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Márciusban dönthetnek a további fejlesztésekről

Új rendszer

Megújulhat a lovarda és az istálló

Parkolás

A tervek szerint márciusban kormánydöntés születhet a további fejlesztésről,
és amennyiben július 1-jén meg tudják
kezdeni a munkálatokat, akkor a tervek
szerint már jövő tavasszal sor kerülhet
az átadásra. A felújításhoz kapcsolódóan megjelent az előzetes összesített tájékoztató, melynek segítségével a törvény
adta kereteken belül rövidülhet a közbeszerzési eljárás hossza. Közben készülnek a kiviteli tervek, melyek elkészültét
követően indulhat a kivitelező kiválasztása. A Barokk Színház melletti 632
négyzetméteres, akár 400 főt befogadó
többfunkciós: hangverseny-, illetve kiállítóteremmel gazdagodik a Gödöllői
Királyi Kastély. A fejlesztés célja az
épületegyüttes kulturális komplexum
jellegének kiteljesítése, a megfelelő kö-

zönségforgalmi terek kialakításával és kedvező térkontextusba helyezésével.
A jelenleg futó felújítási
ütem során rekonstruált
Rudolf-szárnyhoz és a már
gyönyörűen helyreállított A lovarda
Barokk Színházhoz kapcsolódóan, mintegy folytatva a munkálatokat, a lovas hagyományok és kultúra
bemutatását célozzák, középpontba helyezve a királyi család, az udvari lótartás
tradícióját; eszközeinek, emlékeinek
felvonultatását. A kiállításhoz modern
technológiát párosítanak (pl. holokapu,
3D-s vetítés stb.) A Barokk Istálló földszinti helyiségei vendégforgalmi térként
funkcionálnak, míg az emeleti részen az
egyes termekben a lovas hagyományok
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Múlt év júliusa óta zajlik a Gödöllői Királyi Kastély
komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő
újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő
fejlesztése. Az 1.660.000.000 forintos fejlesztés során
52.000 négyzetméter park és 1600 négyzetméter belső tér nyeri vissza régi pompáját a nyár közepére. A fejlesztés azonban a tervek szerint tovább folytatódik. A
fejlesztésének második ütemeként, a lovarda és a barokk istálló rekonstrukciójával összesen 1700 négyzetméter területen folytatódhat a felújítás. A projekt tervezett összköltsége 1 milliárd forint, a pályázathoz az
önkormányzat 100 millió forint önrészt biztosít.

különböző korszakai és területei mutatkoznak be.
Az önkormányzat és a Gödöllői Királyi Kastély Kht. még a múlt év júliusában írta alá azt a megállapodást, amivel közösen adták be a felújítás második
ütemére vonatkozó pályázatot. A részvétellel a városi képviselő-testület is
egyetértett és 2009. június 25-i ülésén
százmillió forint önrészt szavazott meg
e célra.

Nehezen alkalmazkodnak a
belváros új parkolási rendjéhez
az autósok. Mint arról már többször beszámoltunk, február 15vel új parkolás lépett életbe,
aminek keretében fizetőssé vált
a parkolás a Kossuth Lajos utcában, és megnyílt a Tűztoronyházban kialakított korszerű mélygarázs. Az új rendszert
azonban nehezen szokják meg
a gépkocsival közlekedők annak ellenére, hogy mindenütt
táblák segítik a tájékozódást.

E területek hasznosítása nem csak
idegenforgalmi szempontból jelentős,
de a fejlesztés hozzájárulhat ahhoz is,
hogy az európai kultúrák találkozási és
bemutatkozási helye legyen. Ez megfelelő módon kiegészítené azt az elképzelést, hogy a kastély európai uniós konferenciáknak adjon otthont a következő
időszakban, hazánk európai uniós elnökségének ideje alatt.

Az elmúlt héten sok munkájuk akadt a
közterület-felügyelőknek és a rendőrségnek, mivel a Kossuth Lajos utcában
sokan nem veszik figyelembe sem a
kihelyezett táblákat, sem a parkolóórát. Információink szerint a szabálysértések többségét nem a városunkban
élők, követik el, hanem a környező településekről gépkocsival érkezők.
A több ezer forintos büntetés ellenére sokan próbálkoznak azzal, hogy
ingyenesen parkoljanak ott, ahol ezért
fizetni kell. Pedig a Kossuth Lajos utcában fokozott az ellenőrzés, s ennek
szükségességét az elmúlt hét tapasztalatai is igazolják. A közterület felügyelők jelenlétére a további hetekben is
felkészülhetnek az autósok.

(folytatás a 3., kapcsolódó írásunk a 8. oldalon)

(folytatás a 2.oldalon)

Nem pénzbe, időbe kerül

Itt a regisztrációs jegy
A MÁV-START Zrt. március 1-jétől vezeti be a vasúti utazásban
az úgynevezett regisztrációs
jegyet. A jegytípust a 6 éven
aluli gyermekeknek, a 65 éven
felülieknek, valamint a hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek és menekülteknek szükséges megváltaniuk, vagyis azoknak, akik ingyenesen utazhatnak. Fizetniük továbbra sem
kell, mivel az új jegy díjmentes,
de aki enélkül száll fel a vonatra, az a türelmi idő letelte után
csak pótdíj megfizetése mellett utazhat.
Sokan tartanak attól, hogy az új jegytípus megváltásával jelentősen megnő majd a jegypénztáraknál a sorban
állás, hiszen ezentúl a jegyet meg kell
váltaniuk azoknak is, akik eddig egyszerűen csak felszálltak a vonatra.
Akik olyan állomáson szállnak fel,
ahol nincs a jegy kiadására alkalmas
gépesített pénztár, természetesen a
vonaton is megválthatják regisztrációs jegyüket. A MÁV három gödöllői megállója közül a városi pályaudvaron van erre lehetőség.
A regisztrációs jegy gépesített
pénztárakban történő megváltásán túl
az utasok az internetes jegyértékesítési rendszert is igénybe tudják venni
abban az esetben, ha ezen kívül más
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jegyfélét is vásárolnak, vagy a regisztrációs jeggyel történő utazásukhoz helyjegyet, IC-pótjegyet kérnek.
Emellett telefonon is megrendelhetik
azt az érintett utasok, az eddig már
megszokott, például InterCity jegyek-

hez hasonlóan. A MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a
feláras vonatok esetében a helyjegy,
pótjegy mellé kérhető regisztrációs
jegy is.
A megváltás elmulasztása esetén
2010. július 1-jétől pótdíjat kell fizetni abban az esetben, ha az utazás
megkezdése előtt a nyitva tartó gépesített pénztárban lehetősége lett volna
az utasnak a regisztrációs jegyét megváltania, de azt elmulasztotta. Ez
esetben a jegyvizsgálónál 500 forintot

kell fizetnie. A regisztrációs jegy, a
többi menetjegyhez hasonlóan elővételben is megváltható már 60 nappal a
tervezett utazás előtt.
Ez a jegytípus bérlet vagy menettérti jegy formában nem adható ki, de
a visszautazás időpontjának ismeretében már az odaút jegyváltásakor
kérhető a visszaútra is a regisztrációs
jegy. Ilyenkor az utas nem menettérti
jegyet kap, hanem két különálló, egy

útra szóló regisztrációs jegyet az oda- és
bj
a visszautazás tervezett napjára.
Valamennyi pályaudvar és állomás váróterme, várakozó helyisége ismét az eredeti szabályozásnak megfelelő üzemidőben tart
nyitva 2010. február 21-én, vasárnap éjféltől.
Ezzel megszűnik a várótermek
2010. január 28-tól – a rendkívüli
hideg miatt – bevezetett folyamatos nyitva tartása.

Figyelembe veszik a lakossági igényeket

Újabb módosítás a busz menetrendben
Február 15-től új busz menetrend lépett életbe. A Volánbusz
a racionalizálás során nagy
hangsúlyt helyezett arra, hogy
az új, ütemes menetrend a korábbinál jobban igazodjon a
HÉV és a MÁV menetrendjéhez. Az első hét tapasztalatai
alapján már több módosítást is
végrehajtottak, és az önkormányzat munkatársai folyamatosan tájékoztatják a Volán illetékeseit a lakossági észrevételekről.
Már az új menetrend összeállításánál
is nagy gondot helyeztek a lakossági
igényekre, s az első hét tapasztalatai
követően is történtek és amennyiben
indokolt, történhetnek módosítások a
már kiadott menetrendhez képest.
Mint megtudtuk, a volt Gépgyárhoz közlekedő busznál történt módo-

sítás, hogy az jobban igazodjon az ott
dolgozók munkaidejéhez.
Információink szerint a Királytelepet és a Hegy utcát érintő járatokkal
kapcsolatban is érkeztek jelzések, ez
utóbbi esetében például felmerült annak az igénye, hogy a tanítási renddel
jobban hangolják össze a menetrendet.
Az önkormányzat szakemberei valamennyi észrevételt továbbítnak a
Volánbusz Zrt. illetékeseihez, s ezek
kivizsgálása után dőlhet majd el, jogosak-e a felmerült igények.
A korábbiakhoz képest az új menetrend érintette a Máriabesnyő, Klapkai
buszforduló (2. vonal), a Királytelep
(4. vonal) és a Hegy utca felé (5. vonal) közlekedő, valamint az ezeket
összekötő járatokat (4E., 5E.) Továbbá az Erzsébet parkot a Vásártérrel
egy vonalra felfűző járatot, ahol a 10.
és 11. számú vonalakat vonták össze.

Olcsó-e a közlekedés Magyarországon

Mennyiért utazunk?
Divatot csináltak az egymást
követő közlekedési miniszterek
a közlekedési ágak évente megrendezett versenyéből, aminek
a múlt évben városunk is helyszíne volt.
A MÁV-Start, a BKV és a Volán járataival, személygépkocsival, motorkerékpárral, esetleg biciklivel rajthoz
álló politikusok azon vetélkedtek, melyikük ér leghamarabb a főváros pereméről a belvárosba. A napokban több a
tömegközlekedést népszerűsítő plakát
is a szemünkbe ötlött, de ez nem csökkenti az autózás népszerűségét. Erről
közölt felmérést a Népszabadság.
A lap cikke alapján mi is megnéztük, mennyibe is kerül ma, ha valaki
tömegközlekedéssel indul útnak Gö-

döllőről. Ha valaki vonatra száll, akár
fél óra alatt eljuthat a végállomásra,
igaz, ezért 590 forintot kell fizetnie. A
vonatok ütemes menetrend szerint közlekednek, ráadásul az új szerelvények
korszerűek, és forgalomba állásukkal

Pozitív visszhangot váltott ki az
utasok körében a 4A jelzésű vonal
beindítása, ami munkanapokon, a
reggeli és az esti órákban a Csanak, a
Királytelep és a vasútállomás között
teremt kapcsolatot.
Az 1., 6., 8., és 9. számú vonalak
menetrendjei nem módosultak.
A Volánbusz Zrt. az utazóközönséget a buszpályaudvaron, valamint a
buszokon elhelyezett plakátokon és
szórólapokon tájékoztatja a változásokról. Emellett mindenki számára
ingyenesen hozzáférhető menetrendet
bocsátott ki, s tervei között szerepel,
hogy ennek mellékleteként, a város
kérésére térképet készít a vonalhálózatról a könnyebb átláthatóság érdekében. Az új menetrendet a városi
honlapon (www.godollo.hu) és lapunk
weboldalán (www.szolgalat.com) is
megtalálhatják az érdeklődők.
kj

jelentősen csökkent a meghibásodások
száma.
Gödöllőről a Volánbusz járatain is
eljuthatunk a fővárosba. A Stadionoknál lévő végállomásig 460 forintot
kell fizetni (igaz
itt már hosszabb
menetidőre kell
számítani, mint a
vasútnál) az M3ason 40 perc, az
Őrs vezér tere felé
pedig még hoszszabb a menetidő.
A
Gödöllői
HÉV-vel utazóknak két jegyre van
szükségük ahhoz,
hogy a végállomásig, azaz az Örs vezér térig eljussanak. A 320 forintos vonaljegy ugyanis csak a főváros határáig érvényes. Innentől kiegészítő
jegyet kell váltani, ami plusz 365 fo-bjrintot jelent.

Sok a szabálysértés

Új parkolási rend
(folytatás az 1. oldalról)
Bár már hetek óta mindenki számára
használható a Tűztoronyház mélygarázsa, mégis kevesen vették eddig
igénybe ezt a lehetőséget. Pedig érdemes a felszíni helyett ezt választani, hiszen negyvenkilenc parkolóhely várja a gépkocsi-tulajdonosokat,

közelíthető, egyrészt a Kossuth utca
felől, másrészt a hátsó részéről lifttel
is lejuthatnak a gépjárművekhez. A
lift akadálymentesített, így a mozgáskorlátozottak számára is használható.
Az új parkolási lehetőségre nagy
szükség lesz a következő hónapokban, hiszen a városközpont parko-

A Tűztoronyház mélygarázsának bejárata a Kossuth Lajos utcában
akik félóránként 100 forintért hagyhatják itt az autójukat. A parkolót korszerű technikával szerelték fel. A kijelzőnek köszönhetően az utcáról is
jól látható, hogy hány gépjármű számára van benn szabad hely. A parkolókártya átvétele után a belső térben
is segítséget kapnak az autósok, itt a
mennyezetre szerelt lámpák jelzik,
hol lehet megállni. A behajtás a Kossuth Lajos utcáról lehetséges. Aki a
Dózsa György út felől érkezik, az a
jobbra kanyarodó sávban hajthat be,
míg a Petőfi tér felől szaggatott vonal
segíti a lejutást.
Fontos, hogy a parkolójegyet mindenki vigye magával, mert csak ennek birtokában tudja később elhagyni
az épületet.
A mélyparkoló gyalogosan is meg-

lóhelyeinek száma a főtér tavasszal
induló átépítésével tovább csökken. A
zsúfoltságot az új parkoló jelentősen
enyhítheti, hiszen itt negyvenkilenc
gépkocsit helyezhetnek el, korszerű
körülmények között. Szintén kevesen
használják a Petőfi Sándor utca végében még a múlt évben kialakított
felszíni parkolókat. A Tormay Károly
Egészségügyi Központ és a HÉV-sínek mellett kialakított területen ötven
gépkocsi fér el.
Sok bonyodalmat okoz az is, hogy
a gépjármű-tulajdonosok figyelmen
kívül hagyják a megállni tilos táblát
is, amivel balesetveszélyes helyzetet
teremtenek a mélygarázs előtti útszakaszon, és nem hagyják szabadon az
üzletek előtti rakodást jelző táblákat
kj
sem.

Megviselte az utakat a hideg idő

Figyelnek az utakra, az árkokra
Kihasználja a VÜSZI az enyhe
időjárás adta lehetőségeket, és
folyamatosan javítja a városi
kezelésben lévő utak hibáit. A
kemény téli időjárást főleg a
régebben aszfaltozott utak
sínylették meg.
Egyenlőre hidegaszfalttal, de folyamatosan folyik a kátyúzás. Elsősorban a
balesetveszélyes helyzetek elhárítására helyezik a hangsúlyt, s ahol
szükséges, korlátozással, táblázással
hívják fel a figyelmet az útfelület sé-

rülésére, amíg a javítást el nem végzik. Amint az időjárás engedi, sort kerítenek a végleges javításra.
Az olvadás miatt átázott a talaj és
megsüllyedt a Tormay Károly Egészségügyi Központ melletti parkolóban,
ezért azt néhány napra le kellett zárni.
Amint a talaj állapota engedi, ismét
használatba vehetik azt az autósok.
Bár napközben egyre enyhébb az
idő, a hajnali órákban még mindig

7.

gondot okoz a fagy, mivel az olvadt
csapadék ráfagy az utakra. Ezért a
hét végén is szükség volt csúszásmentesítésre. Ez nem csak sok munkát jelent a VÜSZI-nek, hanem jelentős kiadásnövekedést is. Az idei télen
ugyanis jóval több fogyott a csúszásmentesítésre használt szóróanyagból,
mint a korábbi években. Amennyiben
visszatér a hideg, téli idő, elképzelhető, hogy rekord mennyiséget használnak fel útszóró sóból.
A városi utak mellett a Közút Kht. kezelésében lévő utakon is sok a sérülés. Ezekről az út
kezelőjét már tájékoztatták, és információink szerint,
amennyiben az időjárás engedi, még a
héten elvégzik a
szükséges munkákat. Folyamatosan
ellenőrzik a városi
csapadékvíz-elvezető rendszer állapotát annak érdekében, hogy az olvadás miatt mindenütt zavartalan legyen
az átfolyás. A VÜSZI munkatársai folyamatosan járják a várost, de kérik a
lakosságot is, hogy tegyenek meg
mindent annak érdekében, hogy az árkok ne tömődjenek el. Ez azért is
szükséges, mert továbbra is számítani
lehet jelentősebb mennyiségű csapadékra, és akár hó, akár eső hullik, a
vízelvező rendszer eldugulása esetén
bj
gondot okozhat.
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Vonzóak a gödöllői gimnáziumok

Márciusban dönthetnek a fejlesztésekről

Egyre többen jelentkeznek

Megújulhat a lovarda és a istálló

Befejeződtek a központi írásbeli felvételik, s megkezdődött
a verseny a gimnáziumi helyekért. A Török Ignác Gimnáziumba, a Református Líceumba
és a Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumba is jóval több diák jelentkezett, mint ahányat
fel tudnak venni. A felvételi
vizsga azonban nagyon nehéznek bizonyult. Városunkban is
az országos átlagot hozták a
diákok: rosszabbul teljesítettek, mint a korábbi években.
Nem véletlenül aggódtak diákok és
szülők: majdnem minden gimnáziumban rosszabbul sikerült a gyerekek
felvételi vizsgája, mint az elmúlt évben. Leginkább a matekeredmények
romlottak. A hatosztályos középiskolákban átlagosan húsz százalékkal.
A legrosszabbul összességében a
hatosztályos középiskolába jelentkezők teljesítettek a felvételin, tizennyolc százalékkal kevesebb pontot értek el a tavalyihoz képest. A négyosztályos középiskolák felvételizői csak
5 százalékot rontottak. A hagyományos négyosztályosok esetében az országos átlag nem változott. A matematika feladatokkal mindenhol meggyűlt a diákok baja, a pedagógusok
szerint nem csak azért, mert túl nehezek voltak, hanem azért is, mert a
megoldásukhoz több időre lett volna
szükség a rendelkezésre álló 45 percnél.
Mint azt lapunk megtudta, a gödöllői eredmények is az országos átlaghoz igazodtak. Az intézményekbe való bejutásért azonban óriási küzdelem

folyik a diákok között. A Török
Ignác Gimnáziumban lévő 130
helyre több mint négyszeres volt a
túljelentkezés. Az intézmény az elmúlt években is előkelő helyen szerepelt az országos rangsorban, így
nem csoda, hogy nem csak Gödöllőről, hanem a kistérség többi településéről is sokan szeretnének itt tanulni.
Még Aszódról és Budapestről is sokan jelentkeznek ide. A jelenlegi átlagot tekintve, a diákok 60 százaléka
gödöllői.
Az iskola vonzerejéhez a magas
színvonalú oktatás mellett az is hozzájárul, hogy itt minden érettségizett
diáknak legalább egy nyelvből középfokú nyelvvizsgája van. Még a statisztikai adatokban is 95 százalékot
mutat az erre vonatkozó adat. A különbség oka, hogy azoknál a diákoknál akik a felsőfokú oktatásban nyelvtagozaton tanulnak tovább, nem jelenik meg statisztikai adatként a nyelvvizsga. Azok pedig, akik a kéttannyelvű oktatásban vesznek részt, és
ennek keretében eredményesen érettségiznek, C típusú felsőfokú nyelvvizsgát szereznek. Ez különösen fontos most, amikor az elmúlt hónapokban több olyan hír is megjelent, hogy
a felsőoktatásban végzettek csaknem
fele azért nem tudja átvenni a diplomáját, mert nem rendelkezik az ehhez
szükséges nyelvvizsgával.
A Török Ignác Gimnáziumban az
azonnali továbbtanulók aránya is
rendkívül magas, 85 százalékos.
Szintén kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak azok a diákok akik itt emelt
szintű érettségit tesznek, legutóbb 85
százalékos volt az eredmény. (Érde-

kes összehasonlítani az adatot az örök
elitnek tartott Fazekas Mihály Gimnáziummal, ahol a továbbtanulási
arány 97, a nyelvvizsgát tetteké 92
százalék, az emeltszintű érettségi átlaga pedig 90 százalékos.)
Hasonlóan nagy az érdeklődés a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium és a Református Líceum iránt
is.
A Premontrei 4 és 5 osztályos képzésére közel háromszoros, míg a
nyolcosztályosba három és félszeres
volt a túljelentkezés. Az eredmények
alapján a nyolcosztályos rendszerbe
felvételizők nyújtották a legjobb teljesítményt, ők a korábbi évek színvonalának megfelelő eredményt nyújtották. A többiek matematikából jóval
alacsonyabb pontszámot – átlagosan
30-35 pont értek el – mint korábban,
magyarból pedig a korábbi években is
megszokott 40 pont volt a jellemző.
A líceumba is több mint kétszer
annyian szeretnének járni, mint ahány
diákot fel tudnak venni. A matematika teszt az ide jelentkezők számára is
túl nehéznek bizonyult főleg a szöveges feladatok megfogalmazása okozott gondot a diákoknak, s emiatt a
korábbi évek 40 pontos átlagával
szemben, az idén a 30 pont már jó
eredménynek számított. A magyar
felvételi nem okozott gondot, ebből a
tárgyból a korábbi évekhez hasonló
színvonalon teljesítettek, érdekes
azonban, hogy az idén a megszokottnál kevesebb volt a kiemelkedően
színvonalas dolgozatok száma.
K.J.
T.A.

Kutatóegyetemi címre pályázik a SZIE

Minden feltételnek megfelelnek
A Szent István Egyetem kutatóegyetemi cím elnyerésére január végén benyújtott pályázata magasan megfelel az Oktatási és Kulturális Minisztérium
által elvárt minden kritériumnak, jelentette be a február 18án az Állatorvos-tudományi Karon tartott sajtótájékoztatóján
Solti László rektor és Hornok
László rektorhelyettes. A három évre szóló, magas presztízsű kutatóegyetemi cím elnyerésére kiírt pályázat eredményét március 10-én hirdetik ki.
A kutatóegyetemi és a hozzá kapcsolódó Társadalmi Megújulás Operatív
Program pályázatokat is objektív,
mérhető paraméterekkel írták ki,
emelte ki a sajtótájékoztatón Solti
László. Ez jó mindkét félnek. Az
egyetemeknek, amelyek tudásvagyonukat felmérve megállapíthatják,
mely területeken jók, melyeken kell
javulniuk, és a bírálóknak is, hiszen
tárgyilagos véleményt alkothatnak.
Dr. Hornok László elmondta, a
SZIE doktorképzése a doktori iskolák, a doktoranduszok, a végzett doktorok és a doktori iskolák törzstagjai
számát tekintve a hat nagy egyetem
után következik. A SZIE-n 8 akadémikus dolgozik, közülük 4 aktív és 4
professor emeritus. Három akadémiai
kutatócsoport működik. A tudományos eredmények hasznosítását segíti
a Regionális Egyetemi Tudásközpont,
a Veterinorg Kft. és a GAK Kft. Az
egyetemnek két tucat európai szintű,
jól felszerelt kutatólaboratóriuma
van. Kiváló kisállatklinika működik
Budapesten, európai szintű nagyállatklinika Üllőn. Megemlítette még a
gödöllői növénytermesztési tanüzemet, a kontinens legkiválóbb mezőgazdasági gépmúzeumát, a kollégium

egyik épületének tetejére felszerelt
naperőművet. Magyarország egyetlen
igazi kincsének nevezte, hogy meg
tudja termelni 25 millió ember élelmiszerét. Egy a mainál erősebb mezőgazdaságnak erős, központi, integrált
agráregyetemre van szüksége és ehhez Gödöllő kiváló közlekedési adottságokkal is rendelkezik.
Az egyetem pályázatának kiemelt
jelentőségét az a stratégiai célkitűzés
adja, hogy a SZIE Közép-Európa vezető agrártudományi központja kíván
lenni. Eredményesen felhasználva
Magyarország két kiváló adottságát: a
számos világhírű találmányban, kutatásban megjelenő magyar tudást, kreativitást, valamint a természet gazdag
ajándékával megáldott termőföldet.
Erre a központi szerepre lehetőséget
teremt az a tény, hogy egyedül a SZIE
kutatásai képesek az agrárium egész
területének átfogó vizsgálatára, hiszen az országban csak itt működik, a
nemzetközileg is kiválósági központként jegyzett Állatorvos-tudományi
Kar, amely kiemelkedő eredményekkel és legmagasabb szintű nemzetközi akkreditációval is rendelkezik. A
hagyományos agrártudományokon
túl a SZIE kutatásai képesek választ

adni a változó
világ kihívásaira. Az elmúlt
években
az
egyetemen folytatott sikeres alkalmazott kutatások
középpontjába olyan
égető problémákat
állítottak,
mint a fenntartható fejlődés, az
élelmiszerbiztonság, a klímavédelem, a környezetipar, a megújuló energiaforrások vagy az egészséges környezet.
A SZIE hagyományosan erős nemzetközi tudományos kapcsolatokkal
rendelkezik, neves egyetemek egész
sorával alakított ki tudományos
együttműködést Japántól, az EU országain át az USA-ig. Nemzetközi elismertségét jól példázza, hogy a hazánkban tanuló külföldi diákok körében a SZIE idegennyelvű képzései a
legnépszerűbbek közé tartoznak.
Az egyetem rendelkezik a pályázathoz szükséges valamennyi kritériummal, hiszen a pályázaton induló
négy karon 322 tudományos fokozattal rendelkező oktató és kutató dolgozik, ami a teljes oktatói-kutatói létszám 72,5 százaléka, amely magasan
meghaladja a pályázatban előírt 50
százalékos arányt.
Minthogy ezúttal valóban jól meghatározott és mérhető szempontok
alapján születik a döntés, az egyetem
vezetői hangot adtak annak a reményüknek, hogy a Szent István
Egyetem – a Közép-magyarországi
Régió egyetlen nem budapesti székhelyű pályázójaként – kutatóegyetemként folytathatja munkáját.
(l.t.)

(folytatás az 1. oldalról)

A tervek között szerepel többek között, hogy magyarországi külképviseletekkel együttműködésben az éppen elnökséget adó ország
kultúráját mutatnák be
itt kiállításokkal, konferenciákkal, zenei és
táncprogramokkal.
Magyarország legnagyobb barokk kastélyának
Lovardája
1746 és 1749 között
épült. Az 1780-as
években összekötötték
a Barokk Színház alatt lévő toszkán
oszlopsorral díszített teremmel és a
Sörpincével. Erzsébet királyné kíván-

ságára kb. 1877-ben átépítették, a
padlószintet feltöltötték, az ablakszintet megemelték, kerek manézst

alakítottak ki benne, amelynek négy
pontjára tükröket helyeztek. Később
Horthy Miklós idején bálokat tartottak itt, a II. világháborút
követően
(1945-1991) pedig
szovjet laktanyának
adott otthont az épületrész. Az elmúlt
években időszaki kiállításoknak koncerteknek volt a helyszíne.
(ny.f.)

Közgyűlést tartott a MÖSZ

Beszámolók és tervek
Február 19-én tartotta éves közgyűlését a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ).
Gémesi György elnök beszámolójában külön szólt a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórumában történtekről. Mint mondta, a fórum formailag jó, mert folyamatos párbeszédet
biztosít a kormányzat és az önkormányzatok között, de tartalmilag nem
hatékony, mert az önkormányzati oldalt csak meghallgatják, a döntéseknél
figyelmen kívül hagyják érveit. A
KÖEF önkormányzati oldala ezért tavaly szeptemberben felfüggesztette tevékenységét, ha azonban a kormány
hajlandó az érdemi tárgyalásokra, tovább folytathatják a munkát. A hét
érdekszövetség vezetői a közeljövőben
ismét összeülnek, hogy megvitassák,
miben tudnak közös álláspontra jutni a

változtatások ügyében, s közösen
képviselni azt az új kormány előtt.
A MÖSZ elnöke szólt a szövetség
nemzetközi tevékenyégéről is, különös
tekintettel a Régiók Bizottságában, valamint Európa Tanács Kongresszusában való szerepvállalásról. Kiemelte a
mediterrán régió uniós vérkeringésbe
való bizonyos mértékű bekapcsolása
céljából létrehozott Mediterrán Térség
Regionális és Helyi Önkormányzatainak Gyűlésének (ARLEM) megalakulását, mely szervezet munkájában maga is részt vesz.
A MÖSZ 2010-re tervezett programjai közül a legnagyobb az idén immár 8. alkalommal rendezendő Magyar Polgármesterek Világtalálkozója
lesz. A szövetség idei tervei között szerepel még két kistelepülési és egy oktatási konferencia is.
(g.b.)

Tovább bővül az indulók száma

Gyűjtik az ajánlásokat
Az országgyűlési egyéni választókerületben indulni szándékozó jelöltek
március 19-ig gyűjthetik az ajánlószelvényeket, és szintén eddig az időpontig kell bejelenteni az országgyűlési egyéni választókerületi választási
bizottságnál, ha valaki indulni kíván a
választáson. Pest megye 4. sz. választókörzetéhez tartozó Gödöllőn tovább
bővült az egyéni képviselői helyért
küzdők száma.
Jelenlegi információink szerint az
április 11-ei választásokon az MSZP
ismét Fogarasiné Deák Valériát jelöli az országgyűlési képviselői
posztra, míg a Fidesz a szadai polgármestert, Vécsey Lászlót indítja. Az

MDF–SZDSZ együttműködés színeiben Roszík Gábor indul a képviselői
helyért, a Lehet Más a Politika pedig
Lengyel Szilvia személyében állít
jelöltet. A Civil Mozgalom jelöltje
Rajnai Henrik, a Jobbik színeiben az
isaszegi Bertha Szilvia indul.

Helyesbítés

Bertha Szilvia – Jobbik

Múlt heti számunkban az induló képviselő-jelöltek között hibásan közöltük a Jobbik jelöltjének Bertha Szilviának nevét.
A tévedésért a képviselőjelölt aszszonytól elnézést kérünk!
Rajnai Henrik – Civil Mozgalom

(j.b.)

4 Gödöllői Szolgálat

Rendőrségi Hírek

Kellenek az ellenőrzések
Február 18-án a 9 és 13 óra közötti időben közlekedésrendészeti akciót tartott a Gödöllői
Rendőrkapitányság a 3-as számú fő közlekedési úton.
A fokozott közúti ellenőrzés során kisebb súlyú szabálysértés elkövetése
miatt két járművezetővel szemben
helyszínbírság kiszabására került sor.
Három személlyel szemben szabály-

sértési feljelentés (lejárt vezetői engedély), szintén három járművezető ellen közigazgatási feljelentés készült,

biztonsági öv nem használata, illetve
vezetés közbeni mobiltelefon-használat miatt. Az intézkedés alá vont 240
darab jármű ellenőrzésének tapasztalata, hogy a járművezetők többsége
betartja a hatályos KRESZ szabályokat és használja a passzív biztonsági
eszközöket.
Az akciók szükségességét igazolja,
hogy az elmúlt héten is sok baleset
történt városunkban és a környező településeken.
Február 16-án Gödöllő lakott területén kívül, ahol egy
gödöllői hölgy az
általa vezetett személygépkocsival
közlekedett a Gödöllő, Borbolya utca irányába. Haladása során összeütközött egy gödöllői
lakos által vezetett
személygépkocsival. A baleset következtében személyi sérülés nem
történt, a gépjárművekben viszont

Kötelező befizetni

Figyelem, határidő!
Már csak néhány nap van hátra
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás első díjrészletének befizetéséig azoknak, akik
biztosítót váltottak. Ezt ugyanis
legkésőbb március 1-jéig meg
kell tenniük.
Az előzetes adatok szerint közel egymillió autótulajdonos váltott kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítást az elmúlt év végén. Így a korábbi évekhez
hasonlóan az idén is hosszúra nyúlik
a kötelező biztosítási szerződések feldolgozása, ami miatt még mindig
több ezer autós nem kapta meg az el-
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Közélet

ső esedékes díj befizetésére szolgáló
csekket.
Bár az új törvényi szabályozás már
hatvan napos haladékot biztosít az első részletek kiegyenlítésére, lassan ez
a határidő is lejár.
A Független Biztosítási Alkuszok
Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) közleményben hívta fel a figyelmet: a járművezetők felelőssége,
hogy az első díjrészletet legkésőbb
március 1-jéig befizessék. A határidő
közeledtével így célszerű utánajárni,
ha nem érkezett meg a csekk. Azt tanácsolják, hogy az autósoknak ott érdeklődjenek, ahol a biztosítást meg-

anyagi kár keletkezett.
Két nappal később egy gödöllői lakos
az általa vezetett személygépkocsival
Gödöllő belterületén haladt Isaszeg
felől. Ennek során a Dózsa György út
és Szabadság tér kereszteződésnél
összeütközött egy isaszegi lakos által
vezetett Simson típusú segédmotorkerékpárral. A baleset következtében
a Simson vezetője súlyos sérüléseket
szenvedett, a járművekben anyagi kár
keletkezett.
Február 21-én az esti órákban a Babati utcában történt baleset, amikor
egy gödöllői hölgy az általa vezetett
személygépkocsival összeütközött a
Tesco Áruház szerződéses járatában
közlekedő autóbusszal. A baleset következtében a személygépkocsi vezetője könnyű sérüléseket szenvedett.
Anyagi káros ütközés történt néhány
napja az Állomás téri parkolóban. A
reggeli órákban egy ismeretlen személy az általa vezetett személygépkocsival egy ott parkoló személyautónak ütközött, majd a helyszínről adatai hátrahagyása nélkül távozott. A
baleset során személyi sérülés nem
történt, de a gépkocsi megrongálódott.
-grkkötötték. A biztosítás meglétét egyébként év eleje óta igazolni kell. Ezt a
kötvénnyel, vagy a szerződés megkötését igazoló dokumentummal lehet megtenni.
Az legutóbbi kampányban éles árverseny volt, ami minden eddiginél
alacsonyabb díjakat eredményezett.
Emiatt viszont a szolgáltatás színvonala
is csökkenhet – véli a FBAMSZ.
Jövőre ezen a területen új szabályozást
vezetnek be, ami szerint az autó hengerűrtartalma helyett 2011-től a motor teljesítménye alapján kell majd a kötelező
díjat megállapítani. Ezt a lépést egyébként az indokolja, hogy a motorok már
egyre kisebb hengerűrtartalommal tudják ugyanazt a teljesítményt nyújtani, a
nagyobb teljesítmény pedig rendszerint
nagyobb veszéllyel, és így több kárral is
jár – olvasható a közleményben.
jb

Hirdetési Akció a Gödöllői Szolgálatban!
3-AT FIZET, 4-ET KAP AKCIÓ!
AKCIÓT HIRDET LAPUNK FEBRUÁR HÓNAPRA!
Amennyiben kedves ügyfelünk apróhirdetését három alkalommal kívánja
megjelentetni, akkor egy negyedik megjelenést ajándékba kap tőlünk.
Az akcióban azok a kedves hirdetőink vehetnek részt, akik február 128. között apróhirdetésük megjelenését három alkalomra megrendelik.
Ebben az esetben bruttó 3300.- forintért négy megjelenést biztosítunk, négy
egymást követő lapszámban.
Az akció csak az apróhirdetésekre vonatkozik.

Tájékoztató – Hol az újság?
Hónapok óta folyamatosan érkeznek a panaszok szerkesztőségünkbe a Köztársaság útról, hogy nem kapják meg lapunkat az ott élők. A problémát természetesen jeleztük terjesztőnk felé, aki az elmúlt időszakban több vizsgálatot végzett az érintett területen.
A Lapterjesztő Kft. munkatársa ezt követően, a napokban arról tájékoztatta
szerkesztőségünket, hogy bár a Köztárssaság úton minden héten rendben
megtörténik a lap terjesztése, a postaládákból azonban egy idősebb hölgy
rendszeresen kiszedi az újságot. A Lapterjesztő Kft. mindent megtesz annak
érdekében, hogy mindenkihez eljuttassa a Gödöllői Szolgálatot, de számítanak a lakosság segítségére is az újságlopások megakadályozásában.

Tovább csökkent a születések száma

Új adatok a KSH-tól
Az előzetes adatok alapján 2009 első 11
hónapjában kevesebb gyermek született, a halálozások száma pedig lényegében ugyanannyi volt, mint az előző év
azonos időszakában. A születésszám
március kivételével valamennyi hónapban alacsonyabb volt, mint az előző
évben. Összességében 2,5 százalékkal
kevesebb gyermek jött világra, mint
2008 azonos időszakában, derül ki abból a statisztikából, amit néhány nappal
ezelőtt jelentetett meg a Központi Statisztikai Hivatal. A halálozások száma
egyenetlenül alakult, az első negyedévben 3,2 százalékkal meghaladta az előző
évit, augusztus és október között viszont
kevesebb halálozást regisztráltak, mint
egy évvel korábban. Az év első 11 hónapjában az előző évinél összességében

Műszakihoz nem kell eredetiség vizsgálat

Újabb rendeletet bukott el a kormány
Újabb módosításra kényszerült a
kormány. A múlt héten azt a rendeletet vonták vissza, ami szerint
január 1-jétől a 2006. előtt, újonnan vásárolt és forgalomba helyezett autóknál is el kellett végezni az eredetiségvizsgálatot
műszaki vizsga esetén.
Február 18-tól ismét csak akkor kell
eredetiségvizsgálatra vinni az autókat, ha adásvétel történik , ezt a kormányszóvivő jelentette be, aki elmondta, azért módosították a januártól életbe lépett rendeletet, mert sok

A hét kérdése
Folyamatosan változik Gödöllő belvárosának arculata, s ennek megfelelően alakulnak át
a parkolási lehetőségek is. A
napokban megnyílt a Tűztoronyházban létesített mélygarázs, s így már a harmadik
nagy befogadóképességű föld
alatti parkoló várja a gépkocsitulajdonosokat.
Kíváncsiak voltunk: – Ön felszíni parkolóban, vagy mélygarázsban hagyja szívesebben a
gépkocsiját?
„Ha van rá lehetőség, a mélygarázst
választom. Egyrészt kisebb az esélye,
hogy ellopják, másrészt védve van az
időjárás viszontagságaitól. Arról
nem is beszélve, hogy most, amikor
leszakadt a hó, nekem nem volt gondom azzal, hogyan szabadítsam ki a

esetben felesleges kiadásra kényszerítették ezzel azokat az autósokat,
akik 2006-óta helyezték forgalomba
autójukat.
A módosítással egyablakossá tették
a műszaki vizsga és a zöldkártya elrendezését, illetve kétévente kell környezetvédelmi ellenőrzésre és műszakira vinni azokat az autókat, amelyeknél korábban évente meg kellett újítani a zöldkártyát.
Megszűntették azt a rendelkezést
is, miszerint az 1998, azaz az eredetvizsgálat bevezetése előtt vásárolt
autók esetében a műszaki és a kör-

nyezetvédelmi vizsgálat mellé eredetiség-ellenőrzést is kellene csináltatni.
A kormányszóvivő újságírói kérdésre válaszolva azt mondta:. A kormány keresi a megoldást arra, hogy
miként kompenzálhatja azokat, akik
az év első két hónapjában már átestek
a vizsgálaton, és ki kellett fizetniük az
eredetiségvizsgálatot. Ez – gépkocsitól függően – akár húszezer forinttal
is megdrágíthatta a vizsgáztatást. A
rendelet nemcsak az autósoknál, hanem a Gazdasági Verseny Hivatalnál
is kiverte a biztosítékot.
kj

kocsit, hogy el tudjak vele indulni.”
Albert K.

nekem nem fontos, hogy fedett helyen
álljak (otthon úgyis garázsban van a
kocsim), de őrzés legyen!”
Cs. M.

„Nem szeretem a mélygarázsokat,
mert nehezen tudok bennük tájékozódni. Egyrészt nincs elég fény, másrészt pedig keskenyek a parkolóhelyek. Mivel mindenhol arra törekednek, hogy a lehető legtöbb gépjárművet tudják bepréselni, ezért akkora
helyek vannak, hogy az ajtót nem lehet rendesen kinyitni…”
Hortobágyiné
„Általában arra törekszem, hogy az
úticélomhoz legközelebbi parkolóban álljak meg. Azért azonban hajlandó vagyok többet fizetni, hogy a
parkoló őrzött legyen. Így kisebb az
esélye, hogy feltörik vagy ellopják a
kocsit, és annak is, hogy esetleg meghúzzák az oldalát. Jártam már úgy,
hogy az út szélén parkoltam, és letörték a visszapillantó tükrömet. Az

„Mivel nem tudom évente cserélni a
kocsimat, ezért nagyon vigyázok rá.
Márpedig egy mélygarázsban nagyobb biztonságban van, mintha az
utcán áll. Nem törik fel, nem lopják
el, nem kell attól félni, hogy nyáron
összeveri a jégeső, stb. Arról meg
nem is beszélve, hogy a nyári kánikulában nem egy átforrósodott katlanba ülök be, és télen sem kell attól
tartanom, hogy befagy a zár, vagy
nem indul be az autó.”
Tóth Edit
A hét kérdése:
– Ön szerint miért ilyen nagy
az érdeklődés a gödöllői oktatási intézmények iránt?

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.
E heti cikkünkben egy állandó
olvasónk munkajoggal kapcsolatban felmerült rövid kérdéseit válaszoljuk meg.
– Mikor kell legkésőbb a bankszámlán megjelenni az esedékes fizetésnek a hónap 5., 10., vagy 15.
napján?
– A munkabért – ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek
megállapodása eltérően nem rendelkezik – a tárgyhónapot követő hónap
10. napjáig kell kifizetni. Ha tehát a
munkaszerződés nem tartalmaz ettől
eltérő időpontot, akkor a fizetést legkésőbb a hónap 10. napjáig kell a
munkavállaló
részére
kifizetni.
Amennyiben a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra
esik, a munkáltató a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell,
hogy kifizesse a munkavállalónak.
– Egy forgácsoló műhelyben, minimum hány C foknak kellene lennie?
– A Munka Törvénykönyve szerint az
egészségre nem veszélyes és a biztonságos munkavégzés követelményeit
minden esetben a munkáltatónak kell
biztosítania. Ebbe a körbe természetesen beleértendő az emberi szervezet
számára megfelelő hőmérséklet munkavégzés teljes időtartama alatt tör-

28 fővel kevesebb lakos hunyt el. A házasságkötések száma az év első felében
a 2008. évihez hasonló alacsony szinten
stagnált, az elmúlt öt hónapban viszont
jelentősen visszaesett az egy évvel korábbihoz képest. 2009 első 11 hónapjában 34.974 házasságot kötöttek, 8,4 százalékkal kevesebbet, mint 2008 azonos
időszakában.
Ezer lakosra egyébként a vizsgált időszakban 9,7 élveszületés és 12,9 halálozás jutott.
A születésszám csökkenése és a halálozások lényegében változatlan száma következtében a természetes fogyás a 2008. január–novemberi 27
472-vel szemben 2009 első tizenegy
hónapjában magasabb, 29 758 fő volt.
-jk-

ténő biztosítása is. Az egyes munkahelyek hőmérsékleti követelményeiről szóló rendelet külön melléklete ad
értékmeghatározást a meleg és hideg
évszakokra, továbbá attól függően
definiál, hogy a munkakör szellemi
tevékenységet, könnyű fizikai, közepesen nehéz fizikai vagy nehéz fizikai
munkának minősül e.
Csak példaként említve, a szellemi tevékenységet végző munkavállaló részére 20-24 C közötti hőmérsékletet
kell biztosítani a munkavégzéséhez,
míg egy közepesen nehéz fizikai
munkát végző munkavállaló részére
14-19 C közötti hőmérséklet az előírt
és a munkáltató által biztosítandó a
munkavégzés helyén.
– Lehet-e a fűtés módja hőlégbefúvó, ami a helyiség levegőjét használja el (oxigéntartalmát)?
– A légtér kialakításánál fő szempontként azt kell érvényesíteni, hogy a
zárt munkahelyeken mindenkor biztosítva legyen az elegendő mennyiségű és minőségű, az egészséget nem
károsító levegő. Általános követelmény továbbá, hogy a munkavállalót
a munkahelyen nagy fokú hőhatás
nem érheti. A munkahelyi ablakokat,
üvegfalakat úgy kell kialakítani, hogy
a dolgozók ne legyenek kitéve az erős
napsugárzás hatásainak. Az alkalmazott fűtőtestek nem szennyezhetik a
légteret, és nem idézhetik elő a dolgozók felmelegedését vagy lehűlését
sem. Fentiekre tekintettel a hőlégbefúvó készülék fűtési módként való alkalmazása nem feltétlenül felel meg a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
Soron következő cikkünkben folytatjuk kedves olvasónk munkajoggal kapcsolatban felmerült rövid
kérdéseinek a megválaszolását.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai

2010. február 24.
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Filmbemutató a könyvtárban

Gödöllőtől Szadáig...
Február 26-án pénteken, 18 órai
kezdettel mutatják be a Városi
Könyvtár és Információs Központban Fuszenecker Ferenc és
Szabadi Attila Gödöllői-dombság
és a Szadai páskom című két kisfilmjét. Az est különlegességét
tovább fokozza, hogy a nagy
érdeklődésre való tekintettel újra
– immáron negyedik alkalommal – bemutatják a Volt egyszer
egy kismuki… című alkotást is. A
részletekről Fuszenecker Ferenc
rendező számolt be lapunknak.
– Mit érdemes tudni a két új alkotásról?
– Tulajdonképpen újnak vagy frissnek nem nevezném a két filmet, mivel a
gödöllői vonatkozású 2007-ben, a szadai pedig még 2005-ben készült el. Az
előbbit már egyszer bemutattuk Gödöl-

lőn, a másik viszont most debütál a közönség előtt. Mindkét alkotás elkészítésében hárman működtünk közre: Szabadi Attila operatőrként, Lőrinc Ferenc festőművész szerkesztőként, jómagam pedig rendezőként.
Mindkét alkotás természetfilmnek tekinthető. A Gödöllői-dombság című kisfilm 22 percben próbálja visszaadni ennek a tájnak minden szépségét; minden
olyan területét, ami csodálatos természeti képződményekkel gazdagít minket.
A Szadai páskom című alkotás pedig
a szomszéd település legelőit, rétjeit, állattartása alkalmas részeit mutatja be.
Az érintett területek büszkélkednek
egyébként Magyarország legnagyobb
árvalányhajas populációjával. Ebben a
16 percben a szépség mellett rámutatunk a tájrombolás, a környezeti értékeink pusztuló mindennapjaira is.

Konferencia a jobb olvasásért

Nem csak szakembereknek
Az elmúlt hónapokban már
több nagyszabású rendezvénynek adott otthont a nemrégiben megújult Damjanich
János Általános Iskola színházterme. A kulturális programok
után most konferenciát rendeznek a máriabesnyői iskolában azok számára, akik az olvasással, az olvasás oktatásával foglalkoznak.
Mintegy 100-150 főt várnak arra a
konferenciára, amire március 11-én
kerül sor – mondta el lapunknak
Szűcs Józsefné igazgató. A tanácskozást a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR2009-0020 „Pest megyei tudás-expressz” Könyvtárak és iskolák együttműködése a tanulásért, az olvasásért
és a digitális kompetenciáért pályázata keretén belül rendezik meg, hogy
minél szélesebb körben ismertek legyenek azok a tapasztalatok, amiket a
PONT kiadó nemrég megjelent, több
éves hazai kutatásokat feldolgozó
könyve tartalmaz, s amik jelentősen
fejleszthetik az olvasás tanítását.
Az elmúlt években sokat hallottunk
arról, hogy a gyerekek egyre rosszab-

bul olvasnak, és egyre több probléma
van a szövegértéssel is. A kiadó szakemberei több éven át kísérték figyelemmel a különböző olvasás-oktatási
módszereket és azok eredményességét. Az így szerzett tapasztalatokat
foglalták össze a konferencia alapját
képező kiadványban, aminek célja,
hogy segítsen változtatni ezen a tendencián. Ezt a kiadványt valamennyi
a tanácskozáson résztvevő érdeklődő
ingyenesen megkapja.
A TÁMOP pályázat segítségével
hazánkban három városban, Gödöllő
mellett Érden és Szentendrén rendeznek ilyen konferenciát abban a reményben, hogy az ott megosztott információk széles körben eljutnak
majd a szakemberekhez, valamint
minden érdeklődőhöz.
Városunkban két helyszíne lesz az
eseménynek, a Damjanich iskola és a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. A program ugyanis
nemcsak a pedagógusokat kívánja
megszólítani; a rendezvény nyitott, és
a 14 órakor kezdődő tanácskozásba
bárki bekapcsolódhat, aki érdeklődik
a téma iránt. A részvétel ingyenes.
Az érdeklődők a Damjanich János

Olvasóink írták

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

Tisztelt Szerkesztőség!

„Gyakran utazom busszal, így eléggé
meglepett, amikor többször is azt olvastam, hogy a Volán arra való hivatkozással „racionalizálta” a menetrendet, hogy kevés az utas. Igaz, a
délelőtti és a kora délutáni órákban
valóban kevesebben utaznak, de azt
nem lehet mondani, hogy üresek lennének a buszok. Csúcsidőben pedig
mindig zsúfoltak a járatok. Lehet,
hogy az utasszámlálás nem stimmel?
Nem tudom, hogyan végezte ezt a Volán, de lehet, hogy érdemes lenne rászánni néhány napot arra, hogy reggeltől estig menjenek egy adott járaton. Akkor valós adatot kapnának!
Nem biztos, hogy arra kell hagyatkozni, hogy hányan vesznek jegyet a
buszvezetőnél!
Ez egyébként nem kivitelezhetetlen,
hiszen a múlt év második felében a
MÁV ezt megcsinálta. Napokig járták
a kocsikat az utasszámlálók, és figyelték, mikor milyen a kihasználtság. Lehet, hogy a Volánnak is megérné egy ilyen vizsgálat.
Név és cím a szerkesztőségben

„Nagyon megdöbbentett, hogy a dráguló jegyek mellett megritkították a
buszjáratokat, mert így igencsak
megnőtt az az idő, ami alatt el lehet
intézni valamit a városban napközben. Arra hivatkoznak, hogy kevés az
utas? Én még nem nagyon mentem
úgy, hogy ne lett volna tömve a busz,
még akkor is, ha van Tesco-járat.
Panaszkodni azonban hallottam eleget a többi utast, hogy mennyire nem
tartják be a menetrendet! Azt pedig
mindenki tudja, aki ezeken a járműveken utazik, hogy télen az ember
megfagy, nyáron meg volt olyan,
hogy nem lehetett sem leülni, sem kapaszkodni, mert olyan forró volt az
ülés és a kapaszkodó, hogy megégette az ember bőrét, ha hozzáért.
Persze a buszra nagy szükség van, és
ha az ember kocsival megy, akkor fizetheti a parkolási díjat. De attól
félek, hogy most, hogy ritkábban jár,
tényleg kevesebb lesz az utas, mert az
ember százszor is meggondolja, hogy
busszal menjen-e, ha egy órát kell
várnia, hogy haza tudjon jönni. Ez
pedig ahhoz fog vezetni, hogy aki
megteheti, az inkább kocsival fog
közlekedni.
T. M.

Tisztelt szerkesztőség!
Igaz, sokat vártunk rá, de sokan örülünk annak, hogy végre beállítottak

– Nem mehetünk el szó nélkül az
est harmadik alkotása, a Volt egyszer
egy kismuki… film mellett sem…
– Annak idején mi sem gondoltuk
volna, hogy ekkora sikere lesz a műnek.
Az eddigi három bemutató teltházas
volt, és a mostanira is előre kell helyet
igényelni a nagy érdeklődés miatt. A
Kismuki nemcsak Gödöllőn aratott sikert, hanem Szadán is zsúfolt ház előtt
vetítettük.
– Min dolgoznak most, milyen alkotások várhatók Önöktől a jövőben?
– Számtalan elkészült filmünk van,
amiket remélhetőleg – a mostaniakhoz
hasonlóan – a könyvtár által indított „Mi
mozink” című filmbemutató-sorozat
keretében levetítenek majd. Ilyen többek között a Rejtőzködő szobrok című
mű, ami Míró Eszter hagyatékát mutatja
be, de említhetném a Szekeres Erzsébet,
Remsey Gábor, Remsey Iván portréfilmeket is. A legújabb munkánk, amin
épp dolgozunk, ugyancsak portréfilm,
ami Remsey András életét, munkásságát foglalja össze.
-rkÁltalános Iskola könyvtárának vezetőjétől, Kolozsváriné Kottán Eleonóránál jelentkezhetnek, s tőle kaphatnak bővebb tájékoztatást. A részvételnek azonban nem feltétele az
előzetes regisztráció.
-bjA Damjanich János Általános Iskola könyvtárában igencsak mozgalmas élet folyik. A napokban a közelgő konferencia munkálatai adnak a szokottnál is több munkát
Kolozsváriné Kottán Eleonóra számára, nemrég pedig a városunkba
látogatott csángó tanári küldöttség
programját koordinálta. Mint arról
néhány hete beszámoltunk, a magyar nyelvi oktatásban résztvevő
csángó tanárok egy hetet töltöttek
az intézményben, hogy megismerkedjenek a legújabb pedagógiai
módszerekkel.
A harminchét főből álló csoport
tagjai hétfőtől péntekig órákat látogattak, és a keresztszülő-program
résztvevőivel is találkoztak. Az iskolában a könyvtárban kezdődött
számukra a nap, és lényegében
mindvégig itt volt a központjuk,
ahol a könyvtárvezető asszony a
szakmai feladatok mellett a vendéglátásról is gondoskodott, és tett
meg mindent annak érdekében,
hogy csángó vendégeik szép emlékekkel térjenek haza.
egy olyan buszjáratot is, ami érinti a
vasútállomást. Nagyon sokan járnak
a vonathoz vagy az egyetemre, akiknek ezzel jelentősen megkönnyítették
a munkába járását. Üröm az örömben, hogy ez a járat nem egész nap
közlekedik, de ez is több a semminél.
Hogy erre mekkora szükség volt, azt
jól mutatja, hogy – ha jól emlékszem
– néhány évvel ezelőtt, még aláírásgyűjtés is volt ezért. Igaz, sokan boszszankodnak az új menetrend miatt, de
ez a buszvonal sokaknak jelent segítséget.
Az azonban kicsit elszomorított, hogy
több járatot is töröltek napközben,
arra való hivatkozással, hogy kevesebb az utas. Van, ahol ezt másképp
oldják meg, talán érdekes lehet az illetékesek számára is. Nemrég hallottam, hogy Franciaországban létezik
egy olyan rendszer, hogy a különböző
napszakokban más-más tarifával közlekednek a járatok. Csúcsidőben jóval
többe kerül a jegy, mint napközben.
Így igyekeznek – állítólag eredményesen – rávenni az embereket, hogy
akik megtehetik, inkább a délelőtti,
vagy a kora délutáni órákban utazzanak. Az árbeli különbség Svédországban is megvan, ott a késő esti és
az éjszakai órákban dupla árat kell
fizetni a jegyekért. Lehet, hogy érdemes lenne ezt nálunk is bevezetni.
K-né

Gödöllői Szolgálat 5
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében:

Nőnapi műsor 2010
Nőnapi ajándékkosár nem csak hölgyeknek!
Az előadások időpontja:
2010. március 7., vasárnap: 16, 18 és 20 óra
2010. március 8., hétfő: 16, 18 és 20 óra
Helyszín: Török Ignác Gimnázium aulája
Támogatói jegy: 100.-Ft/fő
Jegyek elővételben korlátozott számban válthatók
a Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság tér 5., Múzeumi Bolt)
Információ: 06-28/514-130, 06-70/452-7268
Nyitva tartás: H-SZ-P: 12.00-18.00, K-CS: 8.00-14.00, SZO: 9.00-13.00
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében.
A befolyt összeget a szervezők jótékonysági célra fordítják.

A műsorban közreműködnek:
Bárdy Péter, Bokor Árpád, Ella Attila, Fábián Bertalan, Falk László,
Farkas Balázs, Fodor Csilla, Gambárné Szántai Ildikó, dr. Gémesi György,
Gombosné Suba Julianna, Hatolkai Szaniszló, Ipacs Piroska, Kolozs
Istvánné, Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Ibolya, Laczkóné Varga
Judit, Lőrincz József, dr. Nánási Éva, Pécsi Ildikó, Prém Katalin, Szerdi
Ildikó, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tiborczné Garai Katalin, Tóth
Tibor, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia
A Frédéric Chopin Zeneiskola színtársulata: Csányi István, Fodor László,
Kovács Zsolt, Nuszbaum Ferenc, Szabó Mátyás, Valastyán Tamás
A Garabonciás Színtársulat tagjai: Füléné Szanyi Katalin, Hernádi Zsolt,
Horváthné Rózsa Mária, Katonáné Kármán Katalin, Mészáros Beáta
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. színtársulata: Bagdi
Linda, Dóráné Bátki Margit, Gémesi Gergő, Kiss Judit,
Koczeht Kálmánné, Tábikné Surman Szilvia, Zombor Levente

Rendezők: Prém Katalin, Pánker László,Vajda Gyöngyvér
Szervező, színpadmester: dr. Réz Ferenc
Zenei közreműködő: Rehorovszky Gábor
Technika: Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A műsor háziasszonya: Pécsi Ildikó
A DÁMALOVAGLÁS KULTÚRÁJA A MÚLTBAN
ÉS NAPJAINKBAN
KONFERENCIA A KIRÁLYI KASTÉLYBAN
2010. MÁRCIUS 20.
A Magyar Dámalovas Egyesület és a Gödöllői Királyi Kastély közös rendezésében létrejött rendezvény alkalmat nyújt a női lovas hagyományőrzés, a női lovassport érdekességeinek értékelésére,
valamint a jövőbeni tervek, elképzelések felvázolására.
A rendezvény fővédnöke: Koncz Gábor Kossuth-díjas érdemes művész
A szakmai előadások helyszíne a kastély díszterme
Szeretettel várjuk a lovassport, a lovas hagyományok és az Erzsébet-kultusz iránt érdeklődő vendégeinket.
További részletes információ: www.kiralyikastely.hu, www.damalovasegyesulet.hu
kastely@kiralyikastely.hu, fecsegolovas@invitel.hu. Telefon: 28-420-588, 28- 410-124

A MAGYAR NEMZETI LOBOGÓ TÁRSASÁGA FELHÍVÁSA
A szentistváni államalapítás, valamint a magyarság Kárpát-medencei megmaradása szempontjából döntő jelentőségű, hivatalos történelemoktatásunk által szinte eltagadott, 907-es „Pozsonyi Csata” évfordulóin Magyarországon nincs állami megemlékezés – még a 2007-es millecentenáriumon
sem – és emlékhelye sincs e sorsdöntő eseménynek.
Ezt a súlyos mulasztást kívánta pótolni a Történelmi Vitézi Rend KözépMagyarországi Törzsszéke és a Szent György Lovagrend Békéscsabai Priorátusa, amikor egy a csata emlékére létesítendő, honfoglaláskori emlékeinkkel
díszített, impozáns – 4 méter magas, alul 1 méter átmérőjű – emlékoszlopot ajánlott fel Gödöllőnek.
Városunk „köszönettel vette a nagylelkű felajánlást”, amit a Nemzeti
Együvé Tartozás Parkjában (Táncsics Mihály út) kíván felállítani.
Az emlékmű átadására várhatóan ez évben, a Szabadság Napján kerül sor.
A teljes felületén faragott emlékoszlop időjárástól való védelme érdekében
az emlékmű fölé kopjafákon álló védőtetőt is kívánunk állítani. Ennek
anyagi feltételét részben az alábbi, jótékony célú, támogatói belépőjeggyel
látogatható, filmvetítéssel illusztrált előadással kívánjuk előteremteni.
***
„A Bosnyák piramishegyek és magyar vonatkozásaik“
Előadók:
vitéz Szakács Gábor és vitéz Friedrich Klára
A piramishegyek rovásjeleinek beazonosítására felkért
székely-magyar rovásírás szakértők
Az előadásra, mely a Gödöllői Premont rei Szent Norbert Gimnázium
aulájában 2010. február 26-án, 18 órai kezdettel kerül sor, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Mivel az emlékmű-állítást a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága is
támogatja, tagjaink részvételére különösképpen számítunk !
Támogató jegyek 2.000,- Ft/fő áron dr. v. Bucsy Lászlónál és a
helyszínen igényelhetők. (Elérhetőség: +36/30-234-6116)
Diákok számára az előadás – állóhely biztosítása mellett – ingyenes!
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Fő az egészség
Nagyapám, aki még a XIX. században született, s aztán kilencven évet élt, életében egyszer járt orvosnál. Mikor tizenhat éves lett, az anyja orvoshoz
vitte valamiért. Hogy miért, arról nem tud a családi hagyomány.
Mindenesetre hosszú életét orvosmentesen töltötte, s máig emlegetjük
elvét: akkor kell az evést abbahagyni,
amikor a legjobban esik. Tehát, ugyan
még nagyon is falatoznánk, még úgy
érezzük, nem is laktunk jól egészen, de
ennek ellenére álljunk fel az asztaltól –
ami persze nem egyedül az ő titka
volt, de mi a családban, mint a felmenőnk intelmét tartjuk számon, tartjuk
tiszteletben.
A most útjára indult Napfényes receptek füzetsorozatban olvasható „A
természetes életmódnak megfelelő

táplálkozás 12 aranyszabálya”, ott
így fogalmaznak a 8. pontban: „Nem
jóllakni kell, hanem megelégedni!
Jóllakás: tele gyomor. A tökéletes
emésztéshez a félig telt gyomor az
ideális.”
A füzeteket a Napfényes Élet
Alapítvány adja ki. Az olvasó figyelmébe ajánlják a természetes táplálékokat. Szót ejtenek az egyes ételfajták összeillő és nem összeillő párosításairól. A nyers növényi étrend előnyeiről. A vitaminok és nyomelemek
fő növényi forrásairól. Az emberi
szervezet sav-bázis egyensúlyának
jelentőségéről.
A legnagyobb terjedelmet az egyes
ételek receptjei kapják. A receptek
után, meglepetésre, asztali áldások
olvashatók. Például II. Rákóczi Ferenc imája is, benne ilyen sorokkal:
„…ne legyen a torkosság szennyévé
az, aminek a test táplálékának kell
méteres) alkotás tekinthető meg a
2500
darabos
szombathelyi textilgyűjteményből.
A rendezők szándéka e különleges műfaj alaposabb megismerését célozza.
A minitextil megszületése összefüggésben áll a hatvanas évek avantgard textiljeivel. Az 1975-ben megrendezett első
magyar miniatűrtextil kiállítást egy évre

lennie!”, „…Add, hogy ezeket mértékletesen ízlelve…”
Végül, a füzetek végén ismerkedhetünk a Napfényes Élet Alapítványnyal, annak különböző tréningjeivel,
programjaival. Megtudhatjuk, hol található a Napfényes Étterem, a Napfényes Gyógyközpont.
(Napfényes receptek - A természetes
életmódnak megfelelően)
- nád -

Minitextil kiállítás a GIM-Házban

Apró csodák varázsa
Február 20-án nyílt meg a Gödöllői
Iparművészeti Műhely alkotóházában a
Minitextilek a GIM-Házban című tárlat,
amely a Szombathelyi Képtár egyedülálló gyűjteménye anyagából vonultat fel
egy válogatást. A kiállításon köszöntőt
mondott Krassay László alpolgármester, majd szavaival élve az
„ünnepet” Kovalovszky Márta
és Cebula Anna művészettörténész, a Szombathelyi Képtár Textil Gyűjteményének vezetője nyitotta meg.
A tárlaton a kortárs textilművészet három évtizedes történetének átfogó képét jelentő, mintegy
50 apró méretű (20x20x20 centi-

rá nemzetközi biennálévá
szélesítették ki, melyet kétévente, majd háromévente
rendeznek meg.
A megnyitón Katona Szabó
Erzsébet, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány elnöke
azt a felajánlást tette a Szombathelyi Képtár felé, hogy a

Színház a városi könyvtárban

Blaha Lujza –Isten kegyeltje
Március 2-án újra megszólal a
színpadon Blaha Lujza. A Nemzet Csalogányát Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai díjas színművésznő Blaha Lujza – Isten kegyeltje
című előadásában hallhatja újra
a közönség.
Pécsi Ildikóhoz már kisgyermekkora
óta közel áll az egykori legendás színésznő, aki sokszor pihent gödöllői nyaralójában, s akit ma is nagy szeretettel és
tisztelettel emlegetnek az itt élők. A múlt

Új kiállítás a Levendula galériában

Mítoszok és gerendák
Február 27-én 17 órakor nyílik az idei esztendő
első kiállítása a Levendula Galériában. A Remsey körúti kiállítóhelyiség az elmúlt hónapokban
kedvelt találkozóhelye lett a kortárs művészeknek és a műértő közönségnek. Szombattól egy
újabb, a térségben élő művész, Megyeri László
munkáit tekinthetik meg az érdeklődők.
„A tartalom határozza meg, hogy a fával hogyan
bánok. Ha belefér a természetes formába, azzal
dolgozom, de ha megkívánja a téma, akár az
ácsszerkezetek összetettségéig fokozom a szobor felépítését. Ahhoz, hogy a pályának értelmet adjunk, meg kell próbálni valami pici pluszt
hozzátenni a szobrászat világában tartalmilag
és formailag felhalmozott tudáshoz.

év novemberében bemutatott előadást is
régóta tervezte, azt hosszas kutatómunka után állította színpadra. Ennek köszönhetően sikerült olyan különlegességeket fellelnie, mint például az a felvétel, mely az ezernyolcszázas évek végén
készült, s ami megörökítette az utókornak Blaha Lujza legendás hangját. Az
előadás során többek között ezt is hallhatja majd a közönség.
– Hogyan került ez a produkció a
városi könyvtárba? – kérdeztük Pécsi
Ildikótól.

Formai próbálkozásom abban tér el a fő csapásiránytól, hogy nem a térből hasítja ki a szobrot,
hanem a teret rajzolja körül vele. Azon a keskeny ösvényen próbálok járni, ahol a többrétegű
gondolat megfér a csak esztétikát váró szemlélő
igényével“- vall munkáiról az alkotó.
Megyeri László a képzőművészeti középiskola
mellett restaurátorként dolgozott. Százával készített gipsz öntőmintákat, szobrokat nagyított
fel, a bronzöntők keze alá készítette elő a mintákat. Egy faszobrász-restaurátor csoporttal
járták az ország műemlékeit. A szobrászmunka
szakmai részét itt sajátította el. Tíz évig templomi restaurátorként tevékenykedett, dolgozott
többek között Fertődön, Keszthelyen, Szombathelyen, Budapesten a Szent Anna templomban
és a Kiscelli múzeumban, valamint a Felvidéken,
valamint Veresegyházon, ahol 1992 óta él és
dolgozik.
Megyeri László kiállítását nem csak alkotásai

mindenkori Magyar Textil Triennálé
miniatűr kiállítása megrendezését követően, a GIM-Ház szívesen bemutatná az
ott kiállított alkotásokat Gödöllőn is.
A tárlat április 11-ig, szombat és vasárnap 14-17 óra között tekinthető meg (illetve előzetes bejelentkezés alapján más

napokon is) a GIM-Ház Körösfői utcai
alkotóházában.
Kép és szöveg:•rk
– Az intézmény új igazgatója, Fülöp
Attiláné még a múlt évben, az egyik
előadás után keresett meg azzal, hogy jó
lenne egy rövidített változatot színpadra állítani. Ennek a kérésnek megfelelően alakítottam át a darabot, igazodva a
könyvtár lehetőségeihez.
– Mennyire lesz más ez az est, mint
a korábbi?
– Néhány zenei részletet elhagytam,
így nagyobb szerepet kapnak a képi és
az archív hangfelvételek. Természetesen ezek nem maradhatnak ki az előadásból. Remélem, hogy ezzel az esttel
sikerül lehetőséget adnom a találkozásra
azoknak a gödöllőieknek, akiknek fontos a lokálpatrióta érzés, a múlt értékeinek megőrzése.
kj

teszik különlegessé, hanem már a megnyitó is,
ahová szokás szerint borral és zenével várják az
érdeklődőket, s ahol dr. Farkas Iván művészetkedvelő gasztroenterológus mond köszöntőt.
jk
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Meghívó
A Damjanich János Általános
Iskola kiállítást rendez a

Nemzeti Együvé
Tartozás Napja
alkalmából a múlt évben meghirdetett
fotópályázat díjazott képeiből.

A megnyitó ünnepségre
2010. február 26-án
13.30-kor kerül sor,
amire minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

A kiállítást megnyitja:
Gémesi György polgármester

A képeket 2010. május 1-ig
tekinthetik meg az intézmény
aulájában.

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐ MONOGRÁFIA 2.
KÖTET (1867-1945)
Mustra a készülő
tanulmánykötetből
Előadások a
Gödöllői Városi Múzeumban
Időpont:
2010. március 4.,
csütörtök, 17 óra
Dr. Farkas József történész:
Gödöllő a dualizmus idején

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány kiállítótermében

„Minitextilek a GIM-Házban”
című csoportos kiállítás látható
A kiállítási anyag válogatás a Szombathelyi Képtár Miniatűrtextil Gyűjteményéből.

MEGTEKINTHETŐ:
2010. április 11-éig, minden szombat és
vasárnap 14-17 óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is!

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
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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 nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

Róna József (1861, Lovasberény – 1939, Budapest)
1861. február 1-jén született Lovasberényben elszegényedett gabonakereskedő fiaként. A nem csak jóeszű és
ügyes kezű, hanem célratörő és szemfüles Róna József a
társadalom mélyéből a megbecsült művész rangjára
emelkedett.
A család nyomorgott, ezért már gyerekkorában elszegődött inasnak, majd Hentsch Ignác épületszobrász műhelyében lesz tanonc.
A fuvarozástól a patkányirtásig mindent kellett csinálnia, ezek mégis sorsdöntő évek életében. Itt tanulta meg a
szobrászat technikáit, és azt a gyors és bravúros mintázást, ami későbbi művészetének alapja. Megismerte a
magyar művésztársadalom minden rétegét, az ünnepelt
kedvenceket és az elfelejtett, lezüllött valamikori reménységeket. Ismeretségi körébe tartozott Feszl Frigyes,
a pesti Vigadó építője, Izsó Miklós szobrász, aki ekkor
már beteg volt, Huszár Adolf, akit mérsékelt tehetségéhez
képest elhalmoztak megrendelésekkel.
Megismerte Lotz Károlyt festőművészt, aki sikeres és
gazdag, kedves bohém volt és aki később példaképe lett.
Lotz Károly segítette is Rónát, aki 1879-ben állami ösztöndíjjal a bécsi akadémiára került.
Az akadémián szívós önműveléssel és szorgalommal
igyekezett elnyerni tanárai elismerését. „A könyvtárba
naponta eljártam. A nyitásnál én voltam az első, s az utolsó, aki onnan távozott!” Erre kényszerítette szegénysége,
hiszen csak akkor tanulhat tovább, ha ösztöndíjat kapott,
de erre hajtották saját ambíciói is, amelyek a társadalmi
felemelkedés és a nemzet szolgálatának vágyából táplálkoztak.
A XIX. század
80-as 90-es évei a
magyar szobrászat
megszületésének
kora. A rohamosan
épülő főváros mellett a vidéki városok megbízásai is
munkaalkalmat jelentettek, amelyek
kezdetben
főleg
épületszobrok, majd
egyre inkább portrék, emlékművek,
síremlékek voltak.
1879-1885 között járt a bécsi akadémiára, ahol azt a
fajta akadémikus, elbeszélő szobrászatot tanulja meg, mely
mitológiai és bibliai témákból merít, de már elszakad a
klasszicizálástól. Egy anekdotázó szalon-zsáner szobrászat
bontakozik ki, felgerjedt faunokkal és incselkedő nimfákkal, mintázófája szatírjátékok fékevesztett erotikus túlfűtöttségét és szabadosságát kelti életre. Az 1860-as évektől
kezdve hihetetlenül népszerű lett ez a vaskos, gyakran közönséges, a nézőre bizalmaskodóan kikacsintó szobrászat.
1885-ben elnyerte a berlini Beer-féle ösztöndíjat egyéves római tanulmányútra. Amikor visszatért, már Bécsben jó barátságba került Bródy Sándorral, aki elismeréssel írt róla, és Kiss István építésszel, aki később több épületére is vele készíttette a díszítőszobrokat, így például a
veszprémi megyeháza timpanonjába, vagy a marosvásárhelyi Székelyföldi Iparmúzeum homlokzatára. Számos
pesti ház, többek között az Andrássy út 62. is őriz Rónaszobrokat. Nagy munkája volt a Vígszínház külsejének
eredeti plasztikai díszítése.
A millennium körüli években mintázta az első, egészalakos köztéri Kossuth-szobrot, amit Miskolcon állítottak
fel, majd később még kettőt mintáz a politikusról, egyet
Szeged és egyet Rozsnyó városának. Ő készítette Klapka
György síremlékét ami a Kerepesi temetőben található, és
emlékművét ami Komáromban van, valamint Zrínyi Miklós szobrát a Köröndre.
Egyik legismertebb műve a gödöllői Erzsébet királynészobor akkor készült, amikor a királyné halálát követően
városunk nem csak az emlékpark létesítését, hanem egy
szobor felállítását is elhatározta. Róna József szobrászművész alkotása közadakozásból valósult meg. Az e célra
felajánlott pénzből „csak” az anyagköltséget kellett fedezni, a szobrász ugyanis ingyen készítette el az alkotást,
ami egyben a világ első egészalakos Erzsébet királyné
szobra. A művész két tervet készített, ezek közül Ferenc
József személyesen választotta ki, hogy melyik valósuljon meg. Ezt követően a gödöllői Erzsébet-szobor bizottság 1901. február 14-én vizsgálta meg a már teljesen elkészült szobormintát, majd megtekintette az alkotást Darányi Ignác földművelésügyi miniszter, Beniczky Ferenc
főispán és Beniczky Lajos alispán is. Miután a szobor-
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Gödöllő anno plusz

A kastély lovardája
Egy eddig ismeretlen rajz került
a Gödölllői Szolgálat birtokába:
Erzsébet Gödöllőn, a hadikórházzá átrendezett lovardában. A
kép 1866-ban egy francia napilapban jelent meg.
A leendő királyné a sebesült magyar
katonákat látogatta meg. Erről beszámolt férjének, és azt is megírta, hogy
milyen szép a kastély. Ferenc József
sajnálattal válaszolta a Schönbrunnban, 1866. augusztus 9-én kelt levelében: „Ha akarod, elmehetsz Gödöllőre
a sebesültekhez. De ne nézd olyan
szemmel, mintha meg akarnánk vásá-

minta az ő tetszésüket is elnyerte, már nem volt semmi
akadálya a szobor „ércbe” öntésének. A mintát február
28-án gödöllői úrhölgyek is szemügyre vették, majd az
öntés előtt Ferenczy Ida, a királyné udvarhölgye is véleményezte az alkotást. Elismerésnek adott hangot, és kijelentette, hogy ilyen jól sikerült hasonmása a boldogult királynőnek nincsen. A szobormintát még februárban a Beschorner gyár ércöntőjébe szállították. A szobor bronzba
öntését április 17-én tartották. Az öntés nagyszabású társadalmi esemény volt, melyre előkelő vendégeket Az
avatási ünnepségre 1901. május 19-én került sor.
Fő műve, Budapest egyik legismertebb emlékműve,
Savoyai Jenő lovasszobra a budai várban. Ez a szobor
eredetileg Zenta város megrendelésére készült, de a város
nem tudta kifizetni. Végül maga Ferenc József vásároltatta meg, és jelölte ki helyét a királyi palota Dunára néző
homlokzata előtt.
A nagy emlékművek mellett szinte csak pihenésként,
kedvtelésből készítette kisebb szobrait, vagy például
Kossuth Lajos portréját, amelyet porcelánban sokszorosítva is árultak.
„Mint szalon-plasztikus úttörő voltam nálunk, s az is
maradtam jó ideig. A többiek mind utánam jöttek. Művészi érzék mindenesetre kellett az ilyen szobrok elkészítéséhez, de még nagyobb művészet kellett ahhoz, hogy
valaki el is adja a munkáját...” Így aztán gipszben sokszorosította faunjait és nimfáit, sőt a Savoyai-szobrot és
domborműveit még kandallódíszként is árulta.
Már idős, korában kapott ismét megbízást Gödöllőről.
A premontrei rend 1931-ben, az ifjúság évében, Szent Imre herceg halálának ezredik évfordulója alkalmából döntött bőkezű jótevője, Kálmán herceg lovas szobrának, felállításáról. Kálmán a muhi csatában csapatai élén vonult a
tatárok ellen, és az ott szerzett sérüléseibe halt bele 1241ben. A bronz lovas szobrot 1931. szeptemberében állították fel az egykori gimnázium, a mai Szent István Egyetem épülete előtt. A herceg alakja mellett a szobor talapzatának két oldalán
a muhi csatában elesett Ugrin kalocsai érsek és Montreali Jakab, templomos lovagrendi
nagymester arcvonásait is megörökítette a mester.
Róna Józsefnek
hosszú élet adatott,
amelyben sikerek
kudarcokkal váltakoztak, de egyénisége mindig megteremtette
az
egyensúlyt közöttük. Az általa létesített és eleinte jól jövedelmező bronzöntőműhely csődbe
jutott, házát is el kellett adnia, de mindig talpraállt. Ha
nem volt emlékmű-megbízása, készített síremlékeket.
Aktívan részt vett a művészeti közéletben, szervezője
volt a nagy külföldi kiállításoknak, és társrendezője volt a
különféle monumentális szertartásoknak Munkácsy temetésétől IV. Károly koronázásáig.
Sokan szerették, és ő élvezte ezt a szeretetet. Öregkorára maga is olyan lett, mint egy megkomolyodott faun.
b.j.
1939. december 31-én halt meg Budapesten.

rolni, mert most nincs pénzem, és ezekben a nehéz időkben rettenetesen kell
takarékoskodnunk. A poroszok szörnyű pusztítást vittek véghez a családi
birtokainkon is… Az udvari költségvetést a jövő évre ötmillióra szállítottam le...”
Ferenc József 1857-ben már járt Gödöllőn, akkor Sináék voltak a tulajdonosok, tehát ismerte a kastélyt, ami
megtetszett feleségének.
Az Erzsébet királyné emlékét ápoló
Sisi Baráti Kör tagjai évek óta keresik a
névadójukhoz kapcsolódó emlékeket,
dokumentumokat, de arra még nem sikerült megbízható választ adni: 1866
nyarán melyik nap járt Erzsébet Gödöllőn.
A kérdés annál is inkább érdekes,
mert a grafika a L’Illustration, francia
magazin, 1866. július 28-ai számában
jelent meg.
A porosz-osztrák háború utolsó csatája, a königgrätzi, (ma Csehország,
Hradec Králové) 1866. július 3-án zajlott. Az ütközetben 450 ezren vettek
részt – köztük 100 ezer magyar gyalogos, lovas, huszár – többen, mint a Napóleon ellen vívott híres lipcsei csatában. Königgrätznél végzetes vereséget
szenvedtek a császáriak, a veszteség
emberáldozatokban és anyagiakban is
nagyon súlyos volt. A fegyverszüneti
megállapodást még nem írták alá, a poroszok már olyan közel voltak
Bécshez, hogy július 10-én hajóra rakták a kancellária legfontosabb iratait,
összecsomagolták az értékeket, köztük
az osztrák császárság koronázási jelvényeit és azokkal elindultak a magyar
fővárosba.
Erzsébet is Budára menekült, tartotta a kapcsolatot Andrássy Gyulával – ő
pedig Deákkal egyeztetett – és onnan
próbálta meggyőzni férjét: a szörnyű
vereség után béküljön meg a magyarokkal. Élesebb eszűnek bizonyult férjénél
és élete egyetlen
politikai tetteként
valósággal követelte a kiegyezést,
szerinte a Habsburg-család csak
így tudja megőrizni a birodalom részeként a

Magyar Királyságot, fiuknak, Rudolfnak.
„Ha nemet mondasz, ha az utolsó
órában még csak önzetlen tanácsra sem
hallgatsz, akkor igazán vétkezel mindannyiunk ellen. Akkor nem tehetek
mást, megnyugszom abban a tudatban,
hogy bármi történjék is, annak idején,
becsületesen kijelenthetem Rudolf
előtt: elkövettem mindent, ami erőmből telt. Balsorsod nem szárad a lelkiismeretemen.”
Írta Erzsébet Budáról Ferenc Józsefnek. A császár hallgatott feleségére és megkezdődtek a kiegyezést előkészítő tárgyalások…

1867 márciusában pedig begördült
Gödöllőre az udvari különvonat a császári párral. Őfelségéék együtt nézték
meg a kastélyt. A hatalmas vadászterület megnyerte Ferenc József tetszését, aki Ivánka Imre társaságában tekintette meg a leendő koronauradalmat. Akkor már Andrássy Gyula volt a
miniszterelnök és igyekezett meggyőzni az uralkodót: jelképes koronázási
ajándékként fogadja el a kastélyt és a
hozzátartozó uradalommal.
A gödöllői barokk palota a königgrätzi csata egyik következményeként
került a magyar állam tulajdonába,
mint a mindenkori uralkodó pihenő rezidenciája. Erzsébet kívánsága tehát
teljesült, összesen több mint öt évet töltött Gödöllőn, de, hogy 1866-ban mikor járt először a kastélyban? Erre évek
óta keressük a választ.
Július 10-én már Budán volt, aztán
visszament a gyerekekért Ausztriába…. És 18-án már ismét Magyarországra érkezett. A szóban forgó francia
magazin július 28-ai számában jelent
meg az eddig ismeretlen rajz. Erzsébet
a két dátum közötti időpontban járhatott a kastélyban. Ismerve az utazási
feltételeket a rajz készítője nehezen tehette meg az utat Gödöllőről a francia
fővárosba, úgy, hogy még a rajzot is elkészítette és a magazint ki is nyomták.
Valószínűbb hogy valaki elmesélte neki, hogy is néz ki a hadikórházzá átalakított lovarda, és az alapján készült a riport-grafika. Ki lehetett az illető?
Olyasvalaki, aki jó kapcsolatokat ápolt
a francia magazinnal. Ez pedig kizárásos alapon: a rajzon is látható Andrássy
Gyula volt, aki hosszú évekig élt párizsi emigrációban. Az biztos, hogy a
kastélybeli látogatáson ő volt Erzsébet
egyik kísérője.
Szabó Margit,
a Sisi Baráti Kör titkára

2010. február 24.
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Megnyílt az Ausztrálház a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Nem csak kertészeknek

Endemikus fajok bemutatója

Közeleg a tél vége

Az állatházban bemutatott fajok az ausztráliai régió faunájának széles keresztmetszetével
ismertetik meg a látogatókat, a
gerinctelenektől kezdve egészen az erszényesekig. Az állatbemutató terekhez a kontinens őslakosainak kultúráját,
illetve Ausztrália felfedezésének történetét felelevenítő kiállítás is társul.
Január 26-tól fogadja a látogatókat a
Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb látványossága, az Ausztrálház.
Maga az épület nem új, hiszen 1912ben készült el Kós Károly és Zrumeczky Dezső tervei szerint. Az állatház évtizedeken át a madarak legfőbb
bemutatóhelye volt, az elmúlt években azonban a madarakon kívül kü-

lönféle hüllőknek, köztük kajmánoknak és mérgeskígyóknak is otthont
adott. A most befejezett munkálatok
nyomán a csaknem százesztendős
épület az ausztráliai fauna új bemutatóhelyévé vált.
Ha a déli kontinens élővilága kerül
szóba, a legtöbb embernek a kenguruk, vagy legalábbis az erszényes emlősök jutnak az eszébe. Valójában
szinte minden állatcsoportban akadnak különlegességek az ausztrál kontinensen, hiszen az itt élő emlősfajok
83, a hüllők 89, a halak és a rovarok
90, valamint a kétéltűek 93 százaléka
úgynevezett endemikus fajnak számít, magyarul Ausztrálián kívül sehol
nem fordulnak elő. A csak itt honos
fajok nagy arányát az ausztrál kontinens évmilliókon át tartó elszigeteltsége okozza, ez tette olyan egyedülállóvá a földrész állatvilágát.

peterakáshoz. A bemutatott ízeltlábúak közül említést érdemelk még a takácshangya (Polyrhachis dives), a
világ legnagyobbra növő ismert csótányfajának számító rinocérosz csótány (Macropanesthia rhinoceros),
valamint az ugyancsak nagy méretű,
veszedelmesnek tűnő, ám az emberre
nézve teljesen veszélytelen ausztrál
vadászpók (Holconia immanis) is.
A ház végében lévő medencénél a
kalászhalak öt különféle fajával ismerkedhet meg a látogató.
A kétéltűeket elsősorban a – magyarországi rokonánál lényegesen nagyobb – ausztrál óriás levelibéka
(Litoria caerula) képviseli. Ugyanakkor helyet kapott a bemutatóban az
aga varangy (Bufo marinus) is, mely
ugyan eredetileg Közép- és Dél-Amerikában honos, azonban az 1930-as
években Ausztráliába
is betelepítették, a cukornád egyik kártevője elleni biológiai
védekezés céljából. A
telepítés nem várt következménye, hogy
az elszaporodott aga
varangyokat számos
őshonos állat zsákmánynak tekinti, ám
a békák mérgétől maguk is elpusztulnak.

És persze hüllők, madarak...
Ausztrália különleges hüllőkben is
gazdag, így ezek az állatok sem hiányozhatnak az Ausztrálházban bemutatott
élőlé- Egyszínű kuszkusz
nyek közül. A bizarr külsejű gallérosgyíkon (Chlamydosaurus kingii) kívül többféle
agáma, szkink,
varánusz és édesvízi teknős, sőt a
dzsungel
szőnyegpiton (Morelia spilota cheynei) is megtalálható a gyűjteményben.
A déli kontinens madárvilágát nyolc különféle
papagájfaj, gyémántgalamb (Geopelia cuneata) és vagy tucatnyi pintyfaj

Micsoda látnivalók!
A most megnyitott Ausztrálházban
bemutatott állatfajokat úgy válogatták össze, hogy a gyűjtemény széles
keresztmetszetet adjon a helyi élővilág sokféleségéből. Az ízeltlábúak
köréből például két olyan faj is bemutatásra kerül, amely növénynek álcázza magát. A koronás levéllábú sáskáknak (Extatosoma tiaratum) ez
olyan jól megy, hogy nemcsak a kinézetük emlékeztet egy elszáradt levélre, hanem enyhe légmozgáskor is úgy
himbálóznak, mintha csak levelek
lennének (ez az ún. „szélmimézis”).
Ráadásul még a petéik is apró magokra emlékeznek. A húszcentisre is
megnövő ausztrál óriás botsáskák
(Acrophylla wuelfingi) a fák ágacskáihoz hasonlítanak, és különlegességük abban rejlik, hogy képesek a
szűznemzésre is, azaz a nőstényeknek
nincs feltétlenül szükségük hímre a
Emu

jeleníti meg az új állatházban. Az
egyik röpdét ráadásul úgy alakították
ki, hogy az egy ausztrál parkra emlékeztessen. A számunkra egzotikus
szárnyasok ugyanis arrafelé a nagyvárosi
parkok gyakori vendégeinek számítanak.
Az
Ausztrálház
egyik csarnokát „alkonyati” állatbemutatónak alakították ki. Itt
tehát olyan állatokat
láthat a közönség,
amelyek elsősorban alkonyatkor, illetve az
éjszakai órákban aktí-

Amikor megérezzük a kertben
a föld illatát, akkor biztosak lehetünk benne, hogy lassan itt a
tavasz. Kezdődhet a nagytakarítás.

vak. Legnagyobb részük az emlősök,
és ezen belül az erszényesek közé tartozik. Az ecsetfarkú patkánykenguru (Bettongia penicillata) őshazájában kifejezetten ritkuló, fenyegetett
fajnak számít. A törpe tollfarkúerszényes (Acrobates pygmaeus) mindössze 6-8 cm-es, de akár 10-20 métert
is képes siklani a levegőben. Hasonló
bravúrra képes az édes táplálékok
iránti lelkesedése miatt „cukormókusnak” is becézett kis siklóerszényes (Petaurus breviceps). A fák ágai
között a kúszóerszényeseket képviselő egyszínű kuszkusz (Phalanger
gymnotis) lelt új otthonra, és ugyanitt
kaptak helyet a valódi méhlepényes
emlősök közé tartozó repülőkutyák,
más néven gyümölcsevő denevérek
(Pteropus sp.) is.

Pont kenguru ne lenne?
Az Ausztrálházat övező kifutókban
két további, nagyobb termetű faj is
látható. Az egyik a kormos kenguru
– ismert nyugati szürke óriáskenguruként is – (Macropus fuliginosus),
amely a hetvennél is több ismert kengurufaj közül a hat legnagyobb termetű közé tartozik. A másik faj, a sisakos kazuár (Casuarius casuarius)
bátran nevezhető Ausztrália legnagyobb madarának. Igaz ugyan, hogy az
emu általában magasabb, a kazuárok
viszont súlyosabbak náluk: egy kifejlett tojó akár 58-60 kg-osra is megnőhet. A sisakos kazuárok hat éve, a kormos kenguruk pedig tavaly költöztek
jelenlegi helyükre, kifejezetten annak
a tervnek a részeként, amelyet kivitelezését a most átadásra került Ausztrálház zárja le. A munkálatok nyomán
ugyanis az Ausztrálház és a szomszédos kifutók együtt egyfajta „ausztrál
zónát” alkotnak.
Az Ausztrálház belső terében természetesen nem csupán állatok kerülnek bemutatásra. Az állatházhoz tartozó kiállítás az ausztrál kontinens
természetföldrajzi sajátosságai, élővilágának fejlődéstörténete mellett az
őslakók kultúrájával, a kontinens felfedezésének néhány érdekességével
is megismerteti a látogatót. Természetesen az is bemutatásra kerül, hogy
milyen erőfeszítéseket tesznek a természetvédelmi szakemberek az
ausztrál fauna sokféleségének megőrzése, megóvása terén.
(t.s.)

Bár még nem úgy tűnik, de közeledik
a kertben a tavasz...
A tavaszi föld szaga csodálatos,
üde illat, amely csak és kizárólag kora
tavasszal, eső után, rendszerint csupán rövid ideig érzékelhető. Jellegzetességében a friss, meleg kenyér, a virágzó szőlőfürt és a frissen kaszált
széna illatához hasonlítható.
Különös, hogy a „földszagot” egy
talajban élő sugárgomba faj (Actinomyces) elbomló micéliumai hozzák
létre, még pedig igen speciális környezeti viszonyok (magas páratartalom, közepes hőmérséklet, nagy talajnedvesség) mellett. Ha azután kisüt a
Nap és megszikkad a talaj felszíne,
akkor a földszag oly gyorsan és viszszavonhatatlanul illan el, akárcsak
egy szép emlék.
Mi pedig lássunk hozzá a munkához!

Az első feladat: a nagytakarítás a
kertben.
Mert a tél folyamán akarva-akaratlanul összegyűlik a kertben a szemét,
a hulladék, az élet hordaléka, amelytől ilyenkor illik megszabadulni; a letört ágakat, a félig elkorhadt lombot
szedjük össze és a szerves anyagokat
rakjuk a komposztládába! A szervetlen, el nem bomló anyagok a kukába,
a kommunális szemétbe kerüljenek.
A gondos kertész a kötött (vályog,
agyag) talajú kert talaját már ősszel
felásta, a rögök a fagy hatására szétomlottak, tehát most minél előbb simára kell gereblyézni a földet, hogy
jó ágyat készítsünk a magvetés és a
palánták számára. A laza homoktalajokat célszerű tavasszal felásni vagy
ásóvillával fellazítani. A kötött talajok elmaradt ásását is mielőbb el kell
végezni, mert később az ásás nyomán
nehezen felaprózható rögök maradnak vissza és az ilyen talajban a magvak nehezen kelnek ki, a palánták pedig nem gyökeresednek meg biztonságosan.
A zord február
elejei napokban a
hőmérséklet a kritikus szintre csökkent és kárt okozott
a fagyokra érzékeny szőlőtőkék, az
őszibarack és a kajszibarack fák termőrügyeiben, ezért
most, a metszés
megkezdése előtt

rügyvizsgálatot kell végeznünk. A
legegyszerűbb és a legmegbízhatóbb
eredményt a rügyek metszlapjának a
vizsgálata adja: a tömzsi, duzzadó termőrügyet éles késsel hosszában vágjuk fel! Ha a rügy szövetei élénk zöld
színűek, akkor nincs ok az aggodalomra, mert károsodás nélkül átvészelték a tél viszontagságait. Ha a
rügy csúcsán a szövet elbarnult, akkor
csekély károsodás érte, de ez még
nem jelenti azt, hogy a rügyből – kedvező tavaszi időjárás esetén – ne fejlődhetne erőteljes hajtás vagy egészséges virág. Ha
azonban a rügy
alapja
vagy
a
metszlap egész felülete elbarnult, akkor ebből termésre
nem lehet számítani.
Itt az ideje, hogy
a fűtetlen fóliasátorban elkezdjük a
magvetést.
Most kell vetni a
hónapos retket és a
karottát, amelynek
a magjait (nehogy a
vetés túlságosan sűrű legyen) érdemes 4-5 cm távolságra egymástól, papírszalagra ragasztani. Erre a célra
rozslisztből vízzel kevert „csirízt” és
ne szintetikus ragasztót használjunk!
Még ültethetünk nagyobb méretű
dughagymát és vethetünk gyöngyhagyma magot is. Az őszi ültetésű fejes saláta palánták pedig hálásak lesznek, ha most juttatunk nekik egy kis
nitrogén műtrágyát.
A fóliával letakart, őszi spenót- és
sóskavetésről eltávolíthatjuk a takarót; a sorközökbe szórjunk érett trágyát és azt sekélyen kapáljuk be! Lazítsuk fel a földet a rebarbara bokrok
körül is, hogy a levelek minél előbb
kihajtsanak és a nyelükből pikáns
mártást vagy kompótot tálalhassunk a
család asztalára.
Ahogy hosszabbodnak a nappalok
és emelkedik a hőmérséklet, úgy a
kertben is egyre több a feladat, megérkezik a várva várt tavasz – mindan(www.edenkert.hu)
nyiunk örömére!

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Február 27-28.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 06-20-9457816
Mogyoród, Temető u. 20.
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Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2010-ben is pályázatot hirdet a
város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.
Pályázati adatlap 2010. február 24-től (szerda) beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján vagy letölthető a honlapról
(www.godollo.hu).
A pályázatokat 2010. március 26. (péntek) 14 óráig kell eljuttatni nyomtatott formában – postai úton vagy személyesen – a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára (II. em. 222. szoba)

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot,
hogy Gémesi György polgármester
FOGADÓNAPJÁT MÁRCIUS 3. HELYETT
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Közérdek

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról
Idén a gödöllői kutyatartók az
ebek kötelező veszettség elleni védőoltását nem közterületen, hanem a városi állatorvosi rendelőkben adathatják be.
Az alábbi időpontokban kedvezményes áron oltathatják
be állataikat:
Március 1-6-ig: hétfő, szerda du. 1719, péntek de. 08.30-10 óráig, szombaton délelőtt 09-12 óráig. Dr. Bucsy
László rendelője, Blaháné u. 55.
Március 8-13-ig: hétfőtől péntekig
délután 17-19 óráig, szombaton délelőtt 9-12 óráig. Dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.
Március 22-27-ig: hétfőtől péntekig
délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-12 óráig. Kovavet Bt. rendelője, Szőlő u. 20-22.

Április 6-10-ig: keddtől péntekig
délelőtt 09-11, délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 09-12 óráig, délután 17-19 óráig. Plútó Állatorvosi
Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 12-17-ig: hétfőtől péntekig
délelőtt 8-9 óráig, szombaton délelőtt 9-12 óráig. Dr. Bodó Szilárd
rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
A kedvezményes árú veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.000.- forintba kerül, ami tartalmazza az
anyagköltséget, a kedvezményes
munkadíjat, a regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket. A
szintén kötelező bélférgek elleni
kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta ára 300.- forint/10 testtömeg
kilogramm.
Az ebek oltása kérhető egyéb idő-

pontokban is a rendelőkben, illetve
háznál, de ebben az esetben az oltás
teljes költségét, illetve a kiszállási
díjat is ki kell fizetni.
Az ebek kötelező veszettség elleni
oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.)
FVM rendelet szól. Ez alapján az állattartó köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját költségén
veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni, majd mindezt 6 hónap múlva megismételni.
A felnőtt kutyát minden évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
Javasoljuk az ebek mikrochippel
való megjelölését, az elvesztett kutyák hazajuttatásának megkönnyítése érdekében.
Ennek részleteiről kérjen információt az állatorvosoktól.

MÁRCIUS 17-ÉN TARTJA.
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jelentős összegekkel
támogatja a moldvai csángók magyar anyanyelvi oktatását. Az
alapítvány főként keresztszülők és vállalkozók befizetéseiből a moldvai magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát
fedezi.
Ezekből a befizetésekből
nemcsak az iskolán kívül
magyart tanítók bérére,
de a program működtetésére is kerül: a lábnyiki,
Csík falusi, diószegi és
magyarfalusi Gyermekek
Háza épületeiben ugyanúgy ott van az AMMOA
által összegyűjtött pénz,
mint a „magyar iskolák“
kialakítására bérelt, megvásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek felszerelésében és a csángó gyermekek által használt oktatási eszközökben.
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jogosult a személyi
jövedelemadóból a civil szervezetek részére felajánlható
1% fogadására.
AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18710209-1-13.
Az Önök által felajánlott adórészt teljes mértékben a csángófalvak
magyar oktatására költjük. Köszönjük!

Leendő első osztályos szülők figyelmébe!
Az elsőosztályos gyermekek beiratása a körzet szerinti általános iskolába:
2010. ÁPRILIS 16-ÁN 8- 16 ÓRÁIG, ÁPRILIS 17-ÉN 8- 12 ÓRÁIG: NYÍLT NAPOK AZ ISKOLÁKBAN
Erkel Ferenc Általános Iskola:
- 2010. március 11-én (csütörtök) 8
órától az általános tantervű és az
emelt szintű ének-zenei osztályokban;
- 2010. március 16-án (kedd) 15
órától a napközis csoportokban;
- 2010. április 12-én 8- 18 óráig a
logopédiai osztályokban.

Damjanich János Általános Iskola:
- 2010. február 24-én (szerda) 8
órától, március 3-án (szerda) 8
órától.
Hajós Alfréd Általános Iskola:
- 2010. március 3-án és 4-én 8-12
óráig.

Petőfi Sándor Általános Iskola:
- 2010. március 2-án (kedd) 17 óra:
igazgatói tájékoztató a leendő első
osztályos gyerekek szülei részére;
- 2010. március 10 (szerda) 9 órától
11 óráig az alsó tagozaton;
- 2010. március 27-én (szombat)
„Nyusziváró” délelőtt – játékos kézműves foglalkozások.

1 százalék

Felhívás

A Gödöllői Művésztelep
Alapítványt

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy
2010. február 15-től – 2010. március 15-ig kifüggesztésre kerül a
Polgármesteri Hivatal Okmány- és Lakosságszolgálati Irodáján, a

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.

Gödöllő, Szabadság tér NYUGATI OLDAL területére vonatkozó
szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása.
A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kapcsolatos észrevételeiket a
helyszínen megtehetik.

Közhasznúsági jelentés
Mikes Jósika Közhasznú Alapítvány
Székhely: 2100 Gödöllő, Kölcsey F. u.16.
Adószám: 18711224-2-13
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Közhasznúsági végzés: 12.Pk.60.452/2005./4

Kérjük,
adójának 1 százalékával
támogassa az
alapítvány munkáját.
Gödöllői Művésztelep
Alapítvány adószáma:
19179148-2-13

1 százalék

ÜGYELETEK
A Sisi Baráti Kör
A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A 2008. évben az alapítvány elsődleges céljának tekintette, hogy mint az ifjúság nevelésében közreműködő szervezet, az egészséges életmódra és a
környezet védelmére felhívja a figyelmet és a nevelők munkáját ebben segítse. Ennek egyik konkrét segítsége az erdei iskolai tábor és a természetben
töltött nyári programok. Ezek során a népi mesterségek és a hagyományos
ételek elkészítése is a hagyományőrzést segítette.
A gyermekek a budapesti és a Gödöllő környéki helyeken a táj , a történelmi
és művészeti értékekkel is megismerkedhettek és a közös együttlét a több
helyről jött csoportok egymás közötti megismerését is szolgálta.
Budapest, 2009. május 31.
Kocsis Julianna kuratóriumi elnök

örömmel fogadja a személyi
jövedelemadóból felajánlható
1 százalékot.
Az idén is szeretnénk a
korábbiakhoz hasonló színvonalú
Erzsébet-napi megemlékezést,
koszorúzást szervezni a kastélyban
és az Erzsébet parkban.
Adószámunk:
18665790-1-13

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 22-28-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa György út 2. Tel.: 510-220.
Március 1-7-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi Sándor u. 1.
Tel.: 416-551.

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.
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Mozaik

Megelégedett vendégeink
kérésére meghosszabbítjuk

EXTRA AJÁNLATUNKAT!
Az éttermünk március hónapban is minden hétvégén
50 % kedvezményt
ad az ételek árából!
(Fizetés csak készpénzzel, vagy
hitelkártyával!)

Februárban Halnapok
az étteremben!
Halkülönlegességeinkkel

várjuk kedves vendégeinket!
- Lillafüredi pisztráng
- Tiszai harcsa
- Tengeri halak: vajhal, lazac
- Kagylók, rákok

CSAK 1 NAPIG!
A nagy érdeklődésre való
tekintettel, az Esküvő Kiállítás
ideje alatt február 27-én 10-18
óra között látogathatják meg
az érdeklődők Czédly Mónika:
Erzsébet királyné és a divat
című ruharekonstrukcióit

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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Sport

NSSZ díjátadó gála a kastélyban

Gödöllői kitüntetettek
kenu vb-n és Eb-n is éremhalmozó
volt, S. Kovács Ádám nevéhez pedig
a magyar csapat egyetlen aranyérme
fűződik az olimpián kívüli sportágak
világversenyén, a tajvani Világjátékokon. Utánpótlás kategóriában gödöllői érdekeltsége is volt a díjátadó
gálának Varga Roland révén, aki a 2.
hellyel díjazott U20-as labdarúgó válogatott tagjaként nyert bronzérmet a
2009-es egyiptomi korosztáKiss László
lyos világbajnokságon.
A hetedik NSSZ-gálán
Kiss László, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya kapta az életműdíjat. Az
Év utánpótláskorú sportolója
díjat az úszó Hosszú Katinka
nyerte, az edzők között Széles Sándor, Gyurta Dániel
trénere lett az első, az Év
sportvezetőjének járó elismerésben Baráth Etele, a MaGyurta Dániel aranyat nyert a római gyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke
vb-n, valamint az isztambuli rövid pá- részesült, míg a „sportolók egészsélyás Eb-n. Kovács Katalin a kajak- géért“ kategóriát Páll Zoltán, a ViAz úszó Gyurta Dániel, a kajakos Kovács Katalin és a karatés S. Kovács Ádám nyerte el
az Év sportolója 2009 díjat a
Nemzeti Sportszövetség február 19-i gáláján. A gödöllői királyi kastélyban megrendezett
ünnepségen a magyar sportszakma javaslata alapján díjazták az elmúlt év legjobbjait.

rakas Hedvig (dzsúdó) és
Dudás Miklós (kajakkenu)
Az év edzője 2009: 1.
Széles
Sándor
(Gyurta Dániel
edzője), 2. Csipes
Ferenc (Kovács
Katalin edzője),
3. Kovács István
(Berki Krisztián
edzője)
Az év sportvezetője 2009: 1. Baráth Etele (kajakkenu), 2. Juhos
József
(asztalitenisz), 3. Nyíri
Fehér Károly Iván (búvárúszás)
Az év sportújságírója 2009:
lett az Év újságírója, aki Gyuricza 1. Fehér Károly (a Magyar Lovas
Róbertet, az MTI munkatársát és Szövetség sajtósa), 2. Gyuricza RóHajdú B. István televíziós kommen- bert, 3. Hajdú B. István (kommentátor)
tátort előzte meg.
A sportolók egészségéért 2009: 1.
Az NSSZ díjazottjai:
Az év sportolója 2009: Kovács dr. Páll Zoltán (a Világjátékok magKatalin (kajak), Gyurta Dániel yar csapatorvosa), 2. dr. Jákó Péter
(úszás), S. Kovács Ádám (karate)
(OSEI), 3. dr. Petrekanits Máté (a TF
Az év utánpótláskorú sportolója tudományos munkatársa)
2009: 1. Hosszú Katinka (úszás), 2.
Különdíj 2009, sportolók-sportU20-as labdarúgó-válogatott, 3. Ka- vezetők: Kiss Balázs (birkózás), Malágjátékokon részt vett magyar csapat
orvosa nyerte. Fehér Károly – a
Szent István Egyetem PR igazgatója
–, a Magyar Lovas Szövetség sajtósa

S. Kovács Ádám és Gyurta Dániel

rosi Ádám (öttusa), Csabai Edvin (kajak-kenu), Kanyó Dénes (búvárúszás), Dancsó Zoltán (kick-box), Patakfalvy Miklós (a Magyar WTFTaekwondo Szövetség elnöke)
Különdíj 2009, média: A Világjátékokról tudósító sajtócsapat: Kaszala
Claudia, Bányász Árpád, Molnár Mátyás, Maczkó Márk, Vörös Nándor
Életműdíj 2009: Kiss László (az
úszók szövetségi kapitánya)
-bg-

Röplabda – Magyar Kupa négyes döntő

Futsal NB I. – Kupabotlás, bajnoki siker

Az erőviszonyoknak megfelelően...

Győzelem a Szentes ellen

Az elmúlt héten a Magyar Kupa
négyes döntőjén vett rész a
TEVA-Gödöllői RC csapata
Kecskeméten. A résztvevő együttesek a mieink mellett a BSE, a
Vasas és a Nyíregyháza voltak. A
lányok, mondhatni a jelenlegi
erőviszonyoknak megfelelően
a negyedik helyen végeztek az
idei sorozatban. A kupát 52 év
után ismét a BSE nyerte, a döntőben a tavalyi győztes Vasast
verték a városmajoriak 3:2-re.
Az elődöntőben a címvédő Vasas ellen léptek pályára Deme Gábor tanítványai. Igen hullámzó volt a játék,
amelyen a budapesti csapat koncentráltabb játéka érvényesült jobban. A
gödöllői lányok nem találták a meccs
ritmusát, a kritikus periódusokban
nem tudtak újítani a lányok, ami végül vereséget jelentett. A tavalyi év-

hez hasonlóan a TEVA ismét a bronzéremért játszhatott. Deme Gábor így
értékelte az elődöntőt: „Ebben az
összetételben tisztességesen helytálltunk. Egyetlen csapat sem lenne képes elviselni két kezdőjátékosa hiányát. Küzdöttünk. Ennyi volt a csapatban.”
A bronzmérkőzésen a BSE ellen
3:0-ra veszítő Nyíregyházával kerültünk szembe. Ellenfelünk 1999-óta
minden kupadöntőn részt vett, így némileg csalódottan kezdték a bronzmérkőzést a nyírségiek, míg a mieink
átmentették a Vasas elleni játékukat.
Városunk röplabda csapatából egyedül Bajáriné Pesti Anikó tudott azonosulni a nagy téttel, aki mindvégig
vezére volt a csapatnak és ponterős
játéka mellett űzte, hajtotta a fiatalokat. Mindhiába, ugyanis a Nyíregyháza kombinatívabb játéka révén megnyerte a találkozót, ezzel együtt a

bronzérmet is. A gödöllői szakvezető
így összegezte a mérkőzésen látottakat:
„Nemigen tudok mit mondani... Küzdöttünk, küzdöttünk, ennyire tellett.”
Női Magyar kupa, elődöntő
TEVA-Gödöllői RC – Vasas
0:3 (18, 20, 17)
Női Magyar kupa, bronzmérkőzés
NRK-Nyíregyháza – TEVA-Gödöllői
RC 3:1 (14, 17, –18, 12)
Női Extraliga – Békéscsabára
hangolódva
A női extraliga küzdelmei március 10én folytatódnak majd. A bajnokság középső szakaszát a 4. helyen záró TEVAGRC az ötödik pozícióban végző Békéscsaba ellen küzd majd a továbbjutásért. Az első mérkőzésre Gödöllőn kerül
majd sor. Az alapszakaszban mindkétszer a mieink nyertek, előbb Békéscsabán 3:2-re, majd hazai pályán 3:0-ra. li

Futsal NB I., 14. forduló
Gödöllői Fortuna – Legrand-MetalCom Szentes 3–1 (1–0)
Gól: Takács Márton (2), Smiri Elek
Következik:
Február 26., péntek 20:30 óra, egyetemi sportcsarnok: Gödöllői Fortuna –
DTE Royal FC

Futsal Magyar Kupa – Négygólos hátrány
Az elmúlt hét szerdáján Magyar kupa
találkozón lépett pályára a Gödöllői
Fortuna csapata Üllőn. A Cső-Montage
elleni odavágón a félidőben még vezettünk, de a második 20 percre elfáradt a
Fortuna, így végül négygólos vereséget
szenvedett városunk csapata. A negyeddöntő gödöllői visszavágóját február
24-én, szerdán rendezik majd az egyetemi csarnokban.
Futsal Magyar kupa 3. forduló, 1.
mérkőzés
Cső-Montage – Gödöllői Fortuna 6–2
(1–2)
Gól: Takács M. (2)
Következik:
Február 24., szerda 20:45, egyetemi
csarnok: Gödöllői Fortuna – Üllő FC
-tlCső-Montage

Lovassport – GLSE érmek

Tenisz – Amatőr verseny

Janik Attila országos bajnok

Remek meccsek, rekord részvétel
Az elmúlt hétvégén ért véget a Peugeot-A.T.T. Tour, az Amatőr Teniszezők
Társaságának téli versenysorozata Gödöllőn, a Kiskastély Teniszpályáján.
Az utolsó torna volt a szezon leglátogatottabb versenye, ahol a helyiek
és a budapestiek mellett az ország
számos pontjáról, Gyöngyösről, Székesfehérvárról, Százhalombattáról is
érkeztek teniszezők. A 45 év alatti férfiak mezőnyében – ahol, több 45 év
fölötti is elindult – a ranglista második és 3. helyén álló Csukovics Gá-

Az elmúlt pénteken, hazai pályán fogadta soros ellenfelét, a Szentest a
Gödöllői Fortuna csapata a Futsal NB
I-ben. A szentesiek elleni bajnoki
mérkőzésen magabiztos játékkal tartotta itthon mindhárom pontot városunk futsal csapata, ezzel továbbra is
tartja a pozícióját a középmezőny elején a gárda. Tóth Keve együttese 15
pontot gyűjtve, jelenleg az 5. helyet
foglalja el a tabellán. Ezen a héten,
pénteken a sereghajtó Dunavarsány
látogat Gödöllőre.

bor és Nyírő Richard vívta a döntőt, ahol most a papírformát borítva
9-2 arányban utóbbi diadalmaskodott. Ugyanitt a „vigaszágon”
Farkas Balázs vitte el a pálmát,
Vincze Lajost megelőzve.
A férfi párosban a Héjjas MihályVégh Zoltán páros győzött a Varga
László-Kovács Zoltán párossal
szembe, szintén 9-2 arányban.
Héjjas Mihály másnap a senior kategóriában ezüstérmes lett a törökbálinti Vogl Bertalan mögött, majd

Sakk – Árnyékban a döntetlen

Bötz Gabival az oldalán elindult
vegyes párosban is, ahol újra a legfényesebb érmet szerezték meg. A
vegyes páros „vigaszágán” gödöllői
győzelem született, a mindig vidám
Bánkuti Judit-Prisztóka Csaba
páros győzedelmeskedett.
Nagy csatát hozott a női mezőny is,
ahol a harmadik helyen a gödöllői
Tamás Andrea végzett, aki a végül
diadalmaskodó Bötz Gabitól kapott
ki az elődöntőben.
-ma-

Autósport – Gödöllői a svéd ralin

Gyászolnak a sakkbarátok Érdi-Táborszki: 35. hely
Nagy veszteség érte a Gödöllői Sakkbarátokat. 46. élet
évében elhunyt Kovács György mesterjelölt sakkozó, a
csapat erőssége. Hónapok óta beteg volt, a csapat valamennyi tagja bízott benne, hogy felépül. Szerény, csendes egyénisége, ponterős játéka nagyon fog hiányozni
sakkbarátainak. Emlékét a csapat megőrzi.

Február 12-14 között rendezték a rali világbajnokság idei első futamát, amelyet Svédországban tartottak. Az első vb futamot a finn
Mikko Hirvonen nyerte, megelőzve francia Sebastien Loeböt és a szintén finn Jari-Matti Latvalát.

Bajnoki mérkőzésen is helyt kellett állni. A Pest megyei sakk
csapatbajnokságban a FIDE mesterrel és mesterjelölttel leülő
Fót ellen bravúros döntetlent ért el a GSBE második formációja.
Pest megye I. osztály Hoschek László csoport
Fót II. – GSBE II. 5–5
Következő mérkőzések:
Február 28., NB II.: MTK-Erzsébetváros – GSBE
Február 28., Pest megye I/A osztály: Szob II. – GSBE III.

Ami viszont fontosabb hír, hogy a versenynek gödöllői
érdekeltsége is volt. Az Érdi Tibor-Táborszki Attila
páros is indult az svéd rali futamon, ahol végül a 35. helyen végeztek. A gödöllői kötődésű Táborszki Attila navigálta magyar páros eredménye azért is figyelemreméltó, mert az egykori formula 1-es világbajnok Kimi
Raikkönen a 30. helyen futott be a célba. A világbajnokság Mexikóban folytatódik március 3. és 5. között.

-vb-

-ll-

Remek eredményekkel gazdagították, az eddig sem szerény eredménysorukat a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület versenyzői. Janik Attila magyar bajnoki címet nyert díjlovaglásban, Vági
Emese szintén díjlovaglásban, az L-kategóriában lett magyar bajnok, és
meghívót kapott Verdenbe (Németország), a Fiatal Lovak Világbajnokságára, ahol még magyar lovas soha nem szerepelt. Itt is remekül teljesített a
GLSE lovasa, aki végül a középmezőnyben végzett. Izsó Márti Európa
kupán vett részt és ért el ezüstérmet a western lovaglás gyorsasági számában.
-ll-

Terepsport – 4. Téli Margita Terep Maraton

Hajduska és Görög volt a legjobb
Ismét a Margita Téli Terep Maraton versennyel kezdődött a Terep Ultra Kupa
2010-es versenysorozata. Idén nem hazudtolta meg az időjárás a verseny nevét,
igazi havas, hideg idő várta a 131 indulót. A szervezők mindent megtettek a
versenyzőkért: kifogástalanul ki volt jelölve a
pálya, a regisztráció és
az áthaladást igazoló
pecsételések gyorsak
voltak.
A frissítőpontokon még
arra is ügyeltek, hogy
ebben a téli hidegben
melegített energiaitallal
várják a futókat. Minden célba érő emlékérmet kapott és a korcsoportonkénti dobogósok
pedig serlegeket. A férfiak mezőnyében Hajduska Balázs győzött Nagy István és Pap Gábor előtt.
A nőknél Görög Veronika, Wermescher Ildikó és Blaskovits Zsuzsa volt a
-llbefutási sorrend.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

IRODA YITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ ICS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
* SZÁNTÓ eladó Gödöllő mellett a
városhatár közelében. 5325m2 és
7,40 aranykoronás. Családi okokból
sürgősen, áron alul, 2,2 millió Forint
irányáron. Tel: (20) 9349013
* Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth L.
utcában. Dupla beállásos (2 autó
számára) a 4 emeletes panellakások
alatt, víz villany fűtés van. Irányár: 3,99
m. Érdeklődni: +36/20-3527445.
* MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű,
2. emeleti, 53 m2-es gázkonvektoros,
különbejáratú 2 szobás (+ előszoba,
fürdőszoba, konyha, spejz, pince)
felújítandó lakás sürgősen eladó.
Egyedi vízmérő órás, Ny-i fekvésű. Iár:
9,2
MFt.
Tel.:
30/581-3968,
70/2238-509.
* 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, konyhaétkező, 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: 5,4 MFt Tel: 70/3125965, 20/928-3938
* Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es,
1+ 2 félszobás, 3. emeleti konvektoros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.:
20/9811-027.
* Gödöllőn, Fenyvesben eladó egy
140 nm -es két szintes, alápincézett
családi ház. Nappali, 4 szoba, 2
fürdőszoba, étkező. Parkosított kert,
öntöző rendszer, riasztó. Érd.:20-9805-765
* JÓ VÉTEL! 2 szobás lakás 1 szobás
áráért! Gödöllő központjában 45 m2 2
szobás lakás, alacsony rezsivel, alacsony közös költséggel, szabályozható
fűtéssel eladó. Iár 8,5 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Kiváló ajánlat! Szadán új építésű 3
szoba
+
nappalis,
igényes
kivitelezésű, dryvit szigeteléses 1
szintes ház 1300 nm-es telekkel eladó
Kulcsrakész ár 23,8 MFt 20-7722429
* SÜRGŐS! Gödöllő kertvárosi
részen 100m2.-es 3 és félszobás jó
állapotban
lévő
családi
ház,
533m2.-es
telken
eladó!
Iár
22,5Mft 20-539-1988

* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. emeleti, felújított,
erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás.
Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Sürgősen eladó családi ház a
kertvárosban! 130m2 alapterület,
négy szobával, 512m2.-es telekkel.
Iár:19.9Mft 20-539-1988
* Gödöllő, Fenyvesi részen 700m2-es
építési
telek
eladó!
Utcafront
kb:20m! Iár:8.5Mft! 20-539-1988
* Kerepesen Felújított 80 m2.-es
családi ház eladó! Parkosított telek,
kedvező ár! Iár:19.4Mft! 20-539-1988
* Veresegyházon újépítésű lakások
eladók! Egyedi mérőórák udvaron
belül zárt parkolási lehetőség! Iár
12,9Mft-tól! 20-539-1988
* Szilasligeten HÉV-től 5 percre
csendes, világos 2 szobás I emeleti
nagy teraszos nagykonyhás újszerű
téglalakás külön kocsi beállóval,
tárolóval eladó Iár 17,9 MFt
ÉRDEMES MEGNÉZNI! 20-772-2428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es
építési telek érvényes építési engedéllyel eladó. Iár 5,9 MFt 20-7722429
* Gödöllő központjában 2 szobás
cirkos téglalakás SÜRGŐSEN ELADÓ
Iár 11,5 MFt 20-539-1988
* Gödöllő keresett részén 1735 nmes, összközműves, bekerített építési
telek eladó. I.ár: 13,2m, 20-772-2429
* Jó vétel! Gödöllő kertvárosi részén
2 szoba nappalis konyha-étkezős, 98
nm-es családi ház eladó! Új tető új
nyílászárók, új bejárati ajtó, új cirkos
fűtésrendszer új radiátorok Iár 20
Mft. 20-772-2429
* Szadán csendes mellékutcában 3 félszoba +nappalis, 2 fürdőszobás 1993ban épült, garázsos, alápincézett családi ház 1350 m2 szép telken eladó Iár
18,5 MFt 20-772-2429
* Jó
vétel! Palotakerten korszerűsített fűtésű parkra néző
2
szobás, 64 m2 lakás Iár 9,6 MFt 20804-2102
* Gödöllőn 550 m2 összközműves
építési telek eladó Iár 8,9 MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn újszerű 3 szoba nappalis
amerikai konyhás 1 szintes ház
sürgősen eladó. Iár 28 MFt 20-7722429
* Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó fiatalos 34 m2 1 szobás III. emeleti jó
állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós
fűtéssel ár 8,3 MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn 3 szoba nappalis, dryvit
szigeteléses új építésű ikerház kocsi
beállóval eladó ár kulcsrakészen
23,5 MFt 20-7722429
* Sürgősen eladó a Remsey Krt-on
1+2 félszobás jó állapotú lakás Iár
13,9 MFT 20-804-2102

* Sürgősen Eladó Gödöllőn, Palotakerten szépen felújított 62 nm-es 2
szobás beépített erkélyes lakás
beépített konyhabútorral ár 10,3MFt
20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn sürgősen eladó 60 m2
2szobás magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás Iár 10,5 MFt 20-8042102
* Örökpanorámás 3 szoba nappalis
szuterén hobbiszoba 3 fürdőszobás
medencés nagy teraszos ház Gödöllőn eladó Iár 30 MFt 20-8042102
* Eladó 2 szobás családi ház 560 m2
ősfás telken, új ablakok Iár 14,5 MFt
20-8042102
* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros,
jó állapotú 2 szobás, 60nm-es lakás a
Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102
* János u-ban 1 szobás I emeleti
lakás eladó Iár 8,3 MFt 20-8042102
* Eladó Paál László közben 60 nm 2
szobás téglalakás. Iár 10,6 M FT 208042102
* Keresek készpénzes ügyfeleim
részére 2 szobás, (földszint, I-II.-III
emeleti) konvektoros téglalakást 13
MFt- ig ! 20-8042102
* Kiadó
házat, lakást, üzletet
keresünk bérlőink részére 20-9447025 SÜRGŐS
* Gödöllőn a Boncsokban 90 nm
lakóterű, nappali + 2 szobás, kétszintes, befejezés előtt álló épület (érv.
Építési engedéllyel), nagy terasszal,
1200 nm-es, panorámás telekkel. Iá:
12 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben nappali+ 5
szoba, 2 fürdősz., két fedett terasz,
konditeremmel, borospincével, télikerttel, szaunával színvonalas családi
ház. Iá.: 60 mFt. Érd: 28/411-086
vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn, belvárosi 6 lakásos társasházban, belső udvarra néző,
csendes, nappali + 3 szobás, részben
felújított és átalakított, hangulatos
kialakítású 88 nm-es polgári lakás
(belső udvarra néző, csendes),
kertrésszel. Iá: 23 mFt. Érd: 28/411086 vagy +3620/9194-870
* Kerepes-Szilasligeten 2 szobás társasházi öröklakás konyhával fürdőszobával, külön WC-vel. A lakáshoz 13
m2 terasz tartozik, amelyre minden
helységből ki lehet lépni. Kiépített
saját fűtési rendszerrel fűthető. Iá:
17,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, 3 szobás teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban
lévő családi ház 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá:
24,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 2 szoba
összkomfortos, jó állapotú társasházi
öröklakás. Iá.:11,2mFt. Érd: 28/411086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai dombon 1600m2
nagyságú építési telek sürgősen
eladó 20m Ft-ért! Érd.: 20 9194 870
* Gödöllőn a Blahai részen kétszintes,
panorámás
családi
ház
1853m2-es telekkel. 2 nappalival, 2
fürdőszobával, konyhával, terasszal.
Iá: 29.950.000 Ft. Érd: 20-9194-870
* Gödöllő nappali+ 3 szobás családi
ház társalgóval, 2 fürdősz.-val, 2
garázzsal, kerti medencével luxus
kivitelben a Kertváros legjobb helyén.
Iá.: 60 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
* Gödöllőn a Belvárosban kifogástalan állapotú kétszintes, 73+30 m2-es
társasházi
öröklakás.2
szoba+nappali, konyha, kamra, fürdőszoba, WC. Egyedi cirkó fűtés. Iá: 24 mFt.
Érd.: +3620/9194-870
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* Gödöllőn az Alvégben 3 szoba
összkomfortos parasztház teljesen
felújítva 720m2-es telken. Iá.: 28mFt.
Érd.: +3620/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1.; 2.; 3. emeleti, 1+fél;
ill. kettő 2 szobás gázkonvektor fűtésű
lakások 10-11mFt között eladók. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban, csendes
környéken 100 nm alapterületű, 3 és
fél szobás jó állapotban lévő,
téglaépítésű családi ház, 1000 nmes,
gyümölcsfákkal
beültetett
telekkel. Iá: 26,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy +3620/9194-870
* Kerepes-Szilasligeten 110 m2-es tégla
építésű, összközműves családi ház: 4
szoba, konyha, fürdőszoba, WC, pince,
garázs, cirkó fűtés. Melléképületekben
külön lakrészek. Iá: 29 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* ÁRON ALUL eladó Szadán a
Fenyvesligetben 2006-ban épült, nappali + 3 szobás, 93 nm alapterületű
földszintes családi ház 1500 nm-es
telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Belvárosban nappali+3
szobás hangulatos, jó elrendezésű
családi ház különleges dísznövénykerttel. Iá.: 42mFt. Érd.: 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Munkácsi utcában téglaépítésű 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, egyedimérőórás, konvektoros fűtésű parkettás
lakás. Ár: 9,2MFt Major Zoltán +3670/7733-222 www.perfektotthon.hu
* Szent János utcában, földszinti,
felújítandó, 38 m2-es, földszinti, üres,
téglaépítésű lakás. Irányár: 6,9MFt
Major
Zoltán
+3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* Szent János utcában téglaépítésű,
felújított, 3. emeleti, 36 m2-es, 1
szobás, konvektoros fűtésű, erkélyes,
redőnyös, légkondicionált lakás. Ár:
9,2MFt 70/773-3222

* TELEK- Alkalmi áron - Szadán
1249nm ősfás telek, panorámás
30%-os beépíthetőséggel. Ár: 7,2 MFt
Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann
www.perfektotthon.hu
* ÚJ Építésű Ikerház- Gödöllő egyik
legkeresettebb részén 150nm-es nappali+ 4,5 szobás,modern , igényes
belső kialakítású, rendkívül hasznos
terekkel, gyönyörű panorámás új
építésű ikerház . Ár: 37,5MFt Tel: 0670-3660999
Pintér
Mariann
www.perfektotthon.hu
* SORHÁZ-Gödöllőn 135nm, nappali+3 szobás, nagy konyhás sorházi
lakás,garázzsal, 363nm telken. Ár:
20 MFt Tel: 06-70-3660999 Pintér
Mariann www.perfektotthon.hu
* Gödöllő- Blahai részén új építésű
szerkezetkész 136nm-es családi ház
850nm
telken
kedvező
áron
eladó.Ár.24 MFt Tel: 06-70-3660999
Pintér Mariann www.perfektotthon.hu
* Ikerház-Gödöllő kertvárosi részén
143nm npaplai+4 szoba,gardrób,
garázs új építésű ikerházi lakás
325nm telekkel. Tel: 06-70-3660999
Pintér Mariann www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn KERESEK ügyfeleim
részére egyedi fűtéses lakást.
Katonáné Enikő 06-30-491-5020
* Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla,
cirkófűtéses,
74
nm-es,
2szoba
+galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es
tárolóval rendelkező igényesen felújított
lakás sürgősen eladó. A társasház zárt,
parkosított udvarán belül játszótér, kerti
grill,
gépkocsi
beálló
található.
Csendes, nyugodt zöldövezet, barátságos, családias kis lakóközösség.
Iár:15,9MFt 06-30-491-5020
* Egyedi ajánlat! Gödöllőn, Ambrus
közben eladó egy 41 nm-es, 1 szobás,
erkélyes, 2.em. felújított lakás barátságos, családias lakóközösségben,
parkosított környezetben. Iár:9,2M Ft
06-30-491-5020

* Gödöllő-Harasztban , parkhoz közeli
85nm, nappali+2 hálószoba, egyedi
fűtésű, 290nm kerttel rendelkező
lakás eladó. Ár:18,5 MFt. Tel: 06-703660999 www.perfektotthon.hu

* TELEK A HARASZTBAN! SÜRGŐSEN
eladó Gödöllő központjában a KÖRÖSFŐI UTCA közelében ÉPÍTÉSI TELEK!
Csak irodánkban, 660 m2-es befektetésre is alkalmas saroktelek aszfaltozott utcában, 60 % (!) beépíthetőséggel,
vállalkozásra, és lakások építésére
egyaránt kiválóan alkalmas. IRÁNYÁR:
14.900.000 Ft. HÍVJON MA: 0630-9195960. www.ingatlanvadasz.hu - A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! Sorszám: 4119.

* Gödöllő legszebb kertvárosi övezetben
extrákkal felszerelt (medence, szauna,
kandalló) 150nm jól megépített családi
ház, nappali+3 hálószoba, gardrób,
konyha+étkező, kamra, gyönyörű kerttel
sürgősen áron alul eladó. Ár:39,5 MFt.
Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann
www.perfektotthon.hu

* TÁTVA MARAD A SZÁJA! Gödöllői
Fenyves területén önálló kiváló
állapotú családi ház: 64 m2-es, Nappali + 3 Hálóval, 550 m2-es rendezett
telken 16.500.000 Ft-os irányáron
eladó! Tel.: 06 (30) 919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT. - A NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN! Sorszám: 4115.

* Gödöllő-Belvárosban nappali+ 4
szobás 1993-ban épült családi ház
sürgősen eladó Ár: 31,9MFt. Gödöllői
lakás beszámítható. Tel: 70-366-0999

* ELADÓ JÁNOS UTCA SZEBBIK
OLDALÁN
magasföldszinti
TÉGLALAKÁS! Csak nálunk! 60 m2-es, 2
Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes,
zöldövezetre
néző
lakás
eladó.
IRÁNYÁR: 11.200.000 Ft. Igény esetén
alatta lévő garázs külön megvásárolható
hozzá. Telefonáljon: 06 (30) 919-5960
www.ingatlanvadasz.hu - A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! Sorszám: 4082.
* ÁR ALATT TELEK SZADÁN tartozás
miatt sürgősen eladó! 700 m2-es,
központi, aszfaltutas megközelítéssel
6.450.000 Ft-ért eladó. HÍVJON MA:
06 (30) 919-5960 INGATLANVADÁSZ
KFT. - A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
Sorszám: 4068.
* SÜRGŐSEN ELADÓ GÖDÖLLŐN Banki árverezés előtti, központ közeli
ÉPÍTÉSI TELEK! Rögesben 267 m2-es
telek 50 m2-es bontandó házzal aszfaltozott, csendes utcában eladó. IRÁNYÁR:
8.000.000 Ft. Telefon: 06 (30) 9195960 www.ingatlanvadasz.hu - A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! Sorszám: 3993.
* ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
Gödöllő központjában vásárlóink
részére. Gödöllő központi lakások
értékesítése 3,5 %-os jutalékkal nyolc
éves helyi értékesítési tapasztalattal.
Pontosabb tájékoztatás: 0628-513210 vagy 0630-919-5960, vagy
személyesen: INGATLANVADÁSZ KFT.
– A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN
* Kerepesen újépítésű társasházi lakások 10% önerővel kedvező hitel konstrukcióval vásárolhatók. 270e Ft/nm.
Tel: 06-20-5555-772 HOLDINGATLAN
* HOLDINGATLAN INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA. KÖZVETÍTŐI JUTALÉK 2% Szada,
Dózsa Gy. út 158. Tel: 06-20-5555-772,
www.holdingatlan.eu
* GÖDÖLLŐN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN KERESEK ELADÓ HÁZAKAT ÉS
LAKÁSOKAT ÜGYFELEIM RÉSZÉRE.
HÍVJON BIZALOMMAL! 06-30-491-5116
* 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. Tel: 30-946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO
közelében, most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel: +3630-946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások
eladók. Tel: +36-30-946-7702
* Szadán a Margitán 1249 nm-es
ÉPÍTÉSI TELEK ÁRON ALUL eladó.
Csatorna a telken belül, a többi
közmű a telek előtt. Irár: 7,2 M Ft. Tel.
+36-28-415-664
* MOGYORÓDON az ÖREG FALUBAN
ősfás, patakparti 2000 nm-es építési
telek eladó. Bio gazdálkodásra is
alkalmas. Összközmű a telek előtt.
+36-20-9-463-112
* 400-500 nm-es ÉPÍTÉSI TELKET
KERESÜNK Gödöllőn. Tel: +36-30534-9283
* Építsen saját lovardát! Gödöllőn,
Repülőtéri útról nyíló 22.000+24.000 nm
mezőgazdasági
besorolású
3%
beépítésű, nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár: 700 Ft/nm. T: 20-965-0066
* Eladom VI. kerületi, belvárosi 64
nm-es, 2 szobás, felújított lakásomat
18 millió forintért. Tel: +36-20-9343399 Ügynökök ne hívjanak!
* Gödöllő, Erdőszél utcában 605 nm
bekerített, panorámás üdülőtelek lakott
környezetben eladó. Tel: 30-434-8058
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* Gödöllő központjában eladó egy 1,5
szobás (45 nm), amerikai konyhás,
távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár:
9,3MFt. Érd: +36-20-405-9840

* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés
dűlőben 2200 m2 zártkerti telek
eladó, megosztva is. Pince, villany, víz
van. Iár: 5,8M Ft. Érd: (28) 410-354,
+36-30-630-1410
* SÜRGŐS! Szadán a Pazsaki úton
1440 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó.
Hívjon, megegyezünk! iár: 8,4m Ft.
Tel: 06-30-9960-003

* ASZÓDON, Kertvárosban 2 lakásos
családi ház eladó! Ill. 2 lakásra
cserélhető 22 millió értékben Gödöllőn. Minden megoldás érdekel! +3620-486-8623, +36-70-634-1306
* Peresben egy 1080nm és 1180nmes telek eladó közel a buszfordulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd:
e-mail: h74sanyi@citromail.hu vagy
+447838599970-s telefonszámon.

* Eladó Veresegyházán, Ligetek lakóparkban 527 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK
érvényes építési engedéllyel, teljes
közművel.
Sisa
István
/
istvan.sisa@invitel.hu / +36-204-89-9092

* BAGON csendes utcában, nyugodt
környezetben lévő 5 szobás, összkomfortos családi házat külön álló garázzsal, melléképülettel, rendezett udvarral, nagy kerttel gödöllői lakásra cserélném. Farkas Sándor +36-20-9332-520

* Eladó Gödöllő külterületén egy 1064
nm-es bekerített ÉPÍTÉSI TELEK. Víz, villany van. Iár: 2,65M Ft. Tel: 06-30-7715794, 06-70-271-7378

*
Gödöllőn
a
blahai
részen
panorámás családi ház tetőtér
beépítési lehetőséggel, 800 nm
telekkel eladó. Érd: 06-28-816-550

* Szadán, Bp-től 30km-re összközműves
1500nm-es
építési
telek
eladó.
Csendes, nyugodt környezet, gödöllői
autópálya kijárat 5percre. Buszmegálló,
bevásárló központ a közelben. Érd: 30634-1013, 70-261-2495

* Gödöllőn kertvárosban családi ház
eladó. Központhoz közel, 3 szoba,
nagy konyha és fürdőszoba. Gázcirkóval és vegyes tüzelésű kazánnal. Megművelt kerttel, gyümölcsfákkal. Tel:
+36-30-268-5949

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöles telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 203135-816, 30-562-3475

* Gödöllőn a centrumban 44 nm-es, 2
szobás, csendes lakás +saját tároló,
szabályozható fűtéssel, alacsony rezsivel eladó. Tel: 06-30-975-9604

* TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nmes telken eladó egy 1992-ben épült 70
nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - 70-333-1362
* Gödöllő Központjában 1 szobás, 40
nm-es, loggiás 1. emeleti, tehermenetes
lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz, HÉV 5 percre. Tel: +36-30564-3615, +36-28-415-324
* Gödöllő Szt. János utcában 2 szoba
összkomfortos, erkélyes öröklakás
eladó. Irár: 12,5 M Ft. Tel: +36-30349-9306
* Eladó lakást vagy házat KERESÜNK
Gödöllőn és környékén. Tel: Varga,
munkaidőben
+36-30-719-9988,
hétvégén: +36-20-5092-000
* Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában 56 nm-es, 3.em. erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár: 11,5
millió. Tel: +36-30-907-9322
* Gödöllőn a Kör utcában 37 nm-es,
4. emeleti, erkélyes, gázfűtéses lakás
eladó. Iár: 9,1 M Ft. Tel: 20-9337-002
* Eladó BALATONKERESZTÚRON 3
szobás családi ház, közel Hévízhez,
Zalakaroshoz és a Sávolyon épülő új
Motoros-Ringhez. Érd: 30-477-5598
* Gödöllőn a Szőlő utcában, 69 nmes, első emeleti, konvektoros lakás
eladó. Új nyílászárók. Iár: 15,5m Ft.
Tel: +36-20-288-9703
* Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó földszinti, 2,5 szobás, téglaépítésű, konvektoros fűtésű, 53 nm-es, felújított lakás.
Ir.ár: 13,9 M Ft. Tel: +36-20-444-4468
* Eladó Valkón, főúton, 70 nm-es (melléképületek, borospince) családi ház
1000 nm-es telken, + 1700 nm kapcsolt
kert. Ir.ár: 7,5 + 1 M Ft. Tel: 20-572-1915
* Gödöllőn a János utcában 60 nm-es
2 szobás, 2. emeleti felújított, konvektoros, erkélyes téglalakás eladó. A
lakáshoz saját tároló is tartozik. Iár:
12,5m Ft. Tel: +36-70-388-3706

* Gödöllő legcsendesebb háza!
Babati út 28.sz.alatti 830nm telken új
építésű, 179nm földszintes, legkorszerűbb technológiával épült, extra
energiatakarékos. Burkolatok nélkül.
+36(30) 9355-737
* Egyszobás, felújított, konvektoros I.
emeleti összkomfortos lakás a
belvárosban tulajdonostól eladó. Iár:
6,9 millió Ft. Tel: 06-30-350-4346
* Gödöllő belvárosában (Szt. Imre u.), új
építésű, liftes társasházban egy II.
emeleti 43 nm-es, egyedi cirkó fűtésű
garzon öröklakás. Csendes, szép
környezet, jó közlekedés, fiatalos,
alakítható lakás. Igény szerint azonnal
költözhető. Iár: 13 MFt. 30-547-5650
* ELADÓ Gödöllőn egy telken lévő
130 nm-es épület raktárnak vagy
műhelynek, valamint 140 nm-es ház
irodának v. lakásnak. Ár megegyezés
szerint. Tel: +36-20-432-1572
* Gödöllőn, FÁCÁN SORON eladó 57
nm-es, tetőtéri 1 +2 félszobás felújított
társasházi lakás a tulajdonostól. Cirkó
fűtés,
légkondi,
csendes,
tiszta
környezet. Iár: 15M Ft. Tel: 20-351-5356
* Királytelepi részen 1 szoba összkomfortos, gázfűtéses ház eladó 100nöl
telekkel. Iár: 8,5M 06-30-481-4005

* Eladó csendes zöldövezetben, a
Fenyvesben 180 nm összterületű kétgenerációs 3 szoba +nappali +1 szoba-konyha, fürdő, garázzsal társított
ikerház 500 nm-es telekkel. Ára: 26,5
millió. Érd: 06-30-827-4272
* Gödöllőn 56 nm-es földszinti lakás,
mindenhez közel, gázfűtéses, ELADÓ
vagy KIADÓ. Tel: +36-20-532-7275
* Gödöllő központjában eladó egy 1,5
szobás (45 nm), amerikai konyhás,
távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár:
9,3MFt. Érd: +36-20-405-9840
* VALKÓN 6 millióért főúton, buszmegállóval szemben jó állapotban lévő kétlakásos, egybenyitható parasztház
cserépkályhával
+
konvektoros
gázfűtéssel, új fürdőszobával, melléképülettel, boltíves pincével, a házban
kemencével, 400 nöl-es telekkel eladó.
Bankkölcsön felvehető. 06-28-417-125
* KIADÓ – ELADÓ: Domonyvölgyben a
Lázár Lovaspark mellett, 10 percre a
buszmegállótól kis családi ház, 85
nm + 40 nm garázs, parkosított kerttel! Bútorozatlan! +36-20-327-6435
ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllőn szoba fürdőszobával
kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllőn a központban 61 nm-es,
kettő 2 szobás, teljesen felújított és
átalakított, I. emeleti erkélyes lakások KIADÓK, (pincével, tárolóval
bútorozva vagy bútorozatlanul). Érd:
28/411-086; +3620/9194-870
* Gödöllőn társasházi I. emeleti 2
szobás lakás egyik külön bejáratú,
bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet
szolgáltatással
TÁRSBÉRLETBE
KIADÓ. Azonnal költözhető, csak nem
dohányzó személy részére. Egy havi
kaució szükséges Ár: 30.000 Ft + a
rezsi fele. Érd: +36 70/318-2127
* Gödöllő- Belvárosában új építésű ,
bútorozott, igényes 50nm-es, cirkó fűtéses rendkívül alacsony rezsijű lakás kiadó.
Ár: 75EFt/hó+rezsi. Tel: 06-70-3660999
Pintér Mariann www.perfektotthon.hu
* KERESÜNK KIADÓ CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT
Gödöllőn és
környékén Perfekt Otthon Iroda Pintér Mariann 06-70-3660999
* Gödöllő Központjában a Kossuth L.
utcában 62 nm-es, 2 szobás, bútorozott lakás hosszútávra február 1.-től
kiadó! 55.000 Ft /hó + rezsi + 1 havi
kaució. Érd: +36-30-6276-133
* Gödöllőn a Blahai részen, családi
házban különbejáratú 2 szoba összkomfortos
házrész
kocsibeállási
lehetőséggel bútorozva igényesnek
hosszútávra kiadó. Tel: (20) 329-2954
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FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

IKERHÁZI LAKÁSOK:
*A Fenyvesben most épülő 2 lakásos
társasházban 85 nm-es, 3 szobás
lakás 300 nm-es telekrésszel, kulcsrakész állapotban eladó. Iár: 19 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá:
26,5mFt.
*Az új Fenyvesben, 2005-ban épült,
132 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal
(riasztóval, automata garázs és
kapunyitóval, öntözőrendszerrel) 450
nm-es telekrésszel eladó. Iá.: 38 mFt
*A Csanak panorámás utcájában
épülő, nappali+ 4 szobás, igényes
ikerházi lakások, kulcsrakész állapotban eladók. Irányár: 37,5 mFt.
*A Kertvárosban nappali+3 szobás,
garázsos ikerházi lakás emeltszintű
szerkezetkészen 25 mFt-ért, kulcsrakészen 27 mFt-ért eladó.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telekkel, pincével, melléképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Fenyvesben 640 nm-es telken, 94
nm-es, most épülő, nappali + 3
szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakások, garázzsal, szerkezetkészen
eladók. Irányár: 20 mFt.

LAKÁSOK:
*A belvárosban 2004-ben épült, földszinti, 60 nm-es, nappali +1 szobás,
igényes lakás (hatlakásos társasház
csendes hátsó részén), beépített
bútorokkal, extrákkal, gépkocsi beállóval eladó. Iá: 23,2 mFt.
*A Szt. János utcában 1,5 szobás, 43
nm-es, földszinti lakás sürgősen
eladó. Iá.:9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen
felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,4 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros
fűtésű, téglaépítésű, frissen felújított
lakás eladó. Iá: 9,5 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54
nm-es, 2. emeleti, cirkógáz fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű
lakás
eladó.
Azonnali költözés. Iá: 9 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali
+2 szobás társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval eladó. Azonnali
költözés. Iá: 22,5 mFt.
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nmes, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglalakás eladó. Iá: 9,5 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3 szobás, étkezős, téglaépítésű,
egyedi fűtésű 2. emeleti, régi
építésű, napfényes lakás, osztatlan
közös kerttel eladó. Iá.: 22,5 mFt.
KIADÓ INGATLANOK GÖDÖLLŐN:
*A Dobó Katica utcában 58 nm-es,
1+2 félszobás, tetőtéri lakás
hosszútávra bérbeadó, kerthasználattal. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 80 Ft/ hó+ rezsi.
*A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház hatalmas
panorámás
telken,
garázzsal
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj:
200 e. Ft./hó+ rezsi.
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* KIADÓ! 35 nm-es földszinti, gázkonvektoros lakás a Fácán soron. Tel:
+36-70-419-8482
* Kossuth Lajos utcában 1+2 félszobás IV. emeleti lakás kiadó.
50.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel:
+36-30-760-5471
* Gödöllő, Paál László közben 50 nmes felújított lakás hossztávra kiadó.
Tel: +36-70-311-8615
* HÉV közeli 30 nm-es bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Tel: +36-30-252-4674
* Palotakerten második emeleti, 1,5
szobás világos lakás szabályozható
egyedi fűtéssel kiadó. Egy havi kauciót kérünk. Érd: +36-20-9670-428
* Gödöllő Egyetem téren, zöld
övezetben 1. emeleti, 58 nm-es
téglalakás egyedi fűtéssel teljesen
felújítva kiadó. Tel: +36-30-500-6496
* Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton
kb. 54 nm-es kétszobás lakás. Érd:
+36-30-895-2679
* Szoba-konyhás, fürdőszobás családi ház kiadó. 40e Ft + rezsi/hó. Tel:
+36-20-4011-941
* Gödöllő központjában 2. emeleti, 2
szobás, teljesen felújított, alacsony
rezsi költségű, egyedi víz, villany,
gázkonvektoros, bútorozott lakás
kiadó. Tel: +36-20-9354-324
* Gödöllőn, Szent János utcában
II.em. 64 nm-es hőtárolós konvektoros, 2 szobás lakás teljesen felújítva, festve, mázolva, parkettázva, új
konyhabútorral és átalakított fürdőszobával kiadó. Tel: +36-30-448-4538
* Másfélszobás, gázkonvektoros,
egyedi vízórás tiszta lakás alacsony
rezsivel kiadó. Érd: +36-30-270-7119
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL
SZOBÁS LAKÁS KIADÓ. Tel: 70-640-0656
* Olcsó, 2 szobás lakás Gödöllő
központjában kiadó. Tel: 20/9390797, 20/543-1775
* Családi ház kiadó: Gödöllő, Rákóczi
u. 3.: 80.000 Ft/hó + két és félhavi
kaució + rezsi. Érd: 06-28-432-107
* Kazinczy lakótelepen másfél
szobás, konvektoros, félig bútorozott,
erkélyes lakás kiadó 55.000.- + rezsi,
1 havi kaució. 06-20-495-8501
* Gödöllő blahai részén csendes
környezetben hosszú távra kiadó
kertes ház garázs használattal,
bútorozottan. 70e Ft/hó + 2 havi kaució + rezsi. Tel: (28) 816-550
* Kiadó az Erzsébet park közelében
2,5 szobás, konvektoros, egyedi
vízórás, bútorozatlan, első emeleti
lakás, igényesnek. Érd: 06-30-9-753597, 06-30-9-890-509
* Gödöllőn a Thököly I. utcában,
csendes környezetben 90 nm-es
családi ház gondozott kerttel kiadó
március 1.-től. Kaució nem szükséges. Tel. +36-20-3141-725
* KAZINCZY krt. 2 szobás, gázkonvektoros, bútorozott, erkélyes LAKÁS
KIADÓ. Kaució szükséges. Tel: +3630-609-8707
* Gödöllő központjában 2 szobás (44
nm) igényesen felújított lakás nem
dohányzó személy részére kiadó: 55
ezer Ft + rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-220-7682
* Gödöllőn az egyetemtől 5 percre
különálló kertes házban frissen felújított 2 szobás lakás kiadó. Kábeltévé,
Internet használattal 56.000,-/hó +2
havi kaució. Tel: +36 (20) 3515-292

* Gödöllő központjában a Szt. István
téren 1,5 szobás távfűtéses lakás
hosszútávra kiadó. 45E Ft + rezsi, kaució szükséges. Tel: 06-30-851-4252
* Gödöllőn, Présház utcában, családi
ház
alsó
szintjén,
egyszobás,
verőfényes, csendes, kocsibeállós,
esetleg garázsos lakás kiadó kedvező
áron! Tel: +36-20-240-4635
* Szent János utcában parkra néző,
erkélyes, vízórás, gázkonvektoros 1
szoba-étkezős
bútorozott
lakás
hosszútávra kiadó. 50 ezer Ft/hó
+rezsi. Tel: 06-1-217-8008
* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás
bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+36-20-3539492
* Városközpontban külön bejáratú
szoba fürdőszoba használattal kiadó.
Tel.: +36-70-701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es
lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.:
+36-20-479-4650
* Gödöllői tavak mellett kétszobás
családi ház hosszú távra kiadó. Érd
+36-30-213-4882
* Dózsa György utcában 3 szobás,
bútorozatlan, egyedi fűtésű, vízórás, 1.em.
lakás hosszútávra kiadó. A ház mögött
zárt parkolóval! Tel: +36-70-283-1187
* Gödöllőn, központi csendes helyen
2 szobás, konvektoros, vízórás,
redőnyös, jó állapotú lakás konyhabútorral és egyéb bútorokkal hosszabb
távra kiadó. Tel: +36-28-421-619
* Gödöllő központjához, vasútállomáshoz közel 3 lakásos, kertes
családi házban 60 nm-es lakás kiadó.
Gépkocsi beállás lehetséges. Tel:
+36-20-915-4263
* Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton
egy 60 nm-es lakás. Kaució szükséges. Érd: 06-20-80-71-377
* Konvektoros, 69nm-es, magasföldszinti, 1+2 félszobás, erkélyes, kis
rezsis, jó állapotú lakás bútorozatlanul, azonnal beköltözhetően kiadó.
60E Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució
szükséges. 06-20-544-2228
* Gödöllőn a szökőkútnál másfél
szobás, bútorozott, háztartási gépekkel
felszerelt
lakás
kiadó
ingyenes
kábeltévével. 50 ezer Ft + rezsi + 2 havi
kaució. Érd: +36-20/225-3066
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* A Kossuth Lajos utca/Remsey körút
mélygarázsban zárt garázshely kiadó.
Érd: 20-9-424-062
* Gödöllőn üzlethelység, raktár,
garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő belvárosában a Petőfi
téren, új építésű, 52 nm-es riasztós,
légkondícionált üzlethelyiség kiadó.
Kiváló irodának is! Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.
* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80100 m2-es, legjobb helyen a Kossuth L.Dózsa Gy. u. sarkán, liftes házban,
klímával. Nettó ár: 1.200,-Ft - 2.500,Ft/m2 Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Tel: 20-466-0341
* Gödöllőn az Ádám utcában 2 helyiségből álló, volt autómosó bármilyen
célra kiadó. Tel. +36-28-415-664
* Kiadó! Petőfi térre néző 30 nm-es
üzlethelyiség. Tel: +36-20-480-7698

* Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában
egy 42 nm alapterületű garázsból tervezetten
átalakított,
hatóságilag
engedélyezett üzlethelyiség. Iár: 7,2m
Ft. Tel: +36-30-537-6985
* Gödöllő János utcai üzletsoron 20
éve működő üzlethelyiség parkolási
lehetőséggel március 1.-től (üzlet, iroda, kozmetika vagy más szolgáltatásra is) kiadó. Érd: +36-30-9-528-920
* Gödöllő központjában, a Petőfi
udvarban 54 nm-es üzlet kiadó. Érd:
+36-70-535-4474
* Pataktéri soron GARÁZS KIADÓ. Tel:
8-20-ig +36-20-424-8180
* Gödöllő, Petőfi tér 11-ben 30 nm
helyiség kiadó. Üzletnek és irodának
is megfelel. Tel: +36-30-346-5408
* Gödöllő belvárosában 30 nm-es
üzlet hosszútávra kiadó. (Eddig
ügyvédi iroda volt.) Érdeklődni:
+36(20) 3-303-396
* Gödöllőn, Remsey körúton – posta
felett – kiadó egy 80 nm-es üzlethelyiség egyedi mérőórákkal. Érd: +3670-267-2007, +36-20-314-9242
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő,
Dózsa Gy. úton. 54 nm-es, kirakatos,
légkondicionált. Ingyenes parkolási
lehetőség. Tel: +36-20-9570-788
* Gödöllőn, városközpontban kiadó
többféle tevékenységre alkalmas új
iroda (könyvelés, szépségápolás,
jogász…). Parkolási, kocsi beállási
lehetőség van. Érd: Kossuth L. u. 10.
Tel: 06-20-240-2836
* KEREPESEN 20×30 m-es TORNATEREM KIADÓ sportolni vágyó
csapatoknak, egyéneknek. 4000
Ft/óra. Érd: +36-20-9670-428
* A Kossuth L. u.. /Remsey krt. mélygarázsban zárt garázshely kiadó. Érd:
06-20-424-062
ÁLLÁS
* Opel Gaál Márkakereskedés
Alkatrész raktár vezetőt keres.
Kizárólag márkaszervizben szerzett
gyakorlattal.
Opel
alkatrész
ismerettel. Gödöllő, és közvetlen
vonzáskörzetéből. Fényképes önéletrajzzal, nettó fizetési igény megjelölésével: opelgaal@vnet.hu, 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. Út 67.
* Opel Gaál Márkakereskedés
Munkafelvevőt
keres.
Kizárólag
márkaszervizben szerzett gyakorlattal.
Autószerelői
végzettséggel.
Gödöllő,
és
közvetlen
vonzáskörzetéből. Fényképes önéletrajzzal, nettó fizetési igény megjelölésével: opelgaal@vnet.hu 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. Út 67.
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* Munkát vállalnék B,C ill. Nehézgépkezelői jogosítványaimmal. Tel: +3620-3707-241
* Váltani szeretne? Állást keres?
Piacvezető cég pénzügyi területre keres
munkatársat. Ingyenes képzés, 350e Ft
támogatás.
Feltétel
középfokú
végzettség. Érd: +36-30-999-4881.
Önéletrajz: csorbae@freemail.hu
* 43 éves kétgyermekes anya gyermekfelügyeletet, idősek gondozását,
házvezetést,
takarítást
vállal,
hétvégére is. Tel: +36-20-595-4021
* FODRÁSZT és MŰKÖRMÖST keresek vállalkozói igazolvánnyal! Tel:
+36-30-372-4056
* Napi 6 órára keresünk takarítónőt.
Tel: 06 70 389 9967

* A turai Tamás Patika gyógyszerész
és
szakasszisztens
munkatársat
keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos
munkahét,
ügyelet
nincs.
Tel.:
70/381-5973.
* Ingatlantanácsadó, ingatlanbróker
állás
betöltésére
munkatársakat
keresünk, új, és használt lakások forgalmazására. Jelentkezés csak írásban: godollo@perfektotthon.hu
* Jövedelem kiegészítési lehetőség!
KERESÜNK kiváló kommunikációs
készséggel – agilis értékesítési,
üzletépítési munkatársakat. Továbbképzési lehetőség biztosított. Hívj
bátran! Tel: Gödöllő, 70-389-3284

* KERTSZERETŐ, káros szenvedélyektől mentes nyugdíjast keresek
családi
ház
kertjének
karbantartására,
hosszútávra
(fűnyírás,
gyomlálás, növények gondozása,
stb.) Érd: H-P +36-30-211-5444
* 33 éves hölgy munkát keres 7:30 –
16:00-ig. Ügynöki kizárt! Tel: 20-373-4793
* Amerikai cég területi képviselőket,
vezetőket keres reklám -marketing logisztikai területre. Fő és mellékállásban is végezhető. Kiemelkedő
fizetés. Tel: 06-30-405-5236
* Agilis, megbízható fiatalember
ügyvezetői gyakorlattal, felsőfokú
szaktanfolyammal, német és angol
nyelvtudással irodai munkát keres
Gödöllőn vagy környékén. Pénzügyi
terület és ügynöki munka nem
érdekel. +36-209-138-221
* Játszótársakat keresek 22 hónapos
kisfiam mellé. Szívesen vállalnék
max. 2 hasonló korú kisgyereket,
családi napközi jellegű foglalkozásokkal NAGYON KEDVEZŐ ÁRON!
Gödöllő, +36-70-7085-747
SZOLGÁLTATÁS

* Gödöllői Exkluzív Szépségszalonban fodrászszékek kiadók. Műköröm
manikűr-pedikűrnek helyiség kiadó
ill. várjuk fogyasztógéppel rendelkező
masszőr jelentkezését is korrekt árak
mellett! Erika: +36-30-247-6718
* Ingatlan értékesítő kollégákat
keresünk Gödöllőn és környékén.
Középfokú végzettség, pozitív beállítottság,
kiváló
kapcsolatteremtő
készség – rendszeres képzések,
kiemelkedő jutalékrendszer, sikeres
csapat. Levendula ingatlan +36-30242-3669, +36-30-754-7434
* Jól működő Szépségszalonunkba,
váltó műszakba keresünk FODRÁSZT,
KOZMETIKUST. Munkájukra igényes szakemberek jelentkezését várjuk. A
vendégkör adott! Tel: +36-30-676-4335
* Keresek Gödöllő területére hírlapkézbesítőket hajnali 4 órás kezdéssel. Max. 3 órás munka. Bérezés megegyezés szerint. Tel: 20-515-3299

* PEDIKŰR, MANIKŰR AZ ÖN
OTTHONÁBAN! Hívjon, ha tyúkszeme
van, vagy bőrkeményedéstől fáj a
lába, ha a körme ápolásra szorul,
rendbe teszem! Ajándék kéz- és talpmasszírozást adok minden kedves
vendégemnek! Érd.: 30-851-8763
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2 órán belül. 30/3006200.
www.hutogepszereles.hu

2100 Gödöllő, Rigó u. 10
Tel: 28/515-710
www.patocsauto.hu

* Opel Gaál Márkakereskedés Új- és
használt
gépkocsi
értékesitőt.
Kizárólag
márkakereskedésben
szerzett gyakorlattal. Teljeskörű hitel
ügyintézési
és
biztosításkötési
ismerettel. Gödöllő, és közvetlen
vonzáskörzetéből. Fényképes önéletrajzzal, nettó fizetési igény megjelölésével: opelgaal@vnet.hu, 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. Út 67.

* Megbízható hölgy vállalja családi
házak és lakások takarítását. +36-3042-88-666

Patócs Autóház Kft

* Opel Gaál Márkakereskedés Autószerelőt keres. Opel szervizben szerzett
gyakorlattal. Gödöllő, és közvetlen
vonzáskörzetéből. Fényképes önéletrajzzal, nettó fizetési igény megjelölésével: opelgaal@vnet.hu 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. Út 67.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Nyeli, mint kacsa
a nokedlit
A kacsa tényleg szereti. Szinte megvadul
érte, nem kell tömni belé, egyedül elvégzi ezt
a feladatot. De honnan a nokedli? A nokedli
vagy galuska (németül Nockerl, innen a
magyar név) egy tésztaféle: lisztből és vízből
lágy tésztát gyúrnak, s félórányi pihentetés
után késsel, kanállal - vagy nagyobb lyukú
szita segítségével - forró vízbe szaggatják. A
felforrást követő 1-2 perc után szűrőkanállal
kiemeljük, lecsurgatjuk, hideg vízzel
leöblítjük, majd valamilyen zsiradékban
megforgatjuk. Az olaszok gnocchi-nak
nevezik, innen, hogy sok más országban
nyoki-nak ejtik. Nálunk tojást is szoktak hozzátenni, ez gazdagítja, összetartja. Egyszerű,
tápláló étek, főként körítésnek, ám nem is
olyan rég önálló meleg ételként (megszórva
sajttal, dióval, mákkal stb.) ínséges időkben
fontos szerepe volt. Pörkölt, paprikás csirke
elengedhetetlen tartozéka.
Kicsit nagyobbra szaggatott változata a
galuska. Haluska néven a tót nyelvből vettük
át. A tésztájába lehet keverni kaprot,
káposztát, reszelt krumplit. A szlovák
köznyelv ’sztrapacski’, azaz borzasnak hívta
a krumplis, káposztás galuskát, és haluskának a símát. Náluk a sztrapacska nemzeti
étel, mint nálunk a pörkölt. A sztrapacska
erjedt juhtúróval (brindza) és pörccel az
igazi. Nyers reszelt krumplival sokkal ízesebb, mintha főtt burgonyával keverjük a
galuskát. Ez a változat azért terjedt el, mert
ha kevés volt a liszt, amit – annak sok
keményítője miatt - krumplival jól pótolták.
Nem volt könnyű ezt elfogadtatni a néppel,
hiszen a burgonya a föld alatt, az ördög birodalmában terem. Áttörni az ellenállást, Mária
Terézia 1767-es rendeletben kötelezte krumpli termesztésére az embereket. (A
Monarchia olvasztótégelye: a brindza viszont Erdélyből származott a Felvidékre.
Liptón aztán kiteljesedett, a benne hagyott
tejszín sokkal krémesebbé tette. Innen, hogy
a liptói túró fogalommá vált…)
A sorban említést kell tenni a csipetkéről is.
A csipetkéhez a tojást annyi liszttel gyúrjuk
össze, hogy kemény, de rugalmas tésztát
kapjunk. Meglisztezett hüvelyk- és mutatóujjunkkal borsónyi darabkákat csípünk a
tésztából, és lisztbe forgatjuk. Legalább fél
óráig állni hagyjuk, majd a forrásban levő
levesbe főzzük. Ennek szerepe is az volt,
hogy táplálóbbá tegye a levest, ám formázza
is a levest, gazdagítja az ízét, s van mire
harapni.
Tűnődöm közben, de jó is lesz tavasszal
egyszerű tojásos nokedlit enni friss fejessalátával…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)
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* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap
és ünnepnapokon is. T: +36-20-4117473 Köszönjük bizalmát!
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu

* METSZÉST, permetezést, kaszálást
vállalok. +36-20-414-6823
* KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS, földmunkák – tereprendezés, pince
kiszedés, alapásás, mindenféle földmunka, termőföld, töltőföld eladás,
szállítás. Tel: +36-30-588-9219

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű
villanyszerelése.
Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. 20-9370-199

* SZOLÁRIUM BIOCSÖVEKKEL az Ön
egészséges barnulása érdekében!
Nagy méretű szoligépek, az Ön
kényelméért! Mi vigyázunk a bőrére!
Ugyanitt fülbelövés steril fülbevalóval.
Gödöllő, Patak tér 2.

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
+36-20-423-4828, www.interiortrans.hu

* Játszótársakat keresek 22 hónapos
kisfiam mellé. Szívesen vállalnék
max. 2 hasonló korú kisgyereket,
családi napközi jellegű foglalkozásokkal NAGYON KEDVEZŐ ÁRON!
Gödöllő, +36-70-7085-747

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

* NEROLI KOZMETIKA GÖDÖLLŐ. Gertraud Gruber arckezelésekre március
15-ig 10% kedvezmény a hirdetés felmutatójának. www.nerolikozmetika.hu +3630-747-4800

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek,
garázskapu
szerelés, javítás 2 órán belül. +36-209-177-555

* Cellulit! Kösz NEM! Személyre szabott,
célirányos zsírégetés, látványos eredménnyel fekvő vákuum kerékpárban és
Swingvibe-jal. Kényelmesen, de hatásosan készüljön a nyárra! Akciós ár: 15E
Ft. Tel: 06-70-508-4298

* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel: 28-407-122.
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: +36-28-511-366, +36-20-5562653, E-mail:info@ili.hu
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: +36-204359-650
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
+36-20-5231-094

* Gyógy pedikűr: vastag gombás benőtt
köröm,
tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai
háttér. Óvakodj a feketén dolgozó kontároktól! Bárándi József (20) 532-7275
* MOST VÁLTSON! 2010-ben 10%
engedmény árainkból. Könyvelés,
bérszámfejtés
egyéni,
kisés
középvállalkozóknak.
Nem
könyvelőiroda, ügyfél centrikus szemlélet. Tel: +36-70-775-4029
* Zenekar vállalja családi és céges
rendezvények, legénybúcsúk, lakodalmak stb zeneszolgáltatását 2-4 fő
felállásban! +36-20-207-5473

* Jogi garanciával gyors jelzáloghitel
előzetes és banki költség nélkül.
Bárosoknak és nyugdíjasoknak is.
Tel: 06-30-468-3956

* Jász-Monolit Kft vállalja családi
házak kivitelezését. Ács-tetőfedést és
egyéb
építőmesteri
munkák
kivitelezését garanciával. Referencia
munkáink megtekinthetők Veresegyház, Erkel F. utcában és a Sportföld
utcában. +36-30-587-0519

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

*
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, BURKOLÁST, LAMINÁLT
PADLÓ LERAKÁSÁT, kisebb munkákat
is
VÁLLALUNK,
gipszkartonozás,
kerítés-felújítás. T: +36-70-338-3639.
* REDŐNYÖS – készítés – javítás +
szúnyoghálók + harmonika ajtók. 0620-9-943-145
* KŐMŰVES MESTER vállalja minden
nemű építőipari munkák kivitelezését,
felújítását. Külső hőszigetelős viacolorozás műszaki vezetéssel. 10% kedvezmény. Tel: 06-20-925-8912
* LAKATOS MŰHELY szabad kapacitással munkát vállal! 209-138-221
*
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20-4-359-650
* PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.

* Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás
és dekorációs munkák. Tel: +36-30386-4456
* Gyógy pedikűr: vastag gombás
benőtt köröm, tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó kontároktól! Bárándi József 0620-532-7275
*
Vállalom
lakások
felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20-2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László.
Tel: +36-30-9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti
munkákat vállalok rövid határidőn
belül. Tel: +36-70-944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: +36-20-22062-98
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más
jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30/851-8763.

OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVOKTATÁS. IRATKOZZ
MOST INDULÓ ANGOL KEZDŐ ÉS
KÖZÉPFOKÚ
NYELVVIZSGA
FELKÉSZÍTŐ CSOPORTBA 10% KEDVEZMÉNNYEL, 26 100 FORINTÉRT.
ANGOL KÖZÉPHALADÓ SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓS CSOPORT HÉTFŐ 18.00
IDŐPONTBAN, IDE 19 900 FORINTÉRT
IRATKOZHATSZ! INKÁBB EGYÉNI ÓRA
ÉRDEKELNE? HA ÚJ IRATKOZÓ VAGY,
AKKOR 2010. FEBRUÁR 17. - FEBRUÁR
25-IG AZ ELSŐ 10 ÓRÁBÓL 10% KEDVEZMÉNYT KAPSZ! EZEKKEL AZ AJÁNLATOKKAL ÉS MÁS TANFOLYAMOKKAL
KAPCSOLATBAN IS KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - 06 20 216 62 40 WWW.STUDIOONLINE.HU
* TOP-TAN: ANGOL és német kezdő és
középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok. Belépési lehetőség már működő
csoportokba (első alkalom ingyenes).
Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com.
Mobil: 30-224-75-63.

2010. február 24.
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 510
Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: +36-28-511-366,
+36-2O-543-1775. Az I.L.I. Gödöllő
egyik
legrégebbi
és
legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete
által
is
AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

Gödöllői Szolgálat
* KINEZIOLÓGIA TANFOLYAMOK. One
Brain I II. március 13, 20, 21, 27, 28.
Gödöllőn 9-17 óráig. Pedagógusoknak 25% kedvezményt nyújt Az egyensúly kérdése Alapítvány. Előzetes
jelentkezés: Barna Krisztina +36-20323-1856
* Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan. Próbálja ki! Tanuljon
meg tanulni! Tel. +36-28-415-998,
+36-20-388-4953
* Élelmiszer-vegyi áru, ruházati eladó,
kereskedő-boltvezető,
étkezdés
(vendéglátó üzletvezető) vendéglátóeladó,
pincér,
szakács,
OKJ-s
képzések Veresegyházon részletfizetéssel, akciós áron. FMK – 010301-07 Tel: 06-30-719-4676

* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL és
OROSZ nyelvtanfolyamokat kínál,
anyanyelvi tanárokkal is, az alapfoktól
felsőfokig, 4-6 fős csoportokban.
Felkészítés vizsgákra (TELC, ECL,
Euro, Origo), érettségire, felvételire,
m u n k a v á l l a l á s r a .
mencelus01@yahoo.com , Tel: +3670-219-3689
* Munkácsy díjas festőművész,
egyetemi docens és festőművész
művésztanár vezetésével egyetemek,
főiskolák művészeti szakaira és
művészeti középiskolákba készülők
számára rajz- és festészeti felkészítő
tanfolyam indul alapozó és haladó
szinten Gödöllőn 2009. szeptemberétől. Tel: (30) 580-3756, (30)
967-0842
* HASTÁNCOKTATÁS a BIO-FIT Centerben (Gödöllő, Állomás út 2.)
Kezdő: hétfő 19 óra. Haladó:
csütörtök 19 óra. +36-20-354-9293

* Középiskolai tanárnő magyar nyelv
és irodalomból középszintű érettségire felkészítést és korrepetálást vállal. Tel: 06-70-216-5856

ADÁS~VÉTEL
* Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra
160x100cm, 280cm re bővíthető, 8
székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa
120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399
* Eladó 1 db gyermek íróasztal
görgős székkel 12.000,- 1 db rattan
fotel 5.000,- Ft, 1 db 2 személyes
fenyőfa francia ágy, matraccal
25.000Ft. Tel.: 30/6342-172.
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok.
Tel: +36-28-412-230
* Gödöllőn eladó gödöllői Moór tekerős öntvénykút (megegyezik a Kossuth L. u. láthatóval), valamint 8 éve
rakatott, ritkán használt nagy méretű
cserépkályha, és egy múlt század eleji fésülködő tükrös szekrény. 06-70311-5767
* Tavaly a Jysk-ben vásárolt játékhelikopterét megvásárolnám, sérülten
is. 06-70-517-1370

* Shanti Jógastúdió: JÓGA, hastánc,
Nia-tánc, Pilates! KIT Intimtorna tanfolyam márc. 13/20! Hoppál Bori
előadások!
Csakrameditációk!
Asszertív kommunikációs tréning
márc. 6.! Selyemfestő tanfolyam
febr. 14.! Nyílt nap febr. 28.!
www.shantijogastudio.hu
Várunk
szeretettel!
* FILLÉRES házi napközi Gödöllő
belvárosában, exkluzív környezetben
felső tagozatosok és gimnazisták
számára hétfőtől – csütörtökig 14-17
óra között. Ingyenes korrepetálás
minden tárgyból, nyelvekből is. Nyugodt, barátságos légkör, igény szerint
meleg ebéd. Érd: 06-20-492-0222
* MATEMATIKA korrepetálást vállalok.
Tel: +36-30-609-8707

* Eladó íróasztal, ágyneműtartós heverő 6eFt/db, ebédlőgarnitúra: tömör
fa, dióbarna, 3db szekrény (160×40),
asztal (150×90), 6db kárpitozott szék
iár: 215eFt, Carrera márvány konyhai
állvány 5 polcos (90×80) össz. 3nm
20eFt, kerti műa. asztal 190×90 (6
szem.) 6eFt, 2db műa. karfás (dönthető) szék 2eFt/db. 06-30-241-8598
* Akác, cser bükk tüzifa eladó. Megbízható forrásból, kuglizva, Gödöllőn
ingyenes
kiszállítással.
www.favago.hu Tel: 06-20-936-7314

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) +36-20-9458-766
* SUZUKI SWIFT 2008-as 1300 kmrel hitel átvállalással eladó (22.000
Ft fix/hó). Tel: +36-30-201-7329
* UTÁNFUTÓ ELADÓ. Súlya 350 kg,
2010. 07. 17-ig vizsgáztatva. Érd: 0620-362-0802

EGYÉB
* Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.
* AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth
L. utcában. 1,5 MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth
L. u. 34.-www.perfektotthon.hu
* SOKALLJA A VÍZDÍJAT? Drága a
melegvíz? Jelentős vízfogyasztás
csökkentés a megszokott komfortérzet megtartása mellett, minimális ráfordítással! 100% garancia.
06-70-329-7680
jelentos.vizmegtakaritas@gmail.com
* Hivatásbeli, párkapcsolati, családi gubancok kibogozására egyéni
tanácsadás, transzformáció társasjáték,
és
családállítás
lehetőségét ajánlom. Tel: +36-20388-4953
* 152-62-63 éves független nyugdíjas, technikumi végzettségű, romantikus, kedves nő vagyok, aki
szeretetre vágyik. Keresem társam
60-70 éves nyugdíjas, jó humorú,
vidám,
romantikus,
szenvedélymentes, intelligens férfi személyében. Rossz egyedül! Csak komoly
kapcsolat! Tel: 06-20-359-1847
* Keresek fiatalos, jó megjelenésű
pedagógus 50-es hölgynek hasonló
érdeklődésű
nem
feltétlen
diplomás urat. Társ-pár közvetítés
minden korosztálynak. Bizalomra
épülő
személyes
találkozás,
fényképes bemutatás. +36-20-9674009, +36-30-228-4096
* KEREPESEN 20×30 m-es TORNATEREM KIADÓ sportolni vágyó
csapatoknak, egyéneknek. 4000
Ft/óra. Érd: +36-20-9670-428
* MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL!
A
LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-,
erdei méz, aranyvessző, Ámor,
gesztenye, repce krém, lépes méz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
* ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es
60-100 Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel
F. u. 1. Tel: +36-28-411-298, +3620-4359-650
* Friss tehéntej 120 Ft/l. Szeles
Imre, Gödöllő, Radnóti út 17. Tel:
06-20-456-0481
* KECSKETEJ, túró, sajt és vágnivaló kecskegidák kaphatók a Szilágyi tanyán a Köztársaság út végén,
Borbolya u. 2. Érd: 06-30-827-4272
* Október 19-én született fajtatiszta fekete puli kölykök oltva, féregtelenítve olcsón eladók! A szülők is
megtekinthetők a helyszínen. Érd:
(28) 412-045
* Hat hónapos keverék kutyák
szertő gazdit keresnek. Ingyen elvihetőek. Érd: 06-30-9611-491
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
MÁRCIUS 3.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Sebők Richard (Szent Gellért u.
6.), Szőke Andrea (Mátyás király
u. 37.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Juhász Bernadett (Mandula u.
2.), Orosz István (Mihály Dénes
köz 3.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Szabó Hajnalka (Nagy L.
u. 6.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Blaskó Gergely (Bethlen G. u. 20.)

Recept: gánica
HOZZÁVALÓK: 1 kg burgonya, 3 nagy
fej vöröshagyma, liszt, olaj, tejföl, só, bors.
ELKÉSZÍTÉS: A nagyobb kockára vágott
vöröshagymát forró olajon megfonnyasztjuk. A meghámozott, felszeletelt krumplit
sós vízben megfőzzük, majd leöntjük a levét
és áttörjük. Hozzá keverünk 2-3 evőkanálnyi lisztet, sóval és borssal ízesítjük, és addig főzzük, amíg sűrű pépet kapunk. Egy kiolajozott jénai tálba szaggatunk galuskákat a
püréből. Locsoljuk rá az üvegesre párolt hagymát és szaftját! Előmelegített sütőben rövid
ideig (pirulásig) sütjük. Tálaláskor meglocsol-

hatjuk tejföllel. Édes változatban a krumpli főzésénél kevesebb só és bors kell hozzá. Üvegesre párolt hagyma helyett pedig cukrozott
mákkal hintsük meg a krumpligaluskákat.

