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Szakmai konferencia

A Nemzeti Sírkert részei

Társasházak

Tizennégy gödöllői sír országos védettségéről döntött a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság. Ezzel tizenhatra
gyarapodott a városunkban lévő országosan is védett nyughelyek száma, amik közül tíz a Dózsa György úti temetőben, hat pedig a máriabesnyőiben található. Korábban gróf
Teleki Pál és Hegedűs Gyula színművész sírja tartozott országos védelem alá. A testület döntése hét személy esetén
egybeesett a helyi kegyeleti ad-hoc bizottság véleményével, de a védett sírok közé olyanok is felkerültek, ami a városi döntéshozók számára is meglepetés volt.
Még a múlt év végén született meg a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntése, ami több gödöllői
sírt a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánított. A Dózsa György úti temetőben
nyugvó, Földényi László (színművész), Kampis Antal (művészettörténész, muzeológus), Körösfői Kriesch
Aladár (a gödöllői művésztelep alapítója), Lumniczer Sándor (sportlövő
világ- és európa bajnok, orvos), Márki Sándor (történész, rektor, az MTA
tagja), Nagy Sándor (a gödöllői művésztelep alapítója), Ottó Ferenc (zeneszerző), Prónay György báró (politikus, képviselő és államtitkár) Remsey Jenő György (festő, grafikus és
író) és Zachár Gyula (jogász, bíró, dékán), valamint a máriabesnyői temetőben örök nyugalomra helyezett Asbóth Emil (gépészmérnök, dékán,

gyárigazgató), Grassalkovich
Antal gróf, Ivánka Imre
(1848/49-es honvéd ezredes)
és Teleki Géza gróf (belügyminiszter, az MTA tagja) sírja
vált védetté.
A bizottság véleménye több
esetben is találkozott a városi A felújított Ivánka-kripta
szándékkal – tájékoztatta lapunkat Szűcs Józsefné, a kegyeleti terelnökkel még két személyt áthead-hoc bizottság elnöke. Mint el- lyeztek a máriabesnyői temetőbe, de
mondta, a Dózsa György úti temető- a rendelkezésre álló adatok alapján
ben most országos védettséget ka- egyik sem azonos az egykori belügypott tíz sír közül hét már helyi véde- miniszterrel. Most a Nemzeti Emléklem alatt áll, Prónai Györgyé, Zachár hely és Kegyeleti Bizottság feladata
Gyuláé és Földényi Lászlóé azonban lesz, hogy a temető tulajdonosának, a
csak most került a figyelem közép- kapucinus rendnek a bevonásával lefolytassa az eljárást, ami segíthet kipontjába.
Kérdéseket vetett fel azonban Tele- deríteni, hol nyugszik Teleki Géza.
Az elnök asszony elmondta, nagy
ki Géza személye. Az ugyanis tudott,
hogy gróf Teleki Pál egykori minisz- öröm számára, hogy a védett sírhe-
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Újabb védett gödöllői sírok

lyek közé került Ivánka Imre honvédtábornok kriptája is, amit civil összefogással a múlt évben sikerült felújítani, és megmenteni a végső pusztulástól.
A döntés azonban újabb feladat elé
állítja az önkormányzatot. Az országosan védett sírok gondozásáról,
megmentéséről ugyanis a jövőben a
városnak kell gondoskodni, s ehhez
meg kell találni a forrásokat.
(folytatás a 8. oldalon)

Nagy érdeklődés kísérte a Társasházak és Társasházkezelők
Országos Egyesülete és a Társasházi Háztartás szaklap múlt
heti konferenciáját.
A február 23-ai tanácsozás része volt
annak az országos rendezvénysorozatnak, amelyen a szervezők segítséget kívánnak nyújtani a közösképviselőknek és a társasházakban élőknek a
szükséges korszerűsítésekhez, valamint bemutatták azt a 600 oldalas kiadványt, aminek a segítségével könnyebben megoldhatják a felmerülő problémákat, és eligazodhatnak a társasházi
törvényben.
A polgármesteri hivatalban megtartott tanácskozáson többek között tájékoztatót hallgattak meg a gödöllői
helyzetről, majd a felújításhoz, korszerűsítéshez igénybe vehető banki és biztosítói támogatási lehetőségeket ismerhették meg a résztvevők. Mivel a korszerűsítések középpontjában a legtöbb
esetben az energiamegtakarítás áll, természetesen szó esett s megújuló energiaforrások kínálta lehetőségekről is.
A tanácskozást Meichl Mátyás, a
Társasházi Háztartás szaklap főszerkesztője nyitotta meg. Elmondta, Gödöllő az egyetlen olyan állomása a konferenciasorozatnak, mely nem megyei
jogú város.
(folytatás a 2. oldalon)

Zaklató és fenyegető levelek a képviselőnek

Kevesebb busz, több indulat
Annak ellenére, hogy hosszas
előkészítés előzte meg a Volánbusz menetrendjének átalakítását, számítani lehetett rá,
nem mindenki fogadja majd
megértéssel a változásokat.
Bár sokan örülnek az új vonalak forgalomba helyezésének,
és annak, hogy a város folyamatosan egyeztet a lakossági
javaslatok figyelembevételével
a minél jobban az igényekhez
igazodó menetrend kialakításáért, van, ahol az egyeztetés
és a segítő javaslatok helyett a
rosszindulat irányítja a reakciókat.
Az új menetrend bevezetése után védtelen támadások kereszttüzébe került
a máriabsenyői 1. sz. választókörzet
képviselője, Pesti Rudolfné. Február
15. után a besnyői buszmegállókba
ismeretlen személy felhívásokat ragasztott ki, amelyeken többek között
arra szólítja fel a busszal közlekedőket, hogy „járjanak a képviselő asszony
nyakára” annak érdekében, hogy a jelenleginél több buszjárat közlekedjen
a területen.
A képviselő asszony megkeresésünkre elmondta, mivel a kiragasztott
névtelen levélben mind a lakás, mind a
mobiltelefonszámát feltüntették, folyamatosan kapja a zaklató hívásokat és leveleket. A névtelen telefonálók közül
többen is súlyosan megfenyegették.
Az ügyben lefolytatott tárgyalásokról úgy nyilatkozott, mindvégig arra
törekedett, hogy a lehető legkevesebb

járatot érintse a változás. Sajnos
azonban a tárgyalásoknál meghatározó volt a Volánbusz Zrt. által végzett utasszámlálás. A racionalizálást
ugyanis ennek az adatai indokolták.
Ráadásul a Volánbusz árajánlata alap-

“A múlt heti számban több olvasói levél is a buszmenetrend változásról szólt.
Természetesen érthető, hogy azok, akik az addig megszokott járatokat elvesztik, most fel vannak háborodva. Azonban azt is kellene nézni, hogy mindez miért történt. Én minden nap busszal megyek a munkába, igaz, a reggeli
és az esti járatokat nem szüntették meg, így engem személy szerint nem ért
veszteség.
De felháborított a következő dolog. Miközben a buszra várok reggel, az
egyik hölgy utas a megállóban igen hangosan mondta el a véleményét a menetrend változásról. Igaz, ő is szintén azzal a busszal utazik sokszor, ami nem
változott. Szintén több megállóban olvasható volt (Klapka utca) az a névtelen levél, ami az egyik utas nem tetsző véleményét mondja el a járatritkításról. De az a hölgy, aki a megállóban panaszkodik, amikor felszáll a buszra, a
hivatalos menetjegyár helyett, ami a sofőrnél elvileg 250 Ft lenne, mindössze
150 Ft-ot fizet egy olyan jegyért, amit vissza kell adjon a sofőrnek mielőtt
leszáll. És bizony, ő mindig így vesz jegyet. Ha ebbe belegondolok, akkor
pontosan neki és azoknak – akik hasonlóan cselekednek – köszönhető, hogy
a buszokon az utas szám nem mérhető.
És bizony megszámoltam, a sofőr ezen az egy járaton még további 4 utasnak
adott hasonló jegyet.
Így ha jól számolok, 5 utas után 650 Ft-ot (a hivatalos 1250 Ft helyett) ő tett
el, hiszen ezek az utasok elvileg nem is léteztek, nem is utaztak.
Talán nem ártana a panaszkodóknak ezen elgondolkodni, illetve azon, hogy
nekik köszönheti mindenki a megritkított járatokat. Jó lenne, ha az utasok
össze fognának és talán hangosan szólni kellene, ne tessék csalni, mert azt
mi, a többi utas fizetjük meg.”
Köszönettel:
P.Cs. Egy, a Klapka utcai busszal utazó.

cégek. Egyes Volán társaságok járatain kísérleti jelleggel már korábban
is lehetett regisztrációs jegyet váltani,
de egységesen, március 1-jétől vezetik be az autóbusz-közlekedési társaságok az új jegytípust. Az utasok a
regisztrációs jegyet az autóbusz-vezetőknél kérhetik felszálláskor, illetve egyes helyeken a pénztárakban is
megválthatják.
A MÁV-START Zrt. vonataira a regisztrációs jegyet a gépesített pénztárakban adják ki, ha ez nem áll rendelkezésre, vagy a pénztár zárva van,
akkor a vonaton a jegyvizsgálónál
kérhető a jegytípus. Az utasok az internetes jegyértékesítési rendszert is
igénybe vehetik, ha a regisztrációs jegyen kívül más jegyfélét is vásárolnak, vagy a regisztrációs jeggyel történő utazásukhoz helyjegyet, IC pótjegyet kérnek. A MÁV-START tájékoztatása szerint regisztrációs vonatjegyet telefonon is rendelhetnek az
érintett utasok az eddig már megszokott módon, az InterCity jegyekhez
hasonlóan.

Konferencia és kiadvány

Társasházaknak
(folytatás az 1. oldalról)
A társasházak gödöllői helyzetéről
szólva Pelyhe József önkormányzati
képviselő elmondta, a háztartások
mintegy egyharmada lakótelepi, így
közel négyezerötszáz lakás van jelen
a társasházi rendszerben. A felújításokra itt is nagy szükség lenne, azonban a forráshiány ezt sok esetben
megakadályozza, ráadásul a felújítási

fizetni.
Pesti Rudolfné kijelentette, mindig
nyitott volt a lakossági megkeresésekre, javaslatokra, most is mindenkit
meghallgat, aki ebben a témában hoz-kjzá fordul.

Utazás kiállítás 2010

Gödöllő már 2011-re készül
Ismét külön standon találkozhatnak majd a látogatók az
Utazás kiállításon Gödöllő városával. A március 5-7. között
megrendezésre kerülő idegenforgalmi seregszemlén a város
nemcsak az idén nyárra kínál
látnivalót az érdeklődőknek,
hanem már a jövő évre tervezett programokkal is előrukkol.

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

Hétfőtől kötelező

A közlekedési tárca tájékoztatása szerint a jegytípus gyakorlati haszna az,
hogy így nyomon követhetők a közösségi közlekedéshez kapcsolódó
utazások, ismertté válnak az utazási
távolságok, időszakok, az információk segíthetnek a menetrendek előkészítésében. A regisztrációs jegy alkalmazása alapozza meg a kedvezményrendszer átalakításának további
lépéseit.
Az ingyen beszerezhető regisztrációs jegy kiadására a közösségi közlekedési szolgáltatók (a Volán-társaságok, a MÁV-START és a GYSEV)
felkészültek – közölték a napokban a

ján csak jóval magasabb jegyárak bevezetése mellett lehetett
volna fenntartani a korábbi
közlekedési rendet, amit nem
tudott volna a lakosság meg-

A buszok menetrendjének változásával kapcsolatban érkezett szerkesztőségünkbe egy besnyői lakos által írt levél, ami szintén rávilágít a járatcsökkentések egyik lehetséges okára:

Bevezették a regisztrációs jegyet

Regisztrációs jegyet kell váltaniuk hétfőtől a vasúton és a
helyközi
autóbuszjáratokon
díjmentesen utazóknak, a 6
éven aluliaknak, a 65 éven felülieknek, a hadirokkantaknak,
a hadiözvegyeknek, a menekülteknek, valamint a Volán, a
Gyesev és a MÁV dolgozóinak
a belföldi forgalomban.
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törekvések sokszor feszültséget eredményeznek a tulajdonos között. Mint
mondta, a jelenleg futó felújítási programokba a város nem tud bekapcsolódni, tekintettel arra, hogy az elmúlt
években az állam folyamatos forráselvonásainak következtében mintegy
egymilliárd forinttal gazdálkodhat
kevesebből.
Kapcsolódva a tanácskozáson többször is szóba került megújuló energia

A MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a feláras vonatok esetében a helyjegy, pótjegy mellé
kérhető regisztrációs jegy is. A megrendelés felvételekor a telefonáló egy
10 jegyű kódszámot kap, amit a jegyátvételkor meg kell adni. A MÁVDIREKT-en keresztül, telefonon megrendelt jegyeket csak gépesített jegypénztárakban lehet átvenni – hívja fel
a figyelmet a MÁV-START.
A regisztrációs jegy, a többi menetjegyhez hasonlóan elővételben is
megváltható 60 nappal a tervezett indulás előtt. A regisztrációs jegy az érvényesség első napját követő nap 24.
órájáig érvényes.
A GYSEV tájékoztatása szerint a
magyarországi vonalaikon közlekedő
vonatokra kell megváltani a regisztrációs jegyet, a nemzetközi forgalomban azonban nem szükséges. A regisztrációs jegy a GYSEV jegypénztárakban váltható meg. Ha az adott állomáson vagy megállóhelyen nincs
vasúti pénztár, vagy az zárva van, akkor a regisztrációs jegy a vonaton a
jegyvizsgálóknál is megváltható.
A regisztrációs jegy megváltásának
elmulasztása 2010. július 1-jétől 500
forint pótdíjazással jár.

A megszokottól eltérően már a 2011es programmal jelenik meg Gödöllő
városa az Utazás kiállításon, ahol természetesen valamennyi turisztikai
vonzerőt jelentő eseményt és helyszínt is népszerűsítik majd. A tavalyinál sokkal erőteljesebb jelenlétet az
teszi lehetővé, hogy három különböző szóróanyag segítségével mutatják
be az érdeklődőknek, miért is érdemes Gödöllőre látogatniuk. A jövő
évi programfüzet mellett a várost bemutató szóróanyag, valamint a kistérség szépségeivel foglalkozó „Rejtett kincsek…” című füzet segíti a látogatókat a programválasztásban. Ez
utóbbi kiadvány, ami a Gödöllői Kistérségi Társulás gondozásában jelent
meg, mind tartalmilag, mind megjelenésében rendkívül míves; nonprofit
kategóriában részt vesz a Kiadvány
Trend prospektus versenyén is.
A kiállításon Gödöllő nevezetességeit bemutató kiadványok mellett a
szállás-és vendéglátó helyek szóróanyagai is helyet kapnak a városi
standon, ahol többek között népszerűsítik majd a cserkészösvényt is,
amit lényegében itt ismerhet meg először a nagyközönség, s ami szorosan
kapcsolódik a városi múzeum cserkészkiállításához.

Az önkormányzat már a múlt évben is önálló kiállítóként, és új, több
nyelven is megjelentetett bemutatkozó anyaggal vett részt a kiállításon, s
most ismét új szóróanyagokkal mutatja be, mit is kínál városunk az idelátogatóknak.
Gödöllő az elmúlt esztendőben
többször is a turisztika reflektorfényébe került. Mind a hazai, mind a
külföldi folyóiratokban rendszeresen
jelentek meg különböző, a várost bemutató írások, így például a Diplomata magazinban, a Turizmus Panorámában, a Világjáró Magyarságban,
valamint a MALÉV fedélzeti lapjában is jelentek meg írások városunkról. Az online megjelenések között a
Vendégvárót és a Magyar Turistát érdemes talán kiemelni.
Az érdeklődők a Budapest-KözépDunavidék Turisztikai Régió/A pavilon 22 D standján találják meg a héten Gödöllő városának képviselőit.
A látogatók napijegyet 1700, családi jegyet 3000, kedvezményes jegyet 1200, csoportos jegyet pedig 800
forintért vásárolhatnak.
A belépőjegyek egyszeri belépésre
jogosítanak. A családi jegy két felnőtt
és két 14 éven aluli gyermek belépésére jogosít. Kedvezményes jegy vásárolható a felnőtt kíséretében érkező
14 éven aluli gyermek, a nyugdíjas,
valamint a diákigazolvánnyal rendelkező fiatal részére. Csoportos jegy a
minimum 15 fős csoportok érkezése
esetén vehető igénybe. 6 éven aluli
gyermekek számára a belépés díjtalan. Belépőjegy üdülési csekk ellenében is váltható. A Volánbusz Zrt., valamint a MÁV-Start 50 százalékos
menettérti kedvezményt biztosít a kiállítás látogatóinak.
-bj-

Elvitte az olvadás az Úrréti tavat

Javításra szorul a gát
A városi vízelvezető rendszer jól
vizsgázott, az Úrréti tónál azonban óriási gondokat okozott az
olvadás, és az elmúlt hetekben
lehullott nagymennyiségű csapadék. A tóból a hét végén elszökött a víz, és jelentős károkat
okozott.
A rendkívüli havazás és az olvadás után
igen jelentős mennyiségű csapadékvizet
fogadott be a tó, s a múlt héten a vízszint
napról napra emelkedett, s várható volt,
hogy a Rét utcán keresztül kiönt. A

A VÜSZI munkatársai épp a helyszínen tartózkodtak, amikor a Rét utca betonburkolata beszakadt. Mint kiderült, a
víz az úttestet alámosta, és a rendellenes
vízfolyás a csaknem másfél köbméteres
üreget alakított ki. A szakemberek azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, így többek között lezárták a Rét utca
egyik sávját. Jelenleg is folynak a szakértői vizsgálatok, hogy milyen feladatokat kell elvégezni a gát megerősítése és
a tó vízszintjének helyreállítása érdekében. Jelenleg ugyanis alig van víz a mederben. Miután a hó elolvadt, a VÜSZI

VÜSZI munkatársai azonnal intézkedtek, megbontották a területet és az elvezető csatornát is elzáró homokzsákos
töltést a tó Rét utcával ellentétes oldalán. A csatornán át azonban nem indult
meg a víz, február 27-én azonban az átázáson keresztül úgy felerősödött s vízfolyás, hogy a tó vize csaknem teljesen
elfolyt az előző nyár folyamán jól kiépített elvezető árkon keresztül.

megkezdte a takarítási munkákat. Az árkok tisztítása mellett folyamatosan végzik a sár- és a szemétfelszedést. Emellett
nagy hangsúlyt helyeznek a városban
található mintegy hetvennégy rácsos áteresz rendbetételére.
Ahol lehetséges, ott megkezdték a
földutak javítását, gréderezését is. Erre
azonban csak ott van lehetőség, ahol a
csapadékvíz elvezetés megoldható. kb

bj

hasznosításhoz, Pelyhe József elmondta: a hosszú távú tervek között szerepel
a geotermikus energia bekapcsolása a
távhő szolgáltatásba.
A tanácskozáson a geotermikus energia mellett a napkollektorok felhasználásának lehetőségeiről is szó esett, s
Meichl Mátyás főszerkesztő egyúttal
100 ezer forintos különdíjat ajánlott fel
annak a társasháznak, aki elsőnek építi
ki saját kollektor rendszerét.
A tanácskozáson résztvevők ajándékba kapták az itt bemutatott kiadványt is, ami nagy segítséget nyújt a
közös képviselők munkájához.
-jb-
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Közélet

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Gödöllőn

A Fidesz támogatná Gödöllőt EU-s helyszínként

Fenntartható fejlődés és nemzetpolitika Találkoznak a szándékok

Az ülésen tartott előadásában Szili
Katalin, a KMKF Állandó Bizottságának elnöke a Kárpát-medence fenntartható fejlődését érintő ügyekben az
együttműködés erősítését nevezte az
egyik legfontosabb tennivalónak. A
gazdasági, kulturális, szociális és
ökológiai problémákat egymással
összefüggő feladatsornak kell tekinteni, és a cselekvésben az összhang
megteremtésére kell törekedni. Gémesi György polgármester, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnöke tájékoztatást adott az érdekképviselet munkájáról, továbbá a júniusban Gödöllőn megrendezendő VIII.
Magyar Polgármesterek Világtalálkozójáról.
A tanácskozás ideje alatt Szili Katalin lapunk kérdéseire is válaszolt.
Elsőként arról érdeklődtünk, hogy véleménye szerint miként segítheti a
külhoni magyarok helyzetének javítását hazánk közelgő európai uniós elnöksége.
– Magyarország már a spanyol–
belga–magyar elnökségi hármas keretében készül a feladatra. Együtt határozzuk meg azokat a prioritásokat,
amelyek szerint elnökségünk fél évében dolgozni kívánunk – válaszolta. –
Ebből a számunkra talán legfontosabb Duna-stratégiát emelem ki, mert
arra a régióra irányítja Európa a figyelmét, amelyben a magyarság is él.
A KMKF a múlt év szeptemberében
felhatalmazást adott arra, hogy készítsük el a Kárpát-medence fenntartható fejlődésének követelményeit
nemzetpolitikai kontextusba helyező
dokumentumot. Ezt az anyagot vitatta
meg ma az albizottságok együttes
ülése. Koncepciónkat az állandó bizottság március 4-ei ülése elé terjesztjük, majd reményeink szerint, a
KMKF szeptemberi plenáris ülése ezt
el is fogadja. Szakpolitikai koncepciónk figyelembe veszi a XXI. századi
világ- és válságjelenségeket, a környezeti problémákat (mint például az
éghajlatváltozást, az energiaellátást
és az ivóvízellátást), továbbá a gazdasági válságjelenségeket (többek között a kisebbségpolitikát is érintő aszszimilációt és elvándorlást).
– Hogyan segítheti egymás céljainak elérését a KMKF és a Gödöllő
nevével fémjelzett, kétévente jelentkező Magyar Polgármesterek Világtalálkozója?
– Én is részt vettem már polgármesteri világtalálkozón, és éppen a
mostani tanácskozáson kaptam szóban meghívást a soron következő eseményre Gémesi Györgytől. Nekünk
szorosan kell együttműködnünk a

Fotó: Pető Zsuzsanna

A Gödöllői Királyi Kastély dísztermében tartotta együttes ülését február 25-én a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottsága, valamint Gazdasági Albizottsága.

Kárpát-medencében és egész Európában a magyarság érdekében. A
KMKF irodát működtet Brüsszelben,
hogy lobbi erejével elősegítse azoknak a projekteknek a megvalósulását,
amelyeknek nagy részében jelentős
szerepet vállalnak az önkormányzatok. Rengeteg a kapcsolódási pontunk. A KMKF alapvetően a stratégiaalkotásban játszik szerepet. A tervek
megvalósításában – például a határ
menti közlekedés fejlesztésében –
nélkülözhetetlen partnereink az önkormányzatok.
*
A KMKF 2004 decemberében alakult meg azzal a céllal, hogy tagjai
közös tanácsaival segítsék a Magyar
Köztársaság Országgyűlésének munkáját. Tagjai a Magyar Országgyűlés
frakcióinak küldöttei, a Magyarországgal szomszédos országok parlamentjeinek, vagy regionális közgyűléseinek azon képviselői, akik az ott
működő magyar kisebbségi szervezetek támogatásával szerezték mandátumukat, valamint az Európai Parlament magyar párt tagjaként megválasztott képviselői.

Az ülés állásfoglalása
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Kulturális,
Oktatási és Tudományos Albizottsága, valamint Gazdasági Albizottsága
2010. február 25-i együttes ülésén áttekintette a KMKF kulturális és gazdasági vonatkozású szakpolitikai
koncepcióalkotó munkáját, és a következőket állapította meg. Az albizottságok:
1. Áttekintették a KMKF 2009. évi
plenáris ülésén elfogadott szakpolitikai koncepciók – különösen a gazdaságfejlesztési és mezőgazdaság-fejlesztési koncepció – gyakorlati megvalósításának kérdéseit. Egyetértenek
a KMKF Titkárságának ezen a téren
tett lépéseivel, ugyanakkor javasolják
egyeztetések kezdeményezését a kormánynak a megvalósításba történő
bevonásáról, amelyről szükségesnek
látják a KMKF következő plenáris
ülésének tájékoztatását.
2. A kormány figyelmébe ajánlják
A szomszédos országokhoz fűződő
közlekedési kapcsolatok erősítéséről
szóló 92/2009 (nov. 18) OGY-határozatot, és javasolják, hogy a Gazda-

Országgyűlési választás, 2010

Eddig hárman indulhatnak
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalának nyilvántartása szerint
183 bejegyzett párt van Magyarországon. Az áprilisi országgyűlési választásra eddig 44 pártot vettek nyilvántartásba.
A választáson induló pártok számára
nem csak a parlamentbe jutás miatt fontos a jelöltállítás, hanem azért is, mert a
társadalmi szervezetek csak akkor működhetnek pártként, ha el tudnak indulni
a választáson, tehát ha a jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló

1989. évi törvény ugyanis kimondja: a
bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet. A pártok és egyéb
szervezetek még március 19-ig gyűjthetik a kopogtatócédulákat, s szintén eddig
az időpontig kell bejelenteni az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál, ha valaki indulni kíván
a választáson. Az országos választási bizottság honlapján szereplő adatok szerint a Pest megyei 4.sz. választókerület-

sági Albizottság legközelebbi ülésén,
vagy a 2010. évi plenáris ülésen a
kormány nyújtson tájékoztatást a határozat gyakorlati megvalósításának
kérdéseiről.
3. Elfogadták és – észrevételeik beépítése mellett – megerősítés céljából
az Állandó Bizottság elé történő terjesztésre javasolják, egyszersmind a
nemzetpolitikai és a kulturális kormányzat megkülönböztetett figyelmébe ajánlják „A határokon átívelő
magyar kultúra öröksége és a magyar
közösségek kulturális együttműködésének további lehetőségei” című kulturális együttműködési koncepciót.
Egyetértettek a koncepciónak azzal a
javaslatával, hogy a nyelvtervezési és
tudományos együttműködés kérdéseivel külön szakpolitikai koncepciók
foglalkozzanak. A KMKF résztvevői
támogatják az őshonos közösségek
azon törekvéseit, amelyek a közjogilag szavatolt kulturális autonómia
működtetésére irányulnak, s célszerűnek látják, hogy ezek a törekvések
mind az EU fórumain, mind a törvényhozó testületekben hangot kapjanak.
4. Megvitatták a fenntartható fejlődés magyar-magyar együttműködés
keretében történő előmozdításának
kérdéseit, és észrevételeik beépítése
mellett elfogadták az ezzel kapcsolatos szakpolitikai koncepciót, amelyet
megerősítés céljából az Állandó Bizottság elé való terjesztésre javasolnak. Szükségesnek látják a koncepció
gyakorlati megvalósítása lehetőségeinek mielőbbi áttekintését. Az albizottságok javasolják a koncepciót tájékoztatásul megküldeni a kormánynak, illetve a Külügyminisztériumnak
a soros magyar EU-elnökség során
való felhasználás céljából. Szükségesnek látják a szakpolitikai anyagnak az egyes magyar közösségekre
lebontott részletes koncepciókkal történő kiegészítését.
5. Tájékoztatást hallgattak meg a
Kárpát-medencei Innovációs Központ és a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége tevékenységéről, valamint a Nemzeti Tehetség Programról.
Felkérik a KMKF Titkárságát, hogy
kezdjen szakmai egyeztetést mindkét
szervezet és program vezetőivel az
együttműködési lehetőségek kihasználásáról.
(l.t.)
ben lapzártánkig 3-an adták le az induláshoz szükséges „kopogtatócédulákat”.
Elsőként Bertha Szilvia Zsuzsannát, a Jobbik képviselőjelöltjét vették
nyilvántartásba február 18-án, majd az
MSZP jelöltjét, Fogarasiné Deák Valériát, és az MDF színekben induló Roszík Gábort február 27-én.
Roszík Gábor a napokban levélben
tájékoztatta szerkesztőségünket, miszerint kizárólag az MDF jelöltjeként indul
a választásokon, és az SZDSZ-szel tárgyalást nem folytat és korábban sem
folytatott. Az MDF és az SZDSZ Pest
megyében nem állít közös jelölteket,
szemben az ország más megyéivel, ahol
a Bokros Lajost miniszterelnöknek jelölő MDF összefogott egykori nagy
riválisával.
(b.z.)

Az elmúlt hetekbe többször is
beszámoltunk arról, hogy miután Magyarország 2011. január
1. és június 30. között az Európai Unió soros elnöki tisztségét
látja el, így hazánk több jelentős konferenciának, találkozásoknak is helyszínt ad. Még
folynak azon tárgyalások, ami
szerint Gödöllő az egyik kiemelt helyszíne lehet az elnökségnek. Az azonban biztos,
hogy az Régiók Bizottságának
több konzultációja, és elnöki
találkozói városunkban zajlanak majd ebben az időszakban.
Ezt erősítette meg az az interjú is,
amelyet a múlt héten közölt a Népszabadság Navrasics Tiborral. Ebben többek között szó esett azokról a
tervekről is, amelyekel a Fidesz az
uniós elnökség időszakára készül. Az
interjúban Navrasics Tibor a követke-

zőket mondta: „Fontos kiemelni,
hogy 2007-ben mi kezdeményeztük,
hogy konszenzusos legyen a felkészülés. Én nem azt szeretném, ha a
Fidesz használná az EU-elnökséget,
hanem, ha az ország használná fel országimázs-építésre. Az EU-elnökségünkkel Közép-Európa érkezik meg
az Európai Unióba. Ezer szállal kötődünk egymáshoz, s ezt nagyon jól lehetne szimbolizálni 2011-ben. Ilyen
értelemben szükségünk van településimázsra, országimázsra, sőt régiós
imázsra is.
– Az EU-csúcsokhoz kell reprezentatív helyszín? A Széchenyi
Könyvtár épületéről, illetve a gödöllői Grassalkovich-kastélyról lehet hallani.
– Mi örülnénk Gödöllőnek. Azért
is, mert a Grassalkovichkastélyt a Ferihegyről Budapest és a Belváros forgalmának lebénítása nélkül el lehet
érni.”
(b.n.)

Elbúcsúzott az országgyűlés

Parlamenti mérleg
Az elmúlt négy évben az Országgyűlés elfogadott több
mint 550 törvényt. Ebből több
mint 50 esetben „fogtak öszsze” a parlamenti erők, azaz
döntöttek kétharmados szavazattöbbséggel. Utóbbiak közé
tartozik többek között a száz
százalékos egyetértéssel elfogadott jelnyelvi törvény, és
több, a képviselői juttatásokat
érintő rendelkezés, illetve a
mentelmi joggal kapcsolatos
szabály.
Közel 30 kétharmados előterjesztés nem
kapta meg viszont a
szükséges többséget,
ilyen volt a közigazgatási hivatalok viszszaállítása, a helyi
önkormányzatokról
szóló törvény módosítása.
A ciklusban 22
esetben alakult ki
„szavazategyenlőség”, többször történt
ez költségvetést érintő módosító indítványoknál.
Sólyom László köztársasági elnök
a négy év alatt 24, a parlament által
elfogadott törvényt küldött vissza a
Háznak megfontolásra, és 13 esetben
kért előzetes normakontrolt az Alkotmánybíróságtól az aláírásra váró törvényekről. Ilyen volt például a magánnyugdíjpénztárak rendszerének
átalakításáról szóló jogszabály, illetve
a polgári törvénykönyv gyűlölet-beszédet érintő módosítása.
Nem csak Sólyom László, hanem
pártok, szervezetek, magánemberek
is fordultak az Ab-hez a ciklus alatt
meghozott egyes törvények miatt. Az
Alkotmánybíróság 23 törvényt semmisített meg részben vagy teljesen az
elmúlt négy évben. Ezek közé tartozik például a nemrég megsemmisített
ingatlanadó, valamint a családi pótlék
adó alá vonása. A Ház az utolsó ülésnapig 28 esetben nem fogadta el a tárcavezetők interpellációra adott válaszát, ebből 25 a koalíciós szakítás
után, a kisebbségi kormányzás idején
történt.
Bár az Országgyűlés a ciklus utolsó ülést megtartotta, de a házszabály
szerint rendkívüli ülést a képviselők
egyötödének írásbeli kérelmére, a
kormány vagy az államfő kezdeményezésére össze lehet hívni. A bizottságok elvileg tarthatnak üléseket
a rendes ülésszak alatt. Az újonnan

megválasztott Országgyűlés alakuló
ülését a köztársasági elnök hívja
össze a választást követő egy hónapon belüli időre.
Gödöllőt az elmúlt négy évben Fogarasiné Deák Valéria képviselte a
parlamentben. Az MSZP színeiben
egyéni jelöltként bejutott képviselő
valamint az Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottság, valamint annak albizottsága alelnökeként,
tevékenykedett. Négy esztendő alatt
hatvanhét alkalommal szólalt fel a

Tisztelt Házban, ebből 16 alkalommal
bizottsági véleményt ismertetett.
Legemlékezetesebb felszólalása
sokak számára a 2006. november 6ai azonnali kérdése volt, amelyet „A
rendőröknek is vannak emberi jogai” címmel mondott el, s amelyben
kiállt a 2006. október 23-ai eseményekben részt vevő rendőrök mellett. Többször szólalt fel társadalmi
szervezeteket érintő kérdésekben,
Gödöllői témában azonban a 4 év
alatt mindössze egyetlen alkalommal, a legutolsó ülésnapon, amikor
is az M31-es autópálya elkészüléséről kérdezte a szakminisztert. Az autópálya mellett azonban sem most,
sem a 2006-os választási kampány
óta nem került szóba a Gödöllőt elkerülő út megépítése – amire a képviselő asszony programjában ígéretet tett –, pedig erre egyre nagyobb
szüksége lenne a városnak.
Fogarasiné Deák Valéria nem tartozott a renitens képviselők sorába,
igennel szavazott a kormány valamennyi megszorító intézkedésére, a
tandíj és a vizitdíj bevezetésére, a
családi pótlék adóalapba vonására, a
közszolgálatban dolgozók tizenharmadik havi fizetésének, valamint a
tizenharmadik havi nyugdíjnak a
megvonására, és támogatta azokat a
törvényeket, amiket később hatályon kívül helyezett az alkotmánybí(b.j.)
róság.
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Új néven sugároz a gödöllői rádió

Felhívás koszorúzásra

Aktív lett a Pelikán
Új névvel, új tervekkel, új arculattal vág neki az életnek és az
éternek márciustól a korábban
Pelikán Rádió néven működő
gödöllői adó.
A RADIOAKTÍV 93,6 névre keresztelt médium programigazgatójával, Péter Petrával beszélgettünk a változásokról.
– Március 1-jével új névvel, új logóval jelentkezik a rádió. Mi volt az
oka a névváltoztatásnak?

– Egy arculatváltást természetesen
komoly felmérések előznek meg. A
legfontosabb a név, hiszen az új névvel tulajdonképpen egy új márkát teremtünk. Megőrizzük a rádió lokálpatriotizmusát, megtartjuk a már jól bevált struktúrát, a sokak által szeretett
műsorokat és műsorvezetőket, ugyanakkor mégis egy kicsit nyitunk a világra.
– Miért pont az igen kifejező
RADIOAKTÍV szóra esett a választás? Mit sugall ez az elnevezés?
– Gyakorlatilag a név már önmagában is egyfajta
iránymutató szerepvállalás. Az aktív szó
minden
értelemben
jellemzi az új arculatot. A korábbi név, a
Pelikán egy nagyon
szerethető, de talán
túlságosan is játékos,
ha szabad ilyet mondanom, komolytalan
név volt.
A
RADIOAKTÍV
marketingszempontból
mindenképpen szerencsésebb. Nem kell magyaráznom, benne van az aktivitás, ami nagyon jól
jellemzi a csapatot, akik élnek-halnak
a rádióért, a városért és a térségért, és
benne van a sugárzás is, amely ebben
az esetben reméljük egyre több hallgatónknak pozitív tartalmat jelent
majd.
– Kerültek-e új emberek a rádiós
csapatba, vagy ugyanazokkal a
hangokkal találkozhatunk a jövőben is, akik már az Ön programigazgatósága alatt ragadtak meg
Gödöllőn és szerették meg az itteni
munkát?
– Van két új hang, ők korábban is dolgoztak már műsorvezetőként. Garami Balázs a Danubius rádióból lehet
ismerős. a másik üdvöskénk pedig
Szobonya Tímea, a fiatal tehetség,

A hét kérdése
Rendkívül népszerűek a gödöllői
középfokú oktatási intézmények. A nemrég lezajlott felvételik során kiderült, hogy a Török
Ignác Gimnáziumba, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumba
és a Református Líceumba egyaránt nagy a túljelentkezés.
Kíváncsiak voltunk: – Ön szerint
miért ilyen nagy az érdeklődés a
gödöllői oktatási intézmények
iránt?
„…Sokat lehet vitatkozni azon, hogy
milyen egy jó iskola. Vannak, akik csak
a továbbtanulási eredményeket nézik,
de nekem az is fontos, hogy milyen a
szellemisége annak az intézménynek,
ahová jár a gyerekem. Az én lányom a
premontreibe jár, de az ismerőseink között vannak licisek és törökösök is, így
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Közélet

aki számos televíziós és rádiós produkcióban bizonyított már.
– Vannak-e távozók?
– Távozók nincsenek, egy csapatként
megyünk tovább, aktívan.
– Általánosságban: változik-e a
rádió eddigi stílusa, műsorszerkezete?
– A zenei kínálat még letisztultabb
lesz, mint eddig volt. Ahogyan a műsorok tartalmi része, úgy a zenei rész
is olyan időtálló értékeket képvisel,
ami az újdonságokkal kiegészülve
egészen friss vonulatot indít el a
hazai rádiós piacon.
– Konkrétabban: milyen újdonságok
várhatók
márciustól? Lesznek-e vadonatúj
műsorok, lesznek-e olyanok,
amik – az elmúlt időszak tapasztalataira építve – átalakulnak, vagy esetleg eltűnnek?
– A már említett zenei változások
mellett olyan sokféle tematikus műsor kerül a programunkba, ami a hallgatók mindennapjaihoz hozzátesz
olyan értékeket, amelyek a rádiózást
újra mindennapi társsá emelik.
– A megújuló honlapon milyen
érdekességekkel, interaktív lehetőségekkel találkozhatnak majd az
érdeklődők?
– Olyan egységes arculattal, felhasználó-, és hallgatóbarát webfelülettel
indul el a rádió honlapja, ami minden

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata az
1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez 2010.
március 15-én 10 órakor a Szabadság téren, majd azt követően
koszorúzást tart a Petőfi szobornál, melyre szeretettel várunk
mindenkit.
Kérjük az intézményeket, a rendvédelmi szerveket, a pártokat, a civilszervezeteket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2010. március 11-én 16 óráig jelezni, hétfőtől péntekig 9-16
óráig Tábikné Surman Szilviánál
a +36/70-376-6544-es telefonszámon, hogy a koszorúzás ünnephez
méltó rendjét időben és pontosan
ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás
előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat
az ünnep napján legkésőbb 9.30
óráig a helyszínre juttatni,
megérkezésüket munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az
évfordulóhoz kapcsolódó
valamennyi rendezvényre.
Ünnepeljünk, és
emlékezzünk együtt!

FELHÍVÁS – PARKOLÁSI REND
Tájékoztatjuk Gödöllő város lakosságát, hogy a március 15-i ünnepi események ideje alatt
MÁRCIUS 15-ÉN REGGEL 7 ÓRÁTÓL A RENDEZVÉNY VÉGÉIG A SZABADSÁG TÉREN, A PETŐFI
TÉREN, VALAMINT A GÁBOR ÁRON UTCÁBAN TILOS A PARKOLÁS!
Kérjük szíves megértésüket!

Esküvő Kiállítás
szempontból élvezhetővé és interaktívvá teszi az online rádióhallgatást.
Az azonnal elérhető zenei adatbázis,
illetve interaktív felhasználás érdekében, valamint, hogy a RADIOAKTÍV 93,6-ot hallgatók jól működő,
valósi közösséggé kovácsolódhassanak, facebook és twitter elérésünk
is van. Emellett találhatnak információkat a műsorainkról és műsorvezetőinkről is.
Ezen kívül a műsorokban elhangzott
információk, receptek is elérhetők a
honlapon, és természetesen hírek és
programajánlók is szerepelnek a kistérségből és Gödöllőről. Mindezt pedig egy sokkal jobban kezelhető
archívummal kiegészülve találhatják
meg az érdeklődők.

Óriási érdeklődés mellett rendezték meg múlt szombaton a hagyományteremtő szándékkal létrehozott
Esküvő Kiállítást az Erzsébet Királyné Szállodában,
ahol a kiállítók és érdeklődők könnyedén egymásra
találhattak. A bemutatókkal egybekötött eseményen
a látogatók újra megtekinthették Erzsébet királyné
egykori ruhának korhű másolataiból készített kiállítást, mely Czédly Mónika, a D’Elia szalon tulajdonosának munkáját dícséri.
Kép és szöveg: (ta)

E heti cikkünkben folytatjuk a
múlt héten munkajogi témában érkezett rövid kérdések megválaszolását.
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valamennyire mindegyikre rálátunk.
Érdekes, hogy nemcsak az oktatással
vagyunk elégedettek, hanem a tanárokkal is jó a kapcsolatunk!”
Horváthné Mária
„Ha valaki megnézi az elmúlt évek továbbtanulási statisztikáit, akkor láthatja, hogy mindegyik iskola szép eredményeket ért el. Mi most felvételizünk, és
meg kell hogy mondjam, szinte mindegy, hogy melyikbe veszik fel, mert
mindegyikben jó tanárok vannak, akik
nemcsak tanítanak, hanem nevelnek is.
Ráadásul mindenhonnan azt hallom a
gyerekektől, hogy szeretik az iskolájukat, szívesen járnak oda.”
Nagy Zoltánné
„A múltkor HÉV-vel jöttem, amikor
két, Budapestről ide járó kamasz arról beszélgetett, hogy az egyikük kishúga hová felvételizzen. Magamban
jó nevettem a párbeszéden, amiből az

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.

derült ki, hogy egyikük tűzön-vízen át
küzdött azért, hogy a testvére is a
Premontreibe jelentkezzen, mert ott
jók a tanárok, normálisak a diákok,
nincsenek kábítószer-problémák stb.
szemben a pesti iskolákkal…”
Sz. T.
„Azt hiszem Gödöllőre azok a szülők
íratják be a gyerekeiket, akik azt szeretnék, hogy tanuljanak a gyerekek,
és ne csak melegedni járjanak az iskolába. A fiam a Törökben, a lányom
a Líceumban végzett, s mind a kettőt
egyből felvették az egyetemre is.
Mindkettő nyelvvizsgával ment tovább, és olyan alapokat kaptak, ami
nagyon sokat számított abban, hogy
később sem okozott gondot nekik a
tanulás.”
Kocsis M.
A hét kérdése:
– Ön hogyan értékeli a most búcsúzó parlament munkáját?

– A munkaidő hogyan oszlik meg,
étkezési idő, tisztálkodásra fordított idő vonatkozásában, vagy ez
munkaidőn túli tevékenységnek
minősül?
– A munkavégzésre előírt idő a
munkaidő, amely a munkakezdéstől a
munkavégzés befejezéséig terjed, és
amibe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenysége időtartamát is,
azonban főszabály szerint nem számít
bele az étkezési idő és a tisztálkodásra fordított idő sem. A munkavállalónak a munkaidőben 6 óra munkavégzést követően a munkavégzés megszakításával járó, legalább 20 perc
időtartamú munkaközi szünetet kell
biztosítani. A 20 perces ebédidő csak
a felek eltérő megállapodása esetén
számít bele a munkaidőbe, egyébként
ezek hiányában nem része a munkaidőnek. Az ún. ebédidő biztosításával
összefüggésben ki kell emelni, hogy
(minimum 20 perc) maximum legfeljebb egy óra lehet, és ezt egybefüggően kell biztosítani a munkavállaló
számára.
– A munkavédelmi ruha kihordási
idejének lejártát mi határozza meg?

– A Munka Törvénykönyve alapján,
ha a munka a ruházat nagymértékű
szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.
A törvény a munkaruha juttatásnak
csak a kötelező eseteit fogalmazza
meg, ezért az erre vonatkozó további
szabályozást célszerű erre vonatkozó
külön szabályzatban rendezni. Ebben
a szabályzatban érdemes pontosan kitérni arra, hogy mennyi a munkaruhák kihordási ideje, és hogy a munkaviszonyba lépéstől számítva mely időponttól jogosult rá a munkavállaló.
Fentiekből kiderül, hogy a munkaruha kihordási idejére nincs konkrét
jogszabály, a munkáltató belső rendelkezései az irányadók, a szerint
kell megváltani, visszaadni. Nyilvántartást kell róla vezetni munkaruha
nyilvántartó lap formájában, melyen
fel kell tüntetni a beszerzés dátumát,
értékét, kihordási időt, hogy melyik
dolgozó kapta stb. Ha megsemmisül,
vagy teljesen használhatatlanná válik
és a munkavállaló olyan munkakörben dolgozik, ahol a munkáltató köteles biztosítani a számára, akkor a kihordási időtől függetlenül pótolni
kell. Egyéb esetben, ha a kihordási
idő letelt.
Ebben a körben említést érdemel a
védőruha vagy védőfelszerelés fogalma is, ami azonban különbözik a
munkaruha fogalmától és szabályozási körétől. A védőruhák biztosítását
többnyire jogszabály vagy valamilyen szabvány írja elő. A védőruhák
az egyéni védőeszközök körébe tartoznak, viselhetők a munkaruha vagy
közvetlenül az alsó ruházat felett, feladata kizárólag a munkavállaló védelme valamilyen kockázattól. (például
az építkezésen kötelező fejvédő sisak,
henteseknél a köpeny stb.)
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda Munkatársai
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Gödöllői siker a szakácsversenyen

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében:

Különdíjas menü
Különdíjat kapott Fodor Sándor, a Solier Café főszakácsa a
Magyar Gasztronómiai Egyesület által meghirdetett Hagyomány és Evolúció elnevezésű
szakácsversenyen. A megmérettetésnek a Gerbeaud adott
otthont, híres nemzetközi zsűri
előtt. A selejtezőből bejutott 12
szakács kamerák előtt készítette el ételeit, melynek témája
a magyar tanyasi csirke volt,
amit kétféleképpen kellett elkészíteni.
A selejtezőt még a múlt év októberében tartották, amikor is Fodor Sándor párolt paszternákmártással, citromos tüdős derelyével, sertésnyelv
kolbászkával tálalt hasaaljatekerccsel
kápráztatta el a zsűrit.
A februári döntőben tanyasi csirkét
kellett kétféleképpen elkészíteni. A
Solier Café főszakácsa itt egy meleg
előételt és egy főételt tálalt fel a zsűrinek, ami a teljes és megkérdőjelezhetetlen objektivitás érdekében kizá-

rólag külföldi szakemberekből állt.
Többek között olyan nemzetközi szaktekintélyek bíráskodtak, mint Eckart
Witzigmann, akit „az évszázad szakácsának” is neveznek, valamint Nicolas Le Bec, két Michelin-csillagos
francia sztárséf.

Fodor Sándor a zsűri tagjaival

A versenyzőknek elsősorban az
ételek ízletességére kellett helyezni a
hangsúlyt, de pontozták a tálalást és a
konyhai munkát is. Valamennyi versenyző külön kialakított konyhai egységben egyedül dolgozott, bár mindenkinek volt egy segédje, az ételhez,
az alapanyagokhoz csak a szakácsok
nyúlhattak.

Lokálpatrióta Estek

Kudlik Júlia a Deltán túl
Február 23-án a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központban tartotta az idei esztendő „évindító” rendezvényét
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub,
ami egyben a Lokálpatrióta Estek 2010 elnevezésű rendezvénysorozat első állomása is
volt. A vendég, a jelenleg Szentendrén élő Kudlik Júlia volt, akivel Radnóti László riporter beszélgetett.
A népszerű egykori televíziós műsorvezető – ahogyan sokan emlegetik, „a
Delta Juli” – hűen vallott szeretetről
és hitről, értékes gondolatokkal ajándékozta meg a hallgatóságot. Ezek
mellett az est folyamán visszaidézték
a régmúlt történeteit, történéseit, kedves és humoros anekdotákkal fűsze-

rezve az összejövetelt. Megtudtuk,
hogy gyermekkorában bohóc, majd
sebész és színésznő szeretett volna

lenni. A Színház és Filművészeti Főiskola felvételijén a harmadik rostán
kiesett, így a Magyar Televíziónál helyezkedett el: volt mindenes, ügyelő,
rendezőasszisztens, később műsorve-

Összefogás egy méltó emlékműért

Nőnapi műsor 2010
Nőnapi ajándékkosár nem csak hölgyeknek!
Az előétel egy csirkemell mousse
volt, fekete retek salátával, a főétel pedig csirkecomb, egyfajta terrin formába préselve, roston visszamelegítve,
amihez köretnek petrezselyemgyökér pürét készített, kápia
paprika zselével, csirkeszív trüffellel és kétféle mártással, egy
pecsenyelé alapúval, valamint
egy sárgarépa vinaigrette-vel, ez
utóbbi egy kicsit pikánsabb volt.
Az első fogás elkészítésére 3 óra
állt rendelkezésre, majd a főételt
50 perccel később kellett tálalni.
Fodor Sándor elmondta, a menüt igyekezett úgy összeállítani, hogy
az nemcsak a regionalitásra való törekvésnek feleljen meg, hanem a szezonalitásnak is. Ez utóbbit a zsűri is kiemelte az értékelés során.
Mint megtudtuk, ez a menü kifejezetten erre az alkalomra készült, de a
tervek szerint a Solier étlapjára is felkerül majd.
-jkzető, szerkesztő (2004-ben pedig a
Magyar Televízió Örökös Tagjává választották). 1964. február 29-én szerepelt először a képernyőn (illetőleg a
Magyar Rádióban is dolgozott három
hónapon keresztül, mint bemondó).
Ugyanebben az évben felvették a főiskolára és az ELTE bölcsészkarára
is, de akkora már rabul
ejtette a televíziózás világa. Természetesen szóba
került az első baki is, amit
bemondóként „elkövetett”: bajnoki vízilabdarúgó mérkőzésre invitálta a
nézőket.
Az esten kiderült, hogy
a még ma is népszerű televíziós 2001 óta nem néz
tévét, Gödöllőt viszont
hetente felkeresi: minden
kedden gobelin-szövést tanul immáron hetedik éve a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben (GIM-ház) Remsey Flóra kezei alatt.

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 Rúzsa Mária, Katonáné Kármán Katalin, Mészáros Beáta
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. színtársulata:
Bagdi Linda, Dóráné Bátki Margit, Gémesi Gergő, Kiss Judit,
Koczeth Kálmánné, Tábikné Surman Szilvia, Zombor Levente
Rendezők: Prém Katalin, Pánker László, Vajda Gyöngyvér,
Benedek Krisztina
Szervező, színpadmester: dr. Réz Ferenc
Zenei közreműködő: Rehorovszky Gábor, Várnai Miklós
Technika: Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A műsor háziasszonya: Pécsi Ildikó
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja Önt
és családját 2010. március 16-án 18 órakor a Lokálpatrióta
estek 2010 elnevezésű rendezvénysorozatának második
részére.
Vendégek:
Kiss Ramóna és Németh Kristóf színművészek, Barátok közt sztárjai

-rk-

kértük fel, aki fafaragó művész, és számos szép emlékművet alkotott. Az emlékművön a honfoglalás kora formakincsének motívumai és a régészeti emlékei jelennek meg. A központi alak a
Február 26-án a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága szervezésében győztes Árpád fejedelem, akit a nagy„A Bosnyák piramishegyek és magyar vonatkozásaik“ című előadást szentmiklósi kincs 2. korsójának egyik
láthatták az érdeklődők a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban, alakjáról lett mintázva. Alatta a tiszaahol vitéz Szakács Gábor és vitéz Friedrich Klára, a piramishegyek ro- berzdédi tarsolylemez látható, ami a
vásjeleinek beazonosítására felkért székely-magyar rovásírás szak- honfoglaláskori tarsolylemezek közül is
értők tartottak előadást. Az összejövetel jótékony célt szolgált: A 907- kiemelkedik, s aminek a közepén kees „Pozsonyi Csata” évfordulójának méltó megemlékezésére a Tör- reszt látható, a fejedelem alakja fölött a
ténelmi Vitézi Rend Közép Magyarországi Törzsszéke és a Szent rakamazi turul, efölött pedig az egyik
György Lovagrend Békéscsabai Priorátusa Gödöllőn kíván felállí- sírleletből származó kereszt kapott hetani egy honfoglaláskori emlékekkel díszített, impozáns, 4 méter ma- lyet. A négy méter magas, és alul egy
gas, alul 1 méter átmérőjű emlékoszlopot. Az emlékművet a Nemzeti méter átmérőjű oszlop három hónapja
Együvé Tartozás Parkjában a Szabadság Napján állítják fel. Ezzel kap- készül, és a tervek szerint a Nemzeti
csolatban kérdeztük Bucsy Lászlót, a Magyar Nemzeti Lobogó Társa- Együvé Tartozás Parkjában kerül felállításra, kapcsolódva a magyar polgársága elnökét.
mesterek világtalálkozójához.
Ehhez már csak a képviselő– Miért pont a pozsonyi csatának kítestület végleges döntése hiányvánnak emlékművet állítani?
zik, ami várhatóan márciusban
– A történelemkönyvek nem említik
megszületik. Az emlékművet a
meg ezt a nagy jelentőséggel bíró 907Történelmi Vitézi Rend Középben lezajlott csatát. A honfoglaló maMagyarországi Keleti Törzsszégyarok jelenlétét nem fogadta lelkeseke és a Szent György Lovagrend
déssel a nyugati világ, olyannyira, hogy
Békéscsabai Priortusa készítteti
a kelet-frank gyermek Lajos dekrétumot
el és ajánlotta fel Gödöllőnek.
adott ki, amelyben kinyilvánította, hogy
Szakács Gábor előadása – A múlt heti előadással az ema magyarokat ki kell irtani. Ezért közösen indítottak támadást a magyarok el- niumán is csak civil megemlékezések lékmű felállítását kívánta támogatni
a történelmi vitézi rend. Elérte az est
len. Az egyesített nyugati haderő száz- voltak, állami nem.
a célját?
ezres sereget számlált. amivel egy negy- – Milyen lesz az emlékmű?
venezres magyar sereg állt fel. A jelen- – Egy különlegesen szép, 400 éves fából – Egész pontosan az emlékmű fölé szetős túlerő ellenére négy nap alatt győzel- készül, amit a Dráva menti erdőkben retnénk egy védtetőt létesíteni, annak érmet arattak a támadókkal szemben. En- megcsapott a villám. Így vált lehetővé, dekében, hogy az ne jusson néhány éven
nek a csatának nincs ilyen monumen- hogy a törzsét a történelmi vitézi rend belül a világfa sorsára. Az est jelentősen
tális, mívesen kivitelezett emlékműve, megvásárolja. A faragásra lovag vitéz hozzájárult ennek a megvalósításához,
mint amit itt szeretnénk felállítani. Erről Füredi Gábort, a Szent György lovag- de a továbbiakban is örömmel fogadjuk
a győzelemről 2007-ben, a csata mille- rend békéscsabai priorátusának priorját az adományokat.
bj

Az elfeledett győzelem...

Az előadások időpontja:
2010. március 7., vasárnap: 16, 18 és 20 óra
2010. március 8., hétfő: 16, 18 és 20 óra

Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda bálterme
A beszélgetést vezeti: Radnóti László sportriporter
Védnök: dr. Gémesi György polgármester
A belépés díjtalan!

Endrei Judit a városi könyvtárban

Kor-határtalanul
„Kor-határtalanul” címmel klubtalálkozó lesz Endrei Judittal
március 11-én, csütörtökön, 17
órától a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ rendezvénytermében a Művészetek Háza Gödöllő, a Diverzitás Közhasznú Alapítvány és a könyvtár
szervezésében. Erről kérdeztük
Endrei Juditot.
– Az elmúlt 2 év óta sikeresen működik új ötlete, a Kor-határtalanul
program. Hogyan indult?
– Személyes találkozásaim, tapasztalataim arra hívták fel a figyelmem, nem
igazán tud a világ mit kezdeni az ötven
körüli korosztállyal. Lemondott róla,
mint munkavállalóról, mint egyénről –
ezzel együtt az élete során megszerzett
tudásáról és tapasztalatairól is. De azt is
látom, hogy sokan képtelenek elfogadni a változást, rögtön kétségbe esnek a
nehézségektől.
– Fel lehet készülni erre az életszakaszra?
– Fel lehet, és fel is kell készülni az új
kihívásokra, érdemes pozitívan megélni az elkerülhetetlen változásokat. Túl
az élet delén is felszabadíthatjuk a bel-

ső, kreatív erőinket, kiteljesíthetjük személyiségünket. Meg kell találnunk az
életkorunknak való külső-belső harmóniát. Fontos, hogy ne veszítsük el az önbecsülésünket, kutassuk fel és aknázzuk ki a lehetőségeinket. Mi ehhez kínálunk programot: lelki támogatást,
sokrétű információt és szolgáltatásokat.
– Melyek a program főbb célkitűzései?
– A kerekasztal-beszélgetések során
több témát járunk körül, ilyen például
az egészséges életmód szerepe, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a mozgás
fontossága, a lelki karbantartás, életvezetési stratégiák, a lehetőségek tárházának bemutatásával mintát szeretnénk
adni az érdeklődőknek.
– Hol jártak eddig, és kik a hallgatóik?
– Az ország közel 30 településén fordultunk meg Pakstól Szombathelyig,
Miskolctól Pécsig, Egertől Balatonfüredig. Óriási öröm, amikor 100-120
ember, persze főleg nők ülnek körülöttünk, és a szakértők gondolatai után kiki elmondja saját tapasztalatait, vagy
köszöni meg azokat a tanácsokat, amik
erőt adnak ahhoz, hogy bátrabban és
örömtelibben éljék ezt az időszakot. SzG
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vándorló szív
Tolvaly Ferenc útnak indul.
Mondhatnánk azt is: immár negyedszer. Hiszen három vándorútjáról, zarándoklatáról beszámoló könyve jelent meg korábban, a következők: El Camino – Az út, Tibetben a lélek,
Boszporusz felett az ég. S
most itt a negyedik „útikönyve”, mely a 40 nap lélekúton
címet viseli.
Ebben azonban egészen másféle zarándoklatról ír, mint az első három
kötetben. Most az utat belül magában, a lélekben teszi meg. Mint megtudhatjuk, ő évtizedek óta szigorúan
betartja a húsvét előtti negyvennapos
böjtöt. Mi megy végbe benne, honnét
indul és hová jut el e hosszú koplalás
alatt?
Naplót olvashatunk egy szenvedéssel és örömökkel teli útról. Melynek jutalma az, hogy egy pillanatra
majd megérintheti az örökkévalóságot.
Az első teendője a böjtölést megkezdve, hogy elszakadjon az emlékeitől, és még sok mindentől, ami a
böjtön kívüli életet jelenti. Fizikailag
ott van a családja körében, mely értő
szeretettel segíti, hogy sikerrel járjon,
hogy elérkezzen a böjtből fakadó „jó
hírig”.

S napról napra követhetjük. Mintha könynyebbé válna a teste,
érzi először. Majd
alábbhagy a lendület.
Elégedetlenség önti el. Két én küzd
benne, az igaz és a bűnös énje. Tudja,
hogy párbeszédet kell létrehoznia
köztük, majd ezt a párbeszédet hármas beszélgetéssé bővítenie. Jézussal. Szent Pálra gondol, arra, hogy ő
hisz benne: a Jézusra szegezett tekintet elvezet igazi lényünkhöz és kiteljesedett emberi mivoltunkhoz.
Közben változnak a helyszínek.
Budán vagyunk, majd Pécsett. Spanyolországban, aztán a dél-franciaországi Lourdes-ban. A kegyhelyen
elidőzik a böjtölő. Mit üzen neki
Lourdes, ahol 1858 február-márciusában a tizenkét éves Bernadette
Soubirous-nak megjelent a Szűz Mária?
Ki volt ez a lány? Minden tekintetben szerencsétlen: szegény, beteg, kirekesztett, írástudatlan. Mindaz, ami
ő, Tolvaly Ferenc nem. Hogyan fogadhatná be ennek az egyszerű lánynak a gondolatait? Hogyan érezhetné
át ő is a csodát? Hogyan érthetné meg
a szeretet üzenetét? Bernadette-nek
már az is nagy élmény volt, hogy a jelenés magázta. Hozzá még soha senki
nem szólt magázva. Egy feljegyzés

Határon innen és határon túl

Vándorkiállítás a szülőhazáról
Gémesi György polgármester
nyitotta meg február 26-án Gödöllőn, a Damjanich Iskolában a
Nemzeti Együvé Tartozás Napja
alkalmából tavaly meghirdetett
“Nekem szülőhazám e föld” című fotópályázat díjazott képeiből rendezett kiállítást.
A fotókat május 1-jéig lehet megtekinteni az intézmény aulájában. A megnyitón
megjelenteket – köztük az iskolában továbbképzésen részt vett turai pedagógusokat – Szűcs Józsefné iskolaigazgató
köszöntötte. Az eseményen Lukács Lilla – aki egyben a verseny második

helyezettje is – mondott verset, a Cibri
énekegyüttes énekelt.
– 2004. december 5-e a kettős állampolgárságról rendezett eredménytelen
népszavazásként
íródott történelmünkbe. Gödöllőn már egy évvel a szavazás
után megrendeztük a Nemzeti
Együvé Tartozás Napját, azzal
az igénnyel, hogy elősegítsük
az újraépítkezést a szívekben és
a lelkekben az itthon és a határainkon kívül élő magyarok között – mondta Gémesi György.
– Erre azért is nagy szükség
van, mert negyven éven át jószerivel
csak azok tudtak a külhoni magyarokról, akik kapcsolatot ápoltak velük. A Nemzeti Együvé
Tartozás Alapítvány arra vállalkozik, hogy támogassa a következő generációk kapcsolatrendszerének gazdagítását a Kárpátmedencében. A decemberi találkozások mellett ezt a célt
szolgálja a 2009-ben először
meghirdetett, közel háromezer

Óriási érdeklődés – dupla koncert

Talamba – cross over
A vártnál jóval nagyobb érdeklődés mellett mutatja be új produkcióját a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő március 12-én a királyi kastélyban. Mivel a jegyek rekordidő
alatt elfogytak, egy második, délutáni koncertet is tartanak. Itt
hallhatja a közönség először azt
a programot, amit a március végén Szentpéterváron megrendezésre kerülő cross over világversenyre állítottak össze.
– Nagy öröm számunkra, hogy ekkora
az érdeklődés – mondta lapunknak
Zombor Levente, a zenekar vezetője, –
ugyanis a koncert bevételét a Chopin
Zeneiskola ütő-tanszakának ajánlottuk
fel.
– Ezen az estén kizárólag a verseny
anyagát hallhatja majd a közönség?
– Az előadás gerincét természetesen a

Szentpétervárra összeállított műsor képezi, aminek a kötelező részében Csajkovszkij Diótörő című művéből szólaltatunk meg részleteket, a szabadon választott részben pedig többek között
Bach és Bizet művei, és természetesen
saját szerzeményeink is szerepelnek.
Ezt egészítettük ki néhány érdekes zenedarabbal. Erre az alkalomra kicsit kibővül a zenekar is: Furák Péter zongorán, Petrák Péter pedig nagybőgőn

szerint így: „Elfogadom magát úgy,
ahogy van. Nem a tudásról van szó, hanem a szívről. A szívéhez szeretnék
szólni. Nyissa ki a szívét nekem. Engedje, hogy megérintse a mosolyom.”
Mindenesetre, az író is elérte itt,
hogy betöltse a csend. Hogy ne kínozza a böjtölés következtébeni éhség. Felszabadult, nyugodt, nincsenek vágyai, nincsenek tervei. Mondatfoszlányok merülnek fel benne:
„Mondj le mindenről, és kövess engem…”, „Légy a vendégem…”
A gondolatok hatalmas erejéről
esik szó a könyv végén. Arról, hogy
ha változtatunk a gondolkodásunkon,
megváltozik az életünk. Elindulni a
böjttel előkészített úton nem hiábavaló. Benne rejlik bensőnk újra felfedezésének és az újrakezdésnek a lehetősége.
(Tolvaly Ferenc: 40 nap lélekúton) nád
képpel hitelesített fotópályázat is. A
szakértő zsűri által kiválasztott képek
a kezdeményezők szándéka szerint
vándorkiállítás anyagát alkotják. Bár
az alkotók az értékelésig ismeretlenek
maradtak, a Kárpát-medence minden
nagy tájegységéből kikerültek díjazott alkotások. Ezek értékét csak fo-

kozza, hogy fiatal fotósok látják úgy a
világot, ahogyan az a kiállításon tükröződik. Bár határok választanak el
bennünket, gyökereink, kultúránk közös, s ezek erősítésében, átadásában a
jövő korosztályoknak a Nemzeti
Együvé Tartozás Napja is segíteni tud
a maga eszközeivel.
Befejezésül Gémesi György megköszönte az iskolának, hogy lehetőséget nyújtott a kiállítás bemutatására.
Kép és szöveg: it
működik közre a produkcióban, ők a
versenyre is velünk utaznak. Azt hiszem, egy igazán különleges, a megszokottól egy kicsit talán eltérő hangulatú koncertet hallhat majd a közönség.
– Szentpéterváron hány együttessel mérik majd össze tudásukat?
– Huszonhárom országból hetvenhárom együttes mutatkozik
be, s rendkívül megtisztelő számunkra, hogy mi képviselhetjük
Magyarországot. Azt hiszem, a
műfajban kevésbé otthonosan
mozgóknak is sokat elmond,
hogy a zsűritagok között olyan
kiemelkedő személyiségek foglalnak
helyet, mint Vladimir Ashkenazy és
Peter Gabriel.
– Úgy tudjuk, az új programjuk
iránt nagy az érdeklődés.
– Folyamatosan érkeznek a felkérések, már több lekötött koncertünk van
többek Gödön, Vácon, és az ország különböző pontjain, ahol szintén az adott
városban folyó zenei oktatást támogatjuk fellépésünkkel.
-bj-

Tisztelgés Remsey Jenő előtt

Gödöllői Tavaszi Napok
A Budapesti Tavaszi Fesztivál
programjaihoz kapcsolódóan a
Gödöllői Tavaszi Napok keretében nyílik meg a Remsey emlékév. Három helyszínt összekapcsoló
kiállítás-sorozattal
tiszteleg a város az egykori gödöllői művésztelep alkotói közé tartozó Remsey Jenő
György előtt születésének 125.
évfordulója alkalmából.
Március 20-án három helyen egyszerre nyílik kiállítás Remsey Jenő
György munkáiból. A központi helyszín a múzeum lesz, ahol festményei
segítségével ismerhetik meg életútját,
majd a városi könyvtárban folytatódik a megnyitó sorozat, ahol párizsi
képeit és irodalmi munkásságát mutatják be. Harmadikként bekapcsolódik a rendezvénysorozatba a Kiskastély Étterem, ahol szintén ezen a napon nyílik meg az a kiállítás, ahol a
magántulajdonban lévő alkotásokból
láthatnak válogatást az érdeklődők.
A bemutatásra kerülő művek mellett igazi különlegességeket kínál a
városi múzeum által ez alkalomból
megjelenő katalógusa is, ami már a
megnyitón kapható lesz. Mint azt
Gaálné dr. Merva Mária igazgatótól
megtudtuk, ebben több olyan nagyszabású Remsey művet is megismer-

hetnek az érdeklődők, amik már megsemmisültek, vagy eltűntek. Így például a Lónyai utcai református főgimnázium dísztermének freskójáról
(melyen a magyar reformáció nagyjait festette meg), valamint a „Lenyűgözött Hungária” – ami a parlament pincéjéből tűnt el – és a Déli harangszó című alkotásokról sikerült
képet szerezni. Ezek mind olyan alkotások, amik Remsey Jenő számára
rendkívül fontosak voltak, de méretük miatt kiállításon nem szerepelhettek.
A városi könyvtárban a rendezvényterem és a folyóirat-olvasó szolgál majd a kiállítás helyszínéül. A
rendezvényteremben a párizsi korszak képeit láthatják majd az érdeklődők, a folyóirat-olvasóban pedig a
művészről készült fotókat tekinthetik
meg – tájékoztatta lapunkat Fülöp
Attiláné, az intézmény igazgatója.
Szintén itt kapnak majd helyet a
Remsey Jenő irodalmi munkásságát
bemutató kiadványok. Ezeket tematikusan állították össze, külön tárolóban lesznek láthatók a versek, külön a
színművek és az újságok.
A programsorozatot a városi múzeum előadássorozattal is kiegészíti, amelyek segítségével jobban megismerhetjük Remsey Jenő György rendkívül
-bjsokszínű életművét.

Messiaen és Händel a Szentháromság templomban

Tavaszi koncert
A Budapesti Tavaszi FesztiválGödöllői Tavaszi napok programjába bekapcsolódik a Gödöllői Szimfonikus Zenekar is.
Ezúttal a Szentháromság templomban adnak koncertet, ahová
minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
A közönség ezúttal Olivier Messiaen
francia zeneszerző, és Georg Friedrich
Händel műveiből hallhat válogatást a kiváló akusztikával rendelkező helyszínen. Az est folyamán Messiaen műveiből a VI. Les anges (Az angyalok), a
VIII. Les mages (A mágusok), és a VII.
Jesus accepte la souffrance (Jézus vállalja a szenvedést) című művek szólalnak meg, míg Händel remekeiből az Adúr orgonaverseny (No.14) – HWV

296a, a d-moll orgonaverseny (No.15) HWV 304, és a F-dúr orgonaverseny
“Kakukk és a fülemüle” (No.13) –
HWV 295 csendül majd fel a Liszt Ferenc díjas Király Csaba zongora- és orgonaművész közreműködésével. A koncertmester Juniki Spartakus hegedűművész lesz. A Gödöllőn élő hegedűművész a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar és a Weiner-Szász kamarazenekar koncertmestere, aki 2001
óta gyakran vállalta el a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertmesteri feladatait is. Évekig rendszeresen vendégszerepelt Ausztriában, a Salzburger
Kammerphilharmonie zenekarban.
Szólistaként Mozart, Beethoven,
Brahms és Paganini hegedűversenyeivel lépett fel itthon és külföldön.
-jb
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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.
Részvételi díj: 2000 Ft.
További részletes információ:
www.kiralyikastely.hu,
www.damalovasegyesulet.hu
kastely@kiralyikastely.hu,
fecsegolovas@invitel.hu.
Telefon: 28-420-588, 28- 410-124

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. A rendkívül sokoldalú Nagy Sándor az irodalom terén is maradandót alkotott. Most erről az oldaláról mutatjuk be.

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

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

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

Újabb védett gödöllői sírok

A Nemzeti Sírkert részei
(folytatás az 1. oldalról)

Az elnök asszony bízik abban,
hogy a védett sírok gondozásában továbbra is számíthatnak a civilszervezetek segítségére. Mint mondta, adhoc jelleggel a legtöbb sírt rendbe teszik, de vannak olyan szervezetek,
akik folyamatosan gondoznak egyegy emlékhelyet. Így pl. a Teleki
Egyesület Teleki Pál sírját, a Damjanich iskola Ivánka Imre nyughelyét, a
városi múzeum pedig Nagy Sándor és
feleségének hantját igyekszik rendben tartani. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a városi és az országos
bizottság csak abban az esetben vállalja át a sírról való gondoskodást, ha
az elhunytnak már nincs olyan élő
hozzátartozója, aki ezt el tudná végezni.

Hosszas folyamat eredményeként
kerültek a figyelem középpontjába a
gödöllői neves személyiségek sírjai. A
munka még 2005-ben kezdődött, s két
év kellett hozzá, hogy megszülessen az
a rendelet, ami alapján azon személyeknek a sírja kaphatott helyi védettséget, akik országosan is ismert és elismertek voltak, továbbá munkásságuk a
jövő generáció számára példaértékű
volt. A rendelet megszületése után kilenc sír kapott helyi védettséget – ezek
közül hét szerepel a mostani listán is –,
illetve közéjük tartozik még Teghze
Lajos és Bor Ambrus nyughelye.
Mint megtudtuk, helyi védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet, és arról, ha megfelel a rendeletben foglaltaknak, a városi Kegyeleti ad-hoc bizottság hoz döntést.
(k.j.)

Nagy Sándor és Kriesch Laura sírjáért

Értékvédő tervek
Az elmúlt évi két nagy akció, az
Ivánka-kripta és a zsidó ótemető
felújítása után Nagy Sándor és
felesége, Kriesch Laura sírját
szeretné rendbe hozni a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület. Erről született döntés a civilszervezet legutóbbi ülésén,
amelyen ezt jelölték ki a következő időszak fő feladataként.
Emellett azonban több, a gödöllőieket megmozgató program is
szerepel az idei tervek között.
– Az egyesület eddigi legnagyobb akcióját, az Ivánka-kripta megmentését tavaly siker koronázta. Úgy tudjuk, most Nagy Sándor számára szeretnének méltó síremléket állítani.
– Ez az elképzelés nem újkeletű,
már korábban megtettük az első lépéseket annak érdekében, hogy az egykori művésztelep alapítójának és feleségének síremlékét megfelelő állapotba
hozzuk – mondta lapunknak Szűcs Józsefné, az egyesület elnöke. – Így, most
különösen nagy öröm számunkra,
hogy az Ivánka-kripta mellett a Nagy
Sándor-sír is az országosan védett síremlékek közé került. Ez talán jobban
ráirányítja a figyelmet a magyar szecesszió e kiemelkedő alakjára, akinek
szerény síremléke majdnem eltűnt, miután családja külföldről nem tudott róla
gondoskodni, s csak a városi múzeum
munkatársai odaadásának volt köszönhető, hogy ma is fellelhetők a sírt jelölő
kopjafák.
– Milyen konkrét tervei vannak az
egyesületnek?
– Szeretnénk hűek maradni Nagy
Sándor és felesége kívánságához, hiszen a kopjafák még az ő elképzelésüknek megfelelően készültek. Ezeket eredetileg Remsey András készítette, az
egyiken Sándor bácsi, a másikon Pici
néni felirattal, s mindkettő tetejét egyegy madár díszítette. Sajnos azonban
az idő ezeket teljesen tönkretette, s má-

ra a hantok is csaknem teljesen eltűntek. Most ismét két kopjafát szeretnénk
felállítani,de kicsit nagyobbakat, észrevehetőbbeket az eredetieknél. Emellett
a sírok környékét is szeretnénk rendbe
hozni, úgy kialakítani, hogy azok jól
megközelíthetőek legyenek.
– Kik vesznek részt a munkában?
– Erről még nincs végleges döntés,
de az kegyeleti bizottsággal egyetértésben az Értékvédő Egyesület fogja majd
össze a munkát, mi keresünk tervezőt
is és kivitelezőt is. Szeretnénk ha a
kopjafákat ismét Remsey András készítené. Most azonban elsődleges feladat, hogy ennek a forrásait megteremtsük, s ebben számítunk a gödöllőiek támogatására is.
– Úgy tudjuk, korábban Varga
Zoltán Zsolt már készített néhány
síremlék tervet. Ezeknek mi lesz a
sorsa?
– Varga Zoltán Zsolt három tervet
készített kérésünkre, ezekben olyan
motívumokat is felhasznált, amiket
még Nagy Sándor tervezett. Ezek közül szeretnénk majd valamelyiket a későbbiek folyamán megvalósítani.
– Úgy tudjuk, az idén több közösségi programot is tervez az egyesület.
– Márciusban elindítunk egy fotó és
rajzpályázatot az iskolák számára
„Életképek az iskolánkból” címmel,
május 8-ra, pedig egy nagyszabású
programmal készülünk a madarak és
fák napja alkalmából, amibe szeretnénk a családokat és az iskolákat is bevonni. Ezt követően június elején szeretnénk egy olyan családi napot szervezni, aminek során egy játékos vetélkedő keretében ismertetnénk meg az
érdeklődőket Gödöllő nevezetességeivel. Úgy érezzük, hogy egyre több az
olyan beköltöző család, amelynek tagjai csak felületesen ismerik a várost, s
keveset tudnak az itt található értékekről. Egy ilyen vetélkedő sokat segíthet
abban, hogy jobban gödöllőivé tudja(ny.f.)
nak válni.

A GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Támogatókat keres a gödöllői Dózsa György úti temetőben
nyugvó Nagy Sándor és felesége, Kriesch Laura sírjának rendbetételéhez és síremlék-állításához.
Az egyesület szeretné helyreállítani a Gödöllői Művésztelep
alapítójának és feleségének sírját jelölő két kopjafát, és rendezni a hantok környezetét.
A segítségnyújtás az egyesület számlájára közvetlenül átutalással lehetséges: Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület 2100 Gödöllő, Batthyány út. 32.
Számlaszám: 65600168-11058186
Kérjük az adományozókat, hogy a csekken tüntessék fel: A Nagy Sándor síremlék
javára!
Emellett adományokat személyesen is fogadunk a városi múzeumban, a könyvtárban és a Gödöllői Szolgálat ügyfélszolgálatán, a Kossuth Lajos u. 1. szám alatt.
Az egyesület vezetősége
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Tovább újul a Fővárosi Állat- és Növénykert

Költöznek a pelikánok
Napokon belül elbontják a
Bölényházat és a Zsiráfházat a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Helyükre a
második világháború során
megsemmisült eredeti épületek kerülnek, persze modern állattartó terekkel. A
több mint 400 millió forintos
beruházás még az év első
felében elkészülhet.
A két eredeti házat 1912-ben építették, miután az állatkert üzemeltetését átvette a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. Mindkét épületet Kós Károly és Zrumeczky Dezső tervezte: míg a régi Bivalyház
az erdélyi építészet jegyeit viselte,
addig a Zsiráfház a Szomáliára
jellemző stílusjegyeket vonultatott fel.
A két ház a II. világháború
bombázásai során elpusztult, a
hatvanas években pedig nem építették
őket újjá, hanem Kéri Gyula és Bodnár Ferenc tervei alapján két új, a kor
akkori szellemének megfelelő házat
húztak fel. Bár ezek akkor korrekt
építészeti megoldásnak számítottak,
mára elavulttá váltak, és idegen testként ékelődtek be a park műemléki
környezetébe.

A fővárosi állatkert vezetése ezért
úgy döntött, hogy a régi külsővel, de
megújult belső terekkel, felépítik az
eredeti Zsiráfházat és Bölényházat.
1875 négyzetméternyi kifutóterület
tartozik majd összesen a két épülethez, ahol patások, sivatagi rókák és
flamingók kapnak majd helyet.
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Élő–Világ

Az átépítésre többek között azért
van lehetőség, mert funkciójukat már
kiváltották, például a zsiráfok már
2008-ban az új Szavannakomplexumba költöztek.
A beruházás része még egy olyan
fűtési rendszer kiépítése, amely a
szükséges hőt a Széchenyi-fürdő vizéből nyeri. Ez a speciális hőközpont
a
Zsiráfházban
lesz. Az állatkertben más fejlesztések is elkezdődnek.
Nagyrészt európai uniós forrásokból finanszírozzák
azt a programot,
amelynek keretében az állatkerti
Nagy-tó és a Sziklakert is újjászületik még az idei esztendőben. A rekonstrukciós munkálatok a napokban
megkezdődnek.
A rekonstrukció keretében az állatkert két olyan zónája születik újjá,
amely történeti, illetve gyűjteményes
kertként is komoly értéket képvisel,
ráadásul természetes élőhelyként is
szolgál, hiszen például a Nagy-tó térségét számos védett, vadon élő madár önként választja fészkelőhelynek.

A rekonstrukció egyúttal lehetőséget
teremt arra is, hogy a mára nagyrészt
beépített Budapest tájának természetes állapota is felidézhető, bemutatható legyen. A rekonstrukció keretében a Nagy-tó víztömegét – elsősorban a meder mélyítésével – megnövelik, de átalakítják a vízáramlási rendszert, a vízgépészetet és a szűrőrendszert.
Mi több, újra működőképessé teszik a szikla oldaláról
alázúduló egykori vízesést
is. Ez javuló vízminőséggel,
a víz oxigéntartalmának
megnövekedésével és kevesebb üledékkel jár, ami a korábbiaknál sokkal kedvezőbb életfeltételeket jelent a
tóban élő állatok és növények számára. Ráadásul
csökken a vízfelhasználás és
az üzemeltetés energetikai
hatékonysága is javul. A kialakítandó tóparti növényzónák hazai állóvizek partjait kísérő természetes növénytársulások (hínártársulások, nádas, mocsárrét, bokorfüzes,
láperdők, puha- és keményfa ligeterdők) jellemző fajaiból tevődnek majd
össze. Ez nemcsak a bemutatás szempontjából fontos, hanem azért is, mert
ezek a társulások számos vadon élő,
az állatkertet önként otthonául választó faj számára nyújtanak élő-, illetve fészkelő helyet.
A Nagy-tó szomszédságában található Sziklakert rekonstrukciója során
az eredeti sziklakerti jelleg helyreállítása és erősítése a cél olyan korszerű, átgondolt formában, amely lehetőséget biztosít a Budai-hegység jellegzetes növénytársulásaiban élő számos
faj és életközösség bemutatására is. A
Sziklakert részei egy-egy tipikus élőhelyet idéznek majd fel, a meszes
sziklakibúvástól a szurdokerdőig.
A rekonstrukció kiviteli munkálatainak előkészítéseként a Nagy-tó térségének egyes állatai átmenetileg az
Állatkert más pontjain lesznek láthatóak. A pelikánok például a Szavannakifutó területének egy részén vendégeskednek ideiglenesen. A munkálatokat úgy ütemezik, hogy a nagyobb „kényelmetlenséget” jelentő
műveletekre, például a kb. 1300 m3nyi iszap és leromlott mederfenék
kitermelésére még az év első szakaszában, a nyári szezon kezdete előtt
kerüljön sor.
(u.r.)

Itt az első!

Égessen zöldséggel!
Közeledik a jó idő és hamarosan
végre megválhatunk téli ruháinktól is. Azonban most jön a neheze, hiszen a télen felrakódott
plusz kilóktól mindenki a lehető
leggyorsabban szeretne megszabadulni. De hogyan? A zöldségek a fogyókúra elengedhetetlen részei. Tele vannak értékes anyagokkal, védik az egészséget, felgyorsítják az anyagcserét, és karcsúsítanak. Ismerje
meg a legjobbakat!

Brokkoli
Értékes A
és B6 vitamin, kalcium-, kálium-,
vas-, folsav-,
cink-, foszfor- és béta-karotin forrás, így erősíti az
immunrendszert, védi a csontokat, antioxidáns hatóanyagainak köszönhetően pedig a rákmegelőzésben is jelentős
szerepe van. C vitamin tartalmának köszönhetően kiváló immunerősítő; 10
dkg brokkoli a napi C vitamin szükséglet 147 %-át fedezi.

Cékla
Az erőteljes színű zöldségnek rendkívül erős regeneráló hatása van. Rengeteg kalciumot, foszfort, vasat, nátriumot, káliumot, ként, A, B és C vitamint
tartalmaz. Tisztítja a májat és a vért – a
kutatások szerint segíthet az alkohollal
és kábítószerekkel kapcsolatos szenvedélybetegségek leküzdésében is. Csökkenti a rák kialakulásának kockázatát,
illetve nagyon jó hatással van az
emésztésre is.

Fokhagyma
Használható
immunerősítésre, vérnyomáscsökkentésre, a fertőzések elkerülésére, egyes légúti betegségek és a Candida leküzdésére, valamint véralvadásgátló szerként is. A modern orvostudomány igazolta, hogy a fokhagyma serkenti az emésztést, méregteleníti a bélrendszert, segíti az epe- és a májműködést, valamint csökkenti a koleszterinszintet. Egyes kutatások szerint az érelmeszesedés ellen is hatásos.

Spenót
Igazi vitaminbomba: jelentős menynyiségű A, B, E és C vitamin található
benne, valamint a napi K vitamin szükséglet 460 %-át képes fedezni. Szabályozza vérnyomást, csökkenti a fáradtságérzetet és a vérzékenységet, erősíti
az immunrendszert, serkenti a veseműködést. Gazdag vas-, kalcium-, illetve
flavonoidforrás. Csökkenti vércukorszintet, a benne található B vitamin pedig gyorsítja szervezet szénhidrát-, fehérje- és zsíranyagcseréjét.

Megérkezett Charlie, jön a tavasz
Megérkezett hazánkba az első
gólya. Ismét Vörs büszkélkedhet a tavasz első hírnökével.
Charlie néhány nappal párja
előtt érkezik a faluba már 12
éve, most nekilát a fészek kitakarításának.
A vörsi polgármester értesítette a Magyar Távirati Irodát arról, hogy megérkezett Charlie, a várva várt gólya a
településre. A szeretett és hűséges
madár 12. éve hoz színt a falu életébe,
és ad beszédtémát az ittenieknek.
A madár múlt héten kedden délután
foglalta el megszokott helyét, ez most
akár korainak is tekinthető, hiszen
sok éven át napra pontosan február
26-án hozta a tavasz hírét – mesélte a
Kis-Balatonhoz közeli somogyi település polgármestere. Igaz, néhányszor előfordult, amikor csak márciusban jött vissza, amit a helybeliek a
hosszú téllel és madaruk megfontolt
előrelátásával magyaráztak.
Most azonban időjóshoz méltón,
verőfényes napon tért vissza a mintegy félezer lakosú falu madara, és mivel más gólya érkezéséről még nem
hallottak a vörsiek, így nem tartják kizártnak, hogy Charlie ezúttal is el-

Egészségünk érdekében

Uborka

sőként érkezett. Ahogyan a korábbi
években, a polgármester az idén is
nagy várakozással figyelte napokon
át házának ablakából a szemközti villanyoszlopon megépült fészket, remélve, hogy a vörsieknek örömet,
egyben hírnevet szerző gólyájuk ezúttal sem hagyja őket cserben, és egészségesen visszatér.
Charlie szinte védjegye lett a falunak, érkezésének híre mindig futótűzként terjed, és ilyenkor nincs hiány az

őt köszöntő látogatókban. A gólya –
akárcsak korábban – egyedül tért
vissza: párja érkezése előtt ugyanis rá
hárul a fészek takarításának, csinosításának feladata. A gólyapár az őszi
távozásig két-három fiókát szokott
felnevelni.
Azóta több településről jelezték a
gólyák érkeztét, így biztosak lehetünk
benne, hogy a várva várt tavasz már
itt van az ajtóban.
(l.m.)

Külsőleg és belsőleg is jól alkalmazható gyulladásos elváltozások
kezelésére, és jó
hatással van a légzőszervekre is. Kiemelkedő vitamin és ásványi anyag
nincs benne, azonban nagy százalék-

ban vizet, a maradékban pedig rostokat
tartalmaz, így jó hatással van az
emésztésre, megkönnyíti a fogyókúrát.

Káposzta
Jelentős C vitamin forrás. Emellett
A vitamint, B vitamin komplexet, káliumot, kalciumot, vasat, béta-karotint,
valamint a szervezet számára fontos
klórt, jódot és rostokat tartalmaz. Hatásos a gyulladásos megbetegedések kezelésében, megtisztítja az emésztőrendszert, megnöveli a bélben található
jótékony baktériumok számát, gyorsítja az anyagcserét. Vízhajtó hatású,
csökkenti vércukor- és koleszterinszintet is. Erősíti az immunrendszert, ellensúlyozza az alkohol májra gyakorolt
negatív hatásait.

Sárgarépa
Legrégebbi
kultúrnövényeink
egyike, a népi
gyógyászat pedig
évszázadok óta
alkalmazza máj-,
epe-, szem- és
bőrbántalmak kezelésére, valamint az immunrendszer
megerősítésére. Nagyon sok C, A és D
vitamint tartalmaz. Béta-karotinban
leggazdagabb növényünk, jelentős szerepe van a rákos megbetegedések megakadályozásában. Jó hatással van az
emésztésre. Felgyorsítja az anyagcserét, meggátolja a káros anyagok felszívódását, méregtelenít.

Paradicsom
Nem csak jóízű, de talán a legjelentősebb és legegészségesebb zöldségfélénk.
Antioxidáns-tartalmáról;
likopin és rákmegelőző hatásáról a
legismertebb, emellett nagyon jó immunerősítő. Gazdag A, C és E vitaminban. Jó hatással van a májra, tisztítja a
vért, méregteleníti a szervezetet,
valamint nem utolsósorban az
emésztést is segíti, részt vesz az
anyagcsere-folyamatban, amit oxálsav-tartalmának köszönhetően jelentősen fel is gyorsít.

Zeller
Mind
a
gumó, mind
a
növény
szára nagyon
finom. Rendkívül egészséges, nagy mennyiségben tartalmaz
A, B és C vitamint, foszfort, káliumot,
vasat, magnéziumot, kalciumot, illetve
szerves nátriumot. Étvágycsökkentő, a
benne található rostoknak köszönhető
emésztésserkentő hatású. Segít helyreállítani a vér sav-lúg egyensúlyát, és jól
alkalmazható allergia és vérmérgezés
ellen is. Fokozza a veseműködést, vízhajtó hatású.

Paprika
Rengeteg fontos vitamint és ásványi
anyagot tartalmaz, többek között A, B1
és B2 vitamint, valamint nagyon értékes C vitamin forrás. Karotin- és likopintartalmának köszönhetően jelentős
antioxidáns, így csökkenthető vele a
daganatos betegségek kialakulásának
kockázata is. Kiváló vérkeringés-fokozó, fájdalomcsillapító, emésztésserkentő és anyagcsere-gyorsító.
(k.s.)

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Március 6-7.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 06-20-9455495
Gödöllő, Úrréti u. 14.
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Közérdek

Pályázati hirdetmény

POLGÁRMESTERI
FOGADÓNAP

Pályázati felhívás

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság
tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában Gödöllő
város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy a városban
tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek részére pályázatot hirdet
– a Deák Ferenc tér 1. I/2. szám alatti 59 m2-es összkomfortos, 1 + 2 fél
szobás,
– a Deák Ferenc tér 2. I/4. szám alatti 48 m2-es összkomfortos, 1 + fél szobás
és
– a Palotakert 10. VIII/1. szám alatti 44 m2-es összkomfortos, 1 szobás lakás
költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez mellékelni kell az abban előírt dokumentumokat. A formanyomtatványok és a
lakások bérbevételével kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján vehetők át.
A pályázatok benyújtásának feltétele:
A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Gödöllő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Gödöllő, Szabadság tér 7.), Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda, III. emelet 303. számú helyiségében hétfői (8:00-18:00) vagy szerdai (8:00-16:30) napokon
2010. március 19-én, 11 óráig
A pályázatokat a képviselő-testület gazdasági bizottsága bírálja el, a lakások
bérlőit a Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület választja ki.

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)

Tájékoztatjuk a tisztelt
gödöllői lakosságot,
hogy
Gémesi György
polgármester

FOGADÓNAPJÁT
MÁRCIUS 3. HELYETT
MÁRCIUS 17-ÉN TARTJA.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala tisztelettel meghívja az érdeklődőket a Gödöllő, Szabadság tér NYUGATI
OLDAL területére készülő szabályozási terv lakossági EGYEZTETŐ FÓRUMÁRA.
A megbeszélésen a Szabadság tér: Dózsa Gy. út - HÉV megálló - teniszpályák és az OTP melletti útszakasz által
határolt terület problémáit, jövőbeli fejlesztési lehetőségeit és feladatait
kívánjuk Önöknek bemutatni.

IDŐPONT:
2010. március 4.,
csütörtök, 17.30 óra
HELYSZÍN:
a Városháza földszinti nagyterme
A tervdokumentáció a Városházán a Lakosságszolgálati Irodán 2010. február
15-től március 15-ig kifüggesztésre került, mely idő alatt észrevételeiket írásban is megtehetik.

ÁNTSZ felhívás
Kedves Szülők!
A Kelet-Pest megyei betegjogi képviselő tájékoztatása szerint
sok szülő a területi ügyeleti ellátás lépcsőt kihagyva közvetlenül a Kistarcsai Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Gyermekosztályán jelentkezik gyermekével ellátásra annak ellenére, hogy
az ilyen feladat ellátására a Gyermekosztály nincs kijelölve.
Ezért tisztelettel szeretném kérni a kedves szülőket, hogy beteg gyermekeik
ellátására elsőként a településen működő háziorvosi ügyeletekhez szíveskedjenek fordulni, akik ügyeleti időben kötelesek a beteg gyermekeket ellátni, vagy szükség esetén fekvőbeteg ellátást biztosító intézménybe utalni a
mindenkor érvényben lévő beutalási rendnek megfelelően.
Kérem megértésüket és együttműködésüket a zavartalan ellátás biztosítása
érdekében.
dr. Vörös József
kistérségi tisztifőorvos

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!

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, délután17-19 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 időpontokban is a rendelők-

ben, 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.

1 százalék

ÜGYELETEK

A Gödöllői Művésztelep Alapítványt a Gödöllői Városi Múzeum
hozta létre 1991-ben a XX. század
eleji szecessziós művésztelep tárgyi- és dokumentumanyagának
gyűjtésére és gondozására, a művészteleppel kapcsolatos tudományos és közművelődési tevékenység támogatására.
Kérjük, adójának 1 százalékával
támogassa az alapítvány munkáját.
Gödöllői Művésztelep
Alapítvány adószáma:
19179148-2-13

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 1-7-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi Sándor u. 1.
Tel.: 416-551.
Március 8-14-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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.

2010. március 3.

Gödöllői Szolgálat 11

Mozaik

Megelégedett vendégeink
kérésére meghosszabbítjuk

Márciusban
HALNAPOK
az étteremben!

EXTRA AJÁNLATUNKAT!
Az éttermünk március hónap- Halkülönlegességeinkkel
ban is minden hétvégén
várjuk kedves vendégeinket!
50 % kedvezményt
- Lillafüredi pisztráng
ad az ételek árából!
- Tiszai harcsa
(Fizetés csak készpénzzel,
- Tengeri halak: vajhal, lazac
vagy hitelkártyával!)
- Kagylók, rákok
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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Atlétika – Ismét megmutatta magát a GEAC

Deák Nagy – Parádés 400-as
Az elmúlt hétvégén fedett pályás felnőtt országos bajnokságot rendeztek Budapesten. Városunk atlétái több számban is
érdekeltek voltak mind a fiúk,
mind a lányok mezőnyében. A
nap egyik legrangosabb eredményét az első éves junior
Deák Nagy Marcell érte el, aki
400 méteren ismét – most 11
századra - megközelítette a dohai nevezési szintet. A 47,11
mp-es eredménnyel biztos elsőként nyerte a versenyszám
bajnoki címét. Edzője Benkő
Ákos.
Távolugrásban Szörényi István tanítványa, Várszegi Tamás szerzett
bajnoki címet, míg Fajoyomi Dávid távolugrásban, Benkő Ákos tanítványa, Komiszár Kriszta pedig
60 méteren lett bronzérmes. Pék
Andrea is régi fényében tündökölt,
mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy
800 méteren ezüstérmet szerzett.

Deák Nagy Marcell

Eredmények:
Férfiak: 200 m: 8. Hoffmann Péter;
400 m: 1. Deák Nagy Marcell (47,11
mp); magas: 3. Fajoyomi Dávid, 4.
Fajoyomi Viktor; rúd: 1. Várszegi Tamás; távol: 6. Fajoyomi Viktor
Nők: 60 m: 3. Komiszár Kriszta;
200 m: 5. Komiszár Kriszta; 400 m:
6. Pék Andrea; 800 m: 2. Pék Andrea;
4x400 m váltó: 5. GEAC (Rendik

Labdarúgás – Visszalépett a Kerepes

Kezdés: egy hét múlva
Lassan a végéhez ér a téli felkészülési időszak a labdarúgóknál. A Gödöllői Sport Klub
Pest megyei I. osztályban szereplő felnőtt és ifjúsági csapata
egy hét múlva, március 14-én
(Újlengyelre látogatnak a focisták) már bajnoki mérkőzésen kell, hogy megmutassa,
mire is képes valójában.
A bajnokság elvileg március 6-án
kezdődött volna, de a Diósd elleni
bajnokiját elhalasztotta a csapat a pálya alkalmatlansága miatt. Az őszt a
13. helyen záró felnőttek felkészülése
nem volt éppen zökkenőmentes, de
remélhetőleg az elvégzett munka elég
lesz ahhoz, hogy ne essen ki a csapat
a megyei I. osztályból.
Volt mozgolódás a játékoskeretben
bőven, ugyanis öt játékos távozott
(papíron három), míg négyen érkeztek a keretbe. Péter Kornél és Szabó
Dávid Isaszegre, míg Rosenberger

Dániel pedig Ikladra igazolt vissza.
A 19 éves Nagy Roland az edző,
Szabados György szavaival élve, elveszítette a motivációját, így jelenleg
nincs kedve a csapatban focizni, míg
Tóth László a jövőben többnyire a
második csapat mérkőzéseit látogatja
majd. Az érkezők közül Kővári Péter (Velence) mindenképpen erősítést
jelenthet, míg az Erdőkertesről visszatérő Kerecsényi Norbert és
Csernyák Tamás is segíthet a csapaton. Az Újpest ifiből érkező Dusán
Milán hosszú távon lehet majd hasznára a csapatnak. Lovrencsics Balázs
sorsa is eldőlt. A télen az NB II-es
Vác csapatánál próbálkozó fiatal támadót szerződtette a váci csapat, de a
tavaszt kölcsönben még Gödöllőn játsza le majd.
A bajnoksággal kapcsolatos hír, hogy
a Kerepes csapata visszalépett, így
egy kieső hely sorsa már biztos. A
GSK tavaszi bajnoki menetrendje a
www.gbulls.hu oldalon megtalálható.

Zsófia, Komiszár Krisztina, Gyenesei
Leila, Pék Andrea); rúd: 7. Jilly
Krisztina, 10. Dús Jetta
Összetett ob – Fajoyomi Viktor
aranyérmes
Február 20-21. között rendezték
szintén a fővárosban a 2010-es fedett
pályás összetett országos bajnokságot. a GEAC versenyzője, Fajoyomi
Viktor remek teljesítménnyel rukkolt
elő, ami magyar bajnoki címet ért a
juniorok mezőnyében. A hétpróba (60
m, 60m gát, távol, súlylökés, magas,
rúd, 1000 m) összetett versenyt
magabiztosan nyerte a gödöllői atléta,
aki összesen 5070 pontot gyűjtött,
míg a mögötte második helyen végző
KSI versenyző, Sáfár Bence 4181
ponttal lett második. Edzője Fülöp
Péter.
Serdülő ob – minden éremből
jutott
Február 14-én rendezték a budapesti SYMA csarnokban a 2010-es
Pest megyei nyílt fedett pályás serdülő bajnokságot. A Gödöllői EAC
atlétái több számban is remekül teljeMegyei I/B osztály – Itthon
kezd a GEAC
Szintén március 14-én kezdődik az
egyetemi csapat számára is a tavasz.
A folytatást a 14. helyről váró GEAC
hazai környezetben lép majd először
pályára a tavaszi szezonban, amikor
is a listavezető Szolymár lesz Nagy
Béla csapatának ellenfele.
Megyei III. osztály – Folytatódik az egyedi bajnokság
A megyei III. osztály gödöllői
körzetében szereplő, az erősorrendes
bajnokságban az őszt a 4. helyen záró
GSK II. csapata a Kerepes ellen lép
majd pályára idegenben az első tavaszi játéknapon március 20-án. Az
egyedi kiírást tekintve minden páros
forduló után a helyezéstől függően
játszanak tovább a csapatok. az aktuális tabella alapján az első a másodikkal, a 3. a 4. helyezettel és így
tovább játszanak oda vissza a csapatok. Ami biztos, hogy tavasszal 14
fordulót rendeznek majd. Sorsolás a
www.gbulls.hu oldalon olvasható. -tt-

Futsal NB I. – Hazai sikerekkel a felsőház mögött

Sakk - Mattoltak a fiatalok

Tartja a lépést a Gödöllő

Felemás mérleg

A futsal NB I. 15. játéknapján a
sereghajtó DTE Royal FC csapatát
fogadta a Gödöllői Fortuna. A Dunavarsány elleni találkozó papírforma
hazai sikert ígért, de meg kellett izzadni a három bajnoki pontért. Az
első félidőben gyorsan háromgólos
előnyt szereztünk, de a vendégek magukhoz tértek a kezdeti sokkból, sőt a
félidő végére 5–4-re fordítottak. A
folytatásban is ide-oda potyogtak a
gólok, de végül a tudatosabb játékot
produkáló gödöllőiek itthon tudták
tartani a pontokat. Győzelmével a
csapat továbbra is az 5. a tabellán
Futsal NB I., 15. forduló
Gödöllői Fortuna – DTE Royal FC
8–6 (4–5)
Gólok: Smiri Elek (3), Séra Tibor,
Sámson Zoltán, Sándor László, Fehér Krisztián, Tősér Gábor (öngól)
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Futsal Magyar kupa – Búcsú a
nyolc között
Az elmúlt héten játszotta a Gödöllői
Fortuna csapata az idei Magyar kupa
sorozatban a négy közé jutásért a viszszavágó meccsét a Cső-Montage ellen.
Az első találkozón összeszedett négygólos hátrány (6-2-re nyert a Cső) soknak bizonyult, ugyanis hiába nyert a
gödöllői gárda 4-2-re, összesítésben
végül két gól hiányzott a továbbjutáshoz, ezzel a nyolc között búcsú-llzott az idei sorozattól a Gödöllő.
Futsa Magyar kupa 3. forduló
visszavágó
Gödöllői Fortuna – Cső-Montage
4–2 (2–1)
Gólok: Smiri Elek, Sámson Zoltán
(2), Barnácz József

Felemásra sikeredtek a GSBE hétvégi
meccsei. Míg az NB II-es első csapat a
nagy múltú éllovas MTK-Erzsébetvárostól kapott ki nagy arányban, addig a
harmadik formáció három ifjúsági játékossal vesztett játszma nélkül, ugyancsak nagy arányban győzte le a Szob
második csapatát. Az NB II-ben egy
mérkőzéssel kevesebbet játszva a csapat a 12. helyre csúszott vissza, míg a
megyében a GSBE III. győzelme után a
hatodik helyen áll.

NB II., Erkel csoport
MTK-Erzsébetváros- GSBE 9-3
Pest megye I/A osztály, Herczeg
Oszkár csoport
Szob II. – GSBE III. 1-4

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó szakosztálya az idén is
számít az Önök se-gítségére. Támogassa Ön is adója egy százalékával
a sportolni szerető gödöllői gyerekeket! Köszönjük!

Következő mérkőzések:
Március 6. NB II.: Dunaharaszti II. –
GSBE
Március 7. Pest megye I. osztály: GSBE
-vbII. – Szigetbecse

sítettek és összességében ismét a hírnevükhöz méltóan szerepeltek az
utánpótlás mezőnyben. A mérleg: két
arany, öt ezüst, egy bronzérem.
Eredmények:
Fiú-14 évesek: 60 m: 5. Vanó Tamás; 60 m gát: 5. Kriszt Botond; magasugrás: 2. Vanó Tamás; távolugrás:
4. Vanó T., 9. Kriszt B.

15 évesek: 60 m: 2. Újvári Izabella, 6. Koós Blanka; 1000 m: 2. Moldován Horváth Katinka; 60 m gát: 2.
Újvári I., 9. Gyenes Adrienn; magas:
1. Újvári I.; rúd: 1. Koós Blanka;
súlylökés: 4. Gyenes Adrienn, 5. Varga Fanni
Főszerepben a fiatalok – Bécsi versenyen a GEAC-sok

Fajoyomi Viktor

15 évesek: 1000 m: 4. Pápai Márton,
8. Törő Lajos; rúdugrás: 2. Berényi
Iván; súlylökés: 3. Berényi I.
Lány-14 évesek: 60 m: 6. Jászai Vanda;
60 m gát: 7. Jászai V., 10. Dimény Zsuzsanna; magas: 4. Jászai V., 8. Dimény
Zs.; távol: 6. Jászai V., 7. Regényi Boróka; súlylökés: 4. Regényi B.

Február 16-én Bécsben rendeztek
nemzetközi versenyt, a Truck and Field Meeting elnevezésű viadalt, amelyre több ország atlétái adták le nevezésüket, köztük hazánkat a GEAC atlétái
is képviselték. Férfi 60 méteren Urbán
Jakab a 6. lett, 200 méteren Hoffmann
Péter a 28., Urbán a 32. helyen végzett.
Magasugrásban Fajoyomi Viktor 209
cm-es ugrása bronzérmet ért, míg Fajoyomi Christopher a 6. lett (193 cm).
Várszegi Tamás 475 centiméterrel lett
aranyérmes a rúdugrók mezőnyében,
míg Komiszár Kriszta a hölgyek mezőnyében 60 méteren 6. helyen végzett.
200 méterem Hordós Evelin a 6.,
Komiszár pedig a 11. időt érte el. 800
méteren Pék Andrea a 8. lett, Jilly
Krisztina rúdugrásban végzett a 6.
helyen (325 cm).
-tl-

Kispályás foci – Februári kupadömping

BF.Vill, Taxi és Fortuna sikerek
Február 19-én ért véget a Nádas Lajos
kispályás teremlabdarúgó emléktorna,
amelyet 1–1-es rendes játékidőt követően, büntetőrúgásokkal a BF. Vill csapata nyerte az FC Seven ellen a döntőben. A 3. helyen a Detonátor csapata
végzett. A legjobb játékos Rab Zoltán
(Seven), a legjobb kapus Imre Ferenc
(Viktória), míg a gólkirály 27 találattal,
Voina Gábor (Móres) lett.
A 40 év felettiek számára megrendezett Nosztalgia kupán a Taxi csapata
bizonyult a legjobbnak, a második he-

lyen Selyp, míg a harmadik helyen a
Móres csapata végzett.
Február 21-én a műfüvön rendeztek
öregfiúk tornát. A Farsangi kupát a Fortuna csapata nyerte, megelőzve az Isaszeg, valamint a Móres csapatát. A
legjobb kapus Juhász László (Fortuna),
a legjobb játékos Skribek Zoltán (Isaszeg), a gólkirály Králik János (Szada), míg a legidősebb játékos Csató
Sándor (Champion) lett. Csapatképek
és az eredmények a sevo.hu weboldalon
találhatók meg.
-tt-

Sportpolitika – NSSZ együttműködés a TF-el

Sportszakember képzés
Folytatta a 2009-ben elkezdett stratégiai bázis kiszélesítését a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ): a 75 sportágat tömörítő szervezet
a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Karával (TF)
kötött
együttműködési
megállapodást.

sabb szintre emelkedjék. A szerződést
Tulassy Tivadar rektor és Tihanyi
József dékán, valamint Gémesi
György, az NSSZ elnöke írták alá.

Az együttműködés alapvető célja, hogy a magyar sportban a
sportszkemberképzés és a sportszakember-továbbképzés maga-

Kézilabda – Újabb megyebajnok GSE csapatok

Régiódöntős kézisek
A Gödöllői SE U12-es lánycsapata
után, az U11-es és az U10-es lánycsapat is megnyerte a megyei döntőt,
így első helyen jutott tovább a régiódöntőbe az országos gyermekbajnokságban. A tavaly országos elődöntőbe
jutott lánycsapatok minden ellenfelüket magabiztosan legyőzve szerezték
meg az első helyet, így teljesítve a kitűzött cél felé vezető út első feladatát.
Az U11-es csapat az Örkény SE-t
14:8-ra, a Váci NKSE csapatát 18:3-ra,
a Vecsés SC gárdáját 16:5-re, a Dunakeszi Kinizsi USE együttesét 25:21-re,
a Sülysáp SC-t 20:5-re, míg a rétsági
Általános Iskolát 24:9-re verte. A csapat tagjai: Botyik Alexandra, Csenteri Anna, Hornyák Bernadett, Horuczi Fédra, Izsó Fanni, Juhász Eszter, Laki Bianka, Majoros Sarolta,
Stefkó Boglárka, Szekeres Dóra,
Szénási Luca, Tóth Nikolett, Uzsoki
Zsófia, Varga Adrienn, Zavaczki
Renáta, edző: Majoros Gusztáv.

Az U10-es lányok is az egyesület hírnevének megfelelően kezdték meg
szereplésüket a nyolccsapatos megyei
döntőben. A GSE az ÉTV Érdi VSE
ellen 17:12-re, a Dömsöd KC ellen
17:6-ra, az EURO-NOVOTEX Tápiószele ellen 19:12-re, a Szigetszentmiklós „A” csapatát 27:3-ra, a Péteri
SE-t 29:4-re, az Inárcs SE csapatát
18:7-re, míg a Szigetszentmiklós „B”
együttesét 36:4-re verte. A csapat tagjai: Balogh Erika, Egyed Emma, Juhász Eszter, Laki Bianka, Tóth Bernadett, Majoros S., Stefkó B., Varga
A., Zavaczki R., edző: Majoros G.
A legkisebbek – az U 8-as korosztály,
akik az idei évben kezdték meg sportpályafutásukat – is továbbjutottak a
régiódöntőbe a harmadik helyen, sok
tapasztalatot szerezve a meccsek alatt.
A csapat tagjai: Bréda Borbála, Bréda Luca, Csányi Adrienn, Janda
Hajnalka, Hunyadi Kinga, Tóth B.,
Majoros S., edző: Ádám Rita.
-li-
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
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:
*Örökpanorámás 3 szoba nappalis szuterén
hobbiszoba 3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház Gödöllőn eladó Iár 30 MFt 20-8042102

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.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*Hálásan köszönjük a szomszédok és
ismerősök részvétnyilvánítását drága
halottunk JURISS GYÖRGYNÉ utolsó
útjára való búcsúztatásáért. Juriss család

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
*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.
*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.
*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok
kellemes, csendes részén de a központ
közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es parasztház, mely
2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2
szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba
wc-vel található. A telek szépen gondozott,
rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben:
Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr:
5,4 MFt Tel: 70/312-5965, 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.

*Eladó 2 szobás családi ház 560 m2 ősfás
telken, új ablakok Iár 14,5 MFt 20-8042102
*Gödöllőn, Fenyvesben eladó egy 140 nm -es
két szintes, alápincézett családi ház. Nappali, 4
szoba, 2 fürdőszoba, étkező. Parkosított kert,
öntöző rendszer, riasztó. Érd.:20-9-805-765
*Elcserélném, vagy eladnám 19 millióért
135m2 sorházamat, /telek méret 363 m2/,
850 m2 nagyobb telkű házra. Felújítandó,
vagy kölcsönkifizetés is érdekel. A ház ne
legyen nagyobb. Érdeklődni 28 415-988, 30
636-1837, 30 471-5078
*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 20772-2429 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
*Eladó
Gödöllőn 100 nm-es 3szoba+nappalis, jó állapotú, gázkazán +vegyestüzelésű családi ház , 884 m2.-es
telekkel, új iskola és óvoda a környéken!.
Iár:20.5Mft (20) 804-2102
*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 tégla lakás 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 nm-es,
összközműves, bekerített építési telek
eladó. I.ár: 13,2 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 1993-ban 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 20-804-2102
*Gödöllőn 550 m2 összközműves építési
telek eladó Iár 8,9 MFt 20-7722429
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
*Gödöllő kertvárosi részén szép állapotú
85 nm, 2 szoba +nappalis ikerház eladó Iár
17,2 M Ft 20-772-2429
*Sürgősen Eladó Gödöllőn, Palotakerten szépen felújított 62 nm-es 2 szobás beépített erkélyes lakás beépített konyhabútorral ár 10,3MFt
20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú lakás Iár 13,9 MFT 20804-2102
*Gödöllőn sürgősen eladó 60 m2 2szobás
magasföldszinti, erkélyes konvektoros lakás
Iár 10 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
tégla lakás. Iár 10,6 M FT 20-8042102
*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 20-944-7025 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: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Belvárosban, egy régi társasházi
polgári házban, 3 szobás, 100 m2-es külön
bejáratú lakrész. Iá.: 19,5 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*ELCSERÉLNÉM gödöllői, 80 m2-es 2,5
szobás, 780 m2 telkes családi házamat 1,52 szobás erkélyes, tégla lakásra, I. emeletig
megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 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: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Kerepes-Szilasligeten 2 szobás társasházi
öröklakás. A lakáshoz 13 m2 terasz tartozik,
Iá: 16,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Bagon, 6 szobás, téglából épült családi ház
teljes közművel, melléképülettel, garázzsal.
Cserelakás beszámítható. Iá.: 16 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Tűztoronyházban 70 m2-es,
II. emeleti még nem lakott társasházi
öröklakás, nappali+ 2 szobával. Ugyanitt
teremgarázs eladó, 3 mFt. Lakás iá:
25,9mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn Kossuth L. u.-ban 2 szoba
összkomfortos, jó állapotú társasházi
öröklakás. Iá.:11,2mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Blahai dombon 1600m2
nagyságú építési telek sürgősen eladó 20m
Ft-ért! Érd.: FŐNIX Iroda +36 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: FŐNIX Iroda +3620-9194-870
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*Gödöllő nappali+ 3 szobás családi ház társalgóval, 2 fürdősz.-val, 2 garázzsal, kerti
medencével luxus kivitelben a Kertváros
legjobb helyén. Iá.: 60 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
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.: FŐNIX Iroda 20/9194-870
*Gödöllőn az Alvégben 3 szoba összkomfortos parasztház teljesen felújítva
720m2-es telken. Iá.: 28mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda +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: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, Blahán 1900 m2-es telken 3
szobás, panorámás családi ház Iá: 30
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn háromgenerációs, újonnan
épült, kifogástalan állapotú, kétszintes,
200 m2-es családi ház 8 szobával
SÜRGŐSEN eladó. Iá: 44 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nappali + 3 szobás, 93
nm alapterületű földszintes családi ház
1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, Blahán, 150 m2-es ikerház
kertrésszel, garázzsal, nappali+ 3 szobával, kifogástalan állapotban. Iá.: 33mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 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
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Szent János utcában, földszinti, felújítandó,
38 m2-es, földszinti, üres, téglaépítésű
lakás. Irányár: 6,9MFt Major Zoltán 70/7733-222 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
*ÁRON ALUL ELADÓ LAKÁS – GödöllőKazinczy krt-.on 1.emeleti déli fekvésű, 2
szobás 57nm erkélyes lakás .Ár. 10,8 MFt
Tel:06-70-3660999
Pintér
Mariann
www.perfektotthon.hu
*Gödöllő-Belvárosban nappali+ 4szobás
1993-ban épült családi ház sürgősen
eladó Ár: 31,9MFt. Gödöllői lakás
beszámítható. Tel:06-70-366-0999
*Gödöllő-Harasztban , parkhoz közeli
85nm, nappali+2 hálószoba,
egyedi
fűtésű, 290nm kerttel rendelkező lakás
eladó. Ár:18,5 MFt. Tel:06-70-3660999
www.perfektotthon.hu
*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
*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:06-70-3660999 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

*Ha új családi házat szeretne ezt érdemes
megvennie- Gödöllő- Blahai részén új
építésű , (burkolatok, szaniterek nélkül)
136nm-es családi ház 850nm telken Ár.24
MFt Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann
www.perfektotthon.hu
*Ikerház-Gödöllő
kertvárosi
részén
143nm nappali+4 szoba,gardrób, garázs
új építésű ikerházi lakás 325nm telekkel.
Ár: 27, 9 MFt Tel:06-70-3660999 Pintér
Mariann www.perfektotthon.hu

*Építsen
saját
lovardát!
Gödöllőn,
Repülőtéri útról nyíló 22.000+24.000 nm
mezőgazdasági besorolású 3% beépítésű,
nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár:
700 Ft/nm. T: +36-20-965-0066
*1500 m2 ipari – kereskedelmi terület
ELADÓ - KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: +3630-528-7777

*Ha ingatlanát szeretné értékesíteni vagy
bérbe adni ingyenes piaci értékbecsléssel segítünk Önnek.Tel:06-70-3660999
Pintér Mariann www.perfektotthon.hu

*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es
tornácos parasztház melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es
telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: +36-20-3135816, +36-30-562-3475

*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 30-491-5020

*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es
telken eladó egy 1992-ben épült 70 nm
alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh
Tamás - +36-70-333-1362

*Gödöllőn KERESEK ügyfeleim részére
egyedi fűtéses lakást. Katonáné Enikő
06-30-491-5020

*Eladom VI. kerületi, belvárosi 64 nm-es,
2 szobás, felújított lakásomat 18 millió
forintért. Tel: +36-20-934-3399 Ügynökök ne hívjanak!

*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
*NEM ÜDÜLŐ, MÉGIS FELÜDÍTŐ! Gödöllő
Kikerics utcánál kiváló állapotú önálló 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.
*ÁR ALATT TELEK SZADÁN tartozás miatt
sürgősen eladó! 700 m2-es, központi,
aszfaltutas megközelítéssel 6.450.000
Ft-ért eladó. HÍVJON MA: 06 (30) 9195960 INGATLANVADÁSZ KFT. - A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! Sorszám: 4068.
*NEM KELL A MAGASSÁGTÓL RETTEGNIE: János utcában magasföldszinti, 59
m2-es, 2 Szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakás eladó 10.000.000 Ft-os
irányáron. Tel.: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
KFT.
–
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3757.
*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:
7.000.000 Ft. Telefon: 06 (30) 919-5960
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:
0628-513-210 vagy 0630-919-5960,
vagy személyesen: INGATLANVADÁSZ
KFT. – A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN
*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: +36-30-946-7702
*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: 30-946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos
társasházban új építésű lakások eladók.
Tel: +36-30-946-7702
*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

*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, 30-630-1410
*Gödöllő, Erdőszél utcában 605 nm bekerített, panorámás üdülőtelek lakott
környezetben eladó. Tel: 30-434-8058
*SÜRGŐS! Szadán a Pazsaki úton 1440
nm-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó. Hívjon, megegyezünk! iár: 8,4m Ft. Tel: 30-9960-003
*Eladó Veresegyházán, Ligetek lakóparkban
527 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK érvényes építési
engedéllyel, teljes közművel. Sisa István /
istvan.sisa@invitel.hu / 20/4-89-9092
*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
*Szadán, Bp-től 30km-re összközműves
1500nm-es építési telek eladó. Csendes,
nyugodt környezet, gödöllői autópálya
kijárat 5percre. Buszmegálló, bevásárló
központ a közelben. Érd: +36-30-6341013, +36-70-261-2495
*Gödöllőn Irtványosban TELEK ELADÓ.
Tel: +36-20-911-4980
*Gödöllő Kertvárosban, központhoz közel
teljesen felújított 96 nm-es, 2 szoba +nappali, családi házas, 4 lakásos ház emeleti
lakása,
200
nm-es
kertrésszel,
garázsépítési lehetőséggel sürgősen 19,1
millió forintért eladó. Tel: 06-20-965-0066
*Körösfői utcában Erzsébet parkhoz
közel eladó 2 utcára nyíló kertes családi
ház (3,5 szoba + garázs + pince). Irár
megegyezés szerint. Tel: 28-430-348
*Gödöllőn a Kör utcában 37 nm-es, 4.
emeleti, erkélyes, gázfűtéses lakás
eladó. Iár: 9,1 M Ft. Tel: 20-9337-002
*Gödöllőn a Szőlő utcában, 69 nm-es, első
emeleti, konvektoros lakás eladó. Új
nyílászárók. Iár: 15,5m Ft. Tel: 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
*Gödöllőn a blahai részen panorámás családi ház tetőtér beépítési lehetőséggel, 800
nm telekkel eladó. Érd: 28-816-550
*ASZÓDON, Kertvárosban 2 lakásos családi
ház eladó! Ill. 2 lakásra cserélhető 22 millió
értékben Gödöllőn.
Minden megoldás
érdekel! 20-486-8623, 70-634-1306

2010. március 3.

Gödöllői Szolgálat

*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es
telek eladó közel a buszfordulóhoz.
Befektetésnek is kiváló. Érd: e-mail:
h74sanyi@citromail.hu
vagy
+447838599970-s telefonszámon.

*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nmes, loggiás 1. emeleti, tehermenetes
lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított.
Busz, HÉV 5 percre. Tel: +36-30-5643615, +36-28-415-324

*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

*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

*BAGON 880 nm-es telken téglaépítésű
95 nm-es összkomfortos családi ház melléképületekkel, nagy pincével eladó vagy
gödöllői 2 szobás lakásra cserélhető. Iár:
12M Ft. Tel: 06-20-490-4949

*Másfélszobás, gázkonvektoros, egyedi
vízórás tiszta lakás alacsony rezsivel kiadó.
Érd: +36-30-270-7119

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

*Palotakerti
2
szobás,
61
négyzetméteres, szabályozható fűtésű,
beépített erkélyes, redőnyös, jó állapotban lévő lakás akár bútorokkal együtt
eladó. Tel: 0630/211-0009

*Gödöllő központjában eladó egy 1,5
szobás (45 nm), amerikai konyhás,
távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár:
9,3MFt. Érd: +36-20-405-9840

*Gödöllő központjában Erzsébet parki
lakótelepen eladó 2+félszobás, 59 nm-es
konvektoros, felújítandó téglalakás külön
nagy tárolóval, pincével. Iár: 12M Ft. Érd:
+36-30-455-0158

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

*Gödöllő, Szt. János u. 23/C alatt,
téglaépítésű, földszinti kétszobás, erkélyes, jó állapotú lakás eladó. Iár: 11,5M
Ft. Tel: 06-20-333-7833

*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

*Gödöllőn 56 nm-es földszinti lakás, mindenhez közel, gázfűtéses, ELADÓ vagy
KIADÓ. Tel: +36-20-532-7275

*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. 06-30-547-5650
*Gödöllőn, FÁCÁN SORON eladó 57 nmes, tetőtéri 1 +2 félszobás felújított társasházi lakás a tulajdonostól. Cirkó fűtés,
légkondi, csendes, tiszta környezet. Iár:
15M Ft. Tel: 06-20-351-5356
*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: 0630-827-4272
*Királytelepi részen 1 szoba összkomfortos, gázfűtéses ház eladó 100nöl
telekkel. Iár: 8,5M 06-30-481-4005
*VALKÓN 6 millióért főúton, buszmegállóval szemben jó állapotban lévő kétlakásos, egybenyitható parasztház cserépkályhával + konvektoros gázfűtéssel, új
fürdőszobával, melléképülettel, boltíves
pincével, a házban kemencével, 400 nöles telekkel eladó. Bankkölcsön felvehető.
06-28-417-125
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában első
emeleti, laminált padlós, 2 szobás 55 nmes lakás eladó. Iár: 11,2m Ft. Tel: 06-70209-3669
*Szépen felújított 2 szobás lakás a Centrumban áron alul sürgősen eladó. 3.em.
Gázkandallós, téglaépítésű, parkettás,
alacsony rezsivel. Ovi, iskola 5 percre.
Tel: 06-20-394-6722
*Gödöllő Kazinczy krt. 1.em. 60 nm-es, 2
szobás, konvektoros, D-i fekvésű, parkra
néző, csendes lakás eladó. Egyedi
mérőórák, tágas helyiségek, rendezett
lépcsőház. Iár: 13,9m Ft. Érd: 20-472-1121
*Gödöllőn 1400 nm-es telken 110 nm-es
családi ház (100 nm műhely, ipari áram)
eladó. Lakást, kisebb házat beszámítok.
Iár: 24 millió Ft. Tel: 06-30-9243-836
*Eladó Gödöllőn, Szabadság úton 506
nm telken, 3 szintes, 240 nm-es ház 6
szobával.
Lakás,
kisebb
ház
beszámítható. Irányár: 27,5m Ft. Tel: 0620-472-9877
*Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nmes terasszal 300 nöl telken sürgősen
eladó. Csere is érdekel. Tel: 20-461-0405

*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
*Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló családi ház. Tel.:20/986 4946
*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
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.

*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: 06-30-9-753-597, 0630-9-890-509
*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: +36-30-609-8707
*Gödöllő központjában 2 szobás (44 nm)
igényesen felújított lakás nem dohányzó
személy részére kiadó: 55 ezer Ft + rezsi.
1 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-2207682
*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
*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

*Gödöllőn a Blahai részen, családi
házban különbejáratú 2 szoba összkomfortos házrész kocsibeállási lehetőséggel
bútorozva igényesnek hosszútávra kiadó.
Tel: (20) 329-2954

*Dózsa György utcában 3 szobás, bútorozatlan, egyedi fűtésű, vízórás, 1.em. lakás
hosszútávra kiadó. A ház mögött zárt
parkolóval! Tel: +36-70-283-1187

*KIADÓ! 35 nm-es földszinti, gázkonvektoros lakás a Fácán soron. Tel: +36-70419-8482

*Gödöllő központjához, vasútállomáshoz
közel 3 lakásos, kertes családi házban 60
nm-es lakás kiadó. Gépkocsi beállás lehetséges. Tel: +36-20-915-4263

*REMSEY KRT. 2. emeleti, bútorozott, 2
szobás, vízórás, távfűtéses lakás kiadó:
55 ezer Ft + rezsi + 2 havi kaució. Ugyanott mélygarázsban garázs kiadó. 15 ezer
Ft/hó. Tel: +36-30-900-6421
*HÉV közeli 30 nm-es bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Kaució szükséges.
Tel: +36-30-252-4674
*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 nm-es
felújított lakás hossztávra kiadó. Tel: +3670-311-8615
*Gödöllő Egyetem téren, zöld övezetben
1. emeleti, 58 nm-es téglalakás egyedi
fűtéssel teljesen felújítva kiadó. Tel: +3630-500-6496
*Gödöllő Központjában a Kossuth L.
utcában 62 nm-es, 2 szobás, bútorozott
lakás hosszútávra kiadó! 55.000 Ft /hó +
rezsi + 1 havi kaució. Érd: 30-6276-133
*Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton kb.
54 nm-es kétszobás lakás. Érd: +36-30895-2679
*Gödöllő központjában 2. emeleti, 2
szobás, teljesen felújított, alacsony rezsi
költségű, egyedi víz, villany, gázkonvektoros, bútorozott lakás kiadó. Tel: +3620-9354-324

*Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 60
nm-es lakás. Kaució szükséges. Érd: 06-2080-71-377
*Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 64 nm-es felújított, 2 szobás,
étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos
lakás új bútorokkal berendezve. 60.000
Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Érd: 06-30202-7828
*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
*1 szobás bútorozott, külön fogyasztómérőkkel felszerelt házrész kiadó. 36 ezer
Ft + rezsi. Bejárat külön. Tel: 70-426-1201
*Gödöllőn a Komáromi utcában kétszobás,
összkomfortos családi ház meghatározatlan
időre, bútorozottan, április 1-től kiadó. Tel:
28-414-093, +36-30-613-1280
*Gödöllőn a Kossuth utcában 2. emeleti 3
szobás lakás kiadó. Egyedi fűtéssel és
vízórával: 60.000 Ft + rezsi. Kéthavi kaució
szükséges. Tel: 06-30-20-25-216
*Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba,
konyha, zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució nincs. Érd: 06-20-221-6172
*Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nmes terasszal 300 nöl telken hosszútávra
kiadó. Tel: 06-20-461-0405
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*Gödöllőn, az M3-as felhajtója mellett, a Sony szomszédjában, 7495
nm-es ipari terület eladó. Beépít-hetőség: 40 %. Irányár: 20 ezer Ft/nm.
*Veresegyházon, frekventált helyen
ipari hasznosításra alkalmas telek
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj:
350 Ft/ hó/nm.
*A Szabadság úton 22 nm-es
üzlethelyiség berendezéssel együtt
eladó. Iá: 5,2 mFt.
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) bérlővel együtt is eladó.
Irányár: 16 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 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 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.
*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, napfényes, 64 nm-es, 3.
emeleti, felújított lakás (tágas
terekkel) eladó. Iá: 13,3 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 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 Zombor utcában 1 szobás, 39
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű, téglalakás eladó. Iá: 9,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
*Marika-telepen, 2002-ben teljesen
felújított, kétszintes, 5 szobás családi
ház, 1170nm-es telken, csendes környezetben, erdők közelében. Iár: 30 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken
160 nm-es, nappali + 3 szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Beépített
konyhabútor,
dupla
garázs,
mosókonyha, szauna. ár: 27,8 mFt.
*A
Kertvárosban
gyönyörűen
parkosított saroktelken 180 nm-es,
nappali+4 szobás, igényes családi
ház garázzsal, szaunával, jakuzzival
eladó. A telken egy 1 szobás önálló
lakrész is található. Iár: 64,9 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 1993-ban
épült,120 nm-es, földszintes, nappali+3 szobás családi ház 800 nm-es
telken garázzsal, hatalmas terasszal,
medencével eladó. Iá.: 47 mFt.
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*KASTÉLYRA NÉZŐ 2 szobás, parkettás, felújított lakás kiadó. 50.000 Ft +
rezsi. Tel: +36-30-297-7040
*2 szobás, 56 nm-es, frissen festett
kertes családi ház kocsibeállóval kiadó
Gödöllő máriabesnyői részén. 60.000 Ft +
rezsi + 1 havi kaució. Tel: 30-211-0580
*Külön bejáratú, 46 nm területű 1+2
félszobás házrész (teakonyhával, külön
WC-vel és fürdőszobával) kiadó. Tel: 0630-280-3077
*48 ezer forintért kiadó teljesen külön
bejáratú - kis szoba, főzőfülke, WCzuhanyzós – lakrész. Rezsi nincs! Március 1.-től költözhető. 1 havi kaució
szükséges. Tel: +36-20-9734-738
*Kiadó Gödöllőn, Palotakerti 44 nm-es
1,5 szobás, szabályozható fűtéses,
bútorozott lakás. Bérleti díj: 45.000 Ft
+ rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd:
06-20-3273-972
*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 30213-4882
*Kiadó Gödöllőn 110 nm-es 2+2 félszobás, étkező-konyhás, 2 fürdős (WC),
fedett teraszos, kertes családi ház. Tel:
06-20-573-3189
*Gödöllőn, Présház utcában, csendes,
verőfényes, teraszos lakrész szép, nagy
kerttel, garázzsal, - esetleg az egész
családi ház - bérbeadó kedvező áron!
Tel: +36-20-240-4635
*Paál László közben, 4. emeleti, egyedi
fűtésű, bútorozott, 1,5 szobás lakás
alacsony bérleti díjért, 45 ezerért
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel:
+36-20-558-7080
*Gödöllő kertvárosában teljesen felújított 90 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű
albérlet kiadó. Tel: 06-20-5555-772
*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat
keresünk. Érd: 14h után 20-224-6598
*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 belvárosában utcai bejáratú
konvektoros, egyedi mérőórás 58 nmes (nem panel) lakás 70e. + rezsiért
irodának is kiadó. Tel: 30-9617-621

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllő belvárosában 15m2-es irodahelység kiadó. Tel.: 70/6 35 45 95
*Gödöllő
belvárosában
40m2-es
üzlethelység kiadó. Tel.: 70/6 35 45 95
*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
*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, 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: (20) 3-303-396
*Gödöllőn, Remsey körúton – posta
felett – kiadó egy 80 nm-es üzlethelyiség egyedi mérőórákkal. Érd: +36-70267-2007, +36-20-314-9242
*ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ
Gödöllő,
Dózsa Gy. úton. 54 nm-es, kirakatos,
légkondicionált. Ingyenes parkolási
lehetőség. Tel: +36-20-9570-788

*Operátor női és férfi munkatársakat
keresünk gödöllői székhelyű összeszerelő
üzembe! Elvárások: jó műszaki érzék, 1-2
év szerelőüzemben szerzett operátori
tapasztalat, 2 (vagy 3) műszakban történő
munkavégzés, felelősségtudat, motiváció.
Jó kereseti lehetőség, cafeteria és
utazástámogatás! Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük,
küldje el fényképes önéletrajzát a vargarobert.perfectman@gmail.com e-mail
címre! További információ: 30-634-9959

*Gödöllő központjában, a Petőfi
udvarban 54 nm-es üzlet kiadó. Érd:
70-535-4474

*A turai Tamás Patika gyógyszerész és
szakasszisztens
munkatársat
keres,
mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.

*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

*Ingatlantanácsadó,
ingatlanbróker
állás
betöltésére
munkatársakat
keresünk, új, és használt lakások forgalmazására. Jelentkezés csak írásban:
godollo@perfektotthon.hu

*A Kossuth L. u.. /Remsey krt. mélygarázsban zárt garázshely kiadó. Érd:
06-20-424-062
*34 nm-es üzlethelyiség a Palotakerten
nagy átmenő gyalogos forgalom mellett
profilváltás miatt eladó. Érd: 06-30280-8438
*Kertes háznál garázs kiadó (más
tevékenység céljára is.) Tel:28-418-204
*Gödöllő központjában utcai 60 nm-es,
felújításra szoruló üzlethelyiség, raktárhelyiséggel, zárt parkolóval hosszútávra kiadó. Tel. +36-30-9-405-351
*Gödöllőn Kör utcában GARÁZS
KIADÓ. Érd: 06-70-372-4475
*GARÁZS KIADÓ 2 db személygépkocsi
részére Gödöllő, János u. 42. alatt
április 1-től. Tel: 06-30-9519-619
*Gödöllői étterem bérleti joga berendezéssel családi okok miatt átadó. Kedvező bérleti díj. Tel: 06-20-944-7025

ÁLLÁS
*Operátor munkatársakat keresünk
budapesti székhelyű papíripari üzembe! Folyamatos, két műszakban való
munkavégzés, jó kereseti lehetőség!
Férfiak
esetében
gépkezelőket
keresünk
(papírfeldolgozó
gépek
kezelése)! Elvárások: géplakatos, gépbeállító vagy gépszerelő végzettség.
Hölgyek
esetében
csomagolókat
keresünk
(csomagolás,
címkézés,
anyagmozgatás)! Elvárások: befejezett
8 osztály, hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat. Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük,
küldje el fényképes önéletrajzát a barbara.perfectman@gmail.com
e-mail
címre. További információ: +36-30484-4184 és +36-30-634-9959

*Jövedelem kiegészítési lehetőség!
KERESÜNK
kiváló
kommunikációs
készséggel – agilis értékesítési,
üzletépítési munkatársakat. Továbbképzési lehetőség biztosított. Hívj
bátran! Tel: Gödöllő, +36-70-389-3284
*Munkát vállalnék B,C ill. Nehézgépkezelői
jogosítványaimmal. Tel: 20-3707-241
*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: +36-30372-4056
*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT
VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. (a
mindenes) Érd: +36-20-486-2747
*Gödöllő központjában lévő szépségszalonba FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST
KERESEK. Tel: 06-30-9893-652
*Pénzügyi
területre
munkatársat
keresünk min. érettségivel és jó kapcsolatteremtő készséggel. Teljesítmény
arányos jövedelem, kellemes munkahelyi légkör és pozitív hozzáállás várja
Önt. Érd: +36-30-280-8438
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*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
*GONDJA van az álláskereséssel, az önéletrajzírással, az interjúra való felkészüléssel? SEGÍTEK! Szakmai önbizalom
megerősítése, karriertervezés, hivatásgondozás, munkahelyi konfliktusok kezelése.
Hívjon: +3620/434-2731 (18h után)
*Gyártó és szerelő divízióvezető
munkakörbe
felveszünk
okleveles
gépészmérnököt, vagy gépész üzemmérnököt,
termelés
irányításban
szerzett legalább 5 éves gyakorlattal.
Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok másolatainak benyújtásával. Postacím: HM
ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf: 395.
Tel: +36-30-659-7869
*GYEK
osztályvezető
munkakörbe
felveszünk okleveles gépészmérnököt,
vagy gépész üzemmérnököt, tervezői
jogosultsággal és legalább 5 éves vezetői
gyakorlattal. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok
másolatainak benyújtásával. Postacím:
HM ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf: 395.
Tel: +36-30-659-7869
*Középkorú, csinos, nem dohányzó,
megbízható vidám természetű hölgy
titkárnői – recepciós – adminisztrátori
ÁLLÁST KERES. Több évtizedes tapasztalattal, kiváló referenciával rendelkezem. 06-30-435-8929
*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 Szolgálat
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
30/300-6200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat!
0-24-ig
dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. +36-70-2479072, +3620-9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*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
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-3024622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés,
azonnali
hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473
Köszönjük bizalmát!
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24
óráig. +36-70-613-5662.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-9134599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20-5231-094
*SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650

*Fáj a lába a bőrkeményedéstől?
Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét
szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR, MANIKŰR
ÖNNÉL,
kényelmesen,
a
saját
otthonában! Hívjon bizalommal! Érd.:
+36-30-851-8763.
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére.Ezen
kívül
Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

*PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú
kis
csoportunkba,
ill.
egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Saláta
Divat ma salátát enni. Ám a salátát nehéz
meghatározni. Nemcsak egybevágott zöldség.
Lehet zöld levél, gyökér, gyümölcs, tészta, hús,
mindehhez vékony, vastag öntet, főzött vagy nyers
– az egész konyhakultúra jelen van a salátákban.
A neve franciául is 'salade', ám már latinul is
'salata', ami viszont a 'sal' azaz só, szóból eredeztethető. A legtöbb növény nyersen élénken
savas, aminek a mennyisége a főzés során
oxidálódva jelentősen csökken. A feljegyzések
szerint már a babiloniak is készítettek salátaöntetet, a kínaiak is ezred évek óta használják a szójaszószt hasonló célra. Európában azonban csak
az utóbbi százvalahány évben nyert polgárjogot a
saláta, korábban nem ettek nyers zöldséget, mert
féltek a fertőzéstől, aminek reális kockázata volt –
mint manapság Ázsiában. Ekkoriban az egyetlen
biztonságos fogyasztása a zöldségeknek az volt,
ha alaposan megfőzték őket. Ettől viszont minden
vitamin elszállt belőle a gőzzel együtt...
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*KERTGONDOZÁS:
sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777

*Fordítást, lektorálást, nyelvoktatást vállalunk
angol és német nyelven. HEBE Kft.
0630/2480661 www.hebe.hu info@hebe.hu

*KÚTFÚRÁS: vizes- és geotermikus
kutak,
bejegyzett
szakvizsgával,
minősített géppel és garanciával. Tel:
+36-70/318-7695

*FOTÓ és VIDEÓ FELVÉTEL KÉSZÍTÉS.
Családi és egyéb rendezvények rögzítése.
Régi fotók és felvételek digitalizálása.
Többkamerás felvétel. Tel: +36-30-4337978, E-mail: beri112@gmail.com

*Jogi garanciával gyors jelzáloghitel
előzetes és banki költség nélkül.
Bárosoknak és nyugdíjasoknak is. Tel:
06-30-468-3956
*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.
*Játszótársakat keresek 22 hónapos
kisfiam mellé. Szívesen vállalnék max.
2 hasonló korú kisgyereket, családi
napközi jellegű foglalkozásokkal NAGYON KEDVEZŐ ÁRON! Gödöllő, +36-707085-747
*NEROLI KOZMETIKA GÖDÖLLŐ. Gertraud Gruber arckezelésekre március
15-ig 10% kedvezmény a hirdetés felmutatójának. www.nerolikozmetika.hu
+36-30-747-4800
*Felnőtt szakápolói képesítéssel, 10
éves gyakorlattal vállalom idős betegek
ápolását, gondozását. Tel: 30-501-9207

Bár főúri udvarokban elegáns volt a saláta
fogyasztás korábban is, széles körben csak a XIX.
század második felében kezdett divatba jönni. A
polgárok a dárga szállodák divatját követték,
például a Waldorf Astoria Hotel Oscar nevü főszakácsának tulajdonítják a Waldorf salátát (alma,
zeller, majonéz, dió). A Cézár salátát sem Julius
Caesar után nevezték el, hanem egy olasz-mexikói
Caesar Cardini nevü szakácsról. Az ő alkotása már
önálló étel: leveles saláta, pirított kenyérkocka,
parmezán sajt, citrom, oliva olaj, főtt tojás, worchester szósz, bors,esetleg fokhagyma.
A saláta nemcsak az előétel, de a főétel és akár a
deszert szerepét is betöltheti. A legtöbb salátához
dresszinget is adunk, ami összefogja az ízeket,
mint egy karmester, karaktert ad az ételnek. Déli
országokban a leggyakoribb a vinaigrette, ami
(oliva)olaj és (balzsam)ecet keveréke, zöldfüszerekkel. Kelet-Európában, Oroszországban a
majonéz, Ázsiában a szójaszósz, a szezámolaj, citrom a meghatározó. Készíthetünk remek salátát
tésztából is, adhatunk a salátákhoz sült szalonnát,
csirkefalatokat, rákot, halat – különösen
szardíniát, sajtot és magokat... A sokféle mag
különösen megdobja az ízeket, ha pirítva
használjuk őket.
Próbáljuk saját stílusunkat, ízeinket megtalálni.
Készítsük el azt a salátát, ami közel áll hozzánk,
ami a mienk. Nem sikerülhet azonnal, négy-öt
próbálkozás kell legalább hozzá, de érdemes!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*Fülakupunktúrás
fogyasztás.
Tavaszköszöntő árak! Érdeklődni: 0630-2310-443 (14 óra után.) Főnix
Egészségcenter, Öreghegyi út 1.
*Szakképzett kertész kis és nagy kerti
munkát vállal: fakivágás, gyümölcsfametszés, permetezés, gyeptelepítés,
és gondozás, térburkolatok, ültetés.
Gödöllőn és környékén. Tel: +36-20940-9622
*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 20-532-7275
*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.
*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
*Épületbontás és földmunkák kis és
nagygépekkel. Árokásás, betonvésés,
épületbontás, tereprendezés, termőföld
értékesítés. www.foldmunkalatok.hu Tel:
0630/211-0009

*METSZÉST, permetezést,
vállalok. +36-20-414-6823

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

kaszálást

*MOST VÁLTSON! 2010-ben 10%
engedmény
árainkból.
Könyvelés,
bérszámfejtés egyéni, kis- és középvállalkozóknak. Nem könyvelőiroda, ügyfél
centrikus szemlélet. Tel: +36-70-7754029
*Vedd kezedbe a sorsod! Tanuld a Tarot
kártya használatát! Jelentkezz nálam!
Jóslásra,
számmisztikára
bejelentkezés: 06-70-634-1306
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
+36-20-9527-289, +36-28-476-229
*KŐMŰVES burkoló munkát vállal. Tel:
06-20-461-0405
*KÖSZÖRÜLÉS, ÉLEZÉS! Ugyan ott!
Gd. Bethlen 41. Nyitva hétfőtől
szerdáig: 9-18 óráig. 06-28-413-849
*CSERÉPKÁLYHA építés, tervezés,
átrakás, javítás, tisztítás. Csempe (új és
használt), ajtó, és egyéb kellékek beszerzése is. www.b-bcserepkalyha.hu 0620-414-7396, 06-70-334-7396
*LAKATOS munkák nagy gyakorlattal,
javítások is. Tel: 06-20-562-5015
*Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal,
házhoz
megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*Fontos Önnek az egészsége és a külső megjelenése? Szeretné lelassítani
az idő múlását? Új tudományos eredmények előnyeit élvezheti. Információ
orvos munkatárstól: 06-20-941-1215
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20-4359-650
*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: +36-30-386-4456

*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása,
víz-fűtésszerelés,
duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 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: +3620-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.

OKTATÁS
*Alapfokú számítástechnikai tanfolyam
indul gödöllőn, vasárnap délelőttönként 9-14. óráig. A tanfolyam 6 alkalmas, ára:15.900Ft Jelentkezni: 06
20/375 9562
*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.
*TOP-TAN: Korrepetálás, érettségire,
magántanulók
vizsgára
való
felkészítése matematika, fizika, kémia
30-908-4130, angol (30-372-20-26) és
német (06-20-537-42-78) tantárgyakból. MAGÁN TANULÓSZOBA 5-10.
osztályosoknak. További információk:
28-423-744.
*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-5431775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és
legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL és OROSZ
általános, beszédcentrikus, és üzleti nyelvtanfolyamokat kínál, anyanyelvi tanárokkal
is, az alapoktól felsőfokig, 4-6 fős csoportokban. Felkészítés vizsgákra (Origo, TELC,
ECL, Euro, TOEIC, STB.), érettségire,
felvételire, munkavállalásra. Bővebb információ:
http://mencelus.awardspace.us,
mencelus01@yahoo.com, Tel: +36-70-2193689
*Tanulási, viselkedési problémákkal
küzd gyermeke? 5-10 éves korig
fejlesztést vállalok, hétvégén is. 06-70226-6742
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ADÁS~VÉTEL
*Eladó:
Tölgyfa
étkező
garnitúra
160x100cm, 280cm re bővíthető, 8
székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa
120 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399
*Munkácsy díjas festőművész, egyetemi docens és festőművész művésztanár vezetésével egyetemek, főiskolák
művészeti szakaira és művészeti
középiskolákba készülők számára rajzés festészeti felkészítő tanfolyam indul
alapozó és haladó szinten, Gödöllőn
2009. szeptemberétől. Tel: (30) 5803756, (30) 967-0842
*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 +36-20-323-1856
*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan. Próbálja ki! Tanuljon meg
tanulni! Tel. +36-28-415-998, +36-20388-4953
*Élelmiszer-vegyi áru, ruházati eladó,
kereskedő-boltvezető,
étkezdés
(vendéglátó üzletvezető) vendéglátóeladó, pincér, szakács, OKJ-s képzések
Veresegyházon
részletfizetéssel,
akciós áron. FMK – 01-0301-07 Tel: 0630-719-4676
*MATEMATIKA korrepetálást vállalok.
Tel: +36-30-609-8707
*Középiskolai tanárnő magyar nyelv és
irodalomból középszintű érettségire
felkészítést és korrepetálást vállal. Tel:
06-70-216-5856
*Angol nyelv és zongoraoktatás
gyerekeknek! Középfokú nyelvvizsgával
rendelkező egyetemista társalgásorientált angol nyelvoktatást, valamint zongoraoktatást vállal általános iskolás
gyerekeknek
és
idősebbeknek
egyaránt, kedvező áron. Tel: 06-20775-3205
*KÉMIA és MATEMATIKA korrepetálást
vállalok 10. osztályig. Tel: +36-205565-800
*Angol és német nyelvvizsga felkészítő
tanfolyamok indulnak folyamatosan a
tavaszi és nyári nyelvvizsgákra kis csoportban vagy egyénileg. HEBE Kft.
28/513-776, 0630/2480661 vagy
info@hebe.hu www.hebe.hu
*Kiscsoportos angol, német kezdő,
középhaladó, haladó tanfolyamok indulnak folyamatosan 2*2 órában vagy szuper intenzív tanfolyam 5*2 órában 2- 4
fős csoportokkal. Ingyenes tananyag,
csoport létszámától függő óradíj. HEBE
Kft. 28/513-776, 30/ 2480661 vagy
info@hebe.hu www.hebe.hu

*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: +36-28412-230
*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. 0630-241-8598
*Akác, cser bükk tüzifa eladó. Megbízható
forrásból, kuglizva, Gödöllőn ingyenes
kiszállítással. www.favago.hu Tel: 06-20936-7314
*160 cm széles keveset használt bársony
franciaágy nagy ágyneműtartóval és sarok
étkező garnitúra olcsón eladó. Egyszemélyes heverőt ajándékba adnánk. Tel: 0630-252-0039

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) +36-20-94-58-766

EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455583.
*Kisállatpanzió
20/9455-583.
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*AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L.
utcában. 1,5 MFt. Major Zoltán 0670/7733-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.www.perfektotthon.hu
*Gondja van hivatásában, munkahelyén,
párkapcsolatában,
vagy
szülői
szerepében? Segítséget ajánlok egyéni
tanácsadás, transzformáció társasjáték,
vagy akár családállítás formájában. Tel:
+36-20-388-4953
*MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL!
A LUDÁNYI MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-,
hárs-, erdei méz, aranyvessző, Ámor,
gesztenye, repce krém, lépes méz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 0630-9891-721
*Friss tehéntej 120 Ft/l. Szeles Imre,
Gödöllő, Radnóti út 17. Tel: 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
*ALMA VÁSÁR. KR 11-es 50-80 Ft/kg.
Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: +36-28411-298, +36-20-4359-650
*Hat hónapos keverék kutyák szertő
gazdit keresnek. Ingyen elvihetőek.
Érd: 06-30-9611-491

Tunézia – El Dzsem

Tunézia Afrika legdinamikusabban fejlődő
országa. Budapesttől mindössze kétórás
repülőútra fekszik, de a magyar turisták körében
is egyre növekvő népszerűségét nem csak közelségének köszönheti. Kulturális-történelmi örökségét képezi számos iszlám, római, keresztény
és mór korabeli emlék. Ezeket egyre többen
fedezik fel maguknak azok közül, akiket nem
elégít ki csupán a tengerparti pihenés.

Ezek között a látnivalók között található a
Világörökség részét képező El Dzsem-i
amfiteátrum. Az amfiteátrum méretei
lenyűgözőek: egykor 35000 néző befogadására volt képes, 427 m-es kerületével és
36 méteres magasságával Afrika legnagyobb
amfiteátruma volt. A római Colosseumhoz
sok mindenben hasonlatosságot mutat, pl.
mindkét aréna síkvidéken helyezkedik el,
ezért is tűnik még szembeötlőbbnek.
Feltehetőleg az i.sz. 3.sz-ban, a Thysdrus
nevű település fellendülésének idején épült. A
város virágkora véget ért, midőn Maximianus
császár afrikai provinciákat sújtó adóemelései
miatt kirobbant felkelés élére állt, de azt
rövidesen leverték. Az ezt követő századokban erőddé építették át az amfiteátrumot,
majd később lázadók használták táborukként,
akiket csak ágyúval tudtak kiűzni. A romokat
a
helyiek
kőbányaként
használták
építkezésiekhez, ettől függetlenül az El
Dzsem a mai napig lenyűgöző emlékként
marad meg az odalátogató turistákban. Itt
kerül megrendezésre minden évben a
Nemzetközi Zenei Fesztivál is, mely különleges élményt nyújt a nyári éjszakákon.
Magyar állampolgároknak a beutazáshoz
hat hónapig érvényes útlevél szükséges.
Sissy Utazási Iroda
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Andrea (Liszt F. u. 5.), Székelyhidi Kata (Kiss
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
J. u. 27/b.)
2010. MÁRCIUS 10.
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási nyerte: Bihariné Fesch Judit (Kossuth L. u. 41.)
utalványát nyerte: Darabont Irén (Palotakert 11.), A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Sáráné Szabó Erika (Szivárvány
Dobi Magdolna (Erzsébet királyné krt. 10.)
A Trafo Club belépőjét nyerte: Lázárné Nagy u. 21.)

Mozgás!!!
A testi-lelki harmóniáért.
Moderntánc jellegű mozgástechnikai képzés
indul. Az órák, táncos előképzettséget nem
igényelnek. K e z d é s : 2010. február, szombatonként 10 órától. O k t a t ó : Hegedűs Tamás.
Hely: Láng fitness stúdió (www.langfitness.hu)
Gödöllő, Dózsa György út 35.
Tel.: +36-70-3813159

