségeit, a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségeket (hagyatéki költségek), valamint a hagyatéki eljárás
költségeit, az örökhagyó tartozásait, a
kötelesrészen alapuló kötelezettségeket, illetőleg a hagyományon és a
meghagyáson alapuló kötelezettségeket.
Abban az esetben, ha a hagyaték ingatlanhagyaték, továbbá ingóhagyaték esetében akkor, ha öröklési illeték
kiszabásának van helye, a hagyatékátadó végzést jogerőre emelkedése
után küldi meg a hagyatéki eljárást
lefolytató közjegyző az illeték kiszabására jogosult szervnek.
Tehát a konkrét esetben – Tisztelt
Olvasó – amennyiben a hagyatékátadó végzés 2009. január 1-je után
emelkedett jogerőre, akkor már az új
szabály az alkalmazandó.
dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai

2009. január 21.

Fiatalos lendülettel készülnek az évfordulóra

Jubilál a nyugdíjas egyesület
Városunk legnagyobb civilszervezete a Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete. Az 1989 óta
működő szervezet hat nyugdíjas klubot foglal magába, s az
idén ünnepli fennállásának 20.
évfordulóját. Az egyesület közel 900 fős tagságot tudhat
maga mögött. Hagyományos
programjaik mellett az idén
egy nagyobb szabású rendezvénnyel emlékeznek meg a jeles évfordulóról.
Aki nem ismeri a Gödöllői Nyugdíjas
Egyesület tevékenységét, az igencsak
meglepődik, ha megpróbálja összeszámolni, hány program várja tagjaikat. Az akadémia előadások mellett
rendszeres kirándulások, színház-,
opera- és múzeumlátogatás, valamint
humanitárius tevékenység biztosít
számukra elfoglaltságot és kikapcsolódást.
Ahogy Vass Károlyné, az egyesület
elnöke fogalmazott, céljuk, hogy kirángassák az embereket az öregséggel
járó nyomasztó dolgokból. Ez persze
nem kevés munkával jár, aminek jelentős részét a közel harminc fős vezetőség, valamint a klubok vezetői
végzik. Mint megtudtuk, a programokat az igények alapján állítják
össze, és nem szűkölködnek az ötletekben.
Az egyik legrégibb és talán legnagyobb sikerrel futó program az akadémia, amit azzal a céllal indítottak
útnak, hogy mozgósítsák és közkincsé tegyék a Gödöllőn lévő szellemi
tőkét. Ezeken az előadásokon törté-

nelmi, tudományos és zenei témákkal
egyaránt foglalkoznak. Persze a
könnyedebb kikapcsolódást nyújtó
rendezvények is rendkívül népszerűek. Sokan vesznek részt az évente
megrendezett juniálison és az októberben – a nyugdíjasok hónapjábanmegrendezett Nyugdíjasnapon, ami-

nek egyik visszatérő eseménye a kilencven évesek köszöntése, valamint
a minden év december 30-á megtartott szilveszteri vigasságon. Ezeken
rendszerint neves művészek is fellépnek. A múlt évben például Maczkó
Mária énekében gyönyörködhettek a
nyugdíjas nap résztvevői.
Mivel a klubok önállóan dolgoznak
külön-külön is szerveznek kirándulásokat, de az akadémia is szervez külföldi és belföldi utakat, valamint minden évben van egy nagykirándulás,
aminek célja rendszerint valamelyik
testvérváros.
Az idei esztendő terveiről szólva
Vass Károlyné elmondta, a számtalan színes program mellett a legnagyobb hangsúly természetesen a má-

Egyesületi tagok kerestetnek

Aszódi diákok figyelem!
A minap volt iskolatársainkkal
beszélgettünk arról, hogy talán
sokan nem is tudják azt, hogy
1989 májusában megalakult
Aszódon a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Baráti
Egyesülete.
Ahogy múlik az idő, idősödik az ember, egyre több szép diákkori emlék
jut eszünkbe. Hihetetlen, hogy „akkor” mennyi „nem igazán jó dolog”
történt, most pedig inkább csak a
szép, a vidám, a kedves események
jutnak eszünkbe, huncut mosolyt,
esetleg nevetést csalva arcunkra. Jó
beszélgetni, egymást újból megtalálni, és persze, ha kell, egy kicsit segí-
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teni is. Hál’ Istennek egyre többen vagyunk, s így egyre többet tudunk segíteni, – ismerve a honi oktatás mai
helyzetét – volt Alma Materünknek.
Vagyunk fiatalok és nem annyira
fiatalok, de sokan több szállal is kötődünk ehhez az iskolához. Anyák,
apák, testvérek és gyerekek, rokonok
és jó barátok jártak ide, koptatták a
lépcsőket és a padokat.
Ezért is e levél. Ha többen most
tudták meg, esetleg Te is kedves Olvasó, hogy létezünk, hogy van ilyen
egyesület, és közénk akarnak tartozni,
leírom céljainkat.

jusban megrendezendő jubileumi
műsor kapja. Útjaik közé pedig egy
laxenburgi kirándulást és egy Szentpétervári látogatást terveznek. Az
egyesületen belüli élet aktivitását mutatja, hogy nemrég megindult a klubok közötti „Ki-mit-tud”, s a közeljövőben – a tagság igénye alapján –
szeretnének egy bridzs
kört is beindítani. Mint
megtudtuk, az egyesület
nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a segítse azokat a nyugdíjasokat, akik
már nem tudnak közéjük
eljutni. Persze nem ápoló
munkát végeznek, inkább
a lelket ápolják, amikor
látogatásokat szerveznek,
amik lehetőséget adnak
egy kis beszélgetésre,
egy kis meglepetés ajándék átadására. Ez utóbbihoz nagy segítséget nyújtanak a támogatók is, hiszen az önkormányzat mellett, sok
cég tekinti fontosnak, hogy segítse
munkájukat. Szükség is van a támogatásra, hiszen itt nincs tagdíj, minden évben pályázati úton jutnak az
önkormányzati támogatáshoz, ebből
részesülnek a klubok és biztosítanak
forrást a programokhoz. A sikerhez
azonban nem elég a pénz, jó ötletekre
és lelkes tagságra is szükség van.
Ezért is várják és fogadják nagy
örömmel és szeretettel az „fiatal
nyugdíjasokat”, akik nem csak a tagság utánpótlását biztosíthatják, hanem jó ötleteikkel hozzájárulhatnak
az egyesület további sikeres működéséhez.
Kép és szöveg: bj,ta
nevelő munkájának erkölcsi és anyagi
támogatása
• A volt iskolatársak, tantestületi tagok, a tanulók szüleinek összetartása,
a barátság megőrzése, erősítése
• Az iskola és a társadalom kapcsolatának ébrentartása, a hagyományok
őrzése, a nemzeti öntudat mélyítése
• Az iskolavezetők pedagógiai cél-kitűzéseivel kapcsolatban előadások
tartása, szakkörök vezetése.
• Az iskolai évkönyv szerkesztésének támogatása, egyéb publikációs
tevékenység elősegítése.
• A tanulók részére kulturális, sportés egyéb rendezvények szervezése,
valamint a meglévő sportpálya fenntartásában való közreműködés
Jelentkezni lehet: 2170 Aszód, Hatvani u. 3. vagy az iskola honlapján.

Az egyesület célja és tevékenysége:
• A nagy múltú Alma Mater oktató-

Szentmise élőben, Gödöllőről

Bán Mihályné (Rónai Mária),
a baráti egyesület elnöke

Ökumenikus imahét

PÁL ISTVÁN
NYUGALMAZOTT ISKOLAIGAZGATÓ
(1920-2009)
Január 16-án pénteken családtagjai, barátai
és tisztelői vettek végső búcsút Pál István nyugalmazott iskolaigazgatótól a gödöllői temetőben.
Belefájdul a szívünk, amikor olyan jóbaráttól, kollégától kell végső búcsút vennünk, akivel együtt diákoskodtunk, katonáskodtunk és
akivel több mint három évtizeden keresztül
szolgáltuk szeretett városunk, Gödöllő oktatásügyét.
Tanítványainak népes tábora, kollégái, barátai. ismerősei megdöbbenéssel fogadták a
hírt, hogy Pál István, a máriabesnyői Damjanich János Általános Iskola volt igazgatója e hó 5-én, életének 89. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Pál István 1920. január 28-án született a mátyusföldi színmagyar vidéken, Búcs községben (ma Szlovákia). Alsófokú tanulmányait szülőfalujában, a középiskola öt évfolyamát a komáromi Bencés Gimnáziumban végezte, majd ugyanott a Református Tanítóképző Intézetben szerezte meg tanítói oklevelét. Minket a képzőben úgy neveltek, missziót,
küldetést éreztünk abban, hogy falura vagy tanyára kerüljünk, ahol a
szegény népet akartuk kulturálisan felemelni. Ilyen feladattal és meggyőződéssel kezdte pedagógus pályáját Pál István a párkányi járásban, Nagypeszeken (ma ez is Szlovákia).
Sajnos, a világháború végeztével a soviniszta, magyargyűlölő szlovák
hatóságok minden magyar iskolát bezártak, minden magyar pedagógust elbocsátottak. Így Pál István is állás nélkül maradt és több évre iskola nélkül maradtak a magyar gyerekek is. Csak két évi megszakítás
után nyílt lehetősége arra, hogy a pedagógus pályáját folytassa. Áttelepült Magyarországra és Gödöllőn, a Református Általános Iskola Szőlő utcai épületében a 3. osztályt tanítva kapott állást. Nemsokára megnősült, Eördögh Emíliát vette feleségül, akivel egy épületben tanított.
Az iskolák államosítása után 1950-ben került a máriabesnyői iskolába
igazgatóhelyettesként, majd kiváló szervezői és nevelői tevékenysége
eredményeként 1953-ban kapott igazgatói kinevezést. Közben aktívan
bekapcsolódott Gödöllő sportéletébe. Több éven át oszlopos tagja volt
a gödöllői pedagógus röplabdacsapatnak, amely sikereivel sokszor
öregbítette helységünk hírnevét.
Pál István a magyar pedagógusok azon értékes csoportjához tartozott,
akik az általános iskola létrejötte után sok áldozatot vállalva tanítóból
tanárrá képezte át magát. A főiskoláról hozott szaktárgyi tudást és a
régi tanítóképzőben elsajátított magas szintű módszertani kultúrát
igazgatói munkájában igen jól kamatoztatta. Iskolavezetői tevékenységét a becsületesség, a tisztesség, a gyermek és emberszeretet jellemezte.
Tantestületében olyan közösségi légkört honosított meg, ahol a kollégák szerettek dolgozni, ahol a fluktuáció ismeretlen jelenség volt.
A sikeres iskolavezetés mellett a város közösségi és társadalmi életében
tevékenyen részt vállalt. A város vezetőtestületében több éven keresztül
eredményesen képviselte az iskolák és a pedagógusok érdekeit. Elévülhetetlen érdemei közé tartozik, hogy a szétszórt, korszerűtlen, oktatás
céljára szolgáló épületek helyett a hetvenes évek végén megépült a
nyolc tantermes iskola, Máriabesnyő orvosi rendelőt és gyógyszertárat
kapott.
Kiváló iskolavezetői és nevelői munkáját az oktatási kormányzat több
kitüntetéssel, a város vezetése pedig a Pro Urbe és Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért díjakkal ismerte el.
Nyugdíjasan sem vonult vissza, tevékeny tagja volt a városi Nyugdíjas
Egyesület vezetőségének, a Teleki Pál Egyesületnek és a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek. Derűs, segítőkész egyénisége mindenütt
hiányozni fog.
Mi lehet egy ilyen gazdag, kisugárzó pedagógus pálya jutalma? Németh László szerint egyrészt az az öröm és sikerélmény, amely az oktatás-nevelés lélekkertészetével együtt jár. Másrészt az a tudat, hogy a
pedagógus tanítványaiban tovább él.
Pál István mint példás családapa és nagyszülő nem csak nagy családjában, hanem több ezer hű tanítványában is tovább él.
Mi barátai, kollégái drága emlékét hűen megőrizzük.

Közös imára gyűlnek össze a következő héten a különböző felekezetekhez
tartozó hívek.
Az imahét jelmondata ez évben Ezékiel próféta könyvéből vétetett:
„…legyenek
eggyé
kezedben.”
(Ezékiel 37/17)
Az imaalkalmak mindig este, 18 órakor
kezdődnek. A helyszínek és az igét hirdető lelkipásztorok a következők:

Január 18-án a Magyar Televízió élő adásban közvetítette a
gödöllői Szentháromság templomból azt a szentmisét, amelyet Szecsődi Péter esperes celebrált.

21-én:Szentháromság templom, Mészáros Kálmán, a baptista egyház országos elnöke
22-e: máriabesnyői bazilika minor, Albert Gábor evangélikus lelkész
23-a: baptista imaház, Szecsődi Péter
római katolikus plébános
24-e: református templom, Ullmann
Péter plébános, premontrei kormányzóperjel
21-én szerdán és 24-én szombaton
az imaóra után szeretetvendégségbe is
várják a részvevőket.

Gergely Péter

MEGHÍVÓ
Hagyományos közgyűlésünket 2009. január 23-án,
pénteken 17 órai kezdettel tartjuk a Premontrei
Gimnáziumban (Gödöllő, Egyetem tér 16.).
Az est vendége Popovics Béla munkácsi tanár, helytörténész, a kárpátaljai
tanulmányi útjaink idegenvezetője lesz.
Estünkre egyesületünk tagjait és a tevékenységünk iránt érdeklődőket
szeretettel meghívjuk, és várjuk:
Teleki Pál Egyesület Elnöksége

JÓSKA BÁCSI 90 ÉVES
Kirchhofer József, Jóska bácsi 90. születésnapi köszöntése
2009. január 28-án szerdán, 18-kor lesz
a Premontrei Gimnázium B épületi dísztermében,
melyre szerettel várjuk volt atlétáit, pályatársait és kollégáit.
Kirchhofer József Sport Egyesületet
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Rajzban, szóban
Jeff Kinneynek az Egy ropi
naplója című ifjúsági könyvében talán fontosabbak a képek, mint a szöveg. Nem csoda, hogy a végén abban csúcsosodik ki a regény: vetélkedő zajlik, ki legyen az iskola új
képregény-rajzolója. Aminek a
hozadéka az is, hogy bekerül
az illető „Az osztály kedvencei” közé mint „Az osztály bohóca”.
Bohóckodásból kezdettől nincs hiány. A történet hőse, s egyben elbeszélője, Greg Heffley tipikusan kiskamasz „szövegelését” mintegy a
maga örömére képekkel illusztrálja
naplójában.
Illetve, kikéri magának, hogy naplót írna. Azt lányok teszik. „Kedves
Naplóm” így, meg „Kedves Naplóm”úgy, és kiöntik szívfájdalmaikat.
Ő, komoly férfihoz illőn „Emlékiratot” készít. Gondol a jövőre, amikor
gazdag és híres lesz, s újságírók zaklatják efféle kívánságokkal, kérdésekkel: „Gregory! Meséljen a gyermekkoráról!”, „Mindig ilyen okos és
jóképű volt?”
Nem fárad majd azzal, hogy magyarázgasson, válaszolgasson. Köny-

nyed mozdulattal átnyújtja az Emlékiratait, amiből minden kiderül a kíváncsiskodók számára.
Bemutatja a családját, s mivel bátyja és öccse is van, bőven akad mesélnivalója. Egyikkel több baja adódik,
mint a másikkal. Az osztálytársai?
Kész rémálom. Ha nem hisszük,
szemügyre vehetjük őket a képeken,
melyeket készített róluk az élet különböző helyzeteiben.
Hiába, mégiscsak kell valakivel
barátkozni, s az ő legjobb barátja
Rowley Jefferson. Ezen ugyan szünet
nélkül változtatni szeretne, de miért,
miért nem, sehogyse sikerül.
Rowleyhoz megy át, ha otthon
végképp tarthatatlanná válik a helyzete, vele él át különböző kalandokat,
vesz részt az olyan amerikai népszokásban, mint a mindenszenteki ajándékgyűjtés. Ez olyasféle, mint nálunk
a locsolkodás, vagy még inkább a
betlehemezés: jelmezbe öltözve házról házra járnak, s mindenütt kapnak
valamit.
Feltéve, ha nem túl későn mennek,
amikor a felkeresettek már pizsamában nyitnak ajtót, és ferde szemmel
néznek rájuk. De még ellenséges gyerekcsapat is megtámadhatja őket, ha
éjszakai órákra maradnak.

Új nevet kapott a művelődési központ

A Művészetek Háza
Az idei esztendőtől új nevet visel a Petőfi Sándor Művelődési
Központ; Művészetek Háza néven fogadja a látogatókat. A
változás okáról kérdeztük Kovács Balázst, az intézmény vezetőjét.
– A törvényi szabályozás kötelezte a
korábbi kht-kat, hogy nonprofit kftvé alakuljanak át. Úgy gondoltuk, az
átalakulással együtt nevet is változtatunk, ezzel is jelezve, hogy már nem
csak a hagyományos közművelődési
feladatokat látjuk el, hanem azon túllépve, az itt dolgozó művészeti csoportokkal közös produkciókat valósítunk meg. Jó példa volt erre az őszi
hangversenybérlet, ami három nagyszabású koncertet foglalt magába, és
a nagysikerű újévi koncert.
– Milyen változásokat jelent mindez a közönség felé, miben változnak a programjaik?
– A hagyományos feladatok és a
művészeti csoportok befogadása jól
megfér egymás mellett, sőt, sok esetben kapcsolódnak egymáshoz. Ez egy
belső megújulás, nem jelenti azt,
hogy elmaradnának a jól megszokott
és népszerű programok, klubok, tanfolyamok. Inkább azt szeretnénk,

hogy az intézményt az
itt működő együttesek
fémjelezzék, és minél
inkább részt vegyenek
a hagyományos közművelődési feladatok
ellátásában is. Az eddigi produkciók, amikben több művészeti
csoport is színpadra
állt, óriási sikert arattak. Fontosnak tartjuk,
hogy minél több ilyen
legyen, ahol a gödöllői előadók várják városunk közönségét. E mellett
nyitni kívánunk a kistérség felé is, és
természetesen továbbra is szeretnénk

Tehát eléggé mozgalmasan zajlanak Greg napjai, nem utolsósorban
azért is, mert az anyukája szeretné, ha
„sokoldalú” lenne, s ennek érdekében
mindenféle dolgot kipróbálna. Így
például részt kell vennie az iskolai
színjátszásban. Az apukáját az töltené
el elégedettséggel, ha minél többet
mozogna, edzene, minél sportosabbá,
izmosabbá válna.
Ilyen kreativitásra nevelő szülők
mellett, meg úgy, hogy az ember még
a saját ötleteit is meg kívánja valósítani, nem könnyű az élet. De hát ha
valaki gazdag és híres akar lenni,
folyton-folyvást törekednie kell. S
Greg törekszik is.
(Jeff Kinney: Egy ropi naplója) -nádidehozni egyéb színvonalas előadásokat.
– Az idei esztendő sok megszorítást hozott. Hogyan befolyásolja ez
az önök munkáját?
– Nagyon megnehezíti, hiszen a
kultúrára egyre kevesebb pénz jut.
Bár Gödöllőn ezt a területet mindig
kiemelten kezelte a város vezetése, az
országos helyzet miatt nem várhatunk
csodákat, a nadrágszíjat nekünk is
meg kell húzni, ha kevesebb a pénz.
– Az idei esztendő a kultúra éve…
– Igen, elég furcsa, és rossz szájízt
maga után hagyó dolog ez. A kultúra
évéről beszélünk akkor, amikor egyre
kevesebb pénz jut erre a területre és
az e területen dolgozókat is egyre nehezebb helyzetbe sodorják a kormány
részéről bevezetett megszorítások!

Azt hiszem, az a helyzet, amibe ma
sodorták a kulturális életet, az egész
ország szégyene, méltatlan a kultúra
évéhez.
-bj-

Kiállítás sorozat indul a Levendula Galériában

A Szent Efrém Férfikar Gödöllőn

Bizánci lendülettel
2002-ben Bubnó Tamás egyházzenei doktori kutatásai
közben Kárpátalján egy értékes kéziratra bukkan: Boksay
János (1874-1940) pap-komponista férfikari liturgiájára. Professzionista énekes barátaival
és tanítványaival elhatározzák,
hogy férfikart alakítanak, s ezzel rögzítik a zenei ritkaságot
az utókor számára.

2004-ben a Hungaroton gondozásában meg is jelenik a CD, s ezzel a
Szent Efrém Férfikar egy csapásra a
hazai és a nemzetközi zenei élet különös zenei „charm”-mal rendelkező
együttesévé válik.
Az azóta eltelt öt évben – többek között – Szentpétervár, Moszkva, Ró-

ma, Berlin és Párizs igényes közönsége élvezi a 15 férfi varázsos hangzását és muzikalitását. 2006-ban megjelenik Byzantine Spirit című CD-jük a
francia-magyar Orpheia Kiadónál,
ugyanebben az esztendőben – az első
nem szláv együttesként – megnyerik
az egyik legnagyobb ortodox kórusversenynek a(Hajnówka, Lengyelország) a profi kamarakórus kategóriáját. Február 1-jén 19.15 órai kezdettel
a gödöllői Szentháromságról elnevezett Római
Katolikus Plébániatemplomban
új műsorral mutatkoznak
be,
melyben görögbizánci himnuszok, nagy orosz
géniuszok: Csajkovszkij, Muszorgszkij, Rahmagyinov, Csesznokov művei, valamint magyar görög
katolikus énekek feldolgozásai lesznek
hallhatóak.
Zenei őserő és átszellemült finomság
váltakozása egy röpke órában – ezt
kínálja a Szent Efrém Férfikar gödöllői közönségének.
Kép és szöveg: ph

Ahol mindig mást láthat az érdeklődő

Lőrincz Ferenc munkáiból válogat: az alkotó Raktárgaléria a múzeumban
A hónap utolsó napján nyílik
meg Lőrincz Ferenc A „táj”kép,
amint festi önmagát című kiállítása. A kortárs alkotók munkáinak teret adó Levendula Galériában három héten át láthatják a gödöllői művész festményeit az érdeklődők.
Már a galéria megnyitásakor kiderült, hogy létrehozója, Szekeres Erzsók célja az, hogy a hazai kortárs
művészek munkái mellett a
Gödöllőn és a térségben
élő alkotók munkáit is hozzáférhetővé tegye az érdeklődők számára. Már ekkor eltervezte, hogy az idei

esztendőtől rendszeresen rendez kiállítást, s az első alkalommal Lőrincz Ferenc munkáit állítja ki. A Gödöllő Kultúrájáért díjjal kitüntetett festőművész,
aki témájául szívesen választja a gödöllői tájat, maga szelektálja ki azokat az
alkotásokat, amik a galéria egyik falát
díszítik majd január 31-től.

Már a hétvégén tovább bővül a
Gödöllői Városi Múzeum kiállítása. Bár az állandó kiállítás nemrég újult meg, még mindig tudnak újdonsággal, érdekességekkel szolgálni a múzeum barátoknak.

Mint megtudtuk, a Remsey körúti kiállítóteremben a tervek szerint másfél-kéthavonta mutatkozik majd be
egy-egy – lehetőség szerint a térségben élő – művész.
-jb-

Mint azt Gaálné dr. Merva Mária
igazgatótól megtudtuk, az elmúlt években egyre több múzeum él azzal a lehetőséggel, hogy a raktárak mélyén „porosodó” tárgyakat ömlesztve, vitrinekben
tárja a látogatók elé. Van, ahol ezt látványtárnak hívják, s egy-egy tematika
köré gyűjtik az ide kerülő anyagokat.
Ezek rendkívül népszerűek a múzeumlátogatók körében, akik így megcsodálhatják, milyen sokféleképpen jelenhet

meg egy tárgy a mindennapokban, amik
közül a kiállításokon általában csak
egyet láthatnak. A múzeum első emeletén most a vasalókból és a Gödöllőn
használt kerámia csuprokból állítanak
össze egy-egy vitrinre valót. Az anyagot
a tervek szerint félévente cserélik majd,
van miből válogatni. Ez a bemutatás
nemcsak a nagyközönségnek nyújt időről időre újdonságot, de a tárgyaknak is
jót tesz – mondta el az igazgató asszony.
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Ajánló

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY

Képző- és iparművészeti tanfolyamok 2009. február – május
Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam
(4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten. Foglalkozások időpontja:
keddenként 10-14 és 15-19 óráig
Első foglalkozás: február 3-án. Művészeti
vezető: Remsey Flóra kárpitművész
részvételi költség: 30.000 Ft

Kerámia – plasztika – rajz tanfolyam
(4 hónapos kurzus)
14 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten. Foglalkozások időpontja:
keddenként 14.30 – 18.30 óráig
Első foglalkozás: február 3-án. Művészeti
vezető: F. Orosz Sára keramikusművész
részvételi költség: 30.000 Ft

Rajz- és képzőművészeti tanfolyam
(4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő és haladó szinten

foglalkozások időpontja: szombatonként
10-14 óráig
Első foglalkozás: február 7-én. Művészeti
vezető: Anti Szabó János képzőművész
részvételi költség: 30.000 Ft

Kézműves textiltechnikák – új iparművészeti tanfolyam (3 hónapos
kurzus)
A tanfolyam kínálatából: nemezalkotások
készítése, fonás, szalag-, kártya- és
gyöngyszövés, hímzés, applikáció,
bőrvágás, horgolás, csomózás, makramé.
A tanfolyamra 13 éves kortól várjuk a
jelentkezőket.
foglalkozások időpontja: szombatonként
15-19 óráig
Első foglalkozás: március 7-én. Művészeti
vezető: Hidasi Zsófi textiltervező művész
részvételi költség: 25.000 Ft
Február 28-án (szombaton) 15 órától bemutató foglalkozást tartunk!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2009. január 30-ig, textiltechnikák tanfolyam esetén: március 2.
(munkanapokon 9-15 óráig, Sukta Zsuzsa titkárnál)
GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A MEZŐVÁROS ÉLETE
(Helytörténeti óra) Általános- és középiskolás csoportoknak. Tárlatvezetéses foglalkozásokat tart
G. Merva Mária.
Időpontok: hétfő, kedd, csütörtök,
péntek 8 és 16 óra között
Előzetes bejelentkezéssel, minimum 10 fő esetén,
belépődíj: 1.500 Ft/csoport
2009. január 22-én csütörtökön, A Magyar
Kultúra Napján ingyenesen látogatható a múzeum
Gödöllői Városi Múzeum 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel/fax: 28/422-003, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY
2009. JANUÁR 5. ÉS
FEBRUÁR 6. KÖZÖTT
karbantartási munkálatok
miatt zárva tart.
NYITÁS:
2009. FEBRUÁR 7-ÉN

„Ide nekem az oroszlánt is!“
Shakespeare bűbájos mondata pontos mottó egy csodálatos kincsesbánya bejáratánál, ahol csiszolatlan gyémántok, briliáns tehetségek
kerülnek napvilágra. A rejtélyes című pályázat-sorozat immár ötödik
fordulójánál tart. Ebben olyan irodalmi és képzőművészeti alkotók
mutatkoznak be a nyilvánosság előtt, akiknek eddig hiányzott a fórum a megméretéshez. Több mint ígéretes amatőrök kapnak lehetőséget a TOLLINGA védőszárnyai alatt, hogy műveiket profi kritikusok
véleményezzék, és a legjobbak könyv alakban is megjelenjenek. A következő, 5-ik kötet anyagának szerzői is részt vesznek a JANUÁR
25-I GÖDÖLLŐI GÁLÁN, ahol írásaikat avatott előadók szólaltatják
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meg. Itt lesz az eredményhirdetés is. Az elfogulatlan közönség pedig
lehetőséget kap, hogy kifejezze véleményét: a voksok alapján a helyszínen derül ki, ki kapja az egyes kategóriák (vers, novella, kisregény,
karcolat, glossza) közönségdíját. A szakmai zsüri ekkorra már döntött, hogy a kétezer jelentkező alkotásaiból mely műveket tartja méltónak a dobogós helyezésekre. Az érdeklődő felnőttek, de különösen
a serdültebb diákság számára rendhagyó irodalomórának tekinthető
a bemutató a Művészetek Házában (volt Petőfi Sándor Művelődési
Központ), hiszen a múlt és a jelen irodalmának magyar jeleseit többnyire ismerjük,, ezúttal azonban a holnap kiválóságaival találkozhatunk. A belépés díjtalan.
IDŐPONT: 2009. JANUÁR 25., VASÁRNAP, 10.30.
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Város–Kép

Máriabesnyői jubileum: 250 év

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

Sík Sándor (1889–1963)
Az édesapja jogtudományi szakíró volt, öccse, Sík Endre
diplomata és külügyminiszter az 1950-es években. Sík Sándor a gyermekéveit töltötte Gödöllőn. Teológiát és filozófiát
Schütz Antaltól tanult az egyetemen, akivel később jó barátságba került, együtt írták és szerkesztették azt a sok kiadást
megért Imódsógoskönyvet, amelyet „SíkSchütz”-ként ismert
az ifjúság. 1911-ben Münchenben ismerkedett meg a cserkészmozgalommal, melyet aztán itthon is meghonosított és
kidolgozta a cserkészet nevelési programját. Klebelsberg
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszer, akit még gimnazista korából ismert, 1929-ben tanárrá nevezte ki a szegedi
egyetem irodalmi tanszékére, ahol kitűnő tanítványok vették
körül, Radnóti Miklós, a „Szegedi Fiatalok”: Baróti Dezső,
Ortutay Gyula, Tolnai Gábor. A második világháború után az
ő szerkesztésében indult újra a Vigilia. 1947-től a magyar piarista rendtartomány főnöke volt. Kodály Zoltán 1961-ben
megzenésítette vegyeskarra Sík Sándor Te Deum című versét
a papköltő aranymiséjére.
Sík Sándor Gödöllőn töltötte a gyerekkorát, és ez egy életre
szóló, jó élményt adott neki. Itt szerezte a gyökereit, identitástudatában, önmeghatározásában kitüntetett helyet foglal el
ez az időszak saját vallomása szerint is: „Pesten születtem, de
gödöllőinek vallom magam.“ Egy vörhenyjárvány elvitte az
első három gyereket, aztán született Sándor, és sokáig ő volt a
család egyetlen szeme- fénye, majd utána következett még

két fiú és két lány. Testvérei közül Sík Endre a legismertebb.
Jó házból való úrigyerekeknek számítottak, ügyvéd volt az
apjuk, de Gödöllőn a mezítlábas alvégi gyerekekkel is jó barátságban voltak, sőt inkább azokkal alkottak egy közösséget
a nyaraló úri fiúkkal szemben. Kezdetben csak nyaralni járt
Gödöllőre a Sík család, a téli hónapokat Pesten töltötték, később ez lett az állandó lakásuk. Testvéreinek fele (Flóra és
Miklós) Gödöllőn született, másik fele (Endre és Ilma) pedig
a fővárosban. Pesti lakásuk volt a Pipa (Erkel) utcában, az
Oktogonon, a Szentkirályi utca 11. szám alatt (itt halt meg az
édesapja), végül az Üllői üt és a Rákos utca sarkán az első
emeleten, ahonnan Sík Sándor belépett a piarista rendbe. Gödöllőn két házuk volt: a Gizella (Isaszegi) út 81. számú ház
volt az a tornyos ház, amely sok versében szerepel. Nagy ház
volt tágas kerttel, ami levitt egészen a vasúti sínekig. Az utca
másik oldalán volt a kisebb ház, a Gizella út 24. (ma Isaszegi
út 42.) szám alatt, amelynek a kertje végén folyt a Rákos-patak. Az édesapa halála után eladták a tornyos házat, és a
kisebb házba költöztek. Sík Sándor ebben a házban látogatta
édesanyját és testvéreit, ha hazatért Gödöllőre, és ezen a házon van ma elhelyezve
a
papköltőre emlékező tábla.
Amíg élt az
édesapa, addig
jó
körülmények között éltek. Zsuzsa nevű szadai lány
volt Sík Sándor
dajkája, aki 25
évig szolgált a
családnál. Nevelőt tartottak, magánúton járatták a gyerekeket iskolába. Az
édesapa, dr. Sík Sándor (1853-1900), aki Schikről magyarosította a nevét, a szegényeket védő ügyvéd volt és nagy tekintélyű jogtudományi szakíró, aki kérlelhetetlen igazságkeresésével tette fiára a legnagyobb hatást. Az édesapa azt szerette
volna, hogy legidősebb fia is ügyvéd legyen. Sándor azonban
piarista akart lenni, és édesapja, aki egyébként „liberális katolikus” volt, nem ellenezte ezt a szándékát. Nagy változást jelentett a fiú életében, amikor tizenegy éves korában meghalt

az édesapja. A
meghatározó szerepet az édesanya
töltötte be Sík
Sándor életében.
Dr. Sík Sándorné
Winternitz Flóra
Etelka
(18611929)
művelt
asszony
volt.
Gyakran tartottak
otthon színielőadásokat. Az édesanya
nehéz
helyzetbe került,
miután elvesztette férjét, egyedül kellett eltartania öt gyermekét, és igyekezett az apát is pótolni a család számára. Az emlékezésekből, dokumentumokból az derül ki, hogy öntudatos, határozott asszony volt. Nagy hatással volt Sík Sándor
pályájának alakulására, mivel ambícióit a fiában, a fián keresztül akarta megvalósítani. Fontosnak tartotta, hogy fia
profitáljon az apától örökölt jó észből, tehetségből. Egy másik levélből az derül ki, hogy az anya tudatosan terelte fiát a
papi pálya felé. Az édesanya mindent élénk figyelemmel kísért, amit fia csinált: elolvasta a könyveket, amelyeket ő olvasott, amikor Sík Sándor Olaszországban töltött egy évet, akkor az édesanyja is megtanult olaszul, hogy azon a nyelven is
elolvashassa a fiát érdeklő könyveket. Amikor gimnáziumba
került, az édesanyja kapcsolatot tartott a piarista tanárokkal,
akik gyakran meglátogatták őket Gödöllőn. Sík Sándor, mint
legidősebb gyerek, erkölcsi kötelességének érezte, hogy
megfeleljen az édesanyja elvárásainak és hogy mindent megtegyen a család segítéséért.
Magántanulóként Gödöllőn vizsgázott a népiskolában Szvoboda Dénes kántortanítónál, akit igen kedvelt. Ő volt Sík
Sándor első tanítója. Aztán Endre testvérével együtt Pesten
folytatták tanulmányaikat. A kétórás vonatúton tanultak, írták
meg a házi feladatot, délután négy-öt órára értek haza. Később mint papnövendék, majd tanárjelölt Kecskeméten, Vácott és Budapesten fejezte be tanulmányait. 1906-ban érettségizett. Egyetemi és teológiai tanulmányait Budapesten végezte, magyar-latin és görög szakon.
A gödöllői közéleti személyiségek közül kedvelte még a plébánost, Podhorányi Józsefet, aki később kanonok lett és szemináriumi igazgató Vácott. Egyéniségével és „nyári lelkiatyaságával” hatott rá. Felszentelt papként első miséje (primicia) Pesten volt a Knézich utcában, az apácává lett Valentina
húga is akkor és ott tett fogadalmat. Két nap múlva pedig
Gödöllőn is megismételte „első” miséjét.
A „hazamenni”, az mindig Gödöllőt jelentette Sík Sándornak, nem Pestet. „Ha eszmeileg kérdezem, hogy mi tette azt a
boldogságot, azt kell mondanom, hogy a házat, előbb a nagyot, utóbb a kicsit is, ahol laktunk, szeretet, vidámság, magától értetődő, semmiben sem tolakodó vallásos légkör töltötte be.“ Szerette a királyi parkot, amely nyitott volt a köznép
számára is, kivéve, ha a királyi családból otthon volt valaki.
Gödöllőn három erdőbe lehetett járni: a Fácánosba, ahol később a premontrei gimnázium és rendház épült, ez volt a házukhoz a legközelebb, a Haraszti erdőbe és az isaszegi erdőbe, amelyet a Malomtó mellett vezető úton lehetett megközelíteni, itt volt egy komikus élménye, amit A tó lelke című
versében írt le.
A tornyos ház elvesztése nagy fájdalmat okozott neki, a boldog gyerekkor képei ehhez a házhoz kötődtek. Az Egyetlen
kéz című versében is hosszan felidéz különböző jeleneteket,
amelyek a tornyos házban zajlottak, a meghitt karácsonyestéket, a készülődés meleg hangulatát, az őszi szilvalekvár-főzést, melyet anyuka irányított „akár egy királyasszony” a
konyha közepén ülve kötéssel a kezében. Az édesapa elvesztése után mint legidősebb gyerek, már 11 évesen családfőnek
érezte magát. Amikor például Miklós öccse eltörte a kezét, az
orvos azt tanácsolta, hogy azonnal vigyék be Pestre, mert le
kell vágni az ujjait. Vonat nem volt, a szomszéd befogott a
kocsiba, és úgy vitték be az öccsét a Szent János Kórházba.
Fiatal papként 1924 szeptemberében ment ki Rómába, ahol
egy évet töltött, de még a római vonaton is az Isaszegi országútra gondolt, és valóságos ódát írt gyerekkora kedves
gödöllői színhelyéről. A konkrét élmény, hangulat pontos leírásán, mások számára is átélhető megjelenítésén túl a harmadik versszakban — az általános következtetés levonásával: „A világ körül keríthetsz övet:! Az anyarög sajgása elkövet” — megemeli a verset, így az mások számára is tanulságokat hordoz. Gödöllő szép természeti fekvése, domboslankás jellege, jó levegője és érdekes történelmi múltja önmagában is alkotásra inspiráló, létezik a genius loci, de az biztos,
hogy az ilyen versek teremtő módon járulnak hozzá a hely
szellemének, a gödöllőiség fogalmának gazdagodásához.
Forrás: Írók és múzsák Gödöllőn (G. Merva Mária)

A kegyszobor megtalálása
Grassalkovich Antal birtokán, Besnyőpusztán egy kis domb tetején ősi
premontrei
templommaradványok
voltak. Egy alkalommal, feleségével,
Klobusitzky Teréziával Hatvanból jöttek haza, Gödöllőre, elhatározták,
hogy a romok helyén egy Loretói kápolnát építetnek a híres itáliai Loretói
Kegyhely mintájára, fogadalomból a
feleség gyógyulásáért. A szent család
egykori otthona csodálatos módon
1295. december 10-re átkerült az
olaszországi Loretóba. Azóta ott áll az
egyik legjelentősebb zarándokhelye
Európának. A Szent Ház pontos mását
többfelé felépítették a világon. 1759
tavaszán a gödöllői gróf szándéka szerint Besnyőpusztán is hozzákezdtek a
munkálatokhoz. A romok eltakarítását
egy Fidler János nevű kőműves vezette. Neki egy napszámosa, bizonyos
Tóth Márton, április 19-re virradólag
egy álmot látott – melyet aznap el is
mondott Fidler Jánosnak –, az álomban valaki szólt hozzá: „Ha a templom
romjai közt ott, ahol hajdan a főoltár
állott, ásni fogsz, valami szép tárgyat
találsz!” Az álomban megjelölt helyen
ásni kezdtek, és valóban, egy 11 cm
magas, XI-XII. századból való csontszobrot találtak, amely Máriát ábrázolja, amint a szívét nyújtja balkezével
gyermekének. Szíve teljes odaadásával szolgálta Mária Istent egész életében – ezt juttatja kifejezésre a szobor.
Mindkettőjük fejét korona, a Szűz
anya derekát pedig díszes öv ékesíti.
A szobor megtalálásának hitelességét többször is eskü alatt igazolták,
amit Migazzi Kristóf, váci püspök, bécsi bíboros érsek Grassalkovich Antal
által készíttetett ezüst szekrényke hátuljára rá is vésett. Közben a Loretói
kápolna megépült és a gróf, a hatvani
kapucinus barátokkal hozatott Loretóból az ottani kegyszoborról egy cédrusfából készült másolatot. Ezt a szobrot a barátok gyalogosan hozták el
Olaszországból. Erre a szoborra is készíttetett Grassalkovich gróf két aranyozott ezüst koronát, rubinokkal díszítve és értékes ruhába öltöztetve a
Szent Szüzet és a karján ülő kis Jézust.
1761. augusztus 15. én szentelték fel a
ma-gyar Loretói kápolnát. Ez a kegyszobor a főoltár mögött most is látható.
A talált kis szobrocskát a gödöllői kastély magánkápolnájában őrizték, és

csak Mária-ünnepeken hozták ki Besnyőre, hogy az idezarándokló hívek is
kifejezhessék előtte tiszteletüket. Az
egyre nagyobb számban érkező hívek,
imameghallgatások és csodás gyógyulások híre hamar elterjedt, ez a grófot
arra az elhatározásra ösztönözte, hogy
kétszintes templomot építtet a kápolnához és Migazzi bíborossal való
egyeztetés után a kapucinus szerzeteseknek kolostort. A felső- és az alsótemplom olajfestményeit Baumgartner
Norbert bécsi szerzetes festette. A felsőtemplom ablaküvegeit, az altemplom freskóit Márton Lajos tervezte.
A kapucinusok letelepedése 1763.
december 7-én történt. 1771. március
17-én Slabeck Károly, váci püspök
szentelte föl a kétszintes Kegytemplomot, és a tizennyolc szerzetes beköltözésére alkalmas kolostort. Máriabesnyő a környék leglátogatottabb temploma (2008-tól Basilica Minor) lett.
Az állandó gyónási lehetőség a szentmisék, és nem utolsó sorban a csodálatos módon megtalált Szűz Anya
szobra egyre több embert vonzott a
kegyhelyre. Ma is közkedvelt zarándoktemplommal, bel- és külföldről
egyaránt sokan érkeznek kérni a Szent
szűz közbenjárását.

EMLÉKKONFERENCIA
MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
A MÁRIABESNYŐI KEGYSZOBOR
Programok
MEGTALÁLÁSÁNAK
Február 6-8.: Női Lelkigyakorlat Egerben
Február 22.: Jegyeskurzus kezdőnapja
Március 7-8.: Emlékkonferencia a Kegyszobor megtalálásának 250. évfordulójára
Március 7.: Az esti 6-os szentmise keretében imádkozunk betegeinkért
Március 14.: Egyházközségi Lelkinap
Április 5.: Virágvasárnap délután 4 órakor
a Besnyői Passió előadása
Április 9-10-11.: Húsvéti Szent Háromnap
Április 12-13.: Húsvét ünnepe
Április 19.: A Kegyszobor megtalálásának
250. évfordulója
Április 26.: A Jubileumi Év megnyitása (Dr.
Christoph Schönborn OP bécsi bíboros
érsek)
Május 16.: Élő Rózsafüzér
Május 17.: Elsőáldozás
Május 23.: Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
Június 1.: Egyházközségi Majális
Június 28.: Kárpát-medencei Magyarság
Búcsúja (Dr. Katona István egri segédpüspök)
Július 5-11.: Egyházközségi Családtábor
Augusztus 15-16.: Nagyboldogasszony
Főbúcsú (Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök)
Szeptember 5-6.: Kisboldogasszony Nagybúcsú (Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a MKPK elnöke,
CCEE elnöke)
November 29.: Advent 1. vasárnapja
December 24.: 16 óra: Élő Betlehem a szabadtéri oltárnál
December 31.: Évvégi Hálaadás

250. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Főszervező: Máriabesnyői Nagyboldogaszszony Bazilika
Társszervezők: Magyar Kapucinus Delegáció, Gödöllői Városi Múzeum, Egyházmegyei Történeti Bizottság, Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, Országos Egyházművészeti Tanács.
Helyszín/időpont: Máriabesnyő, Mater
Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház, 2009.
március 7-8.
Március 7., szombat:
9.00: Gáspár István a Bazilika plébánosának bevezető gondolatai
9.15: Dr. Gémesi György, Gödöllő város
polgármesterének köszöntője
9.30: Pálos Frigyes: Migazzi, az alapító
10.30: G. Merva Mária: a Máriabesnyői
töredék
11.30: Kerényiné B. Eszter: A kapucinosok
Máriabesnyőn (történetiség)
12.15: Fr. Szpisják Péter Pál OFM Cap. : A
kapucinosok Máriabesnyőn (lelkiség)
14.00: Varga Kálmán: Máriabesnyő és a
Grassalkovichok
15.15: Kerny Terézia: A máriabesnyői
kegyszobor XVIII-XX. századi szentképeken
16.15: Dr. Stella Leontin: A búcsújárás spiritualitása
Március 8., vasárnap:
9.00: Dr. Varga Lajos váci segédpüspök: A
Máriabesnyői Kegyszobor ikonográfiája
10.30: Ünnepi zárómise a Bazilikában.
Főcelebráns: Dr. Varga Lajos váci segédpüspök
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Nem csak kertészeknek

Állati dolgok

Kipusztulhatnak a pingvinek Torokfájásra nagymama receptje
Az Antarktisz átlaghőmérsékletének változását az 1950-es
évek óta követik figyelemmel.
Az eredmények szerint a kontinens nyugati fele négyszer
olyan gyorsan melegszik, mint
a Föld többi része...
Egy új WWF-tanulmány szerint a
császárpingvin-kolóniák 50 százaléka, az Adelie-pingvinkolóniák 75 százaléka tűnhet el, ha a globális felmelegedés meghaladja a 2°C-ot. A klímaváltozási modellek
szerint 40 éven belül
meghaladhatja a kritikus
2°C-ot a globális átlaghőmérséklet növekedése, minek következtében
drasztikus
csökkenés
várható a Déli-sark jégtakarójának kiterjedésében. A csak itt élő császárpingvinek és Adeliepingvinek elveszítik táplálkozó- és fészkelő helyeiket.
Az Antarktisz átlaghőmérsékletének változását az 1950es évek óta követik figyelemmel. Az
eredmények szerint a kontinens nyugati fele négyszer olyan gyorsan melegszik, mint a Föld többi része:
2,5°C-kal nőtt az átlaghőmérséklete
az elmúlt 50 évben. A zord és hideg
időjárási körülményekhez kiválóan
alkalmazkodott császárpingvinek fiókáikat a jégtakarón nevelik fel. Az
enyhébb telek és a szokatlanul meleg
nyarak következtében azonban előfordul, hogy a jégpáncél elolvad a talpuk alatt, mielőtt a fiókák vízhatlan
tollazata kinőne, így ilyenkor a biztos

pusztulás vár rájuk a jeges vízben. A
tenger melegedése a pingvinek egyik
fő táplálékának, a krillek (apró rákok)
fogyatkozásához is vezet. Kevesebb
táplálék esetén pedig kevesebb fiókát
tudnak felnevelni. A felmelegedés az
Antarktisz északnyugati partjainál, az
Adelie-pingvinek élőhelyén mutatkozik meg a legdrámaibb módon. A számuk 65 százalékkal csökkent az elmúlt 25 évben. Nem csak a rendelkezésre álló táplálék lett kevesebb, de a
magasabb hőmérsékletet kedvelő sza-

márpingvinek és kantáros pingvinek
terjeszkedésével is versenyezniük
kell. Ráadásul az Adelie-pingvineknek fiókáik felneveléséhez hó- és jégmentes talajra van szükségük. Egyre
kevesebb errefele az ilyen terület,
mert a melegebb levegőnek nagyobb
a páratartalma, az pedig több havazást
idéz elő.
A WWF felhívja a világ országai
figyelmét, hogy az éghajlatváltozás
kezelésére egy új, hatékonyan működő globális megállapodásra van szükség, amely 2012-ben, a Kyotói
Egyezmény lejárta után lépne életbe.
A fejlett országoknak vállalniuk kellene, hogy 2020-ig 2540 százalékkal, 2050-ig 80-90
százalékkal csökkentik üvegházhatású gáz-kibocsátásukat
az 1990-es szinthez képest. A
WWF továbbá javasolja védett tengeri területek hálózatának kiépítését, a túlhalászás
megszüntetését célzó szigorúbb intézkedések bevezetését, hogy biztosíthassuk a tengeri élőlények jövőjét.

Hagymás tej, mézes torma,
forró sör – vajon mi késztethet
embereket az ilyesmik fogyasztására? Önsanyargató,
léböjtölős tisztítókúra? Netán
a torokfájás?
Télen gyakran előfordul, hogy reggelente kellemetlen torokkaparással
ébredünk, nehezünkre esik a beszéd,
sőt a nyelés is. Rosszabb esetben teljesen elmehet a hangunk, szinte
megszólalni sem bírunk.
A torok- és garatgyulladás tüneteinek enyhítésére nagyanyáink számos
házi praktikát ismertek, melyhez az
alapanyagot a környezetükben lévő
gyógynövényekből nyerték. A régi
módszerek természetesen csak a tünetek megjelenésének kezdetétől alkalmazva hozhatnak eredményt.
Ha a panaszok lázzal vagy gyulladással súlyosbodnak, mindenképp
orvoshoz kell fordulnunk.
Torokfájás és köhögés elleni, ősi
bevált módszer a bizarrul hangzó
hagymás tej. A tej nyugtató, a hagyma pedig baktériumölő hatóanyagokat tartalmaz, emellett gazdag Cvitamin forrás is. Ha ihatóvá akarjuk
tenni e toroköblítőt, lehet, hogy érdemes fűszerezni.
Hagymás tej kakukkfűvel és
szegfűszeggel. Hozzávalók:
– 3 nagy fej hagyma,
– 1 db szegfűszeg,

– 1 teáskanál barna cukor,
– 1 db kakukkfűág,
– víz,
– fél csésze tej.
A hagymát héjastul
apróra vágjuk, majd
szegfűszeggel, cukorral, kakukkfűvel, kevés vízzel egy fazékban alaposan elkeverjük. Az egészet kb. 2
órán át lassú tűzön főzzük, közben időnként
kevés vizet öntünk
hozzá. A masszát egy
szűrőn átnyomjuk, a
tejet pedig felforrósítjuk. A hagymalevet a
tejjel azonos arányban
kell
összekeverni,
majd jöhet a kúra. Ha a
csodafőzetből naponta
háromszor fogyasztunk, állítólag
megszűnnek a panaszaink. Sőt, minden egyéb problémánk is megszűnhe...
A torokfájás további természetes
ellenszerei közé szerencsére tartoznak kellemesebb gyógymódok is,
ilyen például az illóolajos gargalizálás. Egy kispohár vízbe 3 csepp eukaliptusz olajat, 2 csepp szantálolajat és 1 csepp teacserjeolajat teszünk.
Ezzel kész is az öblögető oldat, amit
ajánlatos naponta 3-szor használnunk. Persze szigorúan csak gargalizálásra.
A gargalizálást érdemes kiegészítenünk
gyógynövényes gőzöléssel, az
inhalálás
ugyanis
csökkenti az irritációt és a gyulladást.
Használjunk kamilla, oregánó, kakukkfű keverékét, ebből
vegyünk 2 evőkanálnyit, majd forrázzuk
le egy liternyi, forrásban lévő vízzel.
Gőzöljünk fölötte 10
percig, rögtön érezhető lesz az eredmény.

Ritka vendégek

HEROSZ

A rövidkarmú fakusz

Vigyél haza!

Kevéssé ismert madár. Neve és életmódja miatt sokan keverik a csuszkával, pedig igen különböznek egymástól. Hazánkban főleg a lomberdőkben fordulnak elő, de ma már
sok nagyvárosi parkban is megfigyelhetőek, sőt nagyobb kertekbe is
beköltöztek, főleg ha ott számukra
speciális, ékalakú mesterséges odút
is elhelyeztek. A fakuszok nevükből
értetődően főleg a fák kérgein keresik táplálékukat. Csavarvonalban,
lentről felfelé haladva vizsgálják át

a fák kérgeit táplálék után kutatva. Szemben a csuszkával, ezek
a madarak nem tudnak fentről lefelé haladni. Hosszú csőrük segíti őket, hogy a rovarokat, férgeket kipiszkálják a fák kérgei alól.
Színe nem feltűnő. Háta barnásszürke, hasa alja pedig piszkosfehér. Inkább hosszú csőre és
hosszú faroktollaira figyelhetünk
fel. Telente felkereshetik az etetőket is, ahol mogyorót, napraforgómagot fogyasztanak. Ha
tudjuk, hogy kertünkbe ellátogat egy-egy madár, akkor a fák
repedéseibe tehetünk faggyút,
zsiradékot, esetleg szalonnát is.
A rövidkarmú fakuszt
könnyen össze lehet
keverni a hegyi fakuszszal, azonban, míg a
rövidkarmú fakusz főleg lombos erdőkben
fordul elő, addig a hegyi fakusz kizárólag a
fenyvesek lakója. Így
ha ránézésre nem tudjuk megmondani melyik madarat látjuk,
elég ha a környezetünkben lévő fákat nézzük meg.

Ha nem segít a kúra, a torokfájást
rendszerint száraz köhögés követi. A
gőzölésen, a mézes gyógyteákon kívül régen a következő kanalas orvossággal próbálkoztak.
Torma, hagyma, méz: a nyerő
hármas.
– 1 evőkanál friss reszelt torma,
– 1 evőkanál hagyma,
– 5 teáskanál méz,
– 5 evőkanál víz.
A tormát elkeverjük a mézzel, az
apróra vágott hagymával, majd hozzáadjuk a vizet. Gyorsan felforraljuk, majd hűlni hagyjuk. Naponta ötször együnk belőle egy teáskanálnyit
– ajánlják nagyanyáink. Nem sokkal
rosszabb, mint a gyógyszertári köptető.
Finnyás férfiaknak kitaláltak a
hagymás-mézes-tormánál tűrhetőbb
párosítást: állítólag a meleg, mézes
sör hasonlóan jó eredménnyel alkalmazható. Este melegítsünk fel fél liter sört, keverjünk el benne 4 evőkanál mézet, majd kortyolgatva fogyasszuk. Persze biztosan mindenkinek megvannak a saját, bevált praktikái, receptjei, így a kúra módszere
sokféle lehet. Persze egy náthára egy
jó meleg fürdő, mézes tea, esetleg
forralt bor, és a meleg ágy sokszor a
legjobb gyógyír.
Jobbulást!

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

Adószám: 19816016-1-43

www.poraz.hu

2 éves keverék szuka

7 hetes keverékek
Tel.: 70/567-6534

1 éves keverék szuka

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Január 24-25.:

dr. Gáspár Edit
Tel.: 20/584-1233
1,5 éves keverék szuka
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A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be,
melyhez mellékelni kell az abban
előírt dokumentumokat.
A formanyomtatványok és a lakás
bérbevételével kapcsolatban további
információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Okmány- és
Lakosságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási Irodáján vehetők át.
A lakás alaprajza ugyanitt megtekinthető.

Pályázati hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata
(Gödöllő, Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában Gödöllő város közigazgatási területén
életvitelszerűen lakó és költségelvű
lakbérrel bérbe adott önkormányzati
tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi
joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek
részére

jékoztatóban közzétett összetételű
családok nyújthatnak be pályázatot!
A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

PÁLYÁZATOT HIRDET

A pályázatok benyújtásának feltétele:

Városháza (Gödöllő, Szabadság tér
7.) Vagyongazdálkodási Iroda 232.
számú helyiségében hétfői, vagy
szerdai napokon 8 és 12, valamint
12.30 és 16 óra között 2009. január
28., 16 óráig.

a Gödöllő, Deák F. tér 2. fszt. 2. számú, 47 m2-es, egy + fél szobás, összkomfortos lakás költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.

A pályázatnak maradéktalanul meg
kell felelnie az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A lakás bérbevételére kizárólag a tá-

A pályázatokat a képviselő-testület
gazdasági bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület választja
ki.

Felhívás – Gödöllő Városért-díj
Gödöllő Város képviselő-testülete az 1996. évi 12. számú
önkormányzati rendeletében,
valamint az ezt módosító
21/2003. (VI.19.) számú önkormányzati rendelettel szabályozta a „GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozásának rendjét.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek
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Közérdek

ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő
város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetésben évente legfeljebb két személy
és egy közösség részesíthető”

lyekre, közösségekre vagy szervezetekre,
akit
(akiket) méltónak
tart e kitüntető
cím odaítélésére
2009-ben.

A kitüntetés átadására 2009. március 15-én a városi ünnepségen kerül sor.

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással 2009. február 9-éig
szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási Irodájára eljuttatni.

Tisztelettel kérem, segítse a testület
munkáját, tegyen javaslatot szemé-

Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási
és Ifjúsági Bizottság elnöke

A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület 2008-as beszámolója
Egyesületünk 2006. október 19-én alakult. A múlt évben folytattuk a 2007-ben megkezdett programjainkat és
célkitűzéseink megvalósítását.
2008. április.14.: Cigánybál, neves előadóművészekkel, ötszáz vendég részvételével.
Május 31.: Kistérségi gálaműsor gyermeknappal egybekötve.
Június 19.: 785 család részére osztottunk szét élelmiszersegélyt. A cukor, liszt, tésztafélék, sajt, műzli, levespor, tejpor
mennyisége több mint 20 tonna volt.
November 14.: Magyar nóta estet rendeztünk 15 fős zenekarral, 5 énekessel. A program 350 nézőt vonzott.
December 13. Élelmiszer segélyt osztottunk. 871 család kapott lisztet, tésztát, tejet, kekszet, joghurtot és levesport,
összesen 24 tonnányit.
Egyesületünk fenntart egy 15 fős cigányzenekart, 5 fős tánczenekart és egy 5 fős jazz zenekart.
Zenészeink nagy sikerrel szerepelnek különböző városi rendezvényeken (például Erzsébet királyné szálloda átadás,
sörfesztivál, a királyi kastély rendezvényei).
2009-től adó 1% felajánlást is elfogadhat egyesületünk. Előre is köszönetet mondunk azoknak, akik úgy döntenek,
hogy ezzel minket támogatnak, és segítenek még hatékonyabbá tenni munkánkat.

Adószámunk: 187-14557-1-13
Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület
2100 Gödöllő, Bercsényi M. u. 39.
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A.-alapján PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális munkás munkakör betöltésére
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony, próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz
Ábrahám u. 7.
Hajléktalan ellátás: Nappali melegedő
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Tv rendelkezései az irányadók.
Feladatok:
– Ügyfélfogadás, információnyújtás, tanácsadás, kríziskezelés, dokumentációs munka, egyéni esetkezelés,
csoportok vezetése, klubok szervezése
Elvárások:
– 1/2000 (I.27.) SZCSM rendeletben foglalt felsőfokú
szakirányú végzettség (elsősorban szociális munkás főiskolai végzettség, szociálpedagógus végzettség)
– magyar állampolgárság

– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
Előnyt jelent:
– szociális munkás végzettség
– legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
– jogszabályok naprakész ismerete
– team-munka
– kiváló alkalmazkodó és problémamegoldó képesség
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget igazoló hiteles okmányok, erkölcsi bizonyítvány, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2009. február 9.
Pályázat benyújtásának határideje:
2009. január 30.
Pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 5.
Jelentkezés módja:
Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Intézményvezető
(2100 Gödöllő, Tessedik S. út 4.)
e-mail: forras.segito@vnet.hu, tel: 06-28/513-605
Kérjük pályázatában a szakmai terület és a munkakör megnevezését.

HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata
bérbeadja a Gödöllő Városi
Könyvtár (Dózsa György út 8.)
alatt található 22 db parkolóhelyét.
A bérlet időtartama: egy hónap,
fél év vagy egy év. Az időtartam lejártával a bérlet meghosszabbítható.
A bérleti díj nagysága: a havi bérlet bruttó 18.000 Ft, a féléves bérlet bruttó 102.600 Ft/félév; az éves
bérlet bruttó 194.400 Ft.

Hulladékszállítás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, az intézményeket és a Gödöllő városában
tevékenykedő gazdasági társaságokat, hogy a településen megváltozott a kommunális hulladék elszállítója. A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú
Társaság (továbbiakban VÜSZI) átalakulását követően a hulladékkezelést a VÜSZI-ből kivált Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft végzi.
Telephelye: 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. u. 69., telefonszáma: (28) 418601, (28) 418-603.
A szolgáltatás teljesítése és rendje
nem változott. Minden utcában és a
város minden részén a megszokott időben történik a hulladékok elszállítása.
Tavasztól újraindul a zöldhulladék
elszállítás is, erről az olvasókat időben
értesítjük. A konténer rendeléseket a
fenti telefonszámokon fogadjuk.

A bérleti díjat időszakonként előre kell
fizetni.
A bérleti szerződés
megkötésének feltétele: a szerződéskötést megelőzően
5000 Ft. kaució megfizetése és ennek igazolása.
Felvilágosítás kérhető: Gödöllő
Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Irodáján dr. Sára
Magdolnától (2. emelet 227-es szoba, tel.: 529-147).
A hulladékkezelési díj nem változott, a számlázás és díjfizetés is a
korábban megszokott rend szerint
történik.
A kukába nem férő hulladékok kihelyezésére továbbra is fel lehet használni a korábban megvásárolt
„Városüzemeltetés“ feliratos kék
színű zsákok, ezekből aVÜSZI Dózsa György úti ügyfélszolgálati irodájában és telephelyén a tavalyi áron
lehet vásárolni.
A közületek, gazdasági társaságok
részére az egyedi módosított szerződések – ahol csak maga a szolgáltató megnevezése változik – folyamatosan kerülnek kipostázásra január hónap folyamán, de a szolgáltatás emiatt nem szünetel.
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási
Kft, minden megtesz a „váltás, változás“ zökkenőmentes lebonyolítása
érdekében.
Köles Krisztián ügyvezető

Szűcs Józsefné, a 2. sz. körzet képviselője tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy
FEBRUÁR 1-JÉTŐL AUGUSZTUS 31-IG
(minden hónap első hétfőjén 17-18 óráig )
fogadóóráját a Petőfi tér 8. szám alatt lévő
iskolaépületben (volt Nevelési Tanácsadó),
az igazgatói irodában tartja.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 19-26.: Sanitas, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Január 26-február 2.: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhely: Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Megközelíthető: Gödöllő, Ganz Á. u. 7.
Tel: 28/513-605, 606. Fax: 28/430-423,
e-mail: forras.segito@vnet.hu
Nyitva tartás: hétfő 8 – 18, kedd 8 – 18, szerda 8 – 18
csütörtök 8 – 18, péntek zárva
Gazdasági ügyintézés, pénztár: hétfő, szerda: 9 – 15 óráig
Jogsegélyszolgálat: két hetente hétfőn 15 – 17 óráig,
előjegyzés nem szükséges
Pszichológus: minden szerdán 13 – 18 óráig, előjegyzés szükséges, időpont
a családgondozóktól kérhető
Életmód klub az egészséges életmód iránt érdeklődőknek, mindenki számára
nyitott: havi rendszeres-séggel, pontos időpontról információ kérhető a
családgondozóktól.
Ruhaválogatási lehetőség minden héten kedden 8 – 10 óra között
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Mozaik

Csatlakozzon Ön is a gödöllői TESCO
csapatához!
Az alábbi munkakörbe keresünk kollégát:
• Árufeltöltő (nappalos, illetve éjszakai műszakba
frissáru és szárazáru területre)
• Péktáblás, kemencés, dagasztó
• Hús eladó
Jelentkezni a következőképpen lehet: Személyesen: áruházunk recepcióján, az ott található munkavállalási űrlap kitöltésével.
Levél formájában: önéletrajz beküldésével az alábbi címre:
2100 Gödöllő, Thegze Lajos utca 2.

A belépőjegy ára 12.000 Ft, mellyel egyesületünk non-profit tevékenységét támogatjuk

Az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
étterme és kávéháza várja Önöket!
Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő. Elfogadjuk
üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és
Cheque Déjeuner utalványát!

SZOMBATONKÉNT ÉLŐZENE!
VÁLASSZON ÚJ ÉTLAPUNKRÓL PÉNTEKEN, SZOMBATON ÉS VASÁRNAP
30 % ENGEDMÉNNYEL!

Nyitva tartás:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22.
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu

BEMER 3000 TERÁPIÁS és INFORMÁCIÓS
KÖZPONT GÖDÖLLŐ (Gödöllő, Remsey krt. 7.)
BIO-MED Szakorvosi Magánrendelő
•Vérkeringési és vérellátási zavarok
• Fájdalmas reumatológiai betegségek
• Sportsérülések
• Műtét utáni regeneráció gyorsítása
• Lábszárfekély
• Fülzúgás
• Diabetes szövődményei
• Stresszoldás
Dr. Horváth Ilona Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
BEMER orvostechnikai eszköz tanácsadó. Tel: 30/854-9880
Hamerli Ágnes BEMER tanácsadó. Tel: 20/244-1217
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Sport

Terepsport – Remek 2008-as évet zártak a gödöllőiek

Vívás – Junior tőr ob és vk versenyek

Mountain bike-ban is az élmezőnyben

Volt már jobb is...

Immáron harmadik évét kezdi
a Gödöllői SK terepsport szakosztálya. Az első évben az öszszesítettben a 10. helyen záró
mountain bike kerékpárosok a
2008-as esztendőben egy helyet javítva, a 9. helyen zárták
az országos rangsort. Számos
aranyérmet és dobogós helyet
szereztek több korosztályban
is a magyar kupában, illetve a
bajnokságban. Kocsis Sándorral, a terepsport szakosztály
létrehozójával, vezetőjével beszélgettünk.
– Gondolom, elégedettek az előző
évi teljesítményükkel! Mik az idei
terveik?
– Összességében igen, elégedettek
vagyunk. Kétéves múltra tekintünk
vissza mindössze, így azt kell hogy
mondjam, remek évet zártunk. Lépésről-lépésre valósítjuk meg a terveinket. December óta állandó szakmai
irányítónk van a Cycling Sport Center (CSC) személyében. Az ő vezetésükkel dolgozunk, azon belül is Erdélyi Nándor közvetlen felügyelete
mellett. Ez nagyon fontos volt, és
mondhatni, hogy amikor elkezdtük az

egészet, a fő céljaink egyike volt a
mihamarabbi profi szakmai munka
kialakítása. Kitűzött cél még, hogy lefedjük a teljes korosztályos palettát,
azaz a 10 évesektől egészen a senior
kategóriáig legyenek versenyzőink,
ami az idén meg is valósulhat.

– A váz már kialakult. Milyen
eredménnyel lenne elégedett 2009
végén?
– Szeretnénk Magyar-kupát nyerni
és az országos bajnokságban is az
élen végezni. Egyéniben jó lenne minél több korcsoportban az élmezőnyben végezni! Az idén nem csak mountain bike kategóriában, hanem az országútiban is megmérettetjük magunkat. De elsősorban szeretnénk minden

Futsal – Magyar kupa

Hátrányból kell(ett) felálni
Január 16-án a Magyar kupa
negyeddöntőjének első mérkőzésén lépett pályára a Gödöllői Sport Klub teremlabdarúgó csapata Gyöngyösön. Az
NB II. listavezetője elleni kupameccs első felvonása nem sikerült túl jól a gödöllői csapatnak, ugyanis 7-3-as vereséget
szenvedtek. A GSK-nak így négygólos hátrányból kellett felállnia
és kiharcolnia a továbbjutást a
lapzártánk után, hétfőn lejátszott mérkőzésen.
Jól indult a gyöngyösi mérkőzés Kis
János tanítványainak, ugyanis hat
száz százalékos helyzetet is sikerül
kidolgozni, az más kérdés, hogy ki is
hagyták a fejben egy kicsit tompának
tűnő gödöllői játékosok azokat. És
ahogy ez ilyenkor lenni szokott kisvártatva jött a hazai vezető találat.
Rögtön kettő is. A kontrára berendezkedő gyöngyösi csapat elől jól használta ki a kínálkozó lehetőségeit, míg

hátul a szerencsével sem állt hadilábon. A félidő közepére sikerült ledolgozni a hátrányt (előbb Harnisch
Ákos lőtt bombagólt, majd Takó
Csaba egalizált), de a vezetést nem
sikerült átvenni, ellenben a hazaiak
ismét eredményesek tudtak lenni, így
ők vonulhattak előnnyel a pihenőre.
A második 20 percben ott folytatta a
Gödöllő, ahol az elsőben abbahagyta.
Két gyors bekapott gól, és bár Takó
ismét szépíteni tudott, sehogyan sem
tudtunk közelebb kerülni a vendég-

sportolónknak hosszú távú alternatívát nyújtani az egyesületen belül,
mind a gyerekeknek, mind a nagyobbaknak. Egyfajta tömegesítést, népszerűsítést tervezünk ebben a sportágban.
Természetesen lesznek, akik tehetségüknél, elhivatottságuknál fogva versenyszerűen fogják űzni
a kerékpározást, de azokra
is gondolnunk kell, akik
hobbi szinten akarnak csak
ezzel foglalkozni.
– Hol és mikor lesz az
idei első verseny?
– Április 5-én lesz az
első megmérettetés a
Mátrában XCO (olimpiacross) kategóriában. Szeptemberig versenyzőnként
körülbelül 15 futam lesz,
ami igencsak igénybe fogja venni
sportolóinkat. Ezért is fontos a már
említett profi szakmai munka, hiszen
folyamatosan formában kell tartani a
versenyzőinket, az életkori sajátosságokat is figyelembe véve. Szeretnénk
az idén egy-két külföldi viadalon is
részt venni, de ez még szervezés alatt
van. Reményeink szerint az év végére
ismét sikerül előre lépni majd az országos csapatranglistán.
-lllátókhoz Mit sem ért, hogy lőttünk
négy kapufát és 80 százalékban Berkes Lászlóék birtokolták a labdát,
amikor a helyzetkihasználás pocsék
volt. Ez megosszulta magát és végül
7-3-ra nyerte a Gyöngyös a Magyar kupa legjobb négy közé vívandó
párharcának első mecscsét.
A visszavágót lapzártánk
után kezdték, így amikor
ezen sorokat olvassák,
már kiderült, hogy sikerült-e ledolgozni a hátrányt hazai pályán, vagy
sem.
Futsal Magyar-kupa,
negyeddöntő 1. mérkőzés
Gyöngyös - Gödöllői SK 7-3 (3-2)
Gól: Takó Cs. (2), Harnisch Á.
ÚJ ARCOK A CSAPATBAN
Az új edzővel új játékosok is jöttek
a Gödöllőbe. Balogh Jánost és
Piel Bélát (kapus) a Dupontból,
Dalmadi Istvánt a Fradiból igazolta a csapat. Janár 31-től pedig a jelenleg még Diósgyőrben nagypályán profiskodó Kövesfalvi István
is Bikák mezbe öltözik majd.

Röplabda – Újpesti napok, eddig 100 százalékos mérleggel

Papírforma idényidkezdet
TEVA-GRC, míg a legközelebbi hazai fellépése február
1-jén lesz a csapatnak, amikor
is a Kaposvár gárdáját fogadják Kötél Dóráék.
A már említett oda visszavágós
kupatalálkozókra, amelyen a
legjobb négy közé jutás lesz a
tét, február 17-én Gödöllőn,
majd február 21-én Budapesten kerül sor.

Az elmúlt szombaton, január
17-én hazai pályán fogadta idei
első mérkőzésén a TEVA-Gödöllői RC csapata az UTE-Volley
alakulatát a bajnokság 15. játéknapján. Az idénykezdet az
eredmény szempontjából jól
indult, ugyanis simán nyertek a
lányok, ezzel továbbra is tartják negyedik helyüket a bajnoki tabellán.

-li-

A lila-napok keretében megrendezett
találkozón (két bajnoki után, a kupában is az Újpest lesz az ellenfél) a
Hollósy lányok az utóbbi időben már
megszokott módon, igen nyögvenyelősen kezdték a meccset. Meg is lett
az eredménye, hiszen az első játszmát
megnyerte az UTE. Sikerült rendezni
a sorokat és helyenként szép megoldásokat is bemutatva a mieink megfordították a mérkőzés állását és végül magabiztosan nyerték a derbit.
Hollósy László értékelte a látottakat:
„Nehezen lendültünk játékba, de ez

érthető, hiszen most vagyunk túl a
felkészülésen. Az elveszített első
játszma után összekapták magukat a
lányok és a folytatásban helyenként
bíztató megoldásokat bemutatva simán nyertük a meccset.“

NB I. Liga, 15. forduló
TEVA-GRC – Újpest-Volley
3-1 (-21, 19, 13, 18)
A következő játéknapon, január 30-án
Békéscsabán vendégszerepel majd a

Szabados István sikere
Dolgozik a klubnál egy olyan edző
Szabados István személyében, akiről
kevesebbet hallani, mégis remek
eredményeket ér el, legutóbb például
a női ifiválogatott szövetségi edzőjeként. A vezetőedző csapata kijutott az
áprilisi, rotterdami Európa-bajnokságra, ami országra szóló sikernek
mondható.
A siker megéléséről és a felkészülésről faggatjuk majd következő számunkban az utánpótlás edzőt.

Január 10-11-én Gödöllőn, az
egyetemi
sportcsarnokban
rendezték meg a 20 év alattiak
tőrvívó országos bajnokságát,
amelyre közel 120 versenyző
nevezett.
A gödöllőieknek nem termett sok babér a versenyen. A 16 éves Rimán
Dorottya az 5. helyezést szerezte
meg (edzője: Fekete Gábor), míg
csapatban a fiúknál a GEAC I. 5., a
GEAC II. a 6. lett, míg a lányok szintén a 6. helyen zárták a viadalt.
A budapesti Heraklész Világkupán
Benkó Réka a legjobb 16 között búcsúzott. Az Európa-bajnoki bronzérmes kardozó hölgy 8:5-ös vezetés

után 8:15-re kapott ki ellenfelétől.
Edzője, Bokor Gergő elmondta: „A
nagy betlire egyenlőre még nincs magyarázat.“ A fiúknál Gáll Csaba
(edző: Varga József) szintén a 16-ig
jutott, kiegyensúlyozott és magabiztos vívással verte ellenfeleit, a nyolcért a felnőtt csapatvilágbajnok Szilágyival találta szemben magát és
15:12-re maradt alul. Ennek ellenére
Gáll vívása a közeli jövőt tekintve kecsegtetőnek mondható.
Négy gödöllői kardozó a németországi Künzelsauban vett részt világkupán. Nagy Petra a legjobb 16-ig
(edző: Kurucz Balázs), Gáll Csaba,
Gémesi Bence és Valkai Ferenc a
32-ig jutottak.
-Zsőzső-

Labdarúgás – Teremben edződnek a fiatalok

Gödöllői érmek
Az elmúlt két hétben 9 utánpótlás teremlabdarúgó tornán vettek részt
a Gödöllői SK korosztályos csapatai, amelyeken összesen hat érmet
szereztek. Január 11-én a 2001-es, 2000-es, 1999-es és az 1998-as korosztályok tornáztak hazai környezetben, míg az elmúlt hétvégén a
2001-es, 2000-es, az 1996-os és az 1995-ös csapatok vettek részt Szigetszentmiklóson, Gödöllőn, valamint Gyöngyösön egy-egy tornán.
Január 17-én Szigetszentmiklóson szerepelt a 2001-es és
2000-es csapat. A mérleg: egy
3. és egy 4. hely. Ugyanezen a
napon Gyöngyösön vendégszerepelt az 1996-os korosztály és a 8 csapat részvételével
megrendezett teremtornán a
2. helyezést érte el. Másnap az
I. JOMA-Futsal kupa zárásaként Gödöllőn rendezett a
klub a 13 és 14 éveseknek futsal tornát. A 1996-os „B“
A 2001-es, a 2000-es és az 1998-as gár- csapat a 4. lett, míg az egy évvel
dáink bronzérmet szereztek a 11-ei, ha- idősebbeknél a 95-ös gárda az 5., a beuzai rendezésű 6 csapatos I. JOMA-Fut- gróként szereplő 96-os „A“ csapat
sal kupán, amelyen még az 1999-sok az pedig, büntetők után a 2. helyet sz5., míg a 2000-es II. együttes a 4. helye- erezte meg.
zést érte el.
Eredmények: www.gbulls.hu

Kispályás foci – I. Városi Teremlabdarúgó torna

Elkezdődtek a küzdelmek
Január 17-én útjának indult az I.
Városi Amatőr teremlabdarúgó
torna, amelyet két korcsoportban rendeznek meg. A 40 év alatti, valamint a 40 év fölötti (senior)
kategóriában.
Az előzőre 19 csapat nevezett, akik három 5-ös és egy négycsapatos csoportban küzdenek majd a minél jobb helyezésért, míg a seniorok mezőnyébe 9
csapat adta le a nevezést. Az idősebb
korosztály képviselői voltak a frissebbek és január 17-én már meg is kezdték

a csoportküzdelmeket. Itt január 24-én
lesznek a döntők. A 40 év alattiak mezőnye január 18-án kezdte a csoportküzdelmeket, ami január 25-én ér véget.
A helyosztók január 31-én lesznek.
Senior Kupa
A csoport végeredménye: 1. GSK Old
Boys, 2. BF VILL, 3. Matt-Gas, 4. Kerepes, 5. Iklad.
B csoport végeredménye: 1. Fortuna,2.
Móres, 3. Veresegyház, 4. Isaszeg.
(Az csoportok első két helyezettje a felsőházi, míg a többi csapat az alsóházi
döntőkbe jutott.)

Sakk – Visszafogott idénykezdet

Kettős vereség
Kettős vereséggel kezdték a gödöllői
sakkozók az új évet. Az NB II-es csapat a negyedik Törökbálinttól szenvedett vereséget szoros mérkőzésen, míg
az öt fős megyei csapat a listavezető
Szigetszentmárton ellen maradt pont
nélkül. Az NB II-es csapat a 8., míg a
megyei bajnokságban szereplő gárda a
9. helyen áll jelenleg.
NB II Erkel csoport
GSBE – Törökbálint 5–7
Győzött: Bándy A., Kőszegi L., Ká-

roly T., Döntetlen: Veréb G., Ruttkay
P., Botka J., Veréb B., Vesztett: Nagyajtai G., Reznák A., Sillye K., Tóth M.;
Kozma G.
Pest megye I/a osztály Herczeg Oszkár csoport
GSBE III. – Szigetszentmárton II. 1–4
Döntetlen: Fehér M., Posztobányi P.;
Vesztett: Lenkei R., Veres I., Nagy A.
Pest megye I/a osztály Herczeg
Osz-kár csoport
GSBE II. - Fót II
-vb-

Az idén is lesz Sportbál!
A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is megrendezi február 14-én a
Gödöllői Sport Klub jótékonysági Sportbálját az Alma Mater
étteremben. Belépők ára:3000.-Ft, a támogatói jegy ára: 1000.-Ft!
Belépők ígényelhetők a 06/70-332-2530-as telefonszámon!
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D E  I  C S Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk: péntek

12 óra.

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
* Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Tóth Józsefné (szül. Pintér Erzsébet)
életének 82. évében elhunyt.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
fájdalmunkban
osztoztak
velünk. A gyászoló család.

INGATLAN
* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén de a
központ közelében eladó egy nagyon
hangulatos, sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház, mely
2004-ben részben fel lett újítva. A
házban 2 szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A
telek szépen gondozott, rajta
kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben garázs,
nyári konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak.
Közelben:
Polg.mesteri
Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló
és szociális intézmények. IÁr: 7,5 MFt
Tel: 70/312-5965, 20/928-3938

* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER
BOLT SÜRGŐSEN ELADÓ árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül.
Főútvonal mellett, forgalmas helyen.
Tel: (20) 9716-172
* Üzlethelyiség eladó Gödöllőn, forgalmas helyen tizenöt millióért. Érd:
(20) 436-5929
* Gödöllőn 20 m2-es üzlet főútvonal
mellett reális áron, sürgősen eladó!
Érd: (20) 532-7275
* GARÁZS ELADÓ GÖDÖLLŐ
FÁCÁN SOR 77. 21 m2-es, 3,2 millió.
Tel: (30) 9847-360
* IKERGARÁZS ELADÓ Gödöllőn a
Kossuth Lajos utcában. 2 autó
kényelmesen parkolható, külön villany, vízóra. Tel: (30) 9428-275
* Szt. István téren I. emeleti, erkélyes, jó beosztású felújított lakás
eladó Iár 12,9 MFt bútorozottan 13,5
MFt 20 772-2429
* Kazinczy krt-on 2 szobás , erkélyes 60 nm-es lakás eladó Iár 11 MFt
(20) 772-2429
* Ambrus közben 2 szobás, egyedi
fűtésmérős jó állapotú lakás eladó
Iár 11,9 MFt (20) 772-2429
* Sürgősen eladó kertvárosban 2
szoba+ konyha+étkezős tégla, konvektoros fűtésű ház 700 nm-es
telekkel Iár 16,9 M Ft 20 772-2429
* SZADÁN két utcára nyíló 1115 nmes építési telek eladó Iár 6,7 MFt 207722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT – Gödöllő, Szada,
Veresegyház legnagyobb telekválasztéka ! www.godolloihaz.hu
* Sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó
állapotú 2 és félszobás, erkélyes
lakás! Iár 12,5 MFt 20-772-2429
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* SŰRGŐSEN Eladó Gödöllőn
központban külön bejáratú 60 nm-es
cirkó fűtéses kis rezsijű 2,5 szobás
téglalakás Iár 17,9MFt 20-7722428
* Palotakerten egyedi fűtésmérős,
felújított fürdőszobás 40 nm-es
lakás eladó Iár 8,5 MFt 20 772-2428
* Sürgősen eladó János u.ban,
tégla, konvektoros 45 nm-es másfélszobás jó beosztású lakás kulturált lakótömbben Iár 10,5 MFt
20 772-2429
* BEVEZETŐ ÁR! Új építésű 3
szoba+nappalis családi ház Szadán
már 22,9 MFt-ért
750 nm-es
telekkel.
(20)
772-2429
www.godolloihaz.hu
* Eladó 1 szobás lakás az Erzsébet
Kir. Krt-on Iár: 7.5 M FT (20) 804-2102
* ÁR ALATT SÜRGŐSEN ELADÓ 2
SZOBÁS, ERKÉLYES, teljesen
FELÚJÍTOTT, EGYEDI FŰTÉSMÉRŐS
LAKÁS A PALOTAKERTEN . IÁR 10,9
MFT 20-772-2429
* Eladó új építésű lakás Gödöllőn!
Tégla építésű társasházban 42m2es, 1+1 félszobás lakás cirkófűtéssel. 2009. augusztusi átadással. Iár:
13,6 MFt. U.itt 1 szobás lakás 11,5
MFt 20-772-2428
*
CSAK
A
GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONTNÁL! Eladó új
építésű ikerház Gödöllőn 2 szoba +
nappali, garázs 300 nm telekrésszel.
Kulcsrakész ár 22 MFT 20-804-2102

-Kiadó lakást, házat keresünk Mogyoródon
vagy Kerepesen hosszútávra.
-Szadán 1926 m2 összközműves építési
telek 9.8MFt.
-Gödöllőn 1089 m2 összközműves építési
telek 15.8MFt.
-Új építésű 112m2 nappali+3 szobás
lakóház 309m2 telken 28,8MFt.
-Veresegyházán örökpanorámás 800 m2
összközműves építési telek 16.5MFt.
-Gödöllőn panorámás 2400 m2 sík,
összközműves építési telek 19MFt.
-Épülő 71 m2-es nappali+2 szobás lakás
210m telekkel 21.83MFt.
-Remsey krt-on 2. emeleti erkélyes 61 m2-es
lakás 15.5MFt.
-Szadán 910 m2 telken nappali+4 szobás 154
m2 szerkezetkész családi ház 20.5MFt.
-Újépítésű egyszintes 111 m2 nappali+3 szobás
családi ház Erdőkertesen 23.8MFt.
-Kazinczy krt 2 szobás konvektoros erkélyes
60 nm lakás 11MFt.
-Egyetemi parkerdő közelében 720 m2
telken nappali+3 szobás kitűnő állapotú
családi ház 36.8MFt.
-agyfenyvesben 1284 m2 telken nappali+4
szobás 148 m2 családi ház 42MFt.

* Kör utcában 1+2 félszobás felújított erkélyes lakás eladó. Iár 14,9
MFt 20-8042102
* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4
szoba + nappalis, cirkós pincés
családi ház sürgősen eladó. Iár: 19,9
mFt 20 772-2429

* ÖNERŐ NÉLKÜL, garantált hitelre!
Veresegyház új építésű részén
szocpolképes lakások eladók!
40m2-95m2-ig, már 9,9 MFt-tól! 20
539-1988

* GÖDÖLLŐN felújított 80 nm-es
sorházi lakás garázzsal, tárolóval
csendes részen eladó. Iár 19,6MFt
20-4306474

* Eladó Gödöllőn magasföldszinti
tégla konvektoros 2 szobás lakás
Iár 12,5 MFt 20-804-2102

* Remsey krt-on 2 szobás jó
állapotú lakás eladó, beépített szép
konyhabútorral. Iár 13,8 MFt 20 7722429
*
Gödöllőn az Antalhegyen
összközműves,
aszfaltozott
utcában 486 nm-es (17 m-es
utcafronti
szélességű)
belterületi,
építési
telek.
Víz,
csatorna a telken. Iá: 9,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
*
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ
Szadán 2009. tavaszi kezdéssel.
750 nm-es telken épülő, 100 nm
lakóterű, nappali + 3 szobás, 2
fürdőszobás, kétszintes családi
ház nagy terasszal, fedett gk.
beállóval.
Emelt
szintű
szerkezetkész állapotban 23,5
mFt-os áron. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* Gödöllőn a belvárosban eladó
80 nm alapterületű, 2 szobás
családi ház 320 nm-es telekkel,
melléképülettel. Iá: 17,2 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
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*
Gödöllőn csendes belvárosi
utcában 100 nm alapterületű, jó
állapotban lévő 3 szobás családi ház
600 nm-es telekkel. Iá: 21 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 500 nmes telken, 100 nm alapterületű, 2 +
fél szobás, jó állapotban lévő
családi
ház,
pincével,
melléképülettel, garázzsal. Iá: 22 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a régi fenyvesi részen,
teljesen
felújított
(új
tető,
nyílászárók, burkolatok, új fürdőszoba), 80 nm alapterületű, 2
szobás családi ház 642 nm-es
telekkel.
(Bővítésre
kiadott
érvényes építési engedéllyel.) Iá:
23,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban 61 nmes, 2 szobás, teljesen felújított és
átalakított, erkélyes lakás, pincével, tárolóval. (Új burkolatok, új
beép. konyhabútor). Iá: 16,8 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
*
Gödöllőn az Erzsébet park
közelében, teljesen felújított, 60
nm-es, 2+fél szobás, egyedi
mérőórás, erkélyes lakás, saját
pincével. Új beépített bútorok,
konyhabútor, redőnyök, riasztó, új
elektr. és vízvezetékek. Iá: 14,9
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Szadán 1000 nm-es (20 m-es
utcafronti
szélesség)
összközműves építési telek ALKALMI ÁRON eladó. Iá: 8,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben,
csendes környezetben, 993 nm-es
parkosított telken 1998-ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm
alapterületű, 4 szobás földszintes
polgári családi ház. (pince, garázs,
télikert, öntözőrendszer). Iá: 35
mFt. Tel. 0620/9194-870
*
Gödöllőn a Királytelepen a
századfordulón épült, védettséget
élvező, műemlék jellegű (100 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás)
belül felújított, polgári családi ház.
Iá: 29 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában
57 nm-es, 2 szobás, jó állapotban
lévő
erkélyes
lakás
(új
nyílászárókkal). Iá: 11,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában
20 nm-es garázs eladó. Iá: 2,7 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Gödöllőn központhoz közel, 120
nm lakóterű (nappali+3 szoba), kétszintes sorházi lakóház. Teljesen
felújított (új nyílászárók, új elektr.
vezetékek, új burkolatok, szaniterek). 165 nm-es, örökzöldekkel
beültetett udvar, előkert. Iá: 28 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Aszódon 77 nm alapterületű (2
szoba, konyha-étkező, fürdősz.,
wc, 2 terasz, garázs) ÚJ ÉPÍTÉSŰ,
földszintes ikerház garázzsal, 440
nm-es
saját
telekrésszel.
Szerkezetkész állapotban 14,5
mFt, kulcsrakész állapotban 19,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16
lakásos társasházban új építésű
lakások eladók. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában
örökpanorámás építési telek családi
okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500
m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó.
Érd: (30) 946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a
TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK!
Érd: (30) 946-7702
* Gödöllőn a Diófa utca végén 3320
m2-es zárt kert eladó. Iár: 6 M Ft.
Érd: (20) 951-6685, (20) 911-4980
* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés
dűlőben, Tölgyfa utcában 2200 m2
zártkerti telek eladó. Pince, villany,
víz van. Érd: (28) 410-354
* Gödöllő, Antalhegyi 79/A 135 m2es sorházi téglalakás, 3 szoba, nappali, garázs, kert +40 m2 beépített
tetőtér, cirkófűtés, szép állapotban,
tulajdonostól eladó. Alacsony rezsi!
Ár: 25,9 M Ft. Tel: (30) 645-4273
* Gödöllő városközpontban, azonnal beköltözhető kétszobás, loggiás, 4. emeleti, 57 m2-es, konvektoros lakás, sürgősen eladó. Iár:
11,4 M Ft. Tel: (20) 360-5847
* HARASZTBAN 860 m2 rendezett
telken 85 m2 felújított ingatlan,
alápincézett garázzsal, kisebb
telken álló, nagyobb házra cserélnénk. Érd: (20) 8244-661
* Eladó Gödöllőn az Ambrus közben
2 szobás 55 m2-es magasföldszinti
jó fekvésű lakás szép környezetben,
reális áron. Tel: (20) 351-5974, (28)
423-294
* Kertes házat VENNÉK Gödöllő
ALVÉGEN, vasútállomás, Hajós iskola
közelében,
ill.
ELADNÁM
DOMONYVÖLGYI házamat, BUDAI
lakásomat. Érd: (20) 334-6101
* Gödöllőn, János utcában első
emeleti, 30 m2-es, konvektoros,
téglaépítésű, csendes lakás külön
tárolóval eladó. Ár: 9M Ft. Tel: (30)
9999 618
* Gödöllőn Balassi utcában eladó
egy 200 m2-es családi ház. Ára: 28 M
Ft. Érd: (20) 489-6967

* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720
m2-es belterületi közműves telek
faházzal, 12 m2-es boltíves pincével,
ásott
kúttal,
gyümölcsfákkal,
dísznövényekkel eladó. Érd: (70)
534-7803
* Gödöllőn, eladó Palotakerten 37
m2-es földszinti lakás. iá: 8,4M (30)
545 1690
* János utcai téglaépületben 43 m2es konvektoros lakás szép állapotban eladó. Érd: (70) 343-6098
* Gödöllőn 6 lakásos társasházban,
1. em. 56 m2-es konvektoros lakást
elcserélném gödöllői kertes házra.
Értéke: 15 M, ill. egy különálló
telekkel 18 M. Érd: (20) 472-9601
* 1 szobás, fiatalos, rövid határidőn
belül költözhető, 34 m2-es lakás
Erzsébet királyné körúton eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd: (20) 9138221
* HARASZTBAN, sorházban 120 m2es nagyon jó állapotú ház eladó tulajdonostól, sürgősen. Nappali +3
háló +2 fürdő. Kertkapcsolatos
terasz mindkét oldalon. Ár: 27,8M.
Tel: (30) 241-9391
* Eladó Gödöllőn a központban, a
Tűztorony Házban 35 m2-es, 1
szobás új lakás. Klíma, felszerelt
konyha, riasztó, redőny. Azonnal
költözhető. Érd: (30) 2222-686
* Gödöllőn, János utcában kétszobás, felújított, erkélyes lakás
beépített konyhabútorral a harmadik
emeleten eladó. Iár: 12,4 M Ft (30)
338-2208
* Versegen 120 m2-es, 3 szobás,
nappalis, világos, jó elrendezésű
családi ház eladó. Tel: (30) 638-9592
* Gödöllő központjában 4 em.
házban eladó 54 m2-es, erkélyes,
2004-ben felújított 3. em. konvektoros, parkettás lakás. Iár: 12,9M.
Tel: (20) 9849-672
* Valkón 2400 m2-es 2 utcára nyíló,
megosztható szabályos alakú, sík
építési telek eladó: Víz, villany
telekhatáron, gáz telken belül.
6,000,000 Ft 28-545-065, 30-629-02-12
* Galgahévízen 4 éve épült családi
ház két és félszobás, gázcirkós,
összközműves 720 m2-es telken
eladó.
Tetőtér
beépíthető,
buszmegálló 5 perc. 10,900,000 Ft
30/977-6665
* Dányban horgásztó mellett
téliesített,
luxuskivitelű
faház,
gyönyörűen rendbentartott 793 m2es telken eladó. Beépített konyhabútor, fürdőszoba, elektromos hűtésfűtés. 5,5 M Ft 28/545-065
* Gödöllő-Szada határán újparcellázásban összközműves, 1500 m2
összközműves építési telek 20%
beépíthetőséggel.
Bevásárlás,
buszmegálló
közelben.
8,5MFt
30/667-4812 28/545-065 kód:117/3740
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* Gödöllőn a János utcában ELADÓ
egy 50 nm-es másfél szobás, étkezős,
konvektoros
lakása
második
emeleten. Jó áron: 11,800,000 Ft.
30/667-38-89 kód: 79/5538
* Gödöllőn a Remsey körúton ELADÓ
egy újszerű 61 nm-es nappali + 1
szobás egyedien átalakított, modern,
erkélyes lakás. Irányár: 16,800,000
Ft.30/667-38-89 kód: 79/5479
* Gödöllőn kertvárosban kiadó 3
szobás, konvektoros és cserépkályha fűtéses 100 nm-es gondozott
kertes ház garázzsal! 90,000 Ft/hó
28/545-065
* Blahai részen, összközműves, sík
1439 m2 építési telek, 32 m2-es
téglaházzal, csodaszép fenyvessel
13.9MFt. Tervezze meg festői házát!
30/629-0266, 28/545-065 114/5583
* VERESEGYHÁZÁN 4 szobás vadonatúj ikerházfél, otthonos, 120 m2es lakása eladó. 25 m2-es déli
fekvésű terasz, garázs, saját kert,
cirkófűtés. Azonnal költözhető. Ár:
26,5 M Ft 30/977-6665, 28/545-065
* Kistarcsán, HÉV közelében 966
m2-es építési telek, 20 m utcafronttal. Ikerháznak is ajánlom, beépíthetőség 30%. Gáz, csatorna telken
belül. Ár: 9,5 M Ft 28/545-065
* Szadán főúton, két generációnak
is ajánlott, jó állapotú, 4 szobás.
Azonnal költözhető, tágas, családi
ház eladó. Terméskő pincével, 3
garázzsal. 21,500.000 Ft.30/6674812, 28/545-065 kód:114/3739
* TURÁN 2 generációs sátortetős
vályogból épült, de szerkezetileg
nagyon jó állapotú ház eladó. Víz és
gáz bevezetve, aszfaltút mellett fekszik, vonat, busz közelben. Irányár:
10 millió Ft 30/977-6665
* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es
sorházi stúdiólakás kis kerttel
Eladó. A szoba tágas, galériázott,
alacsony rezsi. Irányár: 8.200.000 Ft.
79/3042 06-30-667-3889
* Gödöllőn a Kazinczy körúton 60
m2-es erkélyes 3. emeleti lakás, két
tágas szobával eladó. Ár: 11,000,000
Ft
30/667-4812
28/545-065
azonosító:79/5040
* Gödöllő központjában 2,5 szobás
téglaépítésű tehermentes öröklakás
egyedi mérésű fűtéssel, riasztórendszerrel,
egyedi
famunkákkal,
beépített konyhabútorral felújított
állapotban eladó. Iár: 14,9 millió Ft.
Érd: (30) 203-4910
* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey
Krt.1,5MFt
Major
Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS!
Liftes házban, gázfűtésű garzonlakások eladók. Hitellel-szoc-pol-kevésönerő
Átadás:
2009.
február.
Ár:11,6M Major Zoltán 06704562100www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ!
Harasztban 73m2-es, egyedi fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás kocsibeállóval, kerttel, ajándék-konyhával,
azonnal
beköltözhetően.
Ár:22,8MFt
Major
Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu
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* KIADÓ LAKÁS fiatalos, 60m2-es,
egyedi mérős, 2 szobás, teraszos,
gardróbos, légkondis, plazma tv-s,
teljesen felszerelt. Ár:80.000Ft/Hó.
Major
Zoltán
06704562100
www.perfektotthon.hu
* LAKÁS KIADÓ a Remsey körúton.
Téglaépítésű,
1.emeleti,
egyedifűtésű, újszerű, világos, teljesen felszerelt, berendezett, nappali+2 szobás.
Ár: 80.000 Ft/Hó. Major Zoltán
06704562100 www.perfektotthon.hu
* KOSSUTH L. UTCÁBAN 4 SZOBÁS
azonnal költözhető, igényesen felújított, 80m2-es, világos, nappali, + 3
szobás, egyszintes, új konyhabútoros, új fürdőszobás, parkettás, erkélyes lakás. Ár:19,5MFt Major Zoltán
70/4562100-www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALUL a Szabadka u-ban!
Téglaépítésű, felújítandó, világos,
50m2-es, 2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti lakás.
Ár:11,95MFt
Major
Zoltán
06704562100 www.perfektotthon.hu
*
Kazinczy
Krt-on!
Világos,
panorámás, 62m2-es, 2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti
lakás. Ár:12,5MFt Major Zoltán
70/4562100-www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALUL a János u-ban! Fiatalos, világos, 59m2-es, 2szobás, erkélyes,
parkettás,
konvektoros,
emeleti lakás. Ár:11,9MFt Major
Zoltán
06704562100www.perfektotthon.hu
* LAKÁS Kossuth u. minőségi
építésű, újszerű, 93m2, háromszobás, cirkófűtéses, teraszos, DKfekvésű, zárt udvaros, saját parkolóval eladó. Ár:27,5MFt Major Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu
* FENYVESBEN 116m2-es nappali,+2 szobás, garázsos, 800m2-es
telken fekvő, azonnal beköltözhető,
mediterrán típusú, újépítésű családi
ház eladó. Irányár:34,5MFt. Major
Zoltán
06704562100www.perfektotthon.hu
* ELADÓ LAKÁS! Kazinczy krt-on
téglaépítésű, 3.emeleti, 60 m2-es, 2
nagyszobás,
teraszos,
azonnal
költözhető lakás. Ár:11MFt. Perfekt
Otthon
Kft
06704562103
www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET
* Hosszútávra KIADÓ vagy ELADÓ
magasföldszinti lakás (egy szoba
összkomfort) felújítva, berendezve.
Azonnal költözhető. (1 havi kaució)
50 ezer +rezsi. Tel: (30) 9446-816
* Palotakerti 2 szobás 1. emeleti
felújított lakás KIADÓ vagy
ELADÓ (egyedi fűtésmérés).
Érd: (30) 9285 272
* Gödöllő Központjában a Kossuth
L.
utcában
bútorozott
lakás
hosszútávra
kiadó!
Azonnal
beköltözhető 55.000 Ft /hó + rezsi +
1 havi kaució. Érd: (30) 6276-133
* Kiadó! Városközpontban új 55 m2es tetőtéri bútorozott lakás egyedi
fűtéssel, klímával. Ár: 70.000 Ft/hó.
Érd: (20) 9424-237
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* Az Erzsébet parknál kastélyra
néző, frissen felújított, 1 szobás,
félig bútorozott lakás hosszútávra
kiadó. Érd: (30) 301 0161
* Azonnal beköltözhető albérlet
kiadó! (Kör utcában, konvektoros,
másfél szobás.) Kéthavi kaució
szükséges! Tel: (30) 346-5408
* Gödöllő központjában 2 szobás 1.
emeleti erkélyes lakás bútorozatlanul hosszútávra kiadó. Érd: (30)
852-6867 az esti órákban.
* Gödöllő központjában, Kazinczy
körúton 3. em, 2 szobás összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás részben bútorozva
kiadó. 2 havi kaució. T: (20) 578-6848
* Kiadó Szadán családi ház egyben
v. házrészenként is 40-100 ezerért.
(30) 9484013
* Gödöllőn Kertvárosban 1 szoba
összkomfortos házrész kiadó. 38
ezer + rezsi és 1 havi kaució. Tel:
(70) 426 1201
* 2 szobás konvektoros családi ház
az egyetemtől 10 percre kiadó: 45
ezer Ft + rezsi + 1 havi kaució. Érd:
16 óra után (70) 381-2807
* Gödöllőn, férfi részére bútorozott
szoba, konyha, zuhanyzó reális áron
kiadó. Kaució nincs. Érd: (30) 363 3849
* Kiadó Gödöllő központjában azonnali költözéssel 50 m2-es, cirkó
fűtéses, új építésű 1. emeleti lakás
liftes házban. Tel: (30) 410 8343, (70)
608 8206
* Erzsébet királyné körúton 1
szobás lakás kiadó. 2009. 01. 15.-től!
Érd: (20) 5221 506
* Fszt. 1,5 szobás egyedi fűtésű
lakás (csak a konyha + előszoba
bútorozva)
hosszútávra
kiadó
Gödöllő központjában. 1 havi kaució. Érd: (30) 9499 234
* Kiadó tulajdonostól jó állapotú, 3.
em. erkélyes 2 szobás lakás csöndes, szép környezetben. 55E + alacsony rezsi + 2 havi kaució.
Téglaépítésű, gázkonvektoros. Tel:
(20) 3311-373
* Gödöllőn, Szabadság úton 2
szobás, erkélyes, egyedi fűtésű
lakás hosszú távra kiadó. 55 E Ft +
rezsi. Tel: (30) 851-5623
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ KIADÓ
GÖDÖLLŐN. 3000 m2 TELEK, NAPPALI, 2 SZOBA, FÜRDŐ, TERASZOK,
PAGODA,
GARÁZS.
80E/hó+rezsi. (28) 415-581, (20)
9361-233
* Paál László közben 2. emeleti, 2
szobás, jó állapotú, teraszos,
összkomfortos, konvektoros lakás
téglaépületben kiadó. 55.000 Ft /hó
+ 2 havi kaució. (70) 213-8499
* Egy
különálló
Teljesen
Albérlet +
942-5487

szoba összkomfortos,
kertes házrész kiadó.
bútorozott, kábeltévés.
rezsi. 45.000 Ft. Tel: (20)

* Gödöllőn az Erzsébet krt. 18.-ban
65 m2-es, 2,5 szobás, téglaépítésű,
gázkonvektoros lakás bérbe adó.
Tel: (30) 645-2558

INGATLANO0K
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZI LAKÁSOK
GÖDÖLLŐN,
VERESEGYHÁZON,
SZADÁN 22 MFT-TÓL!
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*DOMONYVÖLGYBEN,
tóparton,
lovaspark mellett csendes környezetben nappali + 2 szobás, 3 szintes,
garázsos, hangulatos lakóház 792 nmes parkosított telken eladó. Iá: 29 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó. Iá: 16,5 mFt.
*A Máriabesnyő Lakóparkban, új
építésű, 100 nm-es társasházi lakások
22- 28 m Ft-ért eladók.
*Az Isaszegi úton 1500 nm-es, közművesített ipari terület eladó. Iá: 22,5 m Ft.
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) bérlővel együtt is eladó.
Irányár: 17,5 mFt.

*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvektoros lakás (tágas szobák-kal, alacsony
rezsivel) eladó vagy családi házra cserélhető. Iár: 12,5 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*Az Erzsébet királyné körúton 56 nm-es,
frissen felújított, 2 szobás, 3 emeleti
lakás teljes berendezéssel eladó.
Irányár: 15 mFt.
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
(tágas helyiségekkel) 4. emeleti, lakás
eladó. Iá: 10,5 mFt
TELKEK:
*SZADÁN, a Présház utcában 2666 nmes, panorámás építési telek (köz-mű a
telek előtt), eladó. Iá:15,5 mFt.
*SZADÁN, 1115 nm-es, két utcára nyíló,
építési telek (közmű a telek előtt), eladó.
Iá: 7 mFt
* GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562 nm-es,
zártkerti telek (20 nm-es faház, 30 nm-es
házalap, fúrt kút, villany) eladó. Iá: 8,5 mFt.
ALBÉRLET:
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, jó elrendezésű, erkélyes, konvektoros, földszinti lakás min. 1 évre bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges. Bérleti
díj: 65 eFt/hó+ rezsi.
*A Kertvárosban 100 nm-es, 3 szobás,
régi építésű, hangulatos lakóház 1000
nm-es telken bérbeadó. Bérleti díj:
90eFt/hó+ rezsi.
*A Máriabesnyő Lakóparkban, új építésű, 60 és 80 nm-es társasházi lakások
2009. március 1-től hosszútávra bérbeadók, 80 és 100 e. Ft/ hó+ rezsi áron.
*A Máriabesnyő Lakóparkban, új építésű,
nappali + 5 szobás, duplakomfortos
lakás, fedett kocsi beállóval 2009.
február 1-től hosszútávra bérbeadó 150
e. Ft/ hó+ rezsi áron.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Csendes, kertvárosi környezet-ben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es,
nappali + 3 szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Beépített konyhabútor, dupla garázs,
mosókonyha, szauna. Iár: 29,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 1000 nm-es telken,
kellemes utcában, 360 nm-es, 3 szintes, két
generáció számára is alkalmas, garázsos
lakóház üzlethelyiséggel eladó. Iá: 42 mFt.
*A Blahán, 1610 nm-es telken nappali + 3
szobás, amerikai konyhás, 150 nm-es
lakóház 50 nm-es melléképülettel, garázzsal, tárolókkal, ólakkal eladó. Iár: 25,9 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken, 230
nm-es, 4 szobás, ízlésesen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 23 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN 1230 nm-es telken,
140 nm-es, nappali+ 3 szobás,3 szintes,
garázsos, felújított családi ház eladó.
Irányár: 28 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi dombon, 840 nm-es, panorámás telken nappali+ 3 szobás, 2003-ban épült, igényes
családi ház eladó. Irányár: 48,6 mFt.
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* ALBÉRLET KIADÓ GÖDÖLLŐN
45.000 + rezsi. Érd: (70) 3435-231
* Kiadó Gödöllő központjában
45 m2-es 1. emeleti lakás!
Február 1.-től beköltözhető!
Bérleti díj: 55.000 Ft + 1 havi
kaució, ami részletekben is
megoldható. (70) 338-3639

2009. január 21.

* Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen 4
lakásos társasházban, nappali + 2
szobás, 120 nm alapterületű, színvonalas
kialakítású
lakások
KIADÓk. Tel.: 06-28/411-086
* Gödöllőn üzemelő étterembe
gyakorlattal rendelkező szakácsot
keresünk. Tel.: 30/913-8769.

* 1 SZOBÁS ÖSSZKOMFORTOS
KIS LAKÁS GÖDÖLLŐ CENTRUMBAN KIADÓ DIÁKOKNAK.
Tel: (28) 414-424
* Gödöllőn a szökőkútnál másfél
szobás, bútorozott, háztartási
gépekkel felszerelt lakás kiadó
ingyenes kábeltévével. 50 ezer
Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd:
20/225-3066
*
Főbérlő
nélküli
albérlet
Gödöllő központjában hosszú
távra, olcsón kiadó. Tel: (20)
939-0797, (20) 556-2653
* Kiadó családi ház 50 ezer +
alacsony rezsi, 2 havi kaució
szükséges. 84 m2, 3 szoba +
medence! Gödöllő, Fenyves. Érd:
(70) 340-5347

*
Gödöllőn
városközpontban,
Remsey Jenő körúton (a Fibernet
mellett) 86 m2-es üzlethelyiség
ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: (70) 295
6693
* Isaszegen 70 m2-es lakás ELADÓ
vagy KIADÓ irodának, üzletnek.
(Egyéb tevékenységre is alkalmas.)
Érd: (30) 4948-518
* Kiadó tetőtéri 60 m2-es
panorámás lakás berendezve, garázzsal a Hegy utcában igényeseknek
hosszútávra. 2 havi kaució. + 40 m2es iroda, üzlet is. Érd: (30) 9486151

* János utcában 4. em. 2 szobás,
konvektoros, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó! Alacsony
rezsi! 53.000 Ft/hó + rezsi. 2
havi kaució szükséges. Tel: (70)
517-1370
* Gödöllő központjában albérlet
kiadó. 35 ezer + rezsiért. Érd:
(20) 959-3553
* Szadán albérlet kiadó új
építésű házban két szoba konyha, fürdő külön bejárattal,
kábeltévével,
bútorozatlanul,
kocsibeállóval 60 E Ft +rezsi.
Tel: (70) 364-7992
* LAKÁS ÉS GARÁZS KIADÓ a
Kossuth Lajos utcában. Érd: (28)
419-336

* A Gödöllői Waldorf Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe (2100. Gödöllő,
Tessedik S.u.4.) pedagógus kollegákat
keresünk az alábbi munkakörök
betöltésére: 1./ 1. osztályos osztálytanító a 2009/2010-es tanévre.
Feltételek: megfelelő állami és Waldorf pedagógusi diploma megléte. 2./
Gimnáziumi ének-zene szakos tanár.
Feltételek: megfelelő egyetemi szakirányú végzettség. 3./ Gimnáziumi
fizika szakos tanár. Feltételek:
megfelelő
egyetemi
szakirányú
végzettség. Munkavégzés helye, címe:
Gödöllői Waldorf Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Cím: 2100 Gödöllő,
Tessedik S.u.4. Munkakezdés: azonnali belépés. Jelentkezés: Fényképes,
szakmai önéletrajz, diploma másolat.
Telefonszám: 28-419-052, 20-339-85-87,
e-mail: iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu.
Kapcsolattartó: Szalai Imre tel.:. 06-20339-8558 13:00 óra után.

* Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon keres munkájára igényes
kozmetikust és masszőrt. Érd: az
üzletben: R&R Haj és Test (Szt. Imre
u. 10.) vagy (20) 330-4266
* Önt is utol érte a válság-hatás,
elküldték munkahelyéről, szeretne
kilátástalanak tűnő helyzetéből
szabadulni, és szívesen dolgozna
szakmájában? Várjuk első sorban
szakmunkások jelentkezését az
alábbi elérhetőségen: Humánia Kft.
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. A ép.
Alagsor
1.,
2.
iroda,
www.humaniakft.hu, (70) 370-1007

* Árkus 2000 Kft. irodaszer
kereskedés felvételre keres áru
beszerzésre, kiszállításra, anyagmozgatásra gyakorlattal rendelkező
munkatársat teljes munkaidőben.
Jelentkezni:
Gödöllő
Átrium
üzletház, arkus@arkus.hu, 16 után
(30) 996 4891

* Irodavezetői - felnőttképzési
felelős munkakörbe munkatársat
keresünk azonnali kezdéssel.
Feltételek Excel és Word magabiztos felhasználói ismerete, min.
középfokú végzettség, angol
nyelvtudás. Kihívásokat kedvelő,
agilis munkatársakat várunk!
Munkahely:
ILI
Nemzetközi
Nyelvek Intézete Kft., 2100
Gödöllő,
Kőrösfői
u.
2.
Jelentkezés: e-mailen: info@ili.hu
címre beküldendő: szakmai önéletrajz, előző munkáltató(k)tól referencia, képesítések, diplomák
másolatának csatolása, motivációs levél kíséretében. Juttatások:
versenyképes fizetés, ingyenes
nyelvtanulás, melegétel utalvány,
fizetésen felüli juttatások.

* Mechanikai és elektronikai műszerészeket keresünk gödöllői munkahelyre. Hosszú távú munka, jó kereset. Érd: 06 (1) 3232093, (70)
3606586, (70) 7737424

* Középkorú hölgy egész napos
háztartási
munkát
vagy
betegápolást vállal bentlakással
(lakrész
szükséges).
Leinformálható. Tel: (30) 8747 565

* Tavasszal nyíló Szépség és
egészség centrumba fodrászt,
kozmetikust, manikűröst, pedikűröst, masszőrt, reflexológust,
kozmetológus-bőrgyógyászt keresünk. Tel: 30/950-81-58

* Svájci érdekeltségű cég jó kereseti lehetőséggel sikerorientált
munkatársakat keres. Ingyenes szakmai tréningek. 150.000 Ft. Tel: (30)
2992 770

* Nemzetközi pénzintézet gödöllői
igazgatóságára közép, ill. felsőfokú
végzettségű
kollégákat
keresünk. Érd. Vargáné. (30) 5158128

*
Részmunkaidőben
keresek
takarítónőt és futárt. Jogosítvány és
saját gépkocsi előnyt jelent. Jelentkezés: 06 20 433 2780

* Nemzetközi cég gödöllői irodaházba munkatársakat keres irodai
munkavégzésre. 150 E Ft/hó. Érd:
(70) 250 6539

* GÖDÖLLŐI PIZZÉRIA GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ KONYHALÁNYT KERES. ÉRD: (20) 338-7225

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA
céljára a belvárosban 75 m2-es
földszinti nappali + 2 szobás
egyedi fűtésű lakás 85.000 Ft +
rezsi + kaucióért kiadó decembertől. Tel: (30) 9617-621
* Bútorozott albérlet a Szt.
János utcában kiadó. (64 m2-es,
2 szobás, gázfűtéses, erkélyes.)
Tel: 30/566-5868

* Melegkonyhás étterem gyakorlott SZAKÁCSOT keres. Tel: (20)
2076 370

KIADÓ

* 135 m2-es megosztható helyiség
kiadó Gödöllő kertvárosi részén vállalkozás céljára. Családi ház földszinti része. Teljes közmű, ipari áram.
Bérraktározást vállalunk. Tel: (20)
968 4454
* Gödöllőn Kossuth L. utcában
sarkon lévő 23 m2-es üzlethelyiség
KIADÓ. Tel: (30) 272-8158
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
50 vagy 100 m2-es üzlet januártól
kiadó. Tel: (30) 9617-621

ÁLLÁS

* Diákmunka saját szakmában!
Farmgazdálkodás
beindításához
mezőgazdasági egyetemi / főiskolai
hallgatókat keresünk. Érd: (20) 5713561
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* Segédmunkát vállalok, hétköznap
4-5 órát, hétvégeken egész nap,
szgk. és utánfutó van (a mindenes).
Érd: (20) 486-2747

* Gödöllői Pékség éjszakai műszakra hozzáértő dolgozót alkalmazna.
Lehet hölgy vagy nyugdíjas is. Érd:
(20) 436-5929

* Tanácsadó cég értékesítésben jártas munkatársakat keres. Kellemes
munkakörülményeket és folyamatos
képzést biztosítunk. Tel: (20) 2411377, (20) 438-4178

* 51 éves, érettségivel, TB-ügyintézői,
kereskedő-vállalkozói,
vendéglátó-vállalkozói vizsgával rendelkező nő sürgősen munkahelyet
keres Gödöllőn. Gyakorló nagymamaként gyermek felügyeletet is vállalnék, akár saját otthonomban is.
(20) 9514-949

*
Gyógynövénybolti
eladót
keresünk. Jelentkezési feltétel:
kereskedelmi +érettségi vagy gyógyszertári asszisztensi végzettség.
Fényképes
önéletrajzát
2101
Gödöllő, PF 538 címre, „egészség”
jeligével várjuk.
* Diagnosztikai iparban 12 éves múltra visszatekintő cég munkatársat
keres IRODA VEZETŐI pozíció
betöltésére
gödöllői
bázissal.
Feladatkör: - logisztikai feladatok
intézése - vevőkkel való kapcsolattartás - irodai feladatok elvégzése áruforgalom bonyolítása - kongresszus szervezés - pénzügyi
tevékenység. Ajánlani tudunk: versenyképes
fizetés
-fiatal,
dinamikus összeszokott csapat fejlődési lehetőség. Elvárásaink: minimum középfokú végzettség - felsőfokú végzettség, előny - angol alapfokú nyelvtudás - B kategóriás gépjárművezetői engedély - Számítógépes
ismeretek (Word, Excel) Fényképpel
ellátott önéletrajzát kérjük, küldje a
következő címre: Kurovszky Péter,
BioMarker Kft. 2100 Gödöllő Szőlő
utca 27.-29. Tel: 06 28/419 986 vagy a
kurovszky@biomarker.hu
e-mail
címre.
* TRINK-DUÓ Kft. ital-nagykereskedelmi
tevékenység
végzéséhez budapesti közlekedési
gyakorlattal rendelkező, lehetőleg
Gödöllőn lakó üzletkötő munkatársat keres, 30-35 éves rendezett hátterű megnyerő hölgy személyében!
B
kategóriás
jogosítvány,
számítógép ismeret szükséges!
Gyakorlat előny lehet! Jelentkezés
Laukó Józsefnél a (30) 950-8943
telefonon
* GALVANIC SPA arcápoló készülék
forgalmazásához keresek munkatársakat. Érd: (30) 645-7347

* Gyakorlattal, jogosítvánnyal rendelkező 40-es hölgy gyermekfelügyeletet, idős betegek gondozását,
takarítást, sofőr-szolgálatot vállal
hétköznap 8-16-ig. (Referencia van!)
(30)2174285
* Gyermekfelügyeletet, takarítást,
vasalást vállalok. Tel: (20) 4455-745
* Gyermekszerető, gyakorló nagymama délelőtti gyermekfelügyeletet
vállal. Tel: (30) 974-6356
*
FODRÁSZT,
KOZMETIKUST,
MANIKŰR-PEDIKŰRÖST
KERESÜNK „VÁLLALKOZÓIVAL”
GÖDÖLLŐI
„EXKLUZÍV
SZÉPSÉGSZALONUNKBA”
–
fogyasztás,
alakformálás,
testkezelés, masszázs, infra szauna,
szolárium mellé. A vendégkör adott.
Érd: (30) 676-4335
* Nemzetközi háttérrel rendelkező,
pénzügyi területen működő társasságunk értékesítő kollégákat
keres gödöllői irodájába, kezdő
támogatással. Jelentkezés szakmai
önéletrajzzal
az
emese.nagy@groupama.hu e-mail
címen.
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* FODRÁSZT, KOZMETIKUST KERESEK gödöllői fodrászüzletbe azonnali kezdéssel. Gyesre távozó
fodrász kolléganő vendégkörét átadná! Érd: (20) 238-4114, (28) 410-872
* FODRÁSZT KERESEK vállalkozói
igazolvánnyal. Tel: (30) 372-4056

*
Professzionális
kozmetikai
kezelés.
Fiatalosabb
kinézet
elérhető áron. Tel: (30) 645-7347
* Megbízható, referenciával rendelkező hölgy családi házak
takarítását vállalná. Tel: (20)
273-9641

*
Gödöllői
szépségszalonba
fodrászt, manikűrös műkörmöst
keresek. Uitt eladó 2 m×80 cm ikeás
asztal 25.000, és egy Zanussi
gázfőzőlap. Érd: (30) 989 3652

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

AMIKOR AZ ÉTEL
SZOLGÁL
A borestre készülvén nem az ételekhez kerestünk borokat, hanem Dúzsi Tamás borait
kóstolgatva próbáltuk kitalálni, ez vagy az a
bor, milyen étellel tud kibontakozni. A sikeres párosítás meg tudja sokszorozni az
élményt ahhoz képest, ha külön-külön
fogyasztjuk az ételt, italt. Olyan ez, mint a jó
kapcsolat. Ami az egyikből hiányzik, a másik
lendületesen pótolja. Az avokádó testességét
a rozé csengő-bongó frissessége, a kacsamájat könnyedén oldja a kadarka fűszeressége.
Nem véletlen, hogy a bor kapcsán az emberi
kapcsolatok bonyolultsága eszembe jutott. A
bor élőlény. Van fiatalsága, érett, s öregkora.
Tud tüzes lenni, bársonyosan gömbölyű mint egy női váll - fűszeres, összetett, könnyed, kacér. S miközben iszogatom, lehet
sovánka, telt vagy testes, mikor melyikhez
van hangulatom, mégsem csalom meg
közben az egyiket a másikkal … Szinte nincs

olyan emberi jelző, amelyet a borra ne
használnának.
A régi perzsa költő Omar Khajjam is partnerként írt sok verset a borról. Egyik kedvencem:
Bölcs tobzódás szökött szívembe; lásd:
Új asszony hoz házamba új varázst;
A vén, meddő Észt elhagyom, hogy a
Szőllő lányával kössek újra nászt.
A Pentaton nem hagyott sok választást.
Meghatározó egyéniség, az étel csak kiszolgálja uralkodását.
Kóstolgatás közben váratlanul az ételsorba
kívánkozott a strucc. Eddig nem volt az
étlapon, de kiváló tulajdonságai miatt
bevezetjük. Koleszterin és zsírmentes vörös
hús, sokféleképpen készíthető, különleges
hús. Pazarul egymásra találtak az Ó vörössel,
ezzel a könnyen fogyasztható cuvée-vel. A
szekszárdi borok fűszeressége ismert, de
hogy a chilis csokoládé is talált párt magának… meglepett, hogy édességhez jól tud
esni egy testes nagy vörösbor, ami
önmagában is rejt csokoládés ízanyagokat.
Élmény lesz ez a vacsora, ha már a
felkészülés is ennyi örömmel járt…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
(x)
06/28-430-434, 06/20-454-27-68

* ÁLLÁST KERES: irodavezetői, külés belkereskedelmi ügyintézői
gyakorlattal rendelkező hölgy.
Iskolai végzettség szakmai gyakorlat: marketing- és reklámmenedzser,
külkereskedelmi
ügyintéző
és
titkárnő. Egyéb ismeretek: angol
kereskedelmi szaknyelv, Word,
Excel, Internet, jogosítvány. Tel: (20)
928-1631,
vagy
e-mail:
nagy.brigitta15@yahoo.com

SZOLGÁLTATÁS

*
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST,
BURKOLÁST,
LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSÁT,
kisebb munkákat is VÁLLALUNK.
Tel: (70) 338-3639.
* Bojlertisztítást, javítást, kisebb villany, illetve vízvezeték szerelési
munkákat vállalok. Hétvégén is
hívható tel: (20) 504-1814
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése,
javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
(20) 5231-094
* MŰKÖRÖM AKCIÓ! Minden fajta
3500 Ft. Szt. János u. 44. Csíkos
ABC-vel szemben. Tel: (20) 264-6021.
Mindenkit sok szeretettel várok

* Szövegszerkesztést, gépelést,
diplomamunkák,
házidolgozatok
gépírását vállalom rövid határidővel!
Tel.:: 30/851-8763.
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit
becsomagoljuk. Tel: (30) 9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel: (28) 407-122.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI
MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: (20)
411-7473 Köszönjük bizalmát!
* Ápolást, gondozást vállalunk
otthonában
és
személyre
szabott betegszállítást. Érd: (30)
436-1023, (28) 417-183, segitokez.nagyaniko@gmail.com.
* Villanyszerelés 0-24 óráig. Családi
és víkendházak villanyszerelése.
Hibaelhárítás. ELMŰ által regisztrált! Tel: (20) 9352-138
* Gödöllő belterületén szállítás 2000
Ft-tól. KÖLTÖZTETÉS, csomagolás.
Költöztetéshez dobozok olcsón
eladók! Tel: (30) 645-3448
* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS
TRÉNING (Body Coach) Tel: (70)
414-1629
* LAKATOS MUNKÁK. Érd: 06 (20)
9138-221
* PARKETTÁS vállal hagyományos
és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* Óvónői végzettséggel állandó, és
alkalmi gyermekfelügyeletet vállalok. Tel: (30) 368-9829

* Mosogatógép, mosógép, vill.
bojler, vill. tűzhely, kerámialapos
tűzhely, szárítógép stb. javítása
Gödöllőn és környékén! Hívjon bizalommal! Tel:(20) 886-2397
* Gyógypedikűr: bőrkeményedés,
tyúkszem, szemölcs, vastag benőtt
gombás köröm szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. 25 év szakmai háttér. Tel: (20) 532-7275
Bárándi József

OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA
- ELŐBEIRATKOZÁS FEBRUÁR 4IG. AKI EDDIG LEKÖTI A KÍVÁNT
TANFOLYAMOT, ANNAK 20%
KEDVEZMÉNYT ADUNK A TANFOLYAM ÁRÁBÓL (23 200 Ft /
TANFOLYAM). ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS
SPANYOL
CSOPORTOS
ÉS
EGYÉNI
NYELVÓRÁK.
ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK.
RÉSZLETEKÉRT
KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU
* Német nyelvtanítást vállalok
valamint korrepetálást más tárgyakból is általános iskolásoknak gödöllői lakásomon. Aktív
pedagógus. Tel: (20) 385 8925
* TAI CHI oktatás Gödöllőn!
Kezdőknek és haladóknak,
folyamatos
bekapcsolódási
lehetőséggel, felső korhatár
nélkül. Érd: (20) 544-8021
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* MATEMATIKA korrepetálást
vállal
középiskolásoknak
középiskolai tanár. Tel: (30)
620-1230, (28) 423-217
* Fiatal diplomás tanárnő
angol nyelvoktatást vállal, bármilyen szinten, beszédcentrikusan. Tel: 06 (30) 653 7808
* BESZÉDKÖZPONTÚ ANGOL
NYELVOK TATÁS SZEMÉLYRE
SZABOTTAN,
barátságos
környezetben,
diplomás
angoltanárral, délelőtti órákban. Tel: (20) 333-2426
* Kineziológiai mini-tanfolyam.
„Számos utak”. Gödöllőn 2009.
01.
31-én.
Kineziológia
eszközei I-II. 2009. 07. 01-05-ig
Jelentkezés: Barna Krisztina
(20) 323-1856, www.egyensuly
kerdese.extra.hu
* Gyermekének nehézségei
vannak az angol nyelv tanulásában? Korrepetálást vállalok! Tel: (28) 611-566 (4 óra
után)
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn
és Vácon február 18.-tól júniusi
nyelvvizsgával. Részletfizetési
lehetőség van. Tel: 30/2739479, 30/504-1222
* Külföldi munkavállaláshoz
célirányosan ANGOL, NÉMET,
francia és spanyol nyelvtanfolyamok indulnak az I.L.I.
Nyelviskolában! Egyéb kurzusaink: nyelvvizsga-felkészítő és
beszédgyakorló tanfolyamok
anyanyelvi
tanárokkal
is,
játékos tanfolyamok ovisoknak
és
iskolásoknak.
Kedvezményes óradíjak! Tel:
(28) 511-366, (20) 556-2653,
cím: Gödöllő, Kőrösfői u.2.
Felnőttképz. nyt. szám: 130295-04
* ANGOL KORREPETÁLÁST
VÁLLALOK délutáni órákban,
hétvégén is. Érd: (70) 590-3118

ADÁS~VÉTEL
* Könyveket, könyvtárakat,
exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: 28/412-230
* Remsey Jenő 60×90-es „Virág
csendélet” alkotása eladó. Érd:
(70) 620-4706
* Élelmiszer üzleti fém polcrendszer eladó. 11 fm 2 m-es,
6 fm 1,6 m-es. Polcszintek variálhatóak. Tel: (20) 968-4454
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* Tüzifa és gázkonvektorok
eladók. Tel: (20) 9611-688
* Eladó Haydekker dróthullámzógép + anyaggal, kis
oxigén gáz teljes felszereléssel, körfűrész 220 V-os, 3 db 50
l-es 2 db 25 l-es üveg ballon.
Tel: (30) 410-1079
*
C-40
gázcirkó
tartalék
alkatrészekkel eladó. Érd: (20)
470-1545
* Nagyméretű kerek franciaágy,
3 személyes kinyitható kanapé
+ 2 fotel (zöld) eladó. Tel: (70)
213-8499
* 2+1 személyes használt, jó
állapotú kinyitható kanapé
eladó! Iár: 35.000 Ft. Érd: (20)
912-4699

EGYÉB
* 49 éves magas sportos alkatú
fiatalos diplomás férfi, 40-50 év
közötti csinos, jó alakú, ápolt,
karcsú
vonzó
hölgy
ismeretségét keresi tartós
kapcsolatra. Tel: (70) 508-8727
* Hajdúszoboszlói üdülés a
Jázmin apartmanban félpanziós
ellátással szobakategóriától
függően 16.800 Ft-tól egy
hét/fő. Tel: (20) 4640-631
* Szeretne az idén új kerítést,
tavalyi áron? Ahhoz, hogy ez
teljesüljön, február végéig rendelje
meg.
Referenciák
megtekinthetők
Gödöllőn,
Mogyoródon. (30) 743-9263
* Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME
zárszalagos
mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác, selyemfű és vegyes méz 1060
Ft/kg + üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel:(28) 417-913
* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ.
Idared, piros, zöld 80-150
Ft/kg. Gödöllő területére 60
kg-tól ingyen házhoz szállítás.
Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28)
411-298,
(20)
4359-650.
Hévízgyörk, Fürst S. u. 8. Tel:
(28) 436-280

Több éves tapasztalat alapján kijelenthetjük, hogy az az utas jár a legjobban, aki
előre megtervezi nyári utazását. Mivel
Magyarország kicsi piac, így sokszor az
óriásinak tűnő kínálat mellett sem biztos,
hogy ha csak májusban kezdünk a nyaraláson gondolkodni, akkor azt kapjuk és annyiért, mint amit szeretnénk. Január és
február viszont az utazási piacon évek óta
az előfoglalási kedvezményekről szól, ez
idén sincs másképp ! Most annyiban változott a helyzet, hogy az utazásszervezők –
félve a reánk váró gazdasági nehézségektől- csökkentett kapacitást terveznek,
kevesebb szálláshelyet, repülő-járatot kötnek le, illetve autóbuszt indítanak.
Szintén érdemes odafigyelni a kedvezmény
valódi mértékére. Előfordul ugyanis, hogy
a jónak hangzó 15-20%-os kedvezmény
csupán reklámfogás, mert ugyanazt a szolgáltatáscsomagot egy másik utazásszervező kínálatában kedvezmény nélkül is
olcsóbban lehet lefoglalni. Ezért érdemes
utazásköz-vetítő irodát igénybe venni az
utazások intézéséhez, mivel itt többletköltség nélkül segítenek a megfelelő ajánlat
kiválasztásában.
Keressék időben a jobbnál jobb kedvezményes utazásokat, például a február 25ig érvényes első gyermek ingyen, vagy a
Neckermann születésnapi ráadás akcióját,
amivel akár 30%-os kedvezményt is
elérhetnek, de csak abban az esetben ha
utazásukat február 15-ig lefoglalják!
Nyereményjátékkal legközelebb februárban
jelentkezünk. Előző játékunk nyertese:
Berzékiné Kovács Ildikó. Gratulálunk! (GT)
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Beküldési határidő: január 28.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Varga Istvánné, Szent János u. 24. ; Dobi
Magdolna, Erzsébet királyné krt. 10.

Recept
Húsos burgonyagombóc

HOZZÁVALÓK:
50 dkg darálthús, 1 fej nagy hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1
paradicsom, 1 paprika, só, bors, pirospaprika, őrölt kömény, 2
dl tejföl, 1 csokor petrezselyem, 50 dkg krumpli megfőzve, áttörve, 15-20 dkg liszt (a krumplitól függ), 1 tojás.
ELKÉSZÍTÉS:
A húsból pörköltet főzünk. Az apróra vágott hagymát és fokhagymát kevés olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a paradicsomot
és a pirospaprikát, végül pedig a húst. Kevés vizet öntünk alá,
hogy ne égjen le, és készre főzzük. Ha elkészült, egy szűrőkanálba tesszük, és egy kanál segítségével a lehető legtöbb
szaftot kipréseljük belőle. A szaftot tejföllel dúsítjuk, majd
friss petrezselyemmel megszórjuk. A gombóchoz a főtt krumplit áttörjük, hozzáadjuk a tojást, a sót és a szükséges mennyiségű lisztet, majd meglisztezett nyújtódeszkán kinyújtjuk 4-5
mm vastagra. Kb. 8x8 cm nagyságú négyzetekre vágjuk, a
közepére 1-1 ek húst teszünk, majd gombócokat formázunk
belőle. Lobogó, sós vízben kifőzzük. A gombócot nem szabad
leöblíteni. A szafttal meglocsolva tálaljuk.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Lőrinczi Bálint, Kossuth L.
u. 50. ; Dudás Tünde, Palotakert 6/a.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Szarka Ferencné, Alkotmány u. 20. ; Molnár
Lászlóné, Iskola u. 6.

