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Testvérvárosunk Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Megbeszélés

Aláírták a megállapodást

Az elmúlt években kialakult partnerség elmélyítése céljából találkoztak
január 26-án, hétfőn a Városházán az
önkormányzat, a Gödöllői Innovációs
és Logisztikai Park (GILP), a Gödöllői Királyi Kastély Kht., az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete
(FVM–MGI) és a Szent István Egyetem (SZIE) vezetői. Megbeszélésükön tájékoztatták egymást rövid- és
középtávú fejlesztési elképzeléseikről, az ezek megvalósítása során megnyíló együttműködési lehetőségekről,

Ünnepélyes keretek között írta alá a testvérvárosi kapcsolatról szóló megállapodást Gémesi György és Ondrej Prenosil Brandýs nad Labem–Stará Boleslav polgármestere.
Az együttműködés hosszas előkészítést követően a Cseh
Köztársaság nagykövetségének közreműködésével született meg, az ünnepélyes aktusra a Brandýs nad Labem–
Stará Boleslavban található császári és királyi palota patinás falai között került sor.
A két település történelmi múltjában
több közös szál is található, így például mindkettő szerkezete két település egybeolvadásával alakult ki, s
mindegyikük múltjában jelentős szerepet játszottak a Habsburg uralkodóház tagjai. E mellett Máriabesnyőhöz hasonlóan Brandýs nad Labem–
Stará Boleslavot is Mária-kegyhelyként, jelentős búcsújáró helyként
tartják számon. Mind a turisztikában, mind a sportban találhatók közös szálak, s mindkét város színes
kulturális élettel büszkélkedhet.
Ezek a közös pontok jelentős szerepet játszottak abban, hogy a két település között létrejöjjön az együttműködés, melynek célja a gazdasági,
kulturális, oktatási, sport valamint a
civil kapcsolatok fejlesztése.
Mint azt a megállapodás leszögezi, a két város a jövőben a kulturális
és művészeti csereakciók támoga-

tására, többszintű oktatási és
tudományos együttműködésre
törekszik, s nagy hangsúlyt helyez a Mária-kegyhelyekhez
kapcsolódó vallási turizmus
elősegítésére.
Az aláírási ünnepségen a két
város vezetői mellett részt vettek Brandýs nad Labem–Stará
Boleslav képviselő-testületének tagjai, valamint Lukács
László, Csehország budapesti
nagykövetségének első titkára Brandýs nad Labem vára
– aki jelentős munkát vállalt az
együttműködés létrehozásában – és
Az aláírást követő tárgyalásokon a
Kiss Károly, a prágai magyar nagy- két város vezetői mind a rövid, mind
követség tanácsosa. A hivatalos sze- a hosszú távú együttműködési lehemélyek mellett nagyszámú civil ér- tőségeket áttekintették. Ennek során
deklődő is megjelent az eseményen, már most körvonalazódott több köa Csehoszágban élő magyarok, vala- zös, elsősorban kulturális program.
mint a vegyes családokban élők is Többek között az a történelmi játék,
nagy érdeklődést tanúsítottak a meg- amit hagyományosan április végén
rendeznek meg Brandýs nad Laállapodást iránt.

Kézfogás versenyben

bem–Stará Boleslavban Audiencia
néven, s ami az egykori királyi időket idézi fel. Szintén említést érdemel a májusban itt megrendezendő
gyermekkórusok találkozója, az augusztus 15-ei Mária-búcsú, valamint
Szent Vencel ünnepe, amire az idén
XVI. Benedek pápa is ellátogat.

a finanszírozás forrásairól. Megnyilatkozásaik szerint is szükség van a
folyamatos információcserére, melynek eredménye kölcsönös előnyöket
ígérő közös projektek kidolgozásában
is megnyilvánulhat, amit aligha lehet
túlértékelni napjaink recessziós gazdasági környezetében.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Új, korszerűbb vonatok, műholdas rendszer

Fejlesztések a MÁV-nál
Több jó hírrel is szolgált a MÁV
a vonattal közlekedőknek az
elmúlt héten, s a szerencsések
már meg is ismerhették az új
FLIRT vonatokat, amiket a tervek szerint márciustól műholdas figyelőrendszer követ majd
nyomon, amit az utasok az interneten is nyomon követhetnek. A jó hírek közé tartozik az
is, hogy cáfolták azt a nagymértékű áremelést, ami a napokban a sajtóban látott napvilágot.
A MÁV már évek óta dolgozik azon
az informatikai fejlesztésen, ami öszszesen 2,5 milliárd forintos beruházással március végére készülhet el, s a
tesztelések után szeptemberre lesz
kész. A Vonatinfót így az utasok csak
a második félévben ismerhetik meg,
hiszen az ehhez szükséges informatikai megoldások kialakítása eltarthat
még egy ideig.
A rendszer lényege, hogy a mozdonyokat és a motorvonatokat felszerelik egy úgynevezett mozdonyfedélzeti berendezéssel, amely – többek
között – műholdon keresztül folyamatosan figyeli a szerelvények mozgását, és az adatokat továbbítja a központba. Ezeket az információkat az
utasok interneten keresztül érhetik
majd el, így bár késések lesznek, azok
mértékére előre lehet következtetni.
Nem kell azonban sokat várni az új
FLIRT motorvonatokra. Folyamatosan érkeznek ugyanis az új szerelvények Magyarországra, az eredetileg

tervezettnél átlagosan két hónappal
korábban. A flotta utolsó darabjai várhatóan 2010 februárjában kerülnek
forgalomba, így 2010-ben már összesen 60 ilyen motorvonat szolgálja
majd az utasok kényelmét.
A néhány éve üzembe állított új
szerelvényeket, amik szintén sokkal
korszerűbbek voltak mint a munkanapokon futó társaik, már néhány

hete elkezdték lecserélni. Az új és
korszerű villamos-motorvonatok beszerzése annak a modernizációs programnak a része, amelyet a MÁV az
elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése, a szolgáltatási színvonal emelése és az elővárosi vonalakon közlekedő vonatok menetidejének csökkentése érdekében indított el.
Az újabb Flirt motorvonatok megérkezésével az elkövetkezendő idő-

ben több vasútvonalon is javulnak a
személyszállítás minőségi feltételei.
Az első járműveket a Budapest–Székesfehérvár, valamint a Budapest–Pusztaszabolcs vonalon állítja
forgalomba a MÁV-START Zrt. 2009
májusától a Budapest–Gödöllő–Hatvan vasútvonalon is igénybe vehetik
az utasok a korszerű motorvonatokat.
A folyamatosan beérkező vonatok
forgalomba-állásával a MÁV-START
Zrt. fokozatosan cseréli le az eddigi
korszerűsített,
valamint a hagyományos
elővárosi,
úgynevezett
Bhv ingaszerelvényeit.
A MÁV által rendelt,
négy kocsiból
álló
FLIRT motorvonat
összesen
211 ülő- és
164 állóhellyel rendelkezik. A jármű
két oldalán elhelyezett hat-hat ajtó
biztosítja a kényelmes le- és felszállást. A kocsik padlószintje alá szerelt,
kitolható lépcső az alacsony peronszintű vasútállomásokon is megkönynyíti a fel- és leszállást.
A motorvonatok az új feladatkörben messzemenően beváltak, hiszen
akár 10 percnél nagyobb késés beho-

zására is képesek. Ez az ütemes menetrend tartása szempontjából hatalmas előny, erre hazánkban jelenleg
egyetlen más típusú motorvonat sem
képes.
A FLIRT vonat a gyorsulás mellett
fékezési technikájában is jelentős
eredményekkel rendelkezik: 120
km/h-ról üzemi fékkel fékezve is képes úgy megállni, hogy közben nem
használja a légféket, vagyis a felhalmozott mozgási energiát villamos energiává alakítva, szinte teljes egészében visszatermeli azt a felsővezetékbe. Az energiafelhasználás terén ez
olyan jelentős, hogy ugyanakkora

szállítási teljesítmény létrehozása
mellett egy V43-as mozdonnyal továbbított vonathoz képest napi 100
ezer Ft megtakarítás érhető el a Flirt
révén. Vészhelyzet esetén azonban
még ennél is nagyobb fékerő áll rendelkezésre. Konkrét példán bemutatva ez azt jelenti, hogy ugyanolyan
sebességről fékezve más motorvonat
még közel 90 km/h-val halad akkor,
amikor a FLIRT már megállt! – tudhatjuk meg a MÁV ZRt. közleményéből.
A vonat belseje is korszerűbb, mint
a korábbi szerelvényeké. Jól áttekinthető, tágas és teljes hosszában akadálymentesen átjárható, légkondicionálóval, hangos utastájékoztatással és
videokamerás felügyelettel. E mellett
nem elhanyagolható, hogy az utastérben is sokkal kisebb a menetzaj mint
korábban azt megszokták az utasok.
Megdöbbentő, több mint 10 százalékos MÁV tarifaemelésekről szóló hírek jelentek meg a sajtóban az
elmúlt héten. Heinczinger István
vezérigazgató ezzel kapcsolatosan
kijelentette, hogy legfeljebb inflációkövető tarifanövekedésre tesznek javaslatot, ami az idei makrogazdasági folyamatok alapján körülbelül 3-4 százaléknak felel meg.
Ezt még jóvá kell hagynia a közlekedési miniszternek.
Az áremelés bevezetésének időpontja márciusban vagy áprilisban
lehetséges.

Hulladékszállítási díjat akarnak szedni

Csalók akarják kihasználni a változást
Mint arról a múlt heti számunkban részletesen is olvashattak, január elseje óta a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a hulladékszállítást és kezelést városunkban. A VÜSZI-ből kivált kftnek nem csak a hulladékgyűjtés, hanem annak kezelése, a kommunális hulladék ártalmatlanítása, a zöldhulladék hasznosítása és a gyepmesteri tevékenység ellátása is a feladatai közé tartozik.
Mint azt Köles Krisztián, a kft.
vezetője lapunknak elmondta, a szállítás továbbra is a
megszokott rend szerint történik, s nem változik a díj
sem. Ennek ellenére többen
is jó lehetőséget látnak abban, hogy a változást kihasználva pénzt csaljanak ki a lakosságból. Ismeretlenek ugyanis azzal járják a várost, hogy az
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új cég nevében a hulladékszállítási díjat szedik be, s a
szállítással kapcsolatos egyeztetések kapcsán megpróbálnak bejutni a lakásokba is.
Ezzel kapcsolatosan Köles
Krisztián lapunknak elmondta: a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. sem díjbeszedést nem folytat, sem a szállítással kapcsolatosan nem

folytat egyeztetést. Amennyiben változás állna be a szállításban, és a lakosság tájékoztatása szükségessé válik,
azt írásban fogják megtenni.
Ezért kérik, hogy amennyiben
bárki, erre való hivatkozással
kér pénzt, vagy szeretne a lakásba bejutni, értesítsék a
rendőrséget.
-bj-

Még nem tudni, lesz-e sztrájk

Folytatódnak az egyeztetések
Szerdán folytatódnak a megbeszélések a BKV menedzsmentje és a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ)
között, s talán van esély arra,
hogy ne kerüljön sor sztrájkra.
A hétfői egyeztetésen a szakszervezet ötpontos javaslatcsomagot nyújtott át a cégvezetésnek, amelyben többek
között a HÉV kiszervezésének
leállítását kéri a BKV vezetőségétől a cégnél működő tizenegy – elsősorban kötöttpályás
– szakszervezet.

kedvezőbb piaci feltételek létrejöttével az üzemigazgatósági modellről
könnyebb lenne az átállás a holding
rendszerre.
A szakszervezetek a nyomásgyakorlás elkerülése érdekében azt is kérik, hogy a munkáltató rendezze a létszámkeret feltöltését, amelyre még a
májusi megállapodáson ígéretet tett.
Az érdekképviseletek akkor úgy vélték, hogy néhány – például műszaki –
területen létszámhiány tapasztalható
a BKV-nál.
A BKV menedzsmentjének küldött
levélben a szakszervezetek azt is kérik a munkáltatótól és a fővárosi ön-

Gulyás Attila, a VTDSZSZ elnökhelyettese a sajtónak elmondta, véleményük szerint a HÉV kiszervezése
előkészítetlen: nincsenek hatástanulmányok, a koncepció hatásai jelenleg
nem mérhetőek fel és hiányzik az a 30
milliárd forint is, amellyel az állam
beszállna egy, a BKV-val közösen létrehozandó közlekedési cégbe. A szakszervezetek szerint a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) vezetése
nem tudja, hány embert foglalkoztatnak a HÉV-nél, ráadásul, becslések
szerint legalább 150 millió forintba
kerülne a helyiérdekű vasút kiválása a
BKV-ból.
Ezért azt javasolják, hogy a BKV
Zrt. menedzsmentje a cég holdinggá
történő átalakítását átmenetileg vegye
le napirendjéről és dolgozzon ki az
érintett szakszervezetek bevonásával
más alternatívát, mint például az önálló üzemigazgatóságok létrehozását,
amire azért volna szükség, mert véleményük szerint, későbbi időpontban,

kormányzattól, hogy dolgozzanak ki
március 1-jéig egy olyan közép- és
hosszú távú finanszírozási programot,
amely igazolhatóan és kétséget kizáróan alkalmas a BKV Zrt. folyamatos, veszteségmentes működtetésére.
Amennyiben a BKV vezetése elfogadja a javaslatokat, akkor a szakszervezetek hajlandóak eltekinteni a
sztrájktól. A menedzsment szerdáig
tanulmányozza az érdekképviseletek
levelében foglaltakat – tette hozzá
Gulyás Attila.
A BKV Zrt. hétfőn nyilatkozatot
adott ki, amelyben január 27-én délig
ígért választ a szakszervezetek követeléseire. Ebben kitértek arra, hogy
bár a tárgyalásokra a törvényben előírt minimálisan hét nap eredmény nélkül zárult, a BKV Zrt. menedzsmentje továbbra is mindent megtesz annak
érdekében, hogy a sztrájk elkerülhető
legyen.
-in-

Továbbra is folytatódnak a javítások

Tavasziasra fordult az idő
A hirtelen enyhüléssel nagy mennyiségű eső zúdult ránk a múlt
héten. Az újonnan kialakított csapadékvíz-elvezető árkok azonban jól vizsgáztak, sehonnan nem jeleztek problémát a lakók.
Gondok azonban adódtak amiatt, hogy a hirtelen jött tavaszias
időben felengedett a talaj, és a még nem burkolt utakon jelentősen megnehezítette a közlekedést. Ez a legnagyobb gondot a
Boróka utcában jelentette, ahol útstabilizálást kellett végezni.
Az utak állapotát a VÜSZI folyamatosan figyelemmel kíséri, és ahol szükséges, ott a javításokat elvégzik. Mint megtudtuk, eddig nem érkezett lakossági
bejelentés az úthibákról a 410-988-as telefonszámra, de az útellenőrök folyamatosan járják a várost, és ahol indokoltnak tartják, ott kijavítják a sérült
útburkolatot.
A Dózsa György út, a Szabadság út, a Köztársaságút, az Isaszegi út és a Hegy
utca tévétoronyhoz vezető szakasza azonban nem a város kezelésében van,
így ezeken az utakon a javításról, valamint a hó eltakarításról és a csúszásmentesítésről a Magyar Közút Kht-nek kell gondoskodni.
Aki ezeken a szakaszokon a rossz útminőség miatt szenved balesetet, annak
a kátyú okozta kárigényt a Magyar Közút Kht. illetékes megyei igazgatóságán lehet bejelenteni, ahol nyilvántartásba veszik a káreseményt, amennyiben az út hibájából adódott a baj. Ezt személyesen vagy e-mailen egy nyomtatvány kitöltésével tehetik meg az érintettek.
A káreset bejelentése után az üzemmérnökség megvizsgálja az ügyet, és jogosságának megállapításakor a Magyar Közút Kht. biztosítási partnere veszi át
az ügyintézést. Az úthibákat a 06/40-188-866-os számon lehet bejelenteni.
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Testvérvárosunk Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Aláírták a megállapodást
az aranyból készült Máriát, a gyermek Jézussal ábrázoló domborművet,
aminek megtalálásának története
rendkívül hasonló a máriabesnyői
kegyszoboréhoz.
A két város vezetői a tanácskozások végeztével megállapodtak abban,
hogy a rövidtávú elképzeléseket mi-

Az aláírást követően
Gémesi
György és Krassay László új testvérvárosunk sportéletének vezetőivel
találkozott, majd történelmi, kulturális, építészeti és egyházi értékeivel ismerkedtek meg. Megtekintették többek között a Mária-palládiumot, azt

nél hamarabb konkretizálják, s ezek
megvalósításában nagy hangsúlyt helyeznek a civil szférával való együttműködésre.
*
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav a Laba folyó két partján fekszik, a

középső Polabi-régió termékeny alföldjén, 20 km-re északra a fővárosi,
prágai agglomerációtól. Ezt az eredetileg két önálló várost, amely a történelmi hagyományoknak köszönhetően Csehország legfontosabb városai
közé tartozik, 1960-ban egy közigazgatási egységgé szervezték.
A Cseh Köztársaság leghosszabb
nevű városa manapság 15 ezres lakossággal rendelkezik, és a régió közigazgatási központja. Prágához közeli
kedvező fekvése révén új lakóteleppel, valamint új könnyűipari üzemekkel és nemzetközi kereskedelmi láncokkal fokozatosan növekszik.
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav természeti körülményei rendkívül
kedvezőek a kerékpárturizmus és a
sport számára. A város közelében
lombos erdők, tavak találhatóak,
amelyek nyári pihenőhelyként szolgálnak. Sok a sportlétesítmény, ezek
mindenekelőtt az atlétika, a tenisz, a
labdarúgás és a golf kedvelői számára
nyújtanak lehetőséget a mozgásra. A
város a vízi sportok központja és itt
van az országos bajnokok vívóklubja
is.
A város színvonalas oktatásának
köszönhetően is ismert: az itteni J.S.
Machar Gimnáziumot 1913-ban alapították, akkor Károly Ferenc József
főherceg neve alatt, mellette pedig további középiskolák találhatóak, valamint a Pedagógiai Karnak, a prágai
Károly Egyetem fiókjának a székhelye. Tekintélyes sikert arat az Álta-

Kézfogás versenyben

Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély Kht. igazgatója Rudolf-,
a Gizella- és az Erzsébet-szárnyra valamint a Kastélypark 5200 négyzetméterének XIX. századi rekonstrukciójára kiterjedő 1,5 milliárd forintos
európai uniós támogatást elnyert kiemelt projektet ismertette. Ez lesz a

ből legalább 500 millió forintot meg
kell az idén takarítani. A fejlesztési
eszközök közül az ingatlangazdálkodásban, a célorientált beruházásokban, a városon belüli és kívüli partnerekkel való együttműködésben, a
nemzetközi és az európai uniós kapcsolatokban rejlő lehetőségek kiak-

(folytatás az 1. oldalról)

A most létrejött megállapodás új
lehetőségeket teremt mindkét település számára, így többek között bekapcsolódhatnak a Visegrádi Négyek által kiírt pályázatokba is, amiknek célja a négy ország közötti kapcsolatfejlesztés.

Gémesi György és Ondrej Prenosil

Megbeszélés
(folytatás az 1. oldalról)

Mészáros László, a GILP igazgatója elmondta, hogy az ipari park a
tudásintenzív vállalkozások számára
ígér korszerű működési feltételeket.
Mivel jelentős keresletet tapasztaltak
kis- és közepes vállalkozások részéről, már 2009 első félévében 29 darab, egy-háromezer négyzetméter
nagyságú telket alakítanak ki. Emellett központi szolgáltatóház megvalósítását is elkezdik, amihez pályázati
támogatást nyertek. Elbírálás alatt áll
a gyártócsarnokok létesítésére beadott pályázatuk. A GILP az önkormányzattal közösen szeretné megoldani a park területén a csapadékvízelvezetést, és igyekszik kialakítani tömegközlekedési kapcsolatát.
Fenyvesi László, az FVM–MGI
főigazgatója – aki egyben a SZIE professzora is – kiemelte: más országokban dollármilliárdokat fizetnének azért, hogy a kedvező adottságok olyan
mértékben találkozzanak, mint az
Gödöllőre jellemző. A megbeszélésen
képviselt intézmények, társaságok
egymástól járótávolságra találhatók –
csak éppen gyalog- és kerékpárutak
nem vezetnek egymáshoz. Értékeiket,
adottságaikat, vonzerőiket érdemes
integrálni, összehangoltan hasznosítani a közös tananyagfejlesztéstől a
termálvíz hasznosításig számos üzletileg is ígéretes területen.
Solti László rektor, a kilenckarúvá
bővült egyetemről elmondta, több
mint 440 minősített oktatójával a minőségi képzést tűzte zászlójára, s ez
egyben az életben maradás feltétele
is, hiszen mindenki előtt nyilvánvaló:
a mainál kevesebb felsőoktatási intézmény állhat helyt a hallgatókért és
forrásokért folyó egyre élesebb versenyben. Hozzátette: a SZIE-nek
nemcsak tudományos, hanem kulturális és művészeti területeken is önálló, markáns arculatot kell öltenie, s
ebben nélkülözhetetlen segítséget adhat számára Gödöllő, a város gazdasága és társadalma.

Épül a Damjanich iskola

kastélyfelújítás negyedik szakasza, de
ennek révén is még csak az alapterület 36 százaléka tétetik rendbe. A hamarosan kezdődő munka révén bővülnek a kastély múzeumi terei és a
múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is lesz helyük.
A találkozót kezdeményező Gémesi György polgármester a településfejlesztés tényeinek összegzése után
annak szemléletéről, majd a fejlesztési eszközökről szólt, végül az elfogadott, nem egy esetben már megvalósítás alatt álló önkormányzati projekteket ismertette. Amint arról már
lapunkban is írtunk, az önkormányzat
gondolkodásmódját az értékvédelem,
a város- és a gazdaságfejlesztés szempontjai határozzák meg.
Az iparfejlesztésben a kis- és közepes vállalkozói szféra növekvő szerepvállalásával lehet számolni. A kereskedelem bővítésében a város térségi központ szerepe miatt a multinacionális vállalkozások is látnak lehetőséget. A turizmus a térséggel
együttműködve erősödhet. Mindeközben az önkormányzat a munkahelyek megőrzését, a humán erőforrás továbbképzését, a helyi bevételek
megtartását és fokozását, a városüzemeltetés költségeinek csökkentését
tartja szem előtt. Gémesi György kiemelte: a város működési költségei-

názását említette a polgármester. Az
utóbbival kapcsolatban elmondta, jó
esély van arra, hogy az Európai Parlament mellett működő Régiók Bizottsága, melynek munkájában ő is részt
vesz, májusban Gödöllőn tartson szemináriumot az önkormányzati érdekérvényesítés európai tapasztalatairól.
A város projektjeit is ismertette
Gémesi György. Köztük az út- és járdaépítéseket, a Táncsics úti sportpálya beruházást, a Damjanich iskola
félidőhöz közelgő bővítését továbbá
az állami támogatást elnyert óvodaépítést és további, lapunkban már közölt fejlesztéseket. Az önkormányzat
a magántőke számára is igyekszik
feltárni a befektetési lehetőségeket és
szorgalmazza azok kiaknázását.
A találkozó zárásaként a polgármester az eszmecserék folytatását javasolta, azzal a meggyőződéssel,
hogy az egyre romló pénzügyi feltételek közepette – mely körülmények egyaránt nehezítik a dolgát a
gazdaság intézményi és vállalati szereplőinek – csakis előre meneküléssel, jól átgondolt takarékosságot eredményező, költségeket csökkentő beruházásokkal lehet segíteni. Azt a lehetőséget is felvetette, hogy az egyik
alkalommal a város vezető nemzetközi cégeinek képviselőivel találkozlt
zanak.

lános Művészeti Iskola és zeneegyüttese, a gyermek Kamarazenekar, a
Kantiléna Kar valamint a Fuvolakar.
A város zenei hagyományának megőrzéséhez hozzájárul a vokális KrisKros kvintett és a Bojan énekkar,
amelynek hagyománya 130 éves
múltra tekint vissza.
A kulturális és társasági élet központja a brandsi palota, ahol egész
évben kamarazene hangversenyek,
fesztiválok zajlanak, s ez ad helyet
annak a tavaszi történelmi ünnepségnek is, aminek középpontjában a
Károly császárnál való audiencia áll,
s ami számos külföldi látogatót is
vonz. A kulturális élet évenkénti kivételes rendezvényei közé tartozik a
Nemzeti Szent Václav Zarándoklata
Stará Boleslavba, aminek csúcspontja
a zarándoklati mise, amelyet zarándokok ezrei jelenlétében és a cseh televízió közvetlen adásával a bíboros,
prágai püspök celebrál. Ez a rendez-

vény a szeptember 28-ára eső állami
ünnep — a Cseh Államiság Napjának
— fő eseménye.
(b.j.)

Bővülő dunaszerdahelyi kapcsolatok

Közös pályázatok
A testvérvárosi kapcsolatok
keretében valósulhat meg az a
torna, amelyet a Gödöllői Sport
Club és a Csallóközi Olimpiai
Club nyújt be egy európai uniós pályázaton. Többek között
erről is tárgyat az a küldöttség,
ami a múlt héten látogatott
Dunaszerdahelyre dr. Gémesi
György polgármester vezetésével.
A találkozón a két város vezetése
megbeszéléseket folytatott a települések közötti kapcsolatok jövőjéről, s
áttekintették, milyen közös projektekre, uniós pályázatokon történő részvételre nyílik lehetőség a közeljövőben. Ez utóbbi területen valósulhat
meg például az a labdarúgótorna,
amit az 1998 és 2000 között születetteknek rendezne a két sportklub, hat,
Gödöllőn és térségben működő, valamint hat dunaszerdahelyi és környéki
csapat részvételével.
A két városban 3-3 mérkőzést játszanának le, s a tervek szerint a Gödöllőn zajló találkozókat kulturális
programokkal egészítenék ki, ahol a
térségi művészeti csoportok kapnának lehetőséget a bemutatkozásra.
A dunaszerdahelyi városháza

A lehetőségek jelentősen bővülnek
a Visegrádi Négyek által kiírt pályázatokkal is, amik a négy ország közötti kapcsolatfejlesztést tűzték ki célul. Amennyiben az ide beadott pályázat eredményes lesz, úgy lehetőség
nyílik arra, hogy a Zywiecz, Dunaszerdahely, Brandýs nad Labem–
Stará Boleslav és Gödöllő közös kulturális fesztivált rendezzen. Erre a tervek szerint már ősszel, a gödöllői sörfesztiválhoz kapcsolódóan sor kerülhet – tudtuk meg Fábián Zsolt önkormányzati szaktanácsadótól.
(ny.f.)
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Kosáry Domokosra emlékeztek az egyetemen

Nem kell kidobni, vissza lehet váltani

Tudományos műhellyé tette a könyvtárat Kevesebb hulladék
A múlt század ötvenes éveiben összefonódott Kosáry Domokos
(1990-1996-ig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke) és az akkori Agrártudományi Egyetem sorsa. A 2007-ben elhunyt történész mellőztetésének időszakában, 1952. október 3-tól 1957
őszéig, letartóztatásáig dolgozott az egyetem könyvtárában, kezdetben önálló könyvtárosként, később önálló tudományos kutatóként, végül igazgatóként. Rá emlékezve, munkásságát példaként tekintve vette fel a Gödöllői Tudományos Könyvtár a Szent
István Egyetem Szenátusának döntésével a Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár nevet. Ebből az alkalomból tartottak ünnepséget január 22-én az egyetemi aulában.
A már fiatalon elismert történész a Munkaközösséget s megindította a ma
Bevezetés a magyar történelem forrásai- is élő Agrártörténeti Szemle című foba és irodalmába című nagy bibliográfi- lyóiratot, majd elkészítette az 1956
ai munkáján dolgozott, amikor 1950. őszére javasolt Agrártörténeti Konfedecember 31-én megfosztották kated- rencia tervezetét.
rájától. Utána a Történettudományi 1956-ban a forradalom napjaiban
Intézet alkalmazta tiszteletdíjas ku- összehívott egyetemi összdolgozói értatóként, majd 1952. augusztus 15-éig tekezleten felszó-lalt a forradalom
tisztaságának megőrzése érdekében.
Arra figyelmeztetett, hogy senki ne
kísérelje meg egyéni sérelmét megtorolni, továbbá, hogy
fel kell lépni a szovjet
emlékművek
rongálása, meggyalázása ellen, mert
ezt egyetlen nagyha-talom sem tűri
el ölbe tett keaz Országos Könyvtári Központnál – zekkel.
hozzá hasonló sorsra jutott tudósokKosáry Domokost 1957 nokal együtt – működött a hazai könyv- vemberében letartóztatták és eltárügy megszervezése és korszerűsí- ítélték.
tése érdekében. Az Agrártudományi
A névadó ünnepi ülésen részt
Egyetemmel ekkor került kapcsolat- vett Kosáry Judit professzor,
ba, majd az OKK megszűnése után, Kosáry Domokos lánya. A
az egyetem alkalmazta alakulóban lé- résztvevőket Koósné Török
vő Központi Könyvtárában, írta egy- Erzsébet könyvtárigazgató kökori munkatársa, Walleshausen Gyula szöntötte, majd Solti László
könyvtáros, történész a névadó ün- rektor adott tájékoztatást a
nepségre megjelentetett tanulmányá- Szent István Egyetem jelenéről.
ban.
Ezt követően Pálinkás József,
Kosáry Domokos rövid idő alatt az MTA elnöke és Walleshausen Gyufelvirágoztatta és tudományos mű- la könyvtá-ros, történész méltatása
hellyé tette a könyvtárat. A különböző hangzott el a tudósról. A névadás
intézményekben működő történé- jelképeként az MTA elnöke és a SZIE
szekből az egyetem hatékony támoga- rektora felavatta Kosáry Domokos –
tásával megszervezte az Agrártörténeti Zsivkov Anita terve alapján készült –

emléktábláját a könyvtár főbejárata
melletti falon, majd a résztvevők
megtekintették a Kosáry Domokosra
emlékező kiállí-tást.
A gödöllői egyetemi könyvtár 1945ben, az önálló Magyar Agrártudományi Egyetemmel egy időben kezdte
meg működését. Állományát a Magyar Kir. József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Szakosztályának könyvtári
gyűjteménye alapozta meg, amely a
Mezőgazdaságtudományi Kar vidéki
osztályai könyvtárainak beolvasztásával gyarapodott. Többszöri átszervezés után az egységes gyűjtemény kialakítása, újrakatalogizálása csak
1962-ben fejeződött be ekkorra az
egyetem könyvtára az ország legnagyobb mezőgazdasági szakkönyvtárává fejlődött.
A könyvtár teljes állománya jelenleg 376 ezer tétel, amelyből a könyvek
száma 304 ezer, a folyóiratköteteké 72
ezer. A könyvtári állományon belül a
kéziratok száma 17 ezer egység. A legújabb hazai és külföldi szakirodalom
mellett a több száz kötetből álló régi, ritka könyvek, nyomtatványok gyűjteménye muzeális értékű. Legrégebbi könyvük Hieronymus Bock 1556-ban,
Strassburgban kiadott Kreuter Buch
című műve, de sok más értékes kiadvány is megtalálható itt a 1718. század-

Rendőrségi hírek

nek, hiszen egyik szolgáltató sem
küld ki embereket a díjak összeszedésére, levélben, csekken kérik a
számlák kiegyenlítését. Fontos, hogy
ilyen esetben szóljanak a rendőrségnek
vagy a szomszédnak, kérjenek segítséget, és semmiképp se engedjék be az
idegent a lakásukba. Idős emberek ne
nyissanak ajtót ismeretlen embereknek,
hiszen őket még könnyebben megtévesztik kitalált történeteikkel.

Balesetek és csalások
Két férfi verekedett össze január 21én a kora esti órákban Gödöllőn, az
autóbusz-pályaudvaron. A helyszínen
tartózkodott egy szolgálaton kívüli
rendőr, aki a verekedőket szétválasztotta, majd igazoltatta. Mivel a két
férfi szóváltása, majd verekedése
közterületen történt, és az ott várakozó utasokban megbotránkozást keltett, ezért őket a Gödöllői Rendőrkapitányságon előállították, majd garázdaság miatt gyanúsítottként kihallgatták.
***
Január 24-én Gödöllőn történt egy
anyagi káros közlekedési baleset,
amely a járművezető figyelmetlensége miatt következett be. Egy ismeretlen személy által vezetett szürke színű Opel Astra típusú személygépkocsi Gödöllőn, Egyetem tér parkolójából akart bekapcsolódni a forgalomba, amikor nem adott elsőbbséget a
neki jobbról balra közlekedő Fiat
Puntonak. Az ütközést követően az
ismeretlen férfi az autóból kiszállt és
közölte a vétlen jármű vezetőjével,
hogy nem ad betétlapot, majd visszaült az autójába és adatai hátrahagyása
nélkül távozott a baleset helyszínéről.
A baleset során személyi sérülés nem
történt.
***
Anyagi káros közlekedési baleset
történt január 25-én a reggeli órákban. Egy budapesti férfi teherautóval
közlekedett a 3-as főúton Budapest

irányába, amikor feltehetően a helytelenül megválasztott sebesség miatt
megcsúszott, és az útmenti árokban
felborult. A baleset során nem történt
személyi sérülés.
***
Kisebb értékre elkövetett csalás
miatt indult eljárás az ellen a budapesti férfi ellen, akit január 24-én állítottak elő a rendőrök Csömör egyik
áruházában.
A férfi egy alacsonyabb értékű
edénykészletes dobozt nyitott ki tapétavágó késsel, majd egy értékesebb
edénykészletet pakolt a kiürített dobozba. A kicserélt tartalmú dobozzal a
kasszánál fizetett, és megkísérelt távozni az üzletből, de az áruház biztonsági őrei visszatartották. Az okozott kár 33 ezer 500 forint volt, ami a
helyszínen megtérült.
***
Az elmúlt héten olyan bejelentés
érkezett a Gödöllői Rendőrkapitányság ügyeletére, mely szerint egy kerékpárral közlekedő férfi szemétdíjat
és egyéb közüzemi díjakat szed be
Gödöllő területén – elmondása szerint
cégek megbízásából.
Kérjük a lakosságot, hogy ilyen
ürüggyel érkező csalóknak ne higgye-

A hét kérdése
– Ön esett-e már csalók áldozatául?

Országszerte 37 üzletében vezeti be a Tesco azt a rendszert,
melyben öt használt PET palackért 5 forintot, 5 alumínium
dobozért 10 Ft-ot fizet levásárolható blokk formájában.
Ezek közé az üzletek közé tartozik a gödöllői áruház is.
A jól hasznosítható hulladékok visszaváltásának lehetősége, illetve újrafeldolgozásuk hatalmas mennyiségű
nem lebomló szeméttől kíméli meg a
környezetet.
A szolgáltatás ezen felül nem csupán
a szelektív gyűjtésre ösztönzi a vásárlókat, hanem anyagilag is jól járnak
azok, akik visszaviszik az érintett hulladékot, az üvegvisszaváltóban leadott vagy az automatába bedobott
italcsomagolás után járó összeget
ugyanis levásárolhatják az áruházban.
A hipermarket a hulladékot az üvegvisszaváltóban szelektálja, bálázza,

majd a szerződött hulladékkezelőn
keresztül eljuttatja a hulladékhasznosítóhoz.
Magyarországon jelenleg évente
közel 1 milliárd darab alumínium dobozt és mintegy 1,5 milliárd darab
PET palackot hoznak forgalomba, ám
ezeknek egyelőre csak kis hányadát
gyűjtik vissza. A PET palackoknak
például 15 százalékát gyűjtik vissza
szelektíven, és mindössze 7-8 százalékát dolgozzák fel anyagában újra.
Az eljárás hozzájárul a klímavédelemhez, hiszen a szelektíven visszagyűjtött PET palackok és fémdobozok újrahasznosításával csökkenthető a szén-dioxid kibocsátás.
A 1,5 milliárd db, mintegy 60 ezer
tonna súlyú PET palackkal 30 ezer
darab 60 m3-es kamiont lehetne megtölteni, melyeket egymás mögé állítva a kamionsor mintegy 475 km lenne, azaz Záhonytól Hegyeshalomig
érne.
-jb-

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 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.

ból, például Mitterpachel Lajos, a mezőgazdaságtan első magyarországi
egyetemi tanárának Elementa rei rustica
című tankönyve (Buda, 1777.).

TRAFFIPAX-FEBRUÁR
1. Isaszeg
2. Vácszentlászló, Dány
3. Gödöllő
4. Gödöllő
5. Nagytarcsa, Kerepes
6. Mogyoród, Kistarcsa
7. Csömör, Kerepes
8. Mogyoród, Kistarcsa
9. Gödöllő, Gödöllő
10. Zsámbok, Valkó
11. Dány, Vácszentlászló
12. Pécel, Isaszeg
13. Isaszeg, Pécel
14. Pécel, Pécel
15. Isaszeg, Isaszeg
16. Mogyoród, Csömör
17. Nagytarcsa, Kistarcsa
18. Csömör, Kerepes
19. Isaszeg, Pécel
20. Pécel, Isaszeg
21. Isaszeg, Pécel
22. Gödöllő
23. Gödöllő
24. Kerepes, Mogyoród
25. Nagytarcsa, Kistarcsa
26. Pécel
27. Isaszeg
28. Gödöllő

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.
A héten szintén olyan olvasói kérdésekből válogattunk, melyek a 2009.
évre vonatkozó változásokkal kapcsolatosak.
– Rokkantnyugdíjas vagyok, de
dolgozom mellette. Azt hallottam,
hogy ebben az esetben szüneteltetni
fogják a nyugdíjamat. Igaz ez?
– Bizonyos feltételek mellett szóba
jöhet a nyugdíj megszüntetése, ami
azonban nem azonos a szüneteltetéssel. Van egy jövedelemhatár, melynek elérése esetén a nyugdíjat meg
kell szüntetni. Ennek kiszámításához
tudnia kell, hogy mi volt az az átlagkereset, melyre vonatkozóan a nyugdíj összegét megállapították. Ehhez
hozzá kell adni a ténylegesen megkapott nyugdíjemeléseket, és ki kell
számítania az így kapott eredmény 90
%-át.
Amennyiben bármely 6 hónap átlagkeresete ezt az összeget meghaladja,
a nyugellátást meg kell szüntetni,
amennyiben nem, akkor az változatlanul folyósítható. Az átlagkereset
számításánál nem kell figyelembe
venni a kötelezően levont járulékokat, illetve a személyi jövedelemadót.
Ha a folyamatos keresőtevékenység a
hat hónapot nem éri el, a rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíj nem

szüntethető meg. A nyugdíj megszüntetése azt jelenti, hogy ha már nem
dolgozik, nem kapja vissza automatikusan a nyugdíját, hanem az orvosszakértői vizsgálattól kezdődően meg
kell ismételnie a teljes eljárást.
– A munkába járáshoz, illetve egyes
feladatok ellátásához saját gépkocsimat használom, és ezért a cég,
ahol dolgozom, költségtérítést fizet.
Kell-e a gépkocsi után az új szabályozás szerint adót fizetnem?
– Amennyiben a magánszemély a saját személygépkocsijával történő
munkába járásra kap költségtérítést a
munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi
úton mért oda-vissza távolság figyelembe vételével kilométerenként 9
forint értékben, akkor nem keletkezik
cégautóadó fizetési kötelezettség.
Amennyiben kiküldetési rendelvény
alapján a hivatali, üzleti utazással
összefüggésben kap költségtérítést a
saját gépjármű használatára, szintén
nem kell adót fizetnie, amennyiben
csak a jogszabályban meghatározott
normaköltséget kapja meg a kiküldetési rendelvényen szereplő km-távolságra.
– Alkalmi munkavállalóként dolgozom időnként. Jogosult vagyok-e
ennek alapján az egészségügyi ellátásokra?
– Önmagában ennek alapján nem. Az
alkalmi munkavállaló e jogviszonyra
tekintettel nem jogosult az egészségügyi szolgáltatást igénybe venni.
Amennyiben egyéb jogcímen sem veheti igénybe az egészségügyi szolgáltatást, például nyugdíjasként, igazoltan szociálisan rászorult személyként,
akkor az állami adóhatóság felé a
4350 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot meg kell fizetnie.
dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai

2009. január 28.

Osztozás az örömhír bíztató erejében

Egység a különbözőségben
Városunkban is megtartották
a múlt hét estéin az ökumenikus imaórákat. Evangélikus,
református, baptista lelkészek
hirdettek igét a katolikus templomokban, katolikus plébánosok pedig az evangélikus, a
református templomban, a
baptista imaházban.
Mások a külsőségek – de egy a hit.
„Nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Istennek házanépe” – választotta igehirdetése alapjául Pál
apostol efezusiakhoz írt leveléből
Szabó Zoltán református lelkész, s
fekete palástja bámulatos összhangot
alkotott a premontrei templom énekkara seregének fehér öltözékével.
– Nagyon szépen beszélt! – lelkesedett a hölgy, akivel aztán, két gyakorlott premontrei templomjáró, tartottunk hazafelé. S talán a vendégeknek
sem volt túl sok az ének, hanem ellenkezőleg, az egyházzenei szakközépiskola tanulói, tanárai olyat adtak,
amit máshol nem kaphattak volna
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meg. Ami tetszésükre szolgált.
Az Ökumenikus Imahéten a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia és a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az alábbi közös nyilatkozatot adta ki:
Ezekben a napokban országszerte
egy szívvel és egy lélekkel imádkoztunk, és figyeltünk Isten Evangéliumára a különböző felekezetű templomokban. A Jézus Krisztus szeretetében való egységünket, közösségünket
éltük meg és ünnepeltük az Ökumenikus Imahét minden estéjén.
A magyarországi egyházak hívő közösségei ezen a héten együtt osztoztak az örömhír biztató erejében és jó
reménységet ébresztő üzenetében,
ahogy együtt osztozunk hazánk lakosságának mindennapi gondjaiban
is.
A hétköznapok testi és lelki terhei, a
megszorítások, az életszínvonal csökkenése, a pénzügyi válság következményei mindannyiunkat érintenek.
Nem hallgathatjuk el aggodalmunkat
sem, hiszen fájdalmasnak és igazságtalannak tartjuk, hogy a takarékos-

ság jegyében hozott intézkedések
szinte kizárólagosan a nyugdíjasoknak, nagycsaládoknak és az alacsony
keresetű polgároknak a terheit növelik.
A keresztény szolidaritás felelősségét
komolyan véve hangsúlyossá kívánjuk tenni mindenki számára: egy társadalom sem engedheti meg magának, hogy bizonytalanságban hagyja,
vagy egyenesen pusztulásra ítélje a
leszakadókat. Döntő kérdés, hogy ne
puszta pénzügyi elméletek, hanem az
emberek reális szükségletei, az irántuk érzett felelős szeretet irányítsa
tetteinket.
Mindezek miatt az Ökumenikus Imahét alkalmából is felajánljuk, hogy a
hazánk általános válságából kivezető
úton készséggel együttműködünk
bármilyen jó szándékú kezdeményezéssel, amely ezeknek a céloknak a
megvalósítására törekszik. Magyar
hazánkat, annak minden állampolgárát a mindenható Isten kezébe ajánljuk.
Budapest, 2009 ökumenikus imahetében Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
N. A.

Az idei esztendő kiemelkedő jelentőségű lesz a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika történetében. 2009-ben
nagyszabású eseménysorozattal emlékeznek meg a kegyszobor megtalálásának 250. évfordulójáról.

MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY
BAZILIKA – Programok
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

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
„A minap jártam a Gödöllői Városi
Moziban és olyan pozitív tapasztalatokat szereztem, amit szeretnék megosztani minden gödöllőivel.
Pár jó barátommal eldöntöttük, hogy
elmegyünk moziba. Mivel nem volt
kedvünk bemenni Pestre, ezért a gödöllői mozi műsorából választottunk
egy filmet. Elmentünk, megvettük a
jegyeket és a popcornt és vártunk
hogy bemehessünk a terembe. Baráti
társaság révén, jó hangulatunk volt,
és sajnos valahogy kiborítottuk a 6
liter kukoricát a földre. Nagyon szégyelltem magam, szerettem volna
kérni seprűt meg lapátot, hogy feltakarítsam a magam okozta szemetet.
De legnagyobb meglepetésemre az
ott dolgozó büfés nagyon kedélyesen
és mosolyogva egy árva szó nélkül
rögtön feltakarította a kukoricát. És
itt jön, amit még sehol nem tapasztaltam, elvette az asztalról az üres
popcornos vödröt és teljesen ingyen
újra teletöltötte.
Mondanom sem kell, hogy az egész
bandának tátva maradt a szája (akik
eddig multiplex rajongók voltak, de

EMLÉKKONFERENCIA A MÁRIABESNYŐI
KEGYSZOBOR MEGTALÁLÁSÁNAK
250. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Főszervező: Máriabesnyői Nagyboldogasszony 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

ott hasonlókat nem igen tapasztaltak) így hát eldöntöttük, hogy ezek
után csakis a gödöllői moziba jövünk
filmet nézni.
Azt meg már mondanom sem kell,
hogy a terembe érve várt minket a
másik meglepetés, mert a megszokott
gödöllői „fapados“ székek helyett
nagyon kényelmes fotelekbe ülhettünk. Nem tudom, mikor csinálták
meg, de nagyon sokat dobott a mozi
színvonalán. Minden elismerésem a
mozi üzemeltetőjének!
Azért írtam le ezt a pár sort, reménykedve abban, hogy megjelenik az
újságukban, mert meggyőződésem,
hogy nagyon sok gödöllői lakos nem
is tudja, hogy mennyire jó kis mozija
van a városnak, ami mostanság nagy
kincs, mert vannak olyan Gödöllőnél
nagyobb városok is, ahol már nincs
mozi.
Én legalábbis büszke vagyok arra,
hogy Gödöllő megmutatta, kicsiben
is lehet jó és színvonalas dolgokat
csinálni, és nem kell rögtön Pestre
rohanni, ha filmet szeretnénk nézni.
Erre buzdítanám a gödöllőieket is.“
Tisztelettel: Turai Imre
Tisztelt Szerkesztőség!
„Nagy örömmel néztem végig a tele-

víziós közvetítést a múlt héten vasárnap a Szentháromság templomból.
Büszke vagyok arra, hogy alig több
mint egy év alatt, második alkalommal közvetítettek szentmisét Gödöllőről. Ezt megelőzően, körülbelül
egy évvel ezelőtt – ha jól emlékszem
– a premontreiek kápolnájából jutott
el az ige a televízió nézőkhöz.
A mostani közvetítés két dolog miatt
is nagyon szívmelengető volt számomra. Elsősorban azért, mert csodálatos dolog, hogy van egy szép, új
templomunk, ahová így az egész országot meginvitálhattuk.
Nem sok olyan város van ma ebben
az országban, ahol templomot építenek. Pedig szükség van rá, s ezt az
is bizonyítja, hogy ezen a misén nagyon sok fiatal arcot láthattunk, de
nemcsak a ministránsok között, hanem a padokban is. Ez különösen
nagy örömmel töltött el.
Manapság nagyok sok negatív jelzővel illetik a fiatalokat, és nagyon
kevés szó esik azokról, akik az alapvető erkölcsi értékek mentén élik az
életüket, pedig vannak ilyenek, nem
is kevesen. Jó volt látni őket, és elgondolni, hogy itt Gödöllőn nem kell attól
félni, hogy elnéptelenednek a templomok.“
Varga Tamásné

A Teleki Pál Egyesület közgyűlésén

A vízkereszti csata
Fényt sugárzott a Teleki Pál
Egyesület 23-án, pénteken
megtartott idei közgyűlésére,
hogy bevezetőben bejelenthették: mai előadójukat, a Munkácsról érkezett Popovics Béla
tanár urat a pesti Uránia moziban a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki.
A kitüntetéssel járó emlékérem is bemutattatott, s végig az est folyamán
ott pihent az előadói asztalon.
Popovics Béla szenvedélytől fűtött, a
Magyarságot érintő kérdések egy kárpátaljai tanár szemével című előadásában ott munkált az aggodalom. Segélykiáltásként vehettük tudomásul a
kívánságot: az anyaország a kisebbségi sorsban élő magyarok számára is
haza lehessen.
Hiszen az az ország, ahol most élnek,
nem haza, csak otthon. Otthon, mert
szülőföldjük, odaköti őket a múltjuk,
de vajon van-e jövőjük, Hihetnek-e a
jövőben? „Hited meggyógyított” –
mondja Jézus az evangéliumi leírás
szerint a betegségétől megszabadult
embernek. A 20-as, 30-as években
olyan Magyarországot tudhattak maguk mellett a határon kívül rekedtek,
mely iskolarendszere által is kiállt
értük.
A Kárpátalja a trianoni, majd a későbbi szerződések által különösen
megnyomorított terület, a Felvidék
egy része, melynek úgy húzták meg a
határát, hogy falut is vágtak vele ketté. Pedig a magyar történelem jelentős eseményeinek színhelye volt.
Munkácsot Zrínyi Ilona úgy védte hajdan, hogy a lehetetlent vitte végbe.
Most ismét megvalósult olyan, amit
még egy-két éve is lehetetlennek tartottak volna: áll a millenniumi turulmadár a munkácsi vár ormán. Nem
hagyták, hogy a magyar iskolarendszer megsemmisüljön, mára főiskolájuk is létesült a semmiből Beregszászon.
De milyen távlatai lehetnek a magyar fiataloknak Ukrajnában? Az ukrán nyelvet az iskolákban úgy tanítják, hogy ne sajátíthassák el a gyerekek. A magyar iskolákban nem az
alapoktól kezdik oktatni, hanem úgy
veszik, mintha a tanulók már beszélnének rajta. Ha a szülő ukrán iskolába
íratja a gyerekét, nem lesz se ukrán,
se magyar. Ha Magyarországra jön tanulni, nem tér vissza… „Ha Magyar-

ország nem tud, nem akar segíteni rajtunk, elveszünk” – fejezte be előadását Popovics Béla.
Kárpátalja Trianon utáni történelméről, például a most 70 éve zajlott
vízkereszti csatáról, melynek során a
csehek támadták a Magyarországhoz
éppen csak visszacsatolt Munkácsot,
tanulmányokat írt, ezek gyűjteményes kiadását megvásárolhatták a jelenlevők.
Az egyesület vezetői, Fábri Mihály tanár, Bárdy Péter igazgató ismertették a tavaly végbement és az
idei évre tervezett programokat.
A hagyományok szerint átnyújtották a Teleki Pál-emlékérmeket azoknak, akik segítik munkájukat. Idén a
Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság részesült elismerésben elsősorban a város Teleki Pál emlékhelyeinek ápolásáért. Jeney László igazgatóhelyettes, aki a munkákat
szervezi és Kisák Péter részlegvezető, aki kivitelezteti, vettek át emlékérmet, oklevelet.
A legközelebbi közös megemlékezés április elején lesz Teleki Pál máriabesnyői sírjánál. Utazást az idén Kárpátalja még be nem járt keleti részébe
és Horvátországba, Szlavóniába terveznek, szintén a tragikus sorsú miniszterelnökre való emlékezés jegyében. Előkészületek folynak újabb, a
névadójukkal foglalkozó könyv megjelentetésére.
Mindehhez az anyagiakat a tagdíjakból, az önkormányzat támogatásából és adományokból, ne utolsósorban a személyi jövedelemadó egy
százalékának a felajánlásából nyerik.
Végül szokásosan egy kis falatozásra került sor, melynek alapján már
„pogácsás estként” ismertek közgyűléseik. Egy pohár bor és jóféle pogácsák mellett kötetlenül beszélgethettek a tagok. Kivetítve megtekinthették az utazások során készült fotókat
is.
N. A.

Várandósoknak és szülőknek

Ismét kismama klub
Minden hónap első péntekén 1000-1200 óra között várja az érdeklődőket a Gödöllői Védőnői Szolgálat által szervezett kismama klub. A foglalkozások helyszíne ebben a félévben a II sz.
Orvosi Rendelő nagyterme (I.emelet, lépcsőfeljárónál) lesz. Az
első félévben a tervek szerint az alábbi programot kínálják a
témák iránt érdeklődőknek.
FEBRUÁR 6.
– Babamasszázs, előadó: Molnár Gabriella védőnő
– védőnők: Tirkné Angyal Zsuzsanna és Zsellné Nagy Ibolya
MÁRCIUS 6.
– Egy gyermekorvos tanácsai: előadó Csikós Tamás házigyermekorvos
– védőnők: Ligeti Szilvia és Péter Bernadett
ÁPRILIS 3.
– Mozgásfejlődés, koraifejlesztés, gördülő cipő
– védőnők: Berzétei Tünde és Fekete Anna
MÁJUS 8.
– Dúla, Őssejt
– védőnők: Kiss Margó és Vitális Zsuzsanna
JÚNIUS 5.
– A televízió, számítógép hatása a gyermek személyiségfejlődésére, előadó:
Barakonyi Margit védőnő
– védőnők: Barakonyi Margit és Szakáli Jánosné
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Botrányok, pletykák...
Az RTL Klub tévécsatorna XXI.
század című sorozata egy-egy
adásának előzetes rövid ajánlóját érdeklődéssel nézhetjük
délután, koraeste, hogy magát
a műsort is megtekintsük, arra
mégis ritkán szánjuk rá magunkat, olyan késői órákban
sugározzák.
Ezért is, de meg azon okból, hogy írásos, könyvbe foglalt nyoma maradjon
a szenzációs témáknak, melyekkel a
műsor foglalkozik, most örömmel vehetjük kézbe a 21 történet a XXI. századból című kötetet. Nem is az első
ilyen kötet ez már, a címlapon felfedezhetjük az „újabb” szócskát is.
Huszonegy műsort, huszonegy tényfeltárást követhetünk végig a szerkesztő-műsorvezetők beszámolóiban, akik
többletként azt is megosztják velünk,
hogyan dolgoztak, eredtek egy-egy eset,
vagy egy-egy sors nyomába, cserkészték be, vették rá a szereplésre riportalanyaikat.
Művésztragédiák tárulnak fel, a fiatalabb nemzedék által talán már nem is
ismert színészzsenié, Soós Imréé, a

nemrég távozott énekesnőé, Cserháti Zsuzsáé. Megjelenik „Zsüti”, több évtized slágerszövegíró királya, betekinthetünk a Karinthy
család múltjába és jelenébe.
Igaz volt, vagy nem? Tényleg egy
rumoshordóban, rumba pácolva szállítottak haza Kubából egy magyar
diplomatát? Búbópestis-járvány tört
ki a 60-as években a Royal szállóban? Ó, a 60-as évek! A később születetteknek már csak az „átkos”, de
nekünk, akik akkor voltunk fiatalok,
életünk legszebb időszaka, minden
furcsaságával, de még minden nehézségével együtt is.
A ma a 60-as évekhez képest számunkra merő unalom, nem kell „kicselezni” semmit, ugyan nem gáncsolnak el legnagyobb csodálkozásunkra, de nem is pottyan váratlan szerencse az ölünkbe – most már csak a
pénz számít, semmi más.
Bunkerrendszert építettek a jugoszláv határon, folyami hajókat úsztattak
a Balatonra, Csepel teherautókat próbáltak ki Tibet hegyeiben, Budapes-

ten élte világát egy hírhedt nemzetközi terrorista, Carlos. Hogy mindez
a képtelenség hogyan eshetett meg, s
mi lett a következménye, a riportokból megtudhatjuk. Állapotrajzot is
kapunk, meg beszámolókat az államvezetés legfelsőbb köreiben történtekről, az ottani mindennapokról,
azoktól akik még tanúk voltak.
Korántsem soroltam fel a huszonegy témát, a fentieken kívül még sok
érdekességet rejt a könyv. Forgassák
élvezettel!
(21 történet a XXI. századból)
- nád -

Megnyílt a Duflex kiállítása

Jászfényszaru képei
Szombaton nyílt meg a Duflex legújabb
kiállítása a művelődési központban, új
nevén a Művészetek Házában. A Duflex
fényképtár No. 34. címmel megnyílt tárlaton a gödöllői Duflex Fotográfiai Stúdió és a jászfényszarui Duflex Fotóműhely tagjainak munkái tekinthetők meg
március 1-ig. Az épület folyosóin Ferenczi János, Herbai Judit, Kondor

Edit, Mészáros Anna Rózsa, Péch
Kálmán, Samuné Turos Mária,
Winkler Csaba, valamint Baranyi
József, Cserháti Zsófia, Feketéné
Ruis Beatrix, Karizs Evelin, Nagy
Ildikó, Pető István, Sándor Dóra,
Szilágyi Erzsébet és Zsámboki Richárd munkái láthatók. Az 1991-ben
Gödöllőn élő fotográfusokból alakult
Duflex témaválasztásában
egyre hangsúlyosabban jelennek meg azok a törekvések,
amelyek a vidéki emberekre
és az őket körülvevő dolgokra
koncentrálnak. A 2002-ben
Gödöllő Kultúrájáért Díjjal
kitüntetett egyesület most
Jászfényszaru mindennapjaiba, az ott élő emberek életébe
nyújt bepillantást az érdeklődők számára, művészien
megjelenítve a vidéki emberek életkörülményeit. Munkájukat nyomon követve jól érzékelhetőek azok a változások, amik az elmúlt években a
falvak lakót érték. A szombaton megnyitott kiállításon Kovács Béláné Pető Magdolna,
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke mondott köszöntőt, a kiállítást
Győriné dr. Czeglédi Márta,
Jászfényszaru Város polgármestere nyitotta meg.

Sikerek itthon és külföldön

„Aranyos” néptáncosok
Tizenkilencedik
alkalommal
rendezték meg a Békéscsabán
az országos szólófesztivált,
ahol hatvanhárom néptáncos
mérte össze tudását. A Gödöllő Táncegyüttest hatan képviselték: Moussa Ahmed, Tóth
Judit, Hajdu Zsuzsanna és Sima Zoltán, Kelemen Csiki Melinda és Szokolik Szabolcs.

melte. Kísérő partnere: a már régen
„Örökös aranysarkantyús” Széphalmi Zoltán volt. Hajdu Zsuzsannát
és Sima Zoltánt a Galgamácsai táncok előadásáért jutalmazta különdíjjal a zsűri, Kelemen Csiki Melinda
pedig Szokolik Szabolcs párjaként a
párostáncok szép előadásáért kapott
különdíjat. Nem sokkal a fesztivál
után a táncegyüttes tagjai közül kilen-

A szólófesztiválon a nők az Aranygyöngyös, míg a férfiak az Aranysarkantyús táncos címért versengenek. A
városunkat képviselők közül az idén
ketten érdemelték ki ezt az elismerést,

cen Indonéziába utaztak, ahol január
24-én este Gödöllő testvérvárosában,
a Jakartától 50 km-re délre fekvő Bogor városában tartottak nagysikerű
előadást. Táncosaink Magyarország
különböző tájairól és Erdélyből
gyűjtött táncokat adtak elő a holdújévi ünnepségekre feldíszített
városban. A koncerten megjelent
és köszöntőt mondott Diani Budiarto, a kilencszázezres Bogor
polgármestere és Illés Mihály, hazánk jakartai nagykövete.
Az együttes másik előadását –
január 26-án – Jáva kulturális fővárosában, Yogyakartában megtartott World Cross Over elnevezésű nemzetközi kulturális seregszemlén a közönség hosszas ünnepléssel köszönte meg – tájékoztatta lapunkat a nagykövetség.
E város tudományegyeteme, az
UGM, illetve az ISI híres Művészképző Egyetem minden évben több magyar hallgató részére
biztosít ösztöndíjas tanulási lehetőséget.
Az utóbbin végzett magyar festőművészek, fotográfusok, táncosok és
zenészek Magyarországon rendszeresen bemutatkoznak a kiállítótermekben, színpadokon.

Megnyílt a raktárgaléria

Ismerős tárgyak
Új színfolttal bővült a Gödöllői Városi Múzeum kínálata. Az
intézmény első emeleti folyosóján olyan vitrineket állítottak
fel, amelyekben a korábban a raktárban porosodó tárgyakat
szemlélhetik meg az érdeklődők. A raktárgalériát már több
helyen is nagy sikerrel vezették be a múzeumok.

Az első emeleten felállított vitrinekben ismerős tárgyak köszönnek a látogatókra. Nem csak az idősebbek állnak meg
mosolyogva a múzeum vasalógyűjteménye és az üveg mögé
zárt kerámia kancsók mellett. Sokat közülük, még a középkorosztály képviselői is kezükbe foghattak gyermekkorukban
(már ha a nagymama megengedte), s talán nem egy háztartásban féltve őriznek egy-egy hasonló darabot. A kiállítási
anyagot a tervek szerint félévente cserélik majd, mint azt
Gaálné dr. Merva Mária igazgató lapunknak elmondta,
van miből válogatni. A következő kiállítás egyik anyaga például a Gödöllő és környékén viselt fejfedőkből kerülhet ki.

a férfiak közül Moussa Ahmed, a
hölgyek közül pedig Tóth Judit, aki
immár „Örökös aranygyöngyös táncos” lett, és a legstílusosabban táncoló nőnek járó különdíjat is kiérde-
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A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programjai

Január 28. szerda 18 óra
Nyitrai Mónika osztályának hangversenye (hegedű)
Január 29. csütörtök 17.30
A vonós tanszak hangversenye
Január 30. péntek 17 óra
Barta Katalin növendékeinek hangversenye (zongora)
Február 3. kedd 17.30
Dráb-Richter Dominika növendékeinek hangversenye (cselló)
Február 4. szerda 18 óra
Törpényi Sándor növendékeinek
hangversenye (zongora)
Február 7. szombat 17.30
SZÜLŐK BÁLJA – a Frédéric
Chopin Zeneiskola tanárainak vidám farsangi műsora a Művészetek
Házában

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP
ALAPÍTVÁNYT A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
hozta létre 1991-ben a XX. század eleji
szecessziós művésztelep tárgyi- és
dokumentumanyagának gyűjtésére és
gondozására, a művészteleppel kapcsolatos
tudományos és közművelődési tevékenység
támogatására. Kérjük, adójának 1 %-ával
támogassa az alapítvány munkáját.
A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP
ALAPÍTVÁNY
Adószáma: 19179148-2-13

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 1014 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 1519 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
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Város–Kép

A trónörökös titkai

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!

Nagy Sándor (1869–1950)
Nagy Sándor esténként felolvasott, eleinte csak a családjának, később a szövőműhelyben dolgozó iparművészeknek és
szövőlányoknak is. Közvetlenül fordította eredetiből az
olasz, francia, német nyelvű könyveket, az angol nyelvűeket
fordításban olvasta. Unokájának, Yvette Bowernak az összeállítása szerint egy átlagos magyar értelmiségi könyvtárával
rendelkezett a művész házaspár, Nagy Sándor és Kriesch Laura. A legfontosabb magyar költők, írók művei ott voltak a
könyvespolcon: Ady, Arany, Fazekas Mihály, Petőfi, Vörösmarty, Gárdonyi, Jókai, Móricz, Jósika Miklós, Madách,
Mikszáth, Kemény Zsigmond, Kisfaludy Sándor és Károly,
Herczeg Ferenc, Vas Gereben, Csathó Kálmán, Vadnay Károly, Gulácsy Irén, stb. Különösen kedvelték a művésztelepen Zempléni Árpád költőt.
Nagy Sándor nemcsak a kolónián szerepelt felolvasásokkal,
de előadások tartására is felkérték és egyéb módon is kapcsolatot tartott az irodalmi élet szereplőivel. A Feministák Egyesületében például a női öltözködésről tartott előadást Budapesten 1904. január 21-én. A Céhbeliek Petőfi-kiállítást rendeztek a Nemzeti Szalonban 1922 decemberében. Nagy Sándor is a szervezők és kiállítók között volt. Kérte barátait,
Kozma Andort és Harsányi Kálmánt, hogy a Kisfaludy Társaság és író barátaik is képviseltessék magukat a kiállításmegnyitón. 1925. szeptember 25-én a nagykőrösi Arany János Társaság tiszteletbeli tagjává választotta Nagy Sándort a
magyar iparművészet területén szerzett érdemeiért.

Nagy Sándor leginkább illusztrátorként volt jelen a korabeli
irodalmi életben, főleg pályája elején. Körösfői-Kriesch Aladár is végzett ilyen jellegű munkát, például ő rajzolta Tolnai
Lajos A báróné ténsasszony című művének (1905) díszeit,
melyhez Mikszáth Kálmán írt előszót, de az ő munkásságában nem hangsúlyos az illusztrálás. Körösfői és Nagy Sándor
fontos közös munkája Koronghi Lippich Elek verseskötetének illusztrálása 1903-ban. A kritika Nagy Sándor ex libriseit
is a műfaj remekeinek tartja. Elek Artúr többször kért grafikát
Nagy Sándortól újságok számára. 1931. június 16-án a Nyugatban jelent meg két tollrajza: Mistral a Julianban, ezen még
régi szignó van, nem a Kriesch Laurával közös aláírás, és az
NS monogram alatt „Paris” felirat, feltehetően tehát egy régi,
még a párizsi korszakából származó rajzot adott a Nyugatnak. A másik rajz címe: „Ippolito és Lionora novellájá“-hoz.
Ez nem szignált.
Szabó Ervin felkérésére Nagy Sándor rajzolta Csizmadia
Sándor (1871-1929) proletár-költő Küzdelem (1903) című
verseskötetének díszeit, melyet nagyon dicsért a szakkritika.
Nagy Sándor rajzolta Várnai Zseni (1890-1981) szocialista
költőnőnek a háborús halottakat elsirató verseit összegyűjtő
könyvének, a Gracchusok anyjának (1916) borítóját is. Migray József (1882-1938) költő, újságíró írt előszót Schmitt Jenő Három előadása: Tolsztoj, Nietzsche, Ibsen című (1911),
Nagy Sándor által illusztrált könyvéhez. Feltehetően innen
származott az ismeretség, melynek következtében Migray
Magasban című verseskötetét is Nagy Sándor és felesége illusztrálta 1918-ban. Nagy Sándor rajzaival jelent meg Vadnay Károly Kis tündér című könyve 1904-ben. Kozma Andor
Magyar rhapsodiák (1920) című verseskötetének borítóját is
Nagy Sándor rajzolta. Gyerekkönyveket is illusztrált: Móka
bácsi (Halász Ignácz) Legszebb magyar mesék, Budapest,
1903. Nagy Sándorné rajzolta Ludvig Blanka Mesék picziknek és nagyoknak című kötetének díszeit 1905-ben és közös
munkájuk özv. Báthory Nándorné Tündérvilóg a Városligetben című ifjúsági regényének díszítése 1916-ban.

Nagy Sándort irodalmi érdeklődése, beállítottsága
természetes módon
vitte az illusztráció
felé. Sok könyv
művészi díszítése
fűződik a nevéhez,
de ezek közül kettő
jelentős irodalomtörténeti szempontból: az Ady- és
Komjáthy-illusztrációk.
1906-ban
jelent
meg Ady Endre Új
versek című kötete,
mely áttörést jelentett nemcsak a költő pályáján, de az egész
magyar költészetben, egy új hangú, zseniális költő lépett a
nyilvánosság elé, s ezt a korszakalkotó kötetet Nagy Sándor
illusztrálta. Révész Béla szerint először úgy volt, hogy Mednyánszky László illusztrálja majd Ady verseskötetét, aztán
Nagy Sándort kérte fel a költő a feladatra. „A könyvemhez
felséges illusztrációt készített Nagy Sándor, A mi gyermekünk című versem adta neki az ötletet” – írta Ady Lédának a
könyv előkészületei során. Nagy Sándor ekkor még Veszprémben lakott (1907-ben költözött Gödöllőre), tehát ott érte a
felkérés. Nagy Sándornak 1905-ben a Művészetben megjelent grafikai sorozata Nietzsche Zarathusztrájáról, a zseniről,
Káinról stb. kelthette fel Ady érdeklődését, hiszen Nietzsche
tanítása rá is nagy hatással volt. Ekkoriban Nagy Sándor jó
kapcsolatban állt Szabó Ervinnel, Jászi Oszkárral, a Huszadik Század körével, esetleg ebből a társaságból ajánlotta valaki a fiatal festőt Adynak.
Később Nagy Sándor Újra olvasta a költő verseit, már jóval
Ady halála után, amikor egy betegség miatt ágynak esett.
Készített egy grafikai sorozatot, amelyet az Ernst Múzeumban állították ki 1928 szeptemberében. A rajzok nem jelentek
meg kötetben, egyetlen Ady-kiadást sem illusztráltak, különböző gyűjteményekbe kerültek. Az Ady-versek illusztrálásánál Új technikai megoldásokat keresett, ácsceruzával készítette a rajzokat. Ady verseit nem könnyű illusztrálni, mert
olyan tökéletes képalkotó művész a költészetben, hogy elveszi a grafikus kenyerét...
Kitűnő, nagy hatású illusztrációkat készített viszont Komjáthy Jenő (1858-1895) verseihez, mert rokon lélekre talált a
költőben, hasonló volt a gondolkozásmódjuk és az érzésviláguk. Eszmei rokonság volt a költő és a festőművész között,
hiszen közös volt a tanítómesterük: Schmitt Jenő. A nemzetközileg elismert filozófus, Schmitt Jenő a szabadságot, a függetlenséget hirdette az evangéliumi szeretet, a testvériség, az
„isteni életet” élő ember jegyében. Véleménye szerint a művészet a véges formák megszólaltatása a végtelen segítségével és ezáltal lehetővé válik a szellemi felemelkedés. Schmitt
nézeteivel erősen hatott a gödöllői iskola képzőművészeire,
irodalomban pedig Komjáthy Jenő és Juhász Gyula költészetére. Schmittet és tanait Juhász Árpád révén ismerték meg a
gödöllőiek. Schmitt is és Juhász is Zomborban írnokoskodott
korábban. Majd Juhász együtt járt Kriesch Aladárral a Mintarajziskolába, később tagja lett a gödöllői művésztelepnek.
Nagy Sándor művészetfelfogása, egyes irányzatokról, stílusokról alkotott véleménye sokat változott az idők folyamán.
Elcsodálkozhatunk azon, hogy a szecessziós gödöllői művésztelep egyik alapítója mennyire lenézte és elítélte a szecessziót és az alkalmazott művészetet, azaz az iparművészetet egy 1903-as cikkében. Lidércfénynek nevezte a szecessziót a Huszadik Szózadban megjelent Levelek a képírásról című cikkében.
1911-ben jelent meg Az élet művészetéről című könyvecskéje, mely azzal az axiómával indul, hogy „A művészet (...)
gyönyörű kitevője az életnek, de az élet művészete, az maga
az élet.” Az első világháború után nehéz volt feldolgoznia
Körösfői halálát, a művésztelep szétesését. Körösfőihez hasonlóan valószínűleg fájdalmában fordult az íráshoz. Az
Életben folytatásokban jelent meg visszaemlékezése pályakezdő éveire Párisi emlékek címmel. Aztán elhatározta, hogy
ír egy monográfiát művésztársáról, barátjáról, sógoráról, Körösfőiről. Összegyűjtött hozzá mindent a családban, levelezést, naplókat, dokumentumokat, és írta is évekig. Feltehetően a gödöllői Járási Közművelődési Egyesület ülésein fel is
olvasott belőle részleteket, de sok egyéb munkája mellett lassan haladt. Majd az ad dig elkészült kéziratát odaadta a Körösfőiről monográfiát író Dénes Jenőnek, aki fel is használta
azt művében. Az élete végéig javítgatott, kiegészített, csiszolgatott kézirat 2005-ben került kiadásra Életünk KörösfőiKriesch Aladárral címmel a Gödöllői Múzeumi Füzetek 7.
számaként.
Forrás: Írók és múzsák Gödöllőn (G. Merva Mária)

Rudolf, aki Rezső
A Rudolf trónörökös emlékév
megmozgatta a múlt iránt érdeklődők fantáziáját. Tavaly, a születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett kiállítások
újabb és újabb, eddig ismeretlen
történeteket, dokumentumokat
mutattak be Rezső királyfiról.
Ez utóbbi, Rezső királyfi megnevezés
többekben kétségeket ébresztett. Hogyan és miért emlegették a magyarok
Rudolf helyett Rezsőnek. A kérdésre a
választ Jókai Mórnál kell keresni. 1858
augusztusában, néhány nappal a trónörökös születése után egy máig meg
nem nevezett magyar tudós átformálta a
koronaherceg keresztnevének betűit,
anagrammát szerkesztett: fordul. Mármint a magyar nemzet sorsa, ha majd
Rudolfot megkoronázzák. Erre alkotmányos keretek között lett volna lehetőség, mint ahogy meg is tették Ferdinánd
trónörökös esetében, akit 1830-ben, Pozsonyban, V. Ferdinánd néven Magyarország királyává koronáztak. (Ausztria
császára 1835-ben lett.) Visszatérve a
Rezső keresztnévre, vélhetően az írófejedelem Jókai volt a keresztapa, a Dicső,
Dezső mintájára alakította ki a Rezső
nevet. Arra, hogy Rudolf vállalta új nevét, bizonyíték egy, a Vasárnapi Újságban megjelent saját kezű aláírása, amikor 1881 tavaszán, néhány nappal az esküvője után feleségével, Stefániával Budapestre érkezik, akkor már Rezső néven adott autogramot.
A Rudolf emlékévben a Sisi Baráti
Kör a kiállítások megtekintésén túl sok
más érdekes ismerettel gyarapodott. A
korabeli újságokból sok, eddig azóta
nem publikált információhoz jutottak a
tagok. Ebben a kutatásban Pálinkás Patrícia és Debreceni Csabáné járt élen.
Most, a trónörökös halálának 120. évfordulóján (1889. jan. 30.) ezek közül
adunk közre néhány érdekességet. Az
Országos Hírlapban jelent meg például
(1897. dec. 23.) dr. Rimely Károly viszszaemlékezése. A paptanár tanította magyar nyelvre a gyermek trónörököst, aki
csehül, lengyelül és franciául is jól beszélt. A leírtakból az derül ki, hogy Rudolfnak egyszer a magyar és a német
költészet összehasonlításáról kellett dolgozatot írnia. Idézet az egykori tanár, a
későbbi püspök Rimely Károly írásából:

„Ő fensége a dolgozatában merő öszszehasonlítással élt a német és a magyar
költészet között, s kiemelve a német
költészet müvelt konczepczióit s szépségeit, azt állította mégis, hogy a költő,
hazáját ugy nem szereti senki, mint a
magyar, Ő fensége ezen buzdulatot különösen Petőfi, s leginkább Kisfaludy
Károly „Honvágy” czímü elégikus költeményéből merítette, mely annyira lefoglalta lelkét, hogy mjadnem kivülről
is tudta elmondani azt, különösen pedig
szereté ismételni ezen szakot: Megy a
bús vándor sorsa végeztében, / De él
hazája bánatos mélyében, / S andalogva
meg megáll minden fokon, / Keservit
tördelt hangokon kiönti, / Keletről térő
felhőket köszönit, / S elszenderül mohlepte sirokon.”
1872. december 23-én, Gödöllőn tartózkodott a királyi család. Rudolfnak

nem sok ideje maradt vadászatra, szórakozásra, mert akkor kellett vizsgáznia
magyar történelemből Toldy Ferenc
akadémikus és Horváth Mihály püspök,
továbbá felséges édesapja hallgatta,
hogy milyen sokat tud hazánkról, annak
uralkodóiról.
„Egész hévvel beszélt Nagy Lajos,
Hunyadi János, Mátyás király, Lotharingai Károly Savoyai Eugen nagy tetteiről, részvéttel szólt a keresztényenségért elveszett I. Ulászló királyról és
hiven rajzolta szomoru sorsu II. Lajos
királyunk történetét és életét, escsetelve
a nemzeti belzavarok és török pusztítás
keserves történetét.”
Mint a Vasárnapi Újság korabeli tudósításából kiderült: a trónörökös kiválóan vizsgázott, a hallottakkal édesapja,
Ferenc József is elégedett volt.
Bécsben nagy volt a készülődés 1888
augusztusában, a trónörökös akkor ünnepelte 30. és egyben utolsó születésnapját is. A jeles családi ünnep alkalmából műkedvelő előadást is szerveztek,
alkalmi színdarabbal, amit Mária Valéria írt. A gödöllői királykisasszony azzal
is szeretett volna kedveskedni bátyjának, hogy a színdarabban szerepet szánt
Rudolf imádott kislányának, az akkor
ötéves Erzsinek.
Szerepe szerint a kis főhercegnőnek
magyarul, németül és franciául is el kellett mondania bizonyos mondatokat. A
kicsi Erzsébet királyné felolvasónőjétől,
Ferenczy Idától tanulta a mondatok helyes kiejtését. Később egyébként édesapjához hasonlóan jól megtanult magyarul is, szívesen fogalmazott dolgozatokat különböző kirándulásairól, így pl.
az abbáziai nyaralásról.
Rudolf halála mély együttérzést váltott ki a magyarokból (is). jól értesült
Budapesti Hírlap, 1889. február 1-jén,
délelőtti különkiadásban, szalagcímben
hozta a szenzációs hírt: Rudolf trónörökös öngyilkos lett. Ez akkor történt,
amikor Bécsben még takargatni próbáltak mindent, aztán a boncolás után megszületett a hivatalos közlemény: a koponyában észlelt elváltozások miatt, nem
volt beszámítható állapotban. Ferenc József eltemethette egyetlen fiát katolikus
szertartás szerint. Erzsébet királyné a tragikus esemény után csak feketében járt.
Akit szeretünk, annak nehezen hiszszük el a halálhírét, még akkor sem ha
minden más ennek ellentmond. Jókai
Mór, aki természetesen részt vett a temetésen, és a koszorú gyászszalagjára
ezt íratta: Letűnt vezércsillagunknak,
nagyon nehezen viselte őfensége hiányát. Éveken keresztül együtt szerkesztették Az Osztrák-Magyar Monarchia
írásban és képben című sorozatot, azt
lehet mondani atyai jó barátja volt Rezső királyfinak. Az idősödő Jókai nem
sokkal halála előtt sem tudott szabadulni
a gondolattól, miért kellett fiatalon meghalnia a trónörökösnek. „Ahol a pénz
nem Isten” című regényét olvasva, egyértelműen kiderül: az amerikai kontinensen játszódó kötetben Capitano: Rudolf, Donna pedig Vetsere Mária.
Eltemette a trónörököst, úgy, hogy
hagyta tovább élni! Sokan és sokáig hittek ebben a legendában.
Szabó Margit
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Állati dolgok

Nem csak kertészeknek

A kutyák téli gondozása

Beteg dísznövények

A friss hó játszani hív minket és
ebünket is, azonban az önfeledt
mókázás után gondoskodnunk
arról, hogy a fagyos időjárás minél kevésbé viselje meg kedvencünket.

A tél sok megpróbáltatásnak
teszi ki a szobanövényeket. A
zömmel trópusi vidékekről
származó
levéldísznövények
rosszul tűrik a száraz, meleg
szobai körülményeket.

Jön még kutyára dér – fenyegettük meg
négylábú barátunkat nyáron. Jött is, és
most bánjuk mindketten: nekünk kell
gondoskodnunk arról, hogy a fagyos
időjárás minél kevésbé viselje meg
ebünket.
Télen az alacsony páratartalom és a
hideg szél okozza a legtöbb bőrproblémát. Ilyenkor inkább bevisszük kutyánkat a meleg szobába, hogy megóvjuk a hidegtől, csakhogy a fűtés miatt
a szobában is száraz a levegő. Tehát, ha
csak nem használunk párologtatót vagy
hidratáló krémet kutyánk bőre menthetetlenül kiszárad és hámlani fog. Vegyünk sorra néhány mentőötletet!
– Száraz, hideg időben kerüljük a
fürdetést, ugyanis ezzel eltávolítjuk
kedvencünk bőréről az olajos védőréteget, mely megvédené a kiszáradástól. Ha a fürdés elkerülhetetlen, akkor
használjunk zablisztalapú sampont,
amely segít visszaállítani bőre pH-értékét. Fürdés után pedig kenjük be speciális (kutyáknak való) hidratálóval.
– Keféljük szőrét gyakran, mellyel
eltávolítjuk a kócot és egyéb oda nem
illő dolgokat.
– Etessük jó minőségű táppal, mely a
benne található vitamintartalomnak köszönhetően fényessé, ápolttá teszi a
szőrét. Kerüljük a „pótétkezéseket“ és
ne javítsuk fel ételét zsírral vagy olajjal
– ha csak állatorvosunk nem javasolja.
A havon és a jégen való sétálás bizony fájdalmas élmény lehet kutyu-

Termőhelyükön ugyanis egész éven át
kiegyenlítetten mérsékelt és párás időjáráshoz szoktak. Ahhoz, hogy kellemesebbé tegyük számukra a téli időszakot, és megóvjuk kedvenc növényeinket a pusztulástól, néhány dologra most jobban oda kell figyelnünk, mint a többi évszakban.
Télen a rövid és fényszegény nappalok elsősorban a virágzó cserepeseknél (fokföldi ibolya, szobai ciklámen, szobai azálea, csuporka, papucsvirág), illetve a tarka lombú levédísznövényeknél (csüngő fikusz fehérrel mosott levelű fajtái, tarka levelű könnyező pálma) okoznak gondot.
Ezeket, ha lehet nem, vagy csak kissé

sunknak! Ilyenkor nem a hó az igazi
bajforrás, hanem amit rászórnak: a só,
vagy egyéb csúszásgátló, olvasztó
anyag. Miközben kutyusunk sétál a
havon, ezek az anyagok beleragadnak a
mancsába, és kikezdhetik a lábát, nem
beszélve arról, hogy hazaérve ebünk lenyalogatja magáról és akár meg is betegedhet. Ezért nagyon fontos, hogy törődjünk kutyatársunk mancsaival! Ehhez nyújtanak segítséget a következő
tanácsok.
– Minden séta után mossuk meg lábát! Ezzel eltávolítunk minden olyan
anyagot, melyek kiszáríthatnák a mancsait.
– Hozzuk rendbe a mancsok közötti
szőrt, ezzel csökkenthetjük annak kockázatát, hogy túl sok jégkristály és sóshavas anyag ragadjon be a mancsszőrök közé.
– Kenjünk vazelint az ujjak és talppárnák közé, különösen akkor, ha hoszszú sétákra készülünk.
– Ha ebünk lábai érzékenyek, vagy
tényleg nagy kint a hó, akkor ne habozzunk, adjunk rá neoprénből készült
hócipőt! Először kicsit furcsán fog benne járni, de aztán megszokja, és hamar
hozzászokik a kellemes érzéshez.
Az utak sózása kikezdi kutyánk talpát. A kutyacipő nálunk kevésbé elterjedt, pedig nagyban védi kedvencünket.
Így javasolt minden egyes séta után letörölni egy ronggyal kutyánk lábát
majd a talpát esetleg kenjük be krémmel.
A nagy téli séták lehetnek igazán jók
is, csak készítsük fel rá kutyánkat és
persze magunkat is.

illetve a kaktuszok
és a pozsgás levelű
növények (Sedum,
Euphorbia, Haworthia,
Peperomia,
Aloe). A broméliafélék (Guzmania,
Neoregelia, Aechmea) is jól megélnek télen a túlfűtött lakásokban, ha
levéltölcsérüket rendszeresen feltöltjük vízzel.
A szobai dísznövények a száraz
levegőtől is szenvednek. Télen
használjunk párologtatót, vagy helyezzünk a fűtőtestre vízzel telt
edényt. Az sem baj, ha a szobában
szárítjuk a ruhákat, amelyek szintén párásítják a levegőt. Ezzel nem
csak szobanövényeinknek, hanem
magunknak is jót teszünk. A virágcserepek alá helyezzünk még egy, a szokásosnál nagyobb alátétet, amelyet
mindig töltsünk fel vízzel, hogy a növény környezetében páradúsabb legyen a levegő.
A téli időszakban a
szoba napfényesebb részében alakítsunk ki zöld
sarkot, amelyben egymás
mellett több növényt helyezünk el. Folyami kaviccsal, vagy agyaggranulátummal töltsünk meg
egy nagy tálat, és cserepestől helyezzük el benne
a növényeket. A kavicságyat rendszeresen töltsük fel vízzel. A növények párologtatásukkal

fűtött (15°C-nál hűvösebb), de egész
nap fényes, északi vagy déli helyiségben tartsuk. A páraigényes növényeket, páfrányokat, orchideaféléket erre
az időszakra helyezzük át az ablakkal
rendelkező fürdőszobába vagy a
konyhába.
Néhány szobanövény kifejezetten
jól tűri a száraz, meleg, fényszegény
körülményeket. Ilyen az anyósnyelv
(Sansevieria), a rákvirág (Aglaonema), a pletyka (Tradescantia), a sárkányfa (Dracaena) és a filodendron,

Ritka vendégek

HEROSZ

A búbos cinege

Vigyél haza!

Hegyes bóbitájuk és lágy, trillázó
hangjuk jellegzetes. Főként a fenyvesek lakói. Rovarokat, magvakat,
bogyókat esznek. A korhadó fába
üreget vájnak és ebbe építik csésze
alakú fészküket. Európa nagy részén
megtalálhatóak, hazánkban azonban
ritkán költenek.
A búbos cinege főként fenyőkön
élő rovarokat – gubacslegyeket, aknázómolyokat, pókokat – telente
kényszerűségből magvakat fogyaszt. Olykor felkeresi a madárete-

tőket, akár más madárfajok
társaságában is. Szűkös kínálat esetén kóborolhat is.
Így nagy ritkán nálunk is
megfigyelhető.
Háta barna, hasa némileg
világosabb, a begy felé egészen kifehéredik. A fekete
szem-, torok- és nyakszalagok ennél a fajnál is jelen
vannak, bár a szem feletti,
csúcsával a tarkó felé mutató V-t formázó sáv nem olvad a nyakszalagba. Az
arcrész fehéres halványbarna, míg a fej tetejét díszítő bóbíta feketébe hajló
sötétbarna, de világos
peremű kis tollakból
áll.
A nemek egyformák.
A búboscinege méreteit
tekintve a kékcinkéhez
hasonlít leginkább: átlagos testtömege 10-13
gramm, hossza 11-12
centiméteres, szárnyfesztávolsága
17-20
centiméter körül mozog. Kedves madár, de
sajnos csak ritkán kerül
szemünk elé.

kedvező mikroklímát alakítanak ki
maguknak és egymásnak.
Szobanövényeinket időnként permetezzük (spricceljük) le tiszta, forralt, és szobahőmérsékletűre hűtött
vízzel, vagy desztillált vízzel. A permetezéssel nem csak a páratartalmat
növeljük, hanem a port is lemossuk a
növényről, és szabaddá válnak a légzőnyílások. Azonban a párásítást sem
szabad túlzásba vinni, mert a meleg
lakásban kedvező környezetet teremt
a gombakártevőknek.
A szobanövények tartásánál nem
csak télen, de egész évben ügyeljük
arra, hogy hideg csapvízzel ne öntözzük őket. Várjuk meg, amíg az öntözővíz szobahőmérsékletűre melegszik, és csak akkor adjuk a növények.
Télen általában ritkábban kell öntöznünk, ám a fűtött, száraz levegőjű szobában heti egy alkalommal mindenképpen adjunk vizet a növényeknek.
Télen a túlöntözéssel is elpusztíthatjuk a szobanövényeket, ezért rendszeresen ellenőrizzük a cserépföld nedvességi állapotát, és attól függően
döntsük el, hogy kell-e vizet adnunk
vagy sem. A tápoldatozást a téli hónapokra elhagyhatjuk. Szellőztetni télen
is kell, de vigyázzunk arra, hogy ne
közvetlenül a növényekre nyissuk rá
az ablakot.
Természetesen a legjobb gondoskodás mellett is előfordul, hogy néhány
levél szárad, illetve satnya, színtelen
hajtások fejlődnek. Ezeket távolítsuk
el a növényről.

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

Adószám: 19816016-1-43

www.poraz.hu

8 hetes keverékek (3 kan, 2 szuka)
ingyen elvihetők. Tel.: 20/524-6684
20/914-2007

10 hetes keverékek
Tel.: 70/567-6534

1,5 éves keverék szuka

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Január 31-február 1.:

dr. Milei László
Tel.: 30/241-2567
2 éves keverék szuka
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Közérdek

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.

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

Gödöllő város Polgármesteri Hivatala
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett szakképzettség, rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A munkakörbe tartozó feladatok: a város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások végrehajtásának
ellenőrzése, figyelemmel kísérése. A város közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének
megelőzése. A város közterületein folytatott –
engedélyhez kötött – tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése.
Az állás betöltetésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy

Közigazgatási szervnél közterület-felügyelői
munkakörben szerzett gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, vagy közterület-felügyeleti vizsga előnyt jelent.
A kinevezés – 3 hónap próbaidő kikötésével –
határozott időre szól. Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános
szabályai szerint történik.
A pályázathoz mellékelni kell:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás megjelenését követő 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltésének időpontja: az állás a pályázatok elbírálását követően a munkakörre vonatkozó feltételek teljesítésével azonnal betölthető.

Pályázati felhívás

- Államigazgatási Főiskola, vagy jogi egyetemi
végzettség
- Közigazgatási szakvizsga bizonyítvány
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
- közigazgatásban szerzett legalább 10 éves
szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű kommunikációs és irányítói készség, nagy munkabírási
és konfliktuskezelési képesség.

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás megjelenését követő 15 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltésének időpontja: az állás a pályázatok elbírálását követően a munkakörre
vonatkozó feltételek teljesítésével 2009. március 2. napjával betölthető.

Közigazgatási szervnél szerzett vezetői tapasztalat előnyt jelent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével –
határozott időre szól. Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános
szabályai szerint történik.
A pályázathoz mellékelni kell:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát
titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a
pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak.
A pályázatot – lezárt borítékban - személyesen,
vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja

tási és okmányügyintéző, számítástechnikai
programozó, számítógép rendszerprogramozó, információrendszer-szervező, számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképesítés a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben
előírtak szerint.
- kinevezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás megjelenését követő 15 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltésének időpontja: az állás a pályázatok elbírálását betöltően a munkakörre
vonatkozó feltételek teljesítésével azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak.
A pályázatot – lezárt borítékban „okmányügyintézői pályázat” megjelöléssel - személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő
város jegyzőjének – dr. Nánási Éva részére címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek

Pályázati felhívás

Gödöllő város Polgármesteri Hivatala
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet Lakosságszolgálati- és
Okmányiroda vezetői munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó feladatok: A munkakörhöz tartozó tevékenységek (lakossági tájékoztatás, közérdekű bejelentések, panaszok, javaslatok kezelése, hatósági bizonyítványok kiállítása, közterület-használati hozzájárulás, hagyatéki eljárás, anyakönyvi ügyintézés, szabálysértési igazgatás, teljes körű okmányügyintézés) szervezése, a feladatok ellátásának
koordinálása, a szervezeti egység irányítása,
vezetése, ellenőrzése, képviselete.
Az állás betöltetésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,

Pályázati felhívás
Gödöllő város Polgármesteri Hivatala
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet okmányügyintézői
munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó feladatok:
teljes körű okmányügyintézés (kiemelten
gépjármű okmányok), ügyfélforgalom bonyolítása, informatikai eszközök alkalmazása,
döntés-előkészítés, ügyiratforgalom bonyolítása.
Az állás betöltetésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- közgazdasági szakközépiskolai végzettség,
vagy középiskolai végzettség és középfokú
számítástechnikai szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántar-

Közigazgatási szervnél okmányügyintézői
munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével –
határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb
juttatások megállapítása a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános szabályai szerint történik.
A pályázathoz mellékelni kell:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),

A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát
titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak.
A pályázatot – lezárt borítékban - személyesen,
vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Meghívó
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tájékoztatót tart
a Petőfi téri saroktelek beépítésére vonatkozó tervekről,
melynek keretében sor kerül a tervek megismertetésére és
a tervezett beépítéssel kapcsolatos vélemények
meghallgatására.

A TÁJÉKOZTATÓ IDŐPONTJA:
2009. FEBRUÁR 5., 18 ÓRA
HELYE:
a Városháza földszinti rendezvényterme.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Dr. Gémesi György
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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 26-február 2.: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Február 2-9.: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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.

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.

2009. január 28.
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Mozaik

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!
Legyen a vendégünk február 26-án TORKOS CSÜTÖRTÖKÖN is!

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

KIRÁNDULÁS
4 napos kirándulást szervezünk
Horvátországba.
Elhelyezés Selcén 2 ágyas,
zuhanyozós szobákban.
Utazás légkondicionált autóbusszal.
Érintett helységek: Zágráb, Porec,
Rovinj, Pula, Rijeka, Krk sziget,
Plitvicei torok.
Időpont: Május 14.-17. Félpanzió!
Részvételi díj: 42.500 Ft
balesetbiztosítással!
Megbeszélés február 4-én 14-18 óra
között a Művészetek Házában.
Érd: Tóthné (28) 415-685,
(30) 268-5596. Jusztinné: (28) 422-462
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Futsal – Magyar Kupa

eink álltak továbbjutásra.
Tombolt a közönség, hiszen senki sem gondolta,
hogy az eredményjelzőn
látható 9–4-es hazai vezetés, ami egyben a négy közé jutást és a
már biztos érmet jelentett volna a GSKnak (bronzmeccset nem játszanak a
kupában) változhatna. Sajnos változott.
Betalált a Gyöngyös, beállítva ezzel a

Kiesett a Gödöllő
Drámai csatában, vitatható körülmények közepette esett ki a Gödöllői SK teremlabdarúgó csapata a Magyar Kupából. Kis János
együttesének a Gyöngyös ellen
vívott negyeddöntő első mérkőzésén összeszedett négygólos
hátrányát (7–3) sikerült ugyan
egalizálni, de egy bosszantó játékvezetői hiba miatt, már a rendes játékidő után kapott találatot követően 9–5-re ugyan nyert
a GSK, de idegenben lőtt több
góllal végül a Heves megyei csapat jutott tovább.
Jól kezdte a meccset a Gödöllő, ugyanis
már az első 20 perc után ledolgozta a
hátrányt és a félidőre 4–0-ás előnnyel
vonulhattak pihenőre Baranyai Pálék.
Ez túlzottan magabiztossá tette a mieinket, aminek következtében az addig
helyzetbe sem kerülő gyöngyösi csapat
vérszemet kapott, és két góllal kezdte a
második félidőt. A mérkőzés hajrája aztán igencsak drámaira sikeredett. Az
utolsó két percben potyogtak a gólok:
előbb a mieink, majd a vendégek, hat
másodperccel a vége előtt ismét a mi-

Itt a vége...

9–5-ös, számukra továbbjutást jelentő
végeredményt. Nagy volt a felzúdulás,
ugyanis a gödöllői kiesést jelentő gól
már időn túl esett, amit természetesen a
játékvezetők nem ismertek el; ugyan
óvott a Gödöllő, de amire számítani lehetett, az bekövetkezett: az óvást elutasították, így hivatalosan is kiesett csapatunk az idei kupasorozatból. Nagy
kérdés, hogy az ilyen mérkőzésekre
miért kezdő, tapasztalatlan bírókat kül-

Kispályás foci – I. városi teremlabdarúgó torna

Megérdemelt GSK győzelem
Az elmúlt hétvégén fejeződtek be az I.
városi teremlabdarúgó torna Senior kategóriájának küzdelmei. A 45 év fölöttiek mezőnyében a legjobb négy közé
jutott csapatok közül kiemelkedett a Gödöllői SK Old Boys együttese, amely
megérdemelten nyerte meg a kupát,
megelőzve a Fortuna, a BF Vill és a Móres csapatait. A gólkirályi címet 17 találattal Voina Gábor (GSK Old Boys)
szerezte meg, a legjobb kapus Juhász
László (Fortuna), míg a torna legjobb
játékosa Sztriskó István (GSK Old
Boys) lett.
A torna végeredménye: 1. GSK Old

Boys, 2. Fortuna, 3. BF Vill, 4. Móres, 5.
Matti-Gas, 6. Isaszeg Öregfiúk, 7. Veresegyház, 8. Kerepes Öregfiúk, 9. Iklad
Öregfiúk
Nyolcan az aranyért – Nagy csata várható a döntőkban
Január 25-én fejeződtek be a 40 év alatti
kategóriában a csoportküzdelmek. A 19
csapat részvételével megrendezett tornán a felsőházba, a legjobb 8 közé a
Móres, a Szilz FC, a Deko KFT, a Denevér, a GSK Öregfiúk, a BF Vill, a Caterpillar FC és a Detonátor nevű csapa-

Atlétika – Beindult a fedett pályás idény

Jól kezdett a GEAC
A Dunakeszi VSE rendezte a téli szezon
első versenyét, amelyen a GEAC két
mikrobusznyi serdülő atlétája is részt
vett és nagyon sikeresen szerepelt. Nagy
és erős mezőny jött össze az ország minden szegletéből.
Alig volt eredményhirdetés, amely
GEAC érdekeltség nélkül zajlott volna
és országos viszonylatban kiemelkedő
minőségi teljesítmények is akadtak. Az
ifi lányoknál Munkácsi Petra 60 méter
gáton 8,7 másodpercet futott, a 14 éves
Újvári Bella 5 méteren felüli távolugrása, valamint az összes korosztályban
győztes és helyezett gátfutók nemcsak
időeredményeikkel, de technikájukkal
is kiválót nyújtottak. Mindhárom versenyszámban győzött Rendik Zsófia,
Újvári Bella és Vanó Tamás.
Helyezések és eredmények az ifitől a
13 éves korosztályokban:
Első helyezettek: Munkácsi Petra (60

m: 7.9 mp; 60 m gát 8.7 mp); Rendik
Zsófia (60 m 8.0 mp; 60 m gát : 9.5 mp;
távol: 473 cm); Újvári Bella (60 m: 7.9
mp; 60 m gát: 9.3 mp; távol: 502 cm);
Vanó Tamás (60 m 8.4 mp; 60 m gát:
10.2 mp; távol: 4.53 m)
Második helyezettek: Ambrus Lóránd
(60 m gát: 8.7 mp); Varga Fanny (60 m:
8.3 mp); Csonkics Kinga (távol: 467
cm); Jászai Vanda (60 m: 9.2 mp)
Harmadik helyezettek: Kovács Janka
(60 m: 8.5 mp; 60 m gát: 9.6 mp); Ambrus Lóránd (60 m: 7.5 mp); Kriszt
Botond (60 m: 8.6 mp; 60 m gát: 11.6
mp); Csonkics Kinga (60 m gát: 9.6
mp)
Fentieken kívül még szép számmal voltak döntős helyezések is. A versenyzők
Benkő Ákos csoportjához tartoznak.
A serdülők után a gyermekek és a nagyszámú hozzátartozók vették birtokba a

Asztalitenisz – Tavaszi rajt

Egy győzelem az idénynyitón
Szombaton a gödöllői asztaliteniszezők is elkezdték, vagyis
folytatták a bajnoki küzdelmeket. Az első hétvége mérlege: három vereség és egy győzelem.
A GEAC férfi csapata az NB II-ben a favorit Cegléd ellen kapott ki egy papírformának mondható mérkőzésen 15–3ra. A női NB II-ben vitézkedő Gödöllői
SK csapata betegség miatt legjobb játékosát nélkülözve volt kénytelen helyt

2009. január 28.

Sport

állni az Eger ellen, sajnos sikertelenül. A
végeredmény: 12–6, a vendéglátóknak.
Az ugyancsak 9 pontos Nyergesújfalu csapatát fogadta együttesünk az NB
III-ban. Remek meccset játszott egymással a két csapat, és ugyan jól kezdte
a találkozót a Gödöllő, a folytatásban az
ellenfél a 7 döntő szettet hozó meccsből
5-ször győztesen került ki, így végül
12–6-os vendégsiker született.
A vigasz lehetősége vasárnapra maradt, amikor a megye A-ban a 2. helyen

denek az illetékesek, de ez talán örök talány marad. Összességében azért hozzá
lehet tenni, hogy a játékvezetői hiba ellenére illett volna kivédekezni a rutinos
sornak a hátralévő időt, valamint az is
tény, hogy kapott a csapat a két meccs
alatt 12 gólt. Szegény embert még az ág
is húzza, ugyanis a kelleténél vehemensebben reklamáló, és ezért piros lappal
jutalmazott Baranyai Pál négyhetes eltiltást is kapott, ami azt jelenti,
hogy a február 2-án folytatódó
bajnokságban, az alapszakaszból hátralévő 5 meccsből 4 találkozón nem léphet pályára.
A Gödöllői SK csapata február
2-án a tabella 2. helyén álló Csömör csapatát fogadja majd az
egyetemi sportcsarnokban. A találkozó 19 órakor kezdődik, de
érdemes lesz korábban kimenni
a mérkőzés helyszínére, ugyanis
amolyan előmeccsként a gödöllői és a csömöri hölgyek csapnak össze
18 órakor.
-ltMAGYAR KUPA NEGYEDDÖNTŐ
2. MÉRKŐZÉS
GÖDÖLLŐI SK – GYÖNGYÖS 9–5
Gólszerzők: Takó Csaba (2),
Baranyai Pál (2), Balogh János (2),
Nagy Roland (2), Berkes László
Továbbjutott a Gyöngyös (7–3, 5–9),
idegenben lőtt több góllal.

tok jutottak. Az alsó- (9-19. helyig) és
felsőházi helyosztókra is január 31-én
kerül sor az egyetemi sportcsarnokban
reggel 8 órai kezdéssel.
(eredmények: www.gbulls.hu)
Női teremtorna február elsején –
Hat csapat küzd majd
Az idei első női teremlabdarúgó kupára
kerül majd sor február 1-jén az egyetemi
sportcsarnokban. A Pizza Palazzo kupán
hat csapat küzd majd meg egymással. A
hölgyek tornája 8 órakor kezdődik, az
eredményhirdetésre 14.30-kor kerül
majd sor. A részt vevő csapatok: Gödöllő SK, Kerepes, Forrás SE, RSC Csömör. APEH SE, Gyöngyöspata.
-llfutófolyosót. Mivel ez is országos jellegű verseny volt, minden számban nevezési rekord született.
A gödöllői csapat kisebb létszámú volt,
mint a serdülőknél, de itt is születtek értékes eredmények. A pálmát a 12 éves
Borhy Botond vitte el, aki egyike volt
azoknak, akik mindhárom számban
győzni tudtak.
Kellemes meglepetés volt a még semmilyen korosztályba nem tartozó, kilenc
éves Hámor Emese, aki három dobogós helyet szerzett a 30-40 fős mezőnyben. Simonváros Csanád két második helye ugyancsak dicséretes.
Helyezések a három korosztályban:
1. hely: Borhy Botond (60 m, 60 m gát,
távol), 2. hely: Simonváros Csanád (60
m, távol), Pápai Benedek (60 m), Hámor Emese (60 m), Józsa Tamás (60 m
gát), 3. hely: Józsa Tamás (60 m), Hámori Emese (60 m gát és távol)
A dobogósokon kívül még voltak helyezések az első hatban. A versenyzők
Benkő Ákos és Szörényi István tanítványai.
-bátelelő csapatunk a 3. helyen lévő mumusát, a Gödöt látta vendégül. A párosok után 1–1-volt az eredmény, de
szerencsére két játékosunk nem talált
legyőzőre, a többiek meg hozták a
„kötelezőt“, így az első forduló legfontosabb mérkőzését 11–7-re megnyerte a
csapat és így lépéselőnyre tett szert.
A következő fordulóra január utolsó
hétvégéjén kerül majd sor. Az NB II-ben
az utolsó helyezett Szár csapatát fogadják a mieink, míg a hölgyek a Mezőtúr
ellen javíthatnak. Az NB III-ban az üldöző Abony látogat majd Gödöllőre, a
megyében, pedig az otthon mindig kellemetlen Vámosmikolához utazik a
GEAC.
-tt-

Labdarúgás – Elkezdték a felnőttek

Új koncepció az utánpótlásban
Január 20-án elkezdték a tavaszi felkészülést a Gödöllői
Sport Klub felnőtt labdarúgócsapatánál. Szabados György
együttese heti három edzéssel
és felkészülési mérkőzésekkel
próbál majd meg minél jobban
rákészülni a Pest megyei I. osztály tavaszi, márciusi rajtjára.
A játékoskeret az őszihez képest némileg átalakul, ugyanis Pádár László
minden bizonnyal távozik a csapattól
(külföldre megy dolgozni), míg Hegedűs Csaba és Tóth László is műtét
után lábadozik, és leghamarabb áprilisban állhatnak a csapat rendelkezésére. Az érkezők oldalán több fiatal
játékos neve is felmerült. Ami biztos,
hogy visszatér a csapathoz Ocskai
Zoltán és Müller Péter Veresegyházról, valamint két ifista, Koscsó Gergő
és Koscsó Tamás érkezik Bagról. Az

ifjúsági csapatot a jövőben Ivanovics
Károly irányítja.
Az utánpótlás labdarúgó-szakosztálynál is történt némi változás. Január elsejével az edzői csapat vezetésével Nagy Dánielt bízta meg a klub. A
szakmai vezető feladata – kiegészülve még négy edzővel – az lesz, hogy a
tavasszal kialakítsanak egy utánpótlás koncepciót, ami alapján majd minden korosztály dolgozni fog a jövőben.
Nagy Dániel elmondta: „A klubnál nagyon komolyan vesszük az utánpótlásképzést. A meglévő jó dolgokat szeretnénk továbbvinni, kiegészítve azzal,
hogy olyan képzést tudjunk adni a gyerekeinknek, ami országos, sőt nemzetközi szinten is megállja a helyét. A lényeg, hogy olyan játékosok nevelődjenek nálunk, nem feledve természetesen
a tömegsport részét sem, akik idővel az
NB I-ben, vagy akár külföldi csapatokban is megállhatják majd a helyüket.”

Röplabda – Tovább él a karibi vonal

25 éves kubai a TEVA-ban
A már elfeledettnek hitt kubai vonal ismét feléledt, és újabb karibi
térségből érkező légióssal erősödött a TEVA-GRC csapata, amire
a szűkös keret ismeretében nagy
szüksége is van a bajnokságban
jelenleg 4. helyen álló, és még a
Magyar Kupában is érdekelt Gödöllőnek.
Az új szerzemény a kubai Natali Granin Vera, aki posztját tekintve nyitásfogadóként, valamint négyes ütőként segítheti a csapatot majd. A karibi térségből érkezett 25 éves, 181 centiméter magas hölgy vasárnap érkezett hazánkba,
és már túl van első edzésein a csapattal.
Hollósy László tréner az új igazolással
kapcsolatban elmondta: „A képességei,
adottságai jók, így minden bizonnyal
nagy hasznára lesz a csapatnak, ha utoléri magát, ugyanis rendelkezik némi
súlyfelesleggel és az edzettségi állapota
sem a legjobb. Kollégámmal, Szalay
Attilával azon dolgozunk, hogy ezeket
minél hamarabb orvosolni tudjuk, és ha

Natali Granin Vera

minden jól alakul, akkor két-három hónap múlva, a rájátszás közepére már
olyan állapotba kerülhet, hogy erőssége
lehet a csapatnak.”
A TEVA-GRC csapata január 29-én
Békéscsabán vendégszerepel majd az
NB I. Liga alapszakaszának 16. fordulójában, majd két nappal később, február 1-jén, vasárnap, hazai pályán fogadják a lányok a Kaposvár gárdáját. A
hazai mérkőzésre 16 órakor kerül sor az
egyetemi sportcsarnokban.
-tl-

Kézilabda –Adidas gyermekbajnokság

Régiódöntős lányok
A Gödöllői SE lány U10-es és U11es csapata a fiúkhoz hasonlóan
is magabiztosan vette az akadályt és jutott mindkét korcsoportban a régiódöntőbe a Magyar Kézilabdaszövetség utánpótlás bajnokságában.
Pest megyében az U11-es (1998-as)
korcsoportban kilenc csapat nevezett. A
megyei döntő ezért három fordulóból
állt. Az elsőt január 19-én rendezték
meg Tápiószelén, ahol a GSE négy győzelemmel rajtolt. A szigetszentmiklósi
második fordulóban is remekeltek a lányok, és könnyedén jutottak tovább, így
biztosították helyüket a régiódöntőben.
Dicséretes teljesítmény ez a lányoktól,
hiszen a csapat tagjai egy ember kivételével az idei bajnoki szezonban kezdtek
el kézilabdázni. A csapat tagjai: Juhász
Eszter, Kriszt Katalin, Laki Bianka,
Majoros Sarolta, Stefkó Boglárka,
Varga Fanni. Edző: Ádám Rita.
Eredmények: GSE – Dömsöd 19–8,

GSE – Danuke 26–10, GSE – Vecsés
28–1, GSE – Tápiószele 21–11. GSE –
Rétság 17 –14, GSE – Szigetszentmiklós 30–2, GSE – GSK 26–6, GSE – Dunakeszi 20–23.
Az U10-es lányok versenyének második fordulóját Vácott rendezték meg,
ugyancsak ezen a hétvégén. Két mecset
játszottak a gödöllőiek: az elsőn a Szigetszentmiklós csapata ellen nyertek a
mieink 30–10-re, a másodikon pedig a
Kistarcsa csapata ellen 30–8 –ra, így a
megyei bajnokságot megnyerve első helyen jutott ez a korosztály a régiódöntőbe. A csapat tagjai: Csenteri Anna,
Hornyák Bernadett, Horuczi Fédra,
Izsó Fanni, Juhász Eszter, Laki Bianka, Majoros Sarolta, Stefkó Boglárka,
Szekeres Dóra, Szmrtyka Júlia, Tóth
Nikolett Edző: Ádám Rita és Majoros
Gusztáv. Jövő hétvégén, az U 9-es fiúk
is megkezdik szereplésüket Pencen, az
U 11-es lányok pedig Fóton játsszák
második fordulójukat.
-li-

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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Gödöllői Szolgálat

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.

INGATLAN
* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes,
csendes részén de a központ közelében eladó egy
nagyon hangulatos, sarok telken elhelyezkedő, '43ban 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
* Gödöllő, Fenyves részén, ikerház egyik fele, 132
m2-es ház, 450 m2-es telekkel eladó. Tetőtér
beépítés, 1 háló szoba, 2 gyerekszoba, 1
gardróbszoba, 1 fürdőszoba. Földszinten nyitott
amerikai konyhás étkező, nappalival, spájz, dolgozószoba, fürdőszoba található. Garázs, kocsi beálló,
a kert parkosított, öntözőberendezéssel ellátott.
Automata kapu és garázsnyitó, a házban riasztó
berendezés. Elérhetőség: 30/249-68-62 (Russói
Tamás)
* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT SÜRGŐSEN
ELADÓ árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül.
Főútvonal mellett, forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172
* Gödöllőn üzlethelyiség főútvonal mellett reális
áron, sürgősen eladó! Érd: (20) 532-7275
* Gödöllő központban 2,5 szobás külön bejáratú 60
nm-es cirkó fűtéses kis rezsijű 2,5 tégla lakás eladó
Iár 17,5MFt 20-7722428
* Gödöllőn 2,5 szobás konvektoros erkélyes teljesen
felújított téglalakás eladó Iár 16,9 MFt 20-772-2428
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ 3szobás ikerház 540 nm-es telekkel
Szadán eladó Kulcsrakész ár 22,9 MFt 20-772-2428
* Eladó Gödöllőn II emeleti tégla konvektoros 1+2
félszobás, 50nm-es lakás Iár 11,5 MFt 20-804-2102
* Szt. János utcában Gödöllőn sürgősen eladó 2
szobás erkélyes teljesen felújított sarokkádas
téglalakás Iár 12,9 MFt 20-772-2429
* 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 20 804-2102
* Sürgősen eladó kertvárosban 2 szoba+ konyha+étkezős tégla, konvektoros fűtésű ház 700 nmes telekkel Iár 16,9 M Ft 20 772-2429

* SZADÁN két utcára nyíló 1115 nm-es építési telek
eladó Iár 6,7 MFt 20-7722428 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 20-7722429
* 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 42m2-es, 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
* Eladó 3 szobás átlagos állapotú családi ház, 630
nm-es ősfás telken Iár:15.5 M FT 20 804-2102
* Kör utcában 1+2 félszobás felújított erkélyes
lakás eladó. Iár 14,7 MFt 20-8042102
* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis,
cirkós pincés családi ház sürgősen eladó. Iár: 19,9
mFt 20 772-2429
* Remsey krt-on 2 szobás jó állapotú lakás eladó,
beépített szép konyhabútorral. Iár 13,8 MFt 20
772-2429
* 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
* 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: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 500 nm-es 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
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* 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 nm-es, 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: 28/411086 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: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Aszódon 77 nm alapterületű (2 szoba, konyhaétkező, 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: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben,
Tölgyfa utcában 2200 m2 zártkerti telek eladó.
Pince, villany, víz van. Érd: (28) 410-354
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777
* IKERGARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Kossuth Lajos
utcában. 2 autó kényelmesen parkolható, külön villany, vízóra. Tel: (30) 9428-275
* DOMONYVÖLGYBEN belterületi ÉPÍTÉSI TELKEK,
panorámás elhelyezkedéssel 800-1600 m2
területűek eladóak. És más ingatlanok helyben. (30)
415-4102, (30) 9362-846

-Gödöllő Röges 1089 m2 összközműves
építési telek 15.8MFt.
-Röges új 112m2 nappali+3 szobás
lakóház 309m2 telken 28,8MFt.
-Alvég épülő 71 m2-es nappali + 2 szobás
lakás 20,4MFt.
-agyfenyves 140m2 n+3 szobás ház 720
m2 telken 2garázs 36.8MFt.
-agyfenyves 148m2 n+4 szobás ház 1284
m2 telken 42MFt.
-Veresegyházon 140m2-es ház nappali +4
szoba 604m2 telek 29MFt.
-Veresegyházon 138m2-es ház nappali + 3
szoba 759m2 telken 28,5MFt.
-Veresegyházon új 128m2-es családi ház
492m2 telken 31,8 MFt.
-Szada Boncsok 100m2 nappali +2szobás
ház 1217m2 telken 21,5MFt.
-Szada Fenyvesliget 154m2 n+4 szobás
ház 910m2 telken sz.kész 20,5MFt.
-Kazinczy krt 2 szobás konvektoros erkélyes 60 nm lakás 11MFt.
-Kazinczy krt 2 szobás konvektoros erkélyes 62m2 lakás 12,9MFt.
-Kiadó
lakást,
házat
keresünk
Mogyoródon vagy Kerepesen.

* FENYVESBEN, középen 1000 m2-es telek eladó.
MALOMDŰLŐBEN 3 hektár jó minőségű szántó
eladó, csere is érdekel. Árak megegyezés szerint.
Tel: (28) 430-853
* ELADÓ és KIADÓ Gödöllőn a Perczel Mór utcában
téliesített lakható FAHÁZ + összközműves belterületi ÉPÍTÉSI TELEK. Iár: 15MFt. Alkuképes. Érd:
(30) 650-2193
* Gödöllőn tulajdonostól eladó 2 szoba összkomfortos tégla családi ház iár: 17,5 M. Kb. 600 m2
panorámás építési telek iá: 15 M. 850 m2 zártkert
a Sony mellett iá: 4,8 M. (70) 948-2271
* 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
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* Gödöllőn a Boglárka utcában 950 m2-es TELEK
7,9 M-ért sürgősen eladó. Tel: (20) 771-4921
* SZADA FENYVESLIGETEN 805 m2 telken félkész
ikerházfél 9,5 millióért eladó. Tel: (20) 771-4921
* Gödöllő Királytelepen 81 m2-es 2 szobás családi
ház sürgősen eladó. Iár: 17,9 M. Tel: (20) 771-4921
* MAGASFÖLDSZINTI LAKÁS ELADÓ (egy szoba
összkomfort) felújítva, berendezve. Azonnal
költözhető. Tel: (30) 9446-816
* 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
* Gödöllő központjában, a Remsey körúton, 1+2
félszobás (58 m2) étkezős, tárolós tetőtéri lakás
eladó. Tel: (30) 965-9500
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal, 12 m2-es boltíves
pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal,
dísznövényekkel eladó. Érd: (70) 534-7803
* Gödöllő városközpontban, azonnal beköltözhető
kétszobás, loggiás, 4. emeleti, 57 m2-es, konvektoros lakás, sürgősen eladó. Iár: 11,4 M Ft. Tel: (20)
360-5847
* Gödöllő központjában 4 em. házban eladó 54 m2es, erkélyes, 2004-ben felújított 3. em. konvektoros, parkettás lakás. Iár: 12,9M. Tel: (20) 9849672
* KERESEK GÖDÖLLŐN kézpénzes ügyfeleim
részére családi házat 26 M-ig ill. 45 M Ft-ig.
Katonáné Enikő (30) 402-0488

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn,
@ Kossuth L. u. 1. alatt

* 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
* Szent János utcai 2 szobás 3. emeleti lakás
eladó, vagy értékegyeztetéssel elcserélhető
gödöllői, szadai vagy bagi kis kertes házra. Tel:
(30) 515-1143
* Palotakerti 2 szobás 1. emeleti felújított lakás
bútorozottan eladó (egyedi fűtésmérés). HÉV 2 percre. Iár: 11 millió. Érd: (30) 9285 272
* Áron alul eladó Palotakerten 4 emeletes házban
2 szobás, erkélyes, egyedi mérőórás felújított
lakás. Tel: (20) 4912-567
* MEGVÉTELRE KERESEK gödöllői egy – két
szobás tanácsi lakást. Tel: (20) 529-4155
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és
külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztásban,
közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az
Ambrus közben csendes, nyugodt környéken 55
m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.:
(30) 562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével,
ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna
+ ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135816, (30) 562-3475
* Gödöllő központi részén új építésű 4 lakásos társasházban bruttó 74 nettó 64 m2-es tetőteres,
egyedi fűtésű lakás garázzsal együtt eladó. Ár: 21,9
M Ft. Érd: (20) 549-6337
* ELADÓ JÁNOS UTCÁBAN 40 m2-es, földszinti,
másfélszobás, felújítandó lakás. Iár: 9,8 M Ft. Tel:
(20) 328-9666
* SÜRGŐSEN ELADÓ Aszódon 2007-ban épült 120
nm-es, jó elrendezésű 4 szobás, amerikai konyhás
ikerház fél Ára: 20M Ft. 30/667-4812. 117/5216

* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es sorházi (galériás)
stúdiólakás kis kerttel ELADÓ! Ára:8.2 M Ft.
30/667-3889. 79/3042
* Gödöllőn, kertvárosban 100 nm-es 3 szobás, konvektoros, kertes családi ház KIADÓ. 100.000
Ft/hó/rezsi/ 2 havi kaukció.30/629-0190. 79/5064
* Szadán 1300 nm-es telken, 120 nm-es , 4 szobás
étkezős, szerkezetileg kifogástalan állapotú családi
ház ELADÓ! Ára:19,9 M Ft.30/629-0190. 114/4430
* Veresegyházán 120 nm-es nappali + 3 szobás,
amerikai konyhás, vadonatúj 2 ikerház fél
ELADÓ. A nappali kertkapcsolatos, 25 nm-es
terasz, önálló garázs. Ára.:26,5-26,5 M
Ft.30/629-0190. 76 /3493
* Gödöllőn pompás 150 nm-es, 4 szobás,
sorház, parányi grill-kerttel, kétállásos garázzsal eladó az Antalhegyen. Ára.:25.9M
Ft.30/977-6665 79/4379
* Szép állapotú , 3 szobás ,étkezős családi ház
1000 nm-es telken ELADÓ Zsámbokon, gáz cirkós
,új nyílászárokkal , homlokzati szigeteléssel..Ára:11,9 M Ft. 30/977-6665.141/5514
* Kossuth Lajos utcában parkra néző lakás KIADÓ.
40 nm-es, magas földszinti bútorozva. Tágas nagy
szoba + erkély. 50000 Ft/hó.30/629-0190
* Gödöllőn a János utcában ELADÓ egy 50 nm-es
1+ fél szobás +ebédlős (ami most szobaként
funkciónál), konvektoros lakás. Felújításra szorul.
Ára:11,8 M Ft. 30/667-3889 79/5538
* Gödöllőn a Remsey-n ELADÓ egy 61 nm-es, 2
szobás, erkélyes, távfűtéses, egyedien átalakított lakás. 2007-ben teljesen fel lett újítva
(nyílászárok, burkolatok stb.).Ára.:17,8 M Ft.
30/667-3889 79/5479
* ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ Gödöllő, Központban: 82
m2-es, Nappali + 4 Szobás, 2009-es építésű
téglaház, kocsibeállóval 220m2-es SAJÁT KERTTEL. Tervezett átadás: 2009.nyár. IRÁNYÁR:
26.600.000 Ft. Sorszám: 3347. HÍVJON MA:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A
POSTÁVAL SZEMBEN.
* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐN! Búzavirág
utcában: 1150 m2-es belterületi telek, 25%-os
beépíthőséggel SÜRGŐSEN eladó. Víz, villany, gáz,
csatorna az utcában. A vételár rugalmas, a tulajdonost minden ajánlat érdekli! Sorszám: 3312.
HÍVJON: 0630-919-5960.
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 82 m2-es,
Nappali + 4 Szobás földszint – tetőteres
TÉGLALAKÁSOK kis kerttel leköthetők! Az első
vásárlónak a konyhabútorunkból 50% kedvezmény.
IRÁNYÁR: 24.500.000 Ft. Konkrét ajánlatért érdeklődjön: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ FÖLDSZINTES LAKÁS Gödöllő,
Központban: 51 m2-es, (beépíthető tetőtérrel)
Nappali + 1 Szobás, 2009-es építésű társasházban,
220m2-es SAJÁT KERTTEL. Tervezett átadás:
2009.nyár. IRÁNYÁR: 24.000.000 Ft. Sorszám:
3348.
HÍVJON
MA:
0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 2 Szobás
magasföldszinten, illetve első szinten lévő
TÉGLALAKÁSOK leköthetők! Az első két vásárlónak
a konyhabútorunkból 50% kedvezmény. IRÁNYÁR:
14.300.000 Ft. Konkrét ajánlatért érdeklődjön:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
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* FENYVESBEN 116m2-es nappali,+2 szobás,
garázsos, 800m2-es telken fekvő, azonnal
beköltözhető, mediterrán típusú, újépítésű családi
ház eladó. Irányár:34,5MFt. Major Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu

* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ Szőlő
utcában, Kazinczy krt-on, János utcában, Ambrus
Zoltán közben, Erzsébet krt-on (tégla), Nagy Sándor
közben, Kör utcában, Szabadka utcában és Zombor
utcában, illetve Munkácsy Mihály utcában egyedi
fűtéses lakásokat. INGATLANVADÁSZ KFT - A
POSTÁVAL SZEMBEN. Tel: 0630-919-5960.
www.ingatlanvadasz.hu
* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt.1,5MFt Major
Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Liftes házban,
gázfűtésű garzonlakások eladók. Hitellel-szoc-polkevés-önerő Átadás: 2009. február. Ár:11,6M Major
Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ! Harasztban 73m2es, egyedi fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás kocsibeállóval, kerttel, ajándék-konyhával, azonnal
beköltözhetően. Ár:22,8MFt 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 kiadó. Bérleti
díj:100.000,-Ft+rezsi
Major
Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu
* 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, egyedi-fűtésű, újszerű, világos, teljesen
felszerelt, berendezett, nappali+2 szobás.
Ár:80.000Ft/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 06704562100www.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 06704562100www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALUL a János u-ban! Fiatalos, világos,
59m2-es, 2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti lakás. Ár:11,9MFt Major Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu
* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű,
93m2, háromszobás, cirkófűtéses, teraszos, DKfekvésű, zárt udvaros, saját parkolóval eladó.
Ár:27,5MFt 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
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ -Gödöllő, Kertvárosban
140
nm,
nappali+3szoba,
konyha,étkező,gardrób,terasz. Szocpol.felvehető. Ár.
24,5 MFt. Pintér Mariann 06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu
* LAKÁS-Gödöllőn 88nm társasházi lakás, felújított, 2szoba,konyha,garázs,konyha,kamra, fürdőszoba, kert.Ár.14,5MFt. Pintér Mariann Tel: 06-70366-0999 www.perfektotthon.hu
* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő központjában ,csendes
utcában, nappali+4szoba, 2fürdőszoba, gardrób,
garázs, 25nm kertkapcsolatos terasz, parkosított
telekkel. Ár: 35,9MFt. Pintér Mariann 06-70-3660999 www.perfektotthon.hu
* SORHÁZ- Gödöllő-Fácán soron egyedi kialakítású ,
ősfás területen, minőségi építésű sorházi lakás, nappali+3szoba, fürdőszoba, garázs. Ár:33,4MFt Pintér
Mariann 70-366-0999 www.perfektotthon.hu
* LAKÁS- Gödöllő-Központban nagyon igényesen
felújított 2 szobás lakás keresett helyen, annak ,aki
minőségi lakást keres,kedvező áron. Ár. 12,5 MFt Pintér Mariann 70-366-0999 www.perfektotthon.hu
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ BELVÁROSI LAKÁS- Gödöllő
belvárosában új építésű, liftes házban 1 szobás
egyedi fűtésű lakások eladók. 2009. Áprilisi átadással. 06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu
* LAKÁS- Gödöllő, Központban keresett helyen
téglaépítésű 63nm 2,5 szobás , erkélyes konvektoros fűtésű, igényesen felújított eladó lakás.Ár:
16,5Ft Pintér Mariann 06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi
fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.:
(20) 479-4650
* Az Erzsébet parknál kastélyra néző, frissen
felújított, 1 szobás, félig bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Érd: (30) 301 0161
* Gödöllő központjában 2 szobás 1. emeleti erkélyes lakás bútorozatlanul hosszútávra kiadó. Érd:
(30) 852-6867 az esti órákban.
* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szobás
összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi
vízórás lakás részben bútorozva kiadó. 60E+rezsi, 2
havi kaució. (20) 578-6848
* 2 szobás konvektoros családi ház az egyetemtől
10 percre kiadó: 45 ezer Ft + rezsi + 1 havi kaució.
Érd: 16 óra után (70) 381-2807
* 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
* 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 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
* 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
* Gödöllőn, PALOTAKERTI LAKÓTELEPEN 2
SZOBÁS lakás kiadó. (20) 223-9302

* LAKÁS- Gödöllő, Remsey krt.-on 63 nm 1.emeleti
, hangulatos, felújított ,erkélyes lakás. Ár: 16,5MFt.
Pintér Tel: 70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* Mátyásföldön, a MOL-kút mellett másfél
szobás, bútorozatlan lakás kiadó. Érd: 17 – 19h
között (28) 412-614

* LAKÁS- Gödöllő-Központban 2005-ben épített,
téglaépítésű, nappali+2 félszobás , cirko- fűtésű
lakás.Ár:20MFt Pintér Mariann 06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu

* Gödöllő központjában, de mégis csendes részen.
1szoba összkomfortos újjáépített lakrész+veranda
külön bejárattal, bútorozottan egyedülálló sz. v. pár
részére hosszútávra februártól kiadó. Érd: (30)
676-4163, (20) 574-4117

* CSALÁDI HÁZ – Gödöllő egyik legkeresettebb
részén a Harasztban felújított 2,5 szobás családi
ház 525 nm parkosított telekkel eladó. Ár: 21,5 MFt
Tel:06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu
* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő-Királytelepen 98nm 2,5
szobás családi ház 540nm telekkel eladó.
Ár:22,9MFt
Tel:
06-70-3660999
www.perfektotthon.hu
* LAKÁS- Gödöllő- belvárosi, 95 nm cirkofűtésű,
igényes kivitelezésű, téglalakás, nappali+2 hálószoba, fürdő, kamra, moderrn beépített konyha.
Ár:28,5
MFt.Tel:
06-70-3660999
www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET
* Kiadó Gödöllőn egy 2+1 félszobás, 69 nm-es,
egyedi fűtésű lakás. Tel.: 20/479-4650
* Gödöllőn, a Palotakerten, 8. emeleti, egyszobás,
felújított lakás kiadó (egyedileg szabályozható (termosztát), saját mérőórás távfűtés, alacsony rezsi
stb.). 40eFt. / hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges!
Tel.: 30/771-5808.
* Gödöllő Központjában a Kossuth L. utcában
bútorozott lakás hosszútávra kiadó! Azonnal
beköltözhető 55.000 Ft /hó + rezsi + 1 havi kaució.
Érd: (30) 6276-133
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* 1 SZOBÁS ÖSSZKOMFORTOS KIS LAKÁS
GÖDÖLLŐ CENTRUMBAN KIADÓ DIÁKOKNAK. 40
ezer +rezsi. Tel: (28) 414-424
* Kiadó Gödöllő központjában új építésű 47 m2-es
lakás kocsibeállóval, egyedi fűtéssel, klímával
igényesnek. 2 havi kaució. Tel: (30) 977-6742
* Valkón buszmegállótól pár méterre Bp. és
környékére jó közlekedési lehetőséggel családi ház
(nagyszoba, konyha, fürdő, spejz, cserépkályha v.
gázkonvektor) teljesen berendezve 30 ezerért kiadó
VAGY ELADÓ. Érd: (28) 417-125, (20) 9150-341
* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó egyedülálló
személy részére 45 ezer Ft (rezsivel), + egy havi
kaució szükséges. Tel: 70/250-3276
* Gödöllő központjában kiadó egy másfél
szobás, amerikai-konyhás, bútorozott lakás
liftes házban. Érd: (20) 405-9840
* Palotakerti 1 szoba összkomfortos, berendezett lakás reális áron kiadó. Érd: (28) 415-915
este, (20) 233-6193
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL SZOBÁS
LAKÁS FEBRUÁRTÓL KIADÓ. Tel: (70) 779-9173
* A Remsey körúton 1,5 szobás összkomfortos
földszinti lakás félig bútorozottan kiadó. Érd:
(20) 9319-521

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZI LAKÁSOK
GÖDÖLLŐN,
VERESEGYHÁZON,
SZADÁN 22 MFT-TÓL!
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*A Máriabesnyő Lakóparkban, új
építésű 74 és 87 nm-es társasházi
lakások (kocsi beállóval, mosókonyhával, tárolóval) eladók 250 e. Ft/nm
áron, vagy 2009. március 1-től
hosszútávra bérbeadók, 60 és 80 e. Ft/
hó+ rezsi áron.
*Gödöllőn, a Tűztoronynál 105 nm-es,
nappali+ 2 szobás, étkezős részben
bútorozott, 2. emeleti lakás kocsi beállóval (2 férőhellyel) min. 1 évre bérbeadó, 130 e. Ft/ hó+ rezsi áron.
*A Kertvárosban, pár percre a központtól, 10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 65 mFt.

*Domonyvölgyben, tóparton, lovaspark mellett csendes környezetben
nappali + 2 szobás, 3 szintes, garázsos, hangulatos lakóház 792 nm-es
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.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 3 szobás, 1. em., téglaépítésű,
egyedi fűtésű lakás, hozzátartozó telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 21,7 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Egyedileg
szabályozható
fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11 mFt.
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, kitűnő elrendezésű, 2,5 szobás, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 12,9 mFt.
TELKEK:
*SZADÁN, a Présház utcában 2666 nmes, panorámás építési telek (közmű a
telek előtt), eladó. Iá:15,5 mFt.
GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában 840
nm-es közművesített telek 45 nm-es
szuterénnal, építési engedéllyel eladó.
15% -os beépíthetőség. Iá: 9,6 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690 nmes, közművesített, panorámás, két utcára
nyíló, építési telek eladó. Iá: 9000Ft/nm.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nappali +4 szobás, 1998-ban újjáépített családi ház melléképülettel eladó. Iá: 23,8 mFt.
*A Kertvárosban nappali+ 4 szobás, 2
szintes családi ház, 70 nm-es üzlethelyiséggel eladó. Sokféle vállalkozásra
alkalmas! Iá: 39,5 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában 1989-ben épült,
908 nm-es, panorámás telken nappali +3
szobás családi ház eladó. Iá: 27,8 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai
konyhás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es
melléképülettel, garázzsal, tárolókkal,
ólakkal eladó. Irányár: 25,9 mFt.
*A Blahán, nappali +3 szobás, garázsos, alápincézett, 100 nm-es, hangulatos családi ház 640 nm-es, parkosított telken eladó. Irányár: 29,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1993- ban épült,
120 nm-es, nappali +3 szobás földszintes családi ház 800 nm-es parkosított
telken (garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár: 46,5 mFt.
*Az Alvégben 993 nm-es telken, 60 nmes, kétszobás családi ház pincével, garázzsal, nagy műhellyel eladó. Iá: 24 mFt.
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998ban épült, kétszintes, 160 nm-es,
nappali+ 3 szobás klimatizált családi
ház (parkosított telek, medence,
dupla garázs, pince, öntöző rendszer) eladó. Irányár: 38 mFt.
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* Bútorozott albérlet a Szt. János utcában kiadó.
(64 m2-es, 2 szobás, gázfűtéses, erkélyes.) Tel:
30/566-5868

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

* Gödöllőn vasútállomástól 2percre családi házban
külön bejárattal 1 szoba összkomfortos, konvektoros, kábeltévés lakrész kiadó 35EFt+kis rezsiért,
autóbeállási lehetőséggel, febr. 1-i költözéssel. (28)
417-125, (20) 915-0341

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakácsot és pizzaszakácsot keresünk. Tel.:
30/913-8769.

* ALBÉRLŐ TÁRSAT KERESEK Gödöllő központjában fiatal lány személyében. 35e + rezsi. Érd:
(20) 959-3553
* 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

* Gödöllőn városközpontban, Remsey Jenő körúton
(a Fibernet mellett) 86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ
vagy KIADÓ. Érd: (70) 295 6693
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100
m2-es üzlet januártól kiadó. Tel: (30) 9617-621

* Hosszútávra kiadó 1+2 félszobás, 1. emeleti
lakás részben bútorozottan (azonnal költözhető).
Tel: (30) 550-4323

KIADÓ

* Gödöllőn Kossuth Lajos utcában ikergarázs
ELADÓ vagy hosszútávra BÉRBEADÓ. (Villany, víz,
szennyvíz van.) Tel: (20) 2617-532
* Forgalmas helyen lévő társasház üzlethelyisége
kiadó. Tel: (20) 225-3066

* Gödöllőn, a városközpontban 100 nm-s utcai üzlethelyiség 2 bejárattal bérbeadó. Tel.: 30/950-81-58
* Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen 4 lakásos társasházban, nappali + 2 szobás, 120 nm
alapterületű, színvonalas kialakítású lakások
KIADÓk. Tel.: 06-28/411-086
* Kiadó tetőtéri 60 m2-es panorámás lakás berendezve, garázzsal a Hegy utcában igényeseknek
hosszútávra. 2 havi kaució. + 40 m2-es iroda, üzlet
is. Érd: (30) 9486151

* Gödöllő központjában 20 éve működő Barkácsbolt
nyugdíjazás miatt ELADÓ vagy KIADÓ! Érd: (30)
9243-836
* Gödöllőn Kossuth L. utcában sarkon lévő 23 m2es üzlethelyiség KIADÓ. Tel: (30) 272-8158

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

* Gödöllői könyvelő iroda könyvelőt keres sürgősen,
azonnali belépéssel. Önéletrajzokat várjuk a
g.szekeres@chevroletkatona.hu email címre.
* K-Autócentrum Kft. - Gödöllő könyvelőt keres
azonnali belépéssel. Fényképes önéletrajzokat várjuk az info@chevroletkatona.hu email címre.
* K-Autócentrum Kft. - Gödöllő új gépkocsi
értékesítőt keres. Fényképes önéletrajzokat várjuk
az info@chevroletkatona.hu email címre.
* Mechanikai és elektronikai műszerészeket
keresünk gödöllői munkahelyre. Hosszú távú
munka, jó kereset. Érd: 06 (1) 3232093, (70)
3606586, (70) 7737424

* Nemzetközi cég gödöllői irodaházba munkatársakat keres irodai munkavégzésre. 150 E Ft/hó.
Érd: (70) 250 6539
* Nemzetközi kereskedelmi cég összetett irodai
munkára keres agilis munkatársakat. Teljes körű
betanítás. Havi 150.000 Ft. Tel: (30) 2992 770
* Melegkonyhás étterem gyakorlott SZAKÁCSOT
keres. Tel: (20) 2076 370
* 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
* FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MANIKŰR-PEDIKŰRÖST
KERESÜNK „VÁLLALKOZÓIVAL” GÖDÖLLŐI „EXKLUZÍV
SZÉPSÉGSZALONUNKBA” – fogyasztás, alakformálás,
testkezelés, masszázs, infra szauna, szolárium mellé. A
vendégkör adott. Érd: (30) 676-4335
* 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
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* Középkorú hölgy egész napos háztartási munkát
vagy betegápolást vállal bentlakással (lakrész szükséges). Leinformálható. Tel: (30) 8747 565
* Tanácsadó cég értékesítésben jártas munkatársakat keres. Kellemes munkakörülményeket és
folyamatos képzést biztosítunk. Tel: (20) 2411377, (20) 438-4178

Gödöllői Szolgálat
* Gödöllőn az Ipari parkban újonnan épülő élelmiszer
adalékanyag gyártással és forgalmazással foglalkozó
üzemünkbe keresünk élelmiszeripari vagy vegyipari
végzettséggel rendelkező két fő alkalmazottat.
Feladataik: - MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI VEZETŐ: napi
gyártások, beérkező alapanyagok ellenőrzése ISO és
HACCP rendszerek felügyelése. TERMÉKFEJLESZTŐ:
új és meglévő aromák fejlesztése, beszállítókkal való
kapcsolattartás, GC és HPLC-s vizsgálatok. –
Marketing asszisztens Napi rendelések visszaigazolása, vevőkkel való kapcsolattartás. Elvárás: tárgyalóképes angol nyelvtudás. Előny: hasonló területen
töltött gyakorlat, angol nyelvtudás, Gödöllő vagy
környéki lakos. Érd: (30)686-1822

* Gyógynövénybolti eladót keresünk. Jelentkezési
feltétel: kereskedelmi +érettségi vagy gyógyszertári
asszisztensi végzettség. Fényképes önéletrajzát 2101
Gödöllő, PF 538 címre, „egészség” jeligével várjuk.

* 51 éves, érettségivel, TB-ügyintézői, kereskedővállalkozói, vendéglátó-vállalkozói vizsgával rendelkező nő sürgősen munkahelyet keres Gödöllőn.
Gyakorló nagymamaként gyermek felügyeletet is
vállalnék, akár saját otthonomban is. (20) 9514-949
* Gyermekfelügyeletet, takarítást, vasalást vállalok. Tel: (20) 4455-745
* Gödöllőn és Isaszegen bejárónői munkát vállalok.
(30) 373-4745
* Gödöllői bevezetett fodrászüzletbe KOZMETIKUS
kollégát keresünk. Érd: (20) 9810-696
* 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.
* Veresegyházi fröccsöntő üzem GAZDASÁGI
VEZETŐT KERES. Feltétel: mérlegképes könyvelői
gyakorlat. Érdeklődni és jelentkezni lehet az alábbi
számon: (30) 300-6545

* 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
* Gödöllőn, Missy Szépségszalonba profi műkörmöst, pedikűr-manikűröst felveszek kedvező
feltételekkel. Tel: (30) 247-6718
* Otthon végezhető munka: sms-ben kérem nevét,
címét a 06-30-273-4173-ra és küldöm postán a
tájékoztatót.
* Gödöllői szépségszalonba fodrászt, manikűrös
műkörmöst keresek. Uitt eladó 2 m×80 cm ikeás
asztal 25.000, és egy Zanussi gázfőzőlap. Érd: (30)
989 3652

SZOLGÁLTATÁS

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit,
vendégeket vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye elkészítését elvállalom!
Érd.:30/851-8763.
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel: (30)
9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T:
(20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!
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* Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól.
KÖLTÖZTETÉS, csomagolás. Költöztetéshez dobozok olcsón eladók! Tel: (30) 645-3448
* Óvónői végzettséggel állandó, és alkalmi gyermekfelügyeletet vállalok. Tel: (30) 368-9829

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Farsang farka
Így hívják az utolsó napokat Hamvazószerda, azaz
a farsang vége előtt. Farsangkor minden
megengedett. Igya magát boldogra! -hirdeti az
ünnepkört egy weboldal, ez is utal a karneváli
időszak buja féktelenségére, ami megfelel a
gazdag néphagyományoknak. Mert farsangkor, a
negyven napos nagyböjt előtt minden szabad volt,
ez a féktelen mulatozás időszaka. A merev szabályok pár hétre megszűnnek létezni, a világ kifordul
önmagából. A bálozás, karnevál ezzel is segítette a
párválasztást, egyben szabadosságot jelentett,
következmények nélküli bolondázást az álarc
névtelensége mögött.

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel: (28) 407-122.

* KÁRPITOS: kárpitozott bútorok javítását,
áthúzását vállalom. Telefon: (28) 407-188, (30)
857-1723

* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS TRÉNING (Body
Coach) Tel: (70) 414-1629

* Haj és hajas fejbőr betegségeinek feltárása,
fejbőr gyógyászat. Akció 2000 Ft. Gödöllő, János u.
44. Tel: (70) 587-1071

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is.
Tel: (30) 528-7777

* MŰKÖRÖM AKCIÓ! Minden fajta 3500 Ft. Szt.
János u. 44. Csíkos ABC-vel szemben. Tel: (20)
264-6021. Mindenkit sok szeretettel várok

* FÖLDMUNKA VÁLLALÁSA: bobcattal, JCB-vel,
konténerszállítóval, termőföld, sitt, egyéb.
Földmunkaképek és tartozékok adás-vétele. Tel:
(30) 415-4102, (30) 9362-846

"Inkább a has fakaggyon, mintsem az étel megmaraggyon"… Sokat és sokfélét ettek, hiszen a
rengeteg étel fogyasztásától a következő év
bőségét remélték. Jellegzetesen farsangi ételek:
kiadós húsételek, kocsonya, disznóhús,csirke és
kacsa sült (ezek elkészítésénél mindig csempésztek valamilyen alkohol tartalmú italt a
gazdagabb íz világ eléréséhez), cibereleves,
káposzta, farsangi fánk. Ez utóbbi alakjával, benyomott közepével szexuális szimbolikával bír, ami
nem csoda, hiszen ez az ünnepkör hozta a fiatalok
beavatását a szexuális életbe s szolgálta a termékenység elősegítését. Ekkor tartottak sok
esküvőt, ami a nagyböjt idején már tiltva volt.
A Fagyöngy étteremben e régi szokásokra
emlékezünk, farsangi álarcos bált rendezve február
14.-én szombaton, 19 órai kezdettel. Talán valóban

itt az idő még egyszer mulatni, mielőtt szűkösebb
idők jönnek. Ezért aki jelmezben jön, üveg borral
jutalmazzuk azt. A tánc szünetében Rock and Roll
versenyt rendezünk.
Farsangi ételsorunk hűen a szokásokhoz,
főfogásként különleges kemencében készült
konyakos kacs sültet naranccsal hoz az asztalra,
pirított krumplival, előtte sütőtök krémleves füstölt
sajttal, bacon chips-szel, utána az elmaradhatatlan
szalagos fánk házi baracklekvárral. Ennek neve
onnan, mert a közepén lévő lyukon keresztül szalagra lehetett fűzni. Így hirdette: a gazdának van
mit a tejbe aprítani. Vendégváró forralt borunk a
ház ajándéka lesz, a belépő vendégnek.
Asztalfoglalás, személyenként 3800 forint:
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
(x)
06/28-430-434, 06/20-454-27-68

* VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS! Családi házak,
lakások, közületek gépészeti kivitelezése, kisebb
munkálatok igény szerint, megfizethető áron. Épgép Install Kft. Tel: (20) 267-4998
* Bojlertisztítást, javítást, kisebb villany, illetve
vízvezeték szerelési munkákat vállalok. Hétvégén is
hívható tel: (20) 504-1814

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Új egyedi kárpitos bútorok készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: (28) 486-029, (70) 384-8711
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami
elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718
* Jóslás Gödöllőn (magyar kártyából) rontás átok levétel. Csakra tisztítás lélekgyógyászat. (30) 957-6123
* Jóslás Tarot kártyából. (70) 634-1306

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: (20)
5231-094

* Gyógypedikűr: bőrkeményedés, tyúkszem,
szemölcs, vastag benőtt gombás köröm szakszerű
kezelése, ápolása. Talp masszázs. Mozgásukban
korlátozottaknál háznál is. Tel: (20) 532-7275
Bárándi József

* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely,
kerámialapos tűzhely, szárítógép stb. javítása
Gödöllőn és környékén! Hívjon bizalommal! Tel:(20)
886-2397

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését.
Érd.: 30/851-8763.
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* Hosszútávú kapcsolat reményében keresek egy
intelligens, csinos 36-40 év körüli hölgyet, aki még
vállalkozik az életre. Tel: (20) 489-1803

OKTATÁS
*
STUDIO ONLINE NYELVISKOLA ELŐBEIRATKOZÁS FEBRUÁR 4-IG. 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
* TOP-TAN: ’10 évesek vagyunk’ akció: januárban
induló kezdő tanfolyam (hétfő-szerda: 18.45-20.15)
maximum 5 fős csoportban 96 óra: 30% kedvezménnyel. Középhaladó tanfolyam középiskolásoknak (9-10.oszt): kedd-csütörtök: 15.00-16.30.
További tanfolyamok és információk: Gödöllő, Szőlő
u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel:
28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára,
érettségire felkészítés matematika, fizika, kémia
tantárgyakból. További információk: 28-423-744,
30-908-4130.

* KEDVES TÁRSKERESŐK! 2009-ben is várom
azoknak az érdeklődését, akik szeretnének segítségemmel kiegyensúlyozottan, boldogan élni egy jó
kapcsolat reményében. „Bizalom, diszkréció.” (20)
967-4009, (30) 228-4096

EGYÉB
* Gödöllőn jól bevezetett bio- és natura bolt
üzemeltetési joga családi okok miatt átadó.
Berendezéssel, árukészlettel reális áron. Érd: (20)
530-6431
* ANGOL OKTATÁS kezdőtől felsőfokig. Általános
és üzleti angol egyénileg vagy kiscsoportban. Tel:
(30) 9909-346
* NÉMETTANÁR több éves tanítási gyakorlattal
diákok tanítását, vizsgára felkészítését, korrepetálását vállalja Gödöllő Kertvárosában. Tel: (28)
418-560

* TAI CHI oktatás Gödöllőn! Kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel, felső
korhatár nélkül. Érd: (20) 544-8021

* MŰVÉSZI RAJZ ÉS FESTÉSZET oktatását vállalom, felkészítést művészeti egyetemre és
főiskolára, tapasztalattal. Kisebbeknek szakközépiskolai előkészítés is. Tel: (30) 593-6465

* MATEMATIKA korrepetálást vállal középiskolásoknak középiskolai tanár. Tel: (30) 620-1230, (28)
423-217

* Kezdjünk tiszta lappal az új félévben! Segítek
minden korosztálynak. Középiskolai matematika
tanár, tel: (20) 3304-704

* Fiatal diplomás tanárnő angol nyelvoktatást vállal, bármilyen szinten, beszédcentrikusan. Tel: 06
(30) 653 7808

ADÁS~VÉTEL

*
NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797 és (28) 542-275

* 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

* BESZÉDKÖZPONTÚ ANGOL NYELVOKTATÁS
SZEMÉLYRE
SZABOTTAN,
barátságos
környezetben, diplomás angoltanárral, délelőtti
órákban. Tel: (20) 333-2426

* 400 l-es Elektrolux fagyasztóláda újonnan, kedvezményesen eladó. Tel: (20) 511-5206

* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon február
18.-tól júniusi nyelvvizsgával. Részletfizetési
lehetőség van. Tel: 30/273-9479, 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
* ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállal megbízható, leinformálható hölgy. (30) 973-3043

* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230
* TÖLGY tüzifa eladó! Kiváló minőségben, mázsálva, kuglizva és kiszállítással. Érd: (20) 9367-314
* Oldalperemes gyermek-kiságy eladó. Világoszöld,
vidám, maci mintás. 160x78 cm. Használt. Érd:
20/541-2148

TÁRSKERESŐ
* 49 éves magas sportos alkatú fiatalos diplomás
férfi, csinos, jó alakú, ápolt, karcsú, vonzó, intelligens hölgy ismeretségét keresi. Aki nem ilyen,
kérem, ne zavarjon! Tel: (70) 508-8727

* Gödöllő központjában Görög delikátesz bolt
üzemeltetése átadó. Tel: (20) 527-5763
* Gyulán a Hőforrás Üdülőben febr. 8.-tól kéthetes
– vagy 2×1 hetes – üdülőjog eladó/ átadó, másfélszobás apartmanban. 5 ezer Ft/nap /apartman. Tel:
(20) 983-5103
* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros, zöld 80150 Ft/kg. Gödöllő területére 60 kg-tól ingyen
házhoz szállítás. Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411298, (20) 4359-650. Hévízgyörk, Fürst S. u. 8. Tel:
(28) 436-280
* 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
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Beküldési határidő:
2009. február 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Sas István, Nyárfa u. 3. , dr. Takács
Irma, Akácfa u. 21.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Bernácz Ábel, Sík Sándor u. 4. ,
Blaskó Gergely, Bethlen Gábor u. 20.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Zachárné Lehoczki Anita, Kőrösi
Csoma Sándor u. 17. , Kovács Zsoltné,
Vasvári Pál u. 6.

Recept
Farsangi fánk
HOZZÁVALÓK (kb. 21 darabhoz):
0,5 kg liszt, 2 dl tej, 4 dkg élesztő, 5 dkg porcukor, 6 dkg olvasztott vaj, 5 db tojássárgája; a
sütéshez olaj, a tálaláshoz baracklekvár és porcukor.
ELKÉSZÍTÉS:
A langyos tejet, a porcukrot, az élesztőt kimérjük, és hagyjuk 15 percig pihenni, hogy felfusson.
A lisztet egy tálba tesszük, és öntsük rá az élesztős tejet, az olvasztott vajat, és a tojások sárgáját. Egy fakanállal keverjük össze a tésztát, majd
az asztalra kivéve addig gyúrjuk, míg teljesen sima nem lesz. Ezután tegyük vissza a tálba, takarjuk le, és meleg helyre téve kelesszük
duplájára kb. 30 perc alatt. Ha a tészta megkelt, vékony liszten nyújtsuk ujjnyi vastagságúra, és egy 6 cm átmérőjű kiszúróval, vagy pohárral szaggassuk ki a fánkokat. A maradék tésztát összegyúrjuk, újra kinyújtjuk, és kiszaggatjuk. A fánkokat 10 percig pihentetjük,
majd a közepüket ujjunkkal elvékonyítjuk. Kis adagokban kisütjük őket a forró olajban. Az első oldalukat kb. 3 percig, majd megfordítjuk
őket, és további 1-2 percig sütjük.
A kész fánkokat a szalvétával fedett tálcára szedjük, majd porcukorral leszórjuk, és baracklekvárral töltve tálaljuk. Ügyeljünk, hogy az
olaj ne legyen túl forró, mert sötét lesz a fánk!

