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Sikeres gödöllői részvétel

Vidám ajándék

Utazás kiállítás 2010

Nőnap

Immár második alkalommal külön
standdal képviseltette magát Gödöllő
városa az Utazás kiállításon. A március 5. és 7. között megtartott idegenforgalmi rendezvényen a város az idei
nyári események mellett már a jövő esztendőre tervezett programokat
kínálta a látogatóknak. 2011-ben
ugyanis Barokk Év lesz Gödöllőn,
amikor is kettős jubileumra emlékezünk: 260 esztendeje lesz Mária Terézia látogatásának, és 240. évfordulója
Grassalkovich I. Antal halálának.
A jövő évi programmal való megjelenés igazi kuriózumnak számított,
és kivívta az idegenforgalmi szakma
elismerését. Persze az idei események
és a turisztikai szempontból jelentős
helyszíneket is megismerhették az érdeklődők, aki a jövő évi programfüzet mellett a várost és a kistérséget
bemutató szóróanyagok, Gödöllő nevezetességeit bemutató kiadványok
mellett a szállás- és vendéglátó helyek
prospektusai között válogathattak.

Mint megtudtuk, sokan érdeklődtek az Erzsébet Királyné Szálloda és a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház szálláslehetőségei iránt, és nagy sikert aratott a
Városi Múzeum erre az alkalomra
megjelentetett, a cserkészösvényt
bemutató kiadványa. A cserkészkiállításához kapcsolódó, a cserkészeti emlékeket érintő útvonalat
lényegében itt ismerhette meg
a nagyközönség. Az összeállítás
több olyan helyszínt is érint, ami a
turisták előtt eddig kevésbé volt
ismert.
A füzet amellett, hogy összefoglalót nyújt a gödöllői cserkész eseményekről, bemutatja a városi múzeumtól induló, a városi könyvtárat, az Erzsébet-parkot, a Művésztelepet és a
Nagy Sándor-házat, a Cserkészszobrot, és az egykori Sík Sándor-házat,
majd a Szent István Egyetemet és a
premontrei kápolnát érintő, a Teleki
Pál-szobor és a máriabesnyői Nagy-
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Csak a vasárnap délutáni bombariadó gátolta meg, hogy az
idén a látogatók száma meghaladja a rekordot jelentő 60 ezret. Szombaton minden eddiginél többen, 22 ezren keresték
fel a kiállítást. Az idén március 4-én nyílt meg az Utazás kiállítás a szakmai nappal. A turisztikai kiállítással egy időben további hat kiállítást tartottak a budapesti vásárközpontban.

boldogasszony bazilika után az egykori főcserkész sírjánál véget érő ösvény valamennyi állomását.
A kiállításon nem csak a civil érdeklődők, hanem a szakmai látogatók, a rendezvényszervezők is jelentős figyelmet fordítottak a gödöllői
kínálat iránt. Növekvő érdeklődés tapasztalható a vallási turizmus tekintetében is. Ebben a bazilika mellett jelentős szerep jut a jövőben a Mária-

besnyőt is érintő Mária-útnak. Az európai kegyhelyeket kereszt alakban
összekötő útvonal ugyanis városunkon is áthalad.
Érdekes azonban, hogy a gödöllői
anyagok iránt érdeklődők között sok
olyan diák volt, aki városunk nevezetességei, emlékhelyei, turisztikai látnivalói iránt azért érdeklődött, mert
ezekből kívánta írni szakdolgozatát.
(folytatás a 3.oldalon)

Városunkban többéves hagyomány, hogy a Nőnap alkalmából a gödöllői intézmények vezetői vidám műsorral kedveskednek az itt élő hölgyeknek.
Míg korábban a Művészetek
Háza adott otthont a rendezvénynek, a főtér projekt keretében felújításra váró épület helyett az idén a Török Ignác Gimnázium aulájában rendezték
meg az előadásokat.
Zsúfolásig telt nézőtér előtt játszottak, komédiáztak a városi intézmények vezetői és munkatársai március
7-én és 8-án. A két nap során összesen
hat előadással örvendeztették meg a
közönséget, amelynek tagjai már jó
előre felkészültek, hiszen az előadás
előtt egy héttel már csaknem valamennyi jegy elkelt.
Az előadás háziasszonya most is,
mint mindig, Pécsi Ildikó Kossuthés Jászai-díjas színművésznő volt, aki
a konferálás mellett dalra is akadt az
előadások során. A sok zenével és vidámsággal fűszerezett estet dr. Bucsyné Prém Katalin, Pánker László, Vajda Gyöngyvér és Benedek
Krisztina rendezte.
A jelképesen 100 forintba kerülő
jegyek bevételét jótékony célra fordítják. (fotóösszeállításunk a 4. oldalon)
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Többet kér, de kevesebbet adna

Felgyújtották a Kálváriát

A menetrendritkítás okai

Többmilliós kár keletkezett

Február 15-vel életbe lépett a Volánbusz új, racionalizált helyi
menetrendje, amit hosszas egyeztetéssorozat előzött meg. Az
átalakítás azonban a vártnál jóval nagyobb indulatokat gerjesztett. Míg az érintettek egy része az önkormányzatnak jelezte,
milyen problémákat vetett fel az átszervezés és javaslatot tett a
változtatásra, egy másik rész durva támadásokat intézett az érintett képviselők felé; Pesti Rudolfnét, az 1. számú választókörzet
képviselőjét például többször is súlyosan megfenyegették. Az átszervezés okairól, hátteréről és a jelenlegi helyzetről Krassay
László alpolgármesterrel beszélgettünk.
– Sajnos, az átalakítás elkerülhetetlen
volt, mivel a Volán kényszerhelyzetbe
hozott minket. Hiába biztosította az
önkormányzat az inflációval és az
ÁFA-val növelt összeget, azaz bruttó
92 millió forintot a helyi közlekedésre, a Volán nem volt hajlandó csak a
korábbinál húsz százalékkal kevesebb szolgáltatást biztosítani. Amikor
kiderült, hogy elkerülhetetlen az átszervezés, kemény tárgyalásokon
harcoltuk ki, hogy az új menetrend továbbra is a legmegfelelőbben szolgálja a lakossági igényeket és érdekeket.
Sajnos, csak ennyi fért bele.
– Az egyeztetések során mennyire volt beleszólásuk a képviselőknek a racionalizálásba?
– A képviselők, áttanulmányozták
a Volán által ajánlott új menetrendet,
és sikerült több indulási időpontot a
helyi igényekhez igazodva módosítani.
Volt olyan vonal, ahol visszahelyeztettünk néhány régi járatot és
ezeknek a tárgyalásoknak az eredményeként valósulhatott meg az a régi
lakossági igény, hogy a királytelepi
járatok reggel és este csúcsidőben
érintsék a pályaudvart. A tárgyalások
során három fő szempontot vettünk
figyelembe: az oktatási intézményekbe, valamint a munkába és a haza jutás biztosítását.

– Megindokolta a Volánbusz,
hogy miért van szüksége ennyivel
több támogatásra, mint a korábbi
években?
– Nem konkrét indokként, de a tárgyalások során rendszeresen hivatkoznak az utaslétszám csökkenésére.
Ez több dologból tevődik össze: az
ingyenes Tesco járat beindulásával,
másrészt azzal, hogy a nagy cégek
saját maguk oldják meg dolgozóik
szállítását. Mindezek mellett a Volán
állítása szerint a Vonaljegy eladások
száma is egyre csökken.
Sokat rontott a helyzeten, amiről
többször is érkeztek jelzések az önkormányzat felé, hogy a buszvezetőknél „kedvezményesen lehet jegyet vásárolni”. Ezeket mi a Volánnak korábban is, most is, minden tárgyaláson
felvetettük. Azok az utasok, akik ebben partnerek, nagyon sokat ártanak.
Ugyanis, amikor valaki 150 forintot
ad a sofőrnek azért a jegyért, amit
azután visszaad leszálláskor, az nem
azt jelenti, hogy 150 forintot tett a Volánbusz kasszájába. Ez a pénz nem
kerül oda, úgy is mondhatjuk, ezzel
250 forint hiány keletkezik a cégnél.
Lehet, hogy ez elsőre nem tűnik soknak, de ha valaki összeadja, Gödöllő
viszonylatában éves szinten többmilliósra tehető az így kieső összeg. A
kieső bevételt másnak kellene pótol-

Visszaköszönt a tél

rendbe. A folyamatos munkavégzést
a VÜSZI aszfalt újrahasznosító gépe
teszi lehetővé.

Úton útfélen
Bár már mindenki abban reménykedett, hogy véget ért az
idei tél, a múlt hét végén hideg,
havas idő tört ránk, és az előrejelzések szerint a héten is marad a hideg. A városi munkákban azonban nem jelentett
gondot az időjárásváltozás.
A hideg ellenére sehol sem volt szükség csúszásmentesítésre, ennek ellenére a VÜSZI felkészült rá, hogy bármikor beavatkozzon.
A múlt heti enyhülésre már nagy
szükség volt, a kedvező időjárás nemcsak a burkolt utak és az árkok takarítására adott lehetőséget, hanem a sérült burkolatok javítására is.
A kátyúzást folyamatosan végzik, a
kisebb felületi hibákat hideg, a nagyobbakat melegaszfalttal teszik

Folyamatosan folyik a munka az
M31-es autópálya építésén is. Február hónap folyamán – az időjárásra
való tekintettel – elsősorban állagmegóvási munkálatokat végeztek, illetve az olvadási károk elhárításán, és
az elkészült pálya takarításán dolgoztak a kivitelezők.
A hidaknál a vasszegélyek zsaluzását végezték, valamint a változtatható jelzésképű portálszerkezetek állítását és az acél szalagkorlátok szerelését végezték.
A kivitelező ún. gabion falat épített, mely támfalként funkcionál, lényegében acélháló kőzúzalékkal feltöltve, ez a megoldás gyorsabb és esztétikusabb, mint a beton támfal.
Március elején már megindultak a
pályaszerkezet építési munkálatok,
jelenleg az alakító földmunkák zajlanak. A kivitelező egyelőre, a fel-

Ismét van víz az Úrréti-tóban

Helyreállítási munkák
Mint arról a múlt héten beszámoltunk, a lehullott nagymennyiségű csapadék és az olvadás eredményeként
az Úrréti-tó vízszintje jelentős mértékben megemelkedett, alámosta a
Rét utcai úttestet, majd a tóból elszökött a víz. A szakemberek azonnal
megtették a szükséges intézkedéseket.
Mint kiderült, a rendellenes vízfolyás
csaknem másfél köbméteres üreget
alakított ki, aminek következtében a

Rét utca betonburkolatának egy része beszakadt, s
az egyik sávot azonnal le
kellett zárni. A vizsgálatok folyamatban vannak.
Ezeket többek között a
Polgármesteri Hivatal és
vízügyi szakértő bevonásával végzik. A szakemberek szerint most a legfontosabb feladat a tó vízszintjének, valamint a Rét utcai

ni, esetünkben az önkormányzatnak.
De most, amikor az önkormányzatok
támogatása mindenki által ismerten
drasztikusan csökkent, az infláció követésénél és az áfa többleten túl nem
tudunk erre többet fordítani. Márpedig a számokból is látszik, hogy csökken az utaslétszám. Emiatt a megfelelő kontroll bevezetését már régóta
szorgalmazzuk, a Volán azonban nem
biztosította és nem is biztosítja annak
ellenére, hogy ők is tisztában vannak
azzal – ez a tárgyalásokon többször is
elhangzott –, hogy általában a bevételek 10-15 százaléka nem folyik
be a Volán kasszájába. Ez, és ennek a
következményei most jól látszanak
Gödöllőn is.
– Ha a Volánbusz ennyire drága,
miért nem keres a helyi közlekedés
biztosítására más szolgáltatót az
önkormányzat?
– Három éve igyekszünk pályázati
úton megoldani a helyi közlekedést,
azonban ma a a vállalkozások nincsenek versenyhelyzetben, hiszen a törvény szerint csak a Volán láthatja el a
távolsági közlekedést, ráadásul a cég
jelentős állami dotációt kap. Így nem
csoda, hogy a pályázataink sorra
eredménytelenek lettek.
– A következő időszakban lát
lehetőséget arra, hogy a lakosságot
jobban kiszolgáló menetrendet alakítsanak ki?
– Mint azt az előbb említettem,
kevesebb pénzből nem tudunk több
támogatást biztosítani.
A beérkezett lakossági javaslatokat
azonban megvizsgáljuk, és ahol indokolt, ott megtesszük a szükséges
lépéseket a menetrend módosítás
érdekében, mint ahogyan erre már
volt példa, a gépgyári járat esetében
bj
is.
ázott talaj miatt, csak a már meglévő
burkolatról tud dolgozni.
-jk2010. március 14-én (vasárnap) az
1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő gödöllői fáklyás felvonulás keretében ismét sor kerül a Petőfi tér lezárására, valamint a vonulás
útvonalán félpályás útlezárásra.
Vonulás útvonala: a Petőfi tértől a
Kossuth Lajos utcán keresztül a Dózsa György úton át a temetőig.
A fáklyákkal felvonuló gödöllői ifjúság a Petőfi téren gyülekezik 17.30tól. 18 óra után elindul a Kossuth Lajos utcán, majd a Dózsa György úton
halad a temetőig.
A gyülekezés alatt nem lehet áthaladni a Petőfi téren, 17.30 perctől. A vonuló csoport okozhat 18 és 18.30
között fennakadást az említett útvonalon.
A fáklyás felvonulást a Gödöllői
Városi Rendőrkapitányság munkatársai irányítják.
műtárgynak a helyreállítása. Szerencsére a mederben maradt annyi víz,
hogy a halállomány feltehetően nem
károsodott, s a múlt héten a vízszint is
emelkedni kezdett.
-bj-

Ismét megrongálták az Erzsébet parkban lévő barokk Kálváriát. A VÜSZI munkatársai
kedden jelezték az önkormányzatnak, hogy a szoborcsoport több alakjáról hiányzik
a téli feltett védő burkolat, és a
helyszínen égésnyomokat találtak.

Az önkormányzat még évekkel ezelőtt speciális vízhatlan vászonból
védőburkolatot készített a kálvária
alakjaira. Ezek közül
egyet még korábban
elloptak, most pedig
újabb kettő semmisült
meg, miután ismeretlenek – feltehetően a
hétvégi esőzéseket követően – felgyújtották
a szobrok téli védelmét szolgáló vásznakat.
A középső keresztről és az egyik előtte

lévő szoborról égették le a burkolatot,
aminek következtében a szobrok súlyosan megrongálódtak. Az égés miatt rendbetételükhöz nem elegendő az
egyszerű tisztítás, valamennyit restaurálni kell.
Emellett további rongálások történtek a műemlék csipkézett kőkorlátján és építményrészén is. Az okozott kár több millió forintra tehető.
Az önkormányzat
értesítette a rendőrséget, s a helyszínelést
követően ismeretlen
elkövetővel szemben
megindították az eljárást. Lapunk úgy tudja, hogy a tervek szerint a Kálvária Norvég
Projekt keretben történő felújítása után a
rendőrségre bekötött
kamerákkal figyelik majd a területet a
további rongálások elkerülése érde-ljkében.

Átalakuló belváros

Lakossági fórum
A Szabadság tér nyugati oldalának területére készülő szabályozási tervet ismerhették
meg az érdeklődők február 4én a Városházán megtartott lakossági fórumon. A terv a Szabadság tér: Dózsa György út HÉV megálló - teniszpályák és
az OTP melletti útszakasz által
határolt terület jövőbeli fejlesztési lehetőségeiről és elképzeléseit tartalmazza.

A Rézgombos és a volt teniszpályák
területének hasznosítása állt a lakossági fórum középpontjában. A tájékoztatón elhangzott, a terv célja, hogy

a hasznosítást úgy valósítsák meg,
hogy a barokk Mária oszlopnak nagyobb helye legyen, a Rézgombos
helyére kerülő új létesítmény pedig
úgy helyezkedjen el, hogy akár a
főtérről is rálátást engedjen a szoborra.
Mint megtudtuk, még nincs döntés
arról, hogy a beruházó milyen épületet szeretne ide építeni. A tervek szerint ide földszint + egy emeletes építmény kerülhet, amiben az elképzelések szerint idegenforgalommal kapcsolatos intézmények, irodák kapnának helyet, a gépkocsik elhelyezését
pedig felszín alatti parkoló kialakításával oldanák meg.
A teniszpályák területének hasznosítása még várat magára, erre ugyanis
még nem talált befektetőt az önkormányzat. A terület azonban továbbra
is sportcélokat szolgál majd, ide
ugyanis egy olyan létesítmény kialakítása szerepel a tervek között, ami
lehetőséget ad a lakosság kulturált
körülmények közötti sportolására.
Kép és szöveg: bjl-

Figyelem: betörő veszély!

Közösen a rendőrséggel
Az elmúlt hetekben városszerte egyre több helyről jelezték, hogy megnőtt a
betörések száma. Információink szerint főleg a kertvárosi részek, Máriabesnyő, Fenyves vált a bűnözők kedvelt célpontjává. Megkeresésünkre a
Gödöllői Rendőrkapitányságtól azt az információt kaptuk, hogy munkatársaik folyamatosan szerveznek bűnügyi portyákat a város egész területén.
Mivel a lakásbetöréseket elsősorban nappali időszakokban követik el, ezért
napközben civil ruhás nyomozók járják a várost annak érdekében, hogy
minél jobban visszaszorítsák az ilyen jellegű bűncselekményeket. Fontos
lenne azonban, hogy a lakosság is figyeljen és jelezze a rendőrség felé a
107-es telefonszámon, ha valahol ismeretlen személyek ténykedésére, rendellenességre figyel fel. Információink szerint hétfőn a rendőrség munkatársai elfogtak egy, a betörésekkel kapcsolatba hozható személyt, ügyében még
folyik a vizsgálat.
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Világszínvonalon létesült

Sikeres gödöllői részvétel

20 éves a Biotechnológiai Kutatóközpont Utazás kiállítás 2010
Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a gödöllői
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (MBK) március 1-jén a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) színháztermében.
A nyilvános ülésen Gőgös Zoltán államtitkár és Kiss György Botond főigazgató köszöntötte a megjelenteket,
majd előadások hangoztak el. Balázs
Ervin akadémikus az MBK volt alapító tudományos főigazgatója mintegy másfél évtized történéseit idézte
fel. Őt követően Bánfalvi Zsófia, az
MTA doktora, az MBK Molekuláris
Növényfiziológia és Biokémia Csoportjának vezetője ismertette az elmúlt tíz év tudományos kutatásainak
főbb témaköreit és eredményeit. A további előadások főként a biotechnológia jövőjét taglalták.
A kormány 1986-ban határozta el,
hogy a hazai mezőgazdasági biotechnológiai kutatások összpontosítására
létrehoz egy világszínvonalú kutatóintézetet a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium égisze alatt.
Már abban az évben kijelölték helyszínül Gödöllőt, ahol az akkori Agrártudományi Egyetem környezetében
számos mezőgazdasági kutató-fejlesztő intézmény működött. A kívülbelül modern, korszerű eszközökkel
felszerelt épületet 1989 novemberében adták át. Már az épület kivitelezése is rendhagyó volt, mert azzal egy
külföldi konzorciumot bíztak meg.
Érdekesség, hogy a folyóirat-gyűjteményt két évvel a megnyitás előtt
megrendelték, így már az induláskor
jelentős állomány fogadta a kutató-

(folytatás az 1. oldalról)

kat, akiknek nagy részét ugyancsak a
megnyitás előtt felvették. Ők az
MBK átadásáig kiemelkedő hazai és
külföldi kutatóintézetek biotechnológiai kutatásaiba kapcsolódtak be.
A kutatóközpont a hatékony mezőgazdasági termelés és környezettudatos fejlesztések elősegítésének érdekében növénynemesítési, állattenyésztési és biotechnológiai kutatásokat, kísérleti fejlesztéseket végez genetikai, molekuláris biológiai és biotechnológiai módszerekkel az alkalmazott agrártudományok területén.
Részt vesz a hazai felsőfokú képzésben, valamint jelentős szerepet játszik
az FVM által támogatott biotechnológiai kutatások koordinálásban.
A kutatóközpont az FVM kutatóintézeti hálózatának legnagyobb tagja.
Jelenleg l10 alkalmazottat foglalkoztat, akik közül 50 tudományos dolgozó, doktorhallgató és vendégkutató. A
kutatómunkát összesen 4000 négyzetméter hasznos laboratóriumi fe-

Varsó, Prága, Nyitra, Gödöllő

Hajrában a mesterképzés
Március elsején megnyitották
Gödöllőn a visegrádi országok
négy egyetemének együttműködésével elindított angol nyelvű mesterképzés negyedik félévét az erre a célra korszerűsített tanteremben.
A hallgatókat és a partnerkarok képviselőit Solti László rektor és Villányi László, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja köszöntötte. Részt vett az eseményen Peter
Bielik, a Szlovák Mezőgazdasági
Egyetem Gazdaság- és Szervezéstudományi Karának dékánja, Miroslav
Svatos, a Cseh Társadalomtudományi Egyetem Gazdaság- és Vezetéstudományi Karának dékánhelyettese,
valamint Joanna Rakowska, a Varsói Egyetem Közgazdaságtudományi

Karának dékáni megbízottja. A közgazdaságtan és a menedzsment tudományok területén indított angol nyelvű mesterképzés első szemesztere
alatt Nyitrán tanultak a hallgatók, a
második szemeszterben Varsóban, a
harmadikban
Prágában folytatták tanulmányaikat.
A diákok a saját egyetemükön
tesznek majd záróvizsgát. Egyetemi diplomájuk
mellé egy a V4es tanulmányokról szóló bizonyítványt kapnak, amely igazolja 4 intézvesznek a külképviseleti
névjegyzékbe, egyidejűleg
törlik a lakóhelye szerinti
névjegyzékből, hogy ne szavazhasson két helyen.
A választópolgár a külképviseleti
névjegyzékbe történt felvétele után
meggondolhatja magát, így ha mégis
Magyarországon szeretne szavazni,
ugyancsak március 19-ig kérheti,
hogy töröljék a külképviseleti névjegyzékből és vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.
Az Országos Választási Iroda
(OVI) internetes oldalára – a
www.valasztas.hu címre – felkerült a
külképviseletek címe és az ottani szavazás ideje is. A külképviseleteken az
első fordulót a magyarországi szavazás előtt egy héttel kell megtartani,
hogy az urnák időben hazaérkezhessenek. Ez azt jelenti, hogy a külképviseleteken április 4-én, húsvét vasárnap lesz a voksolás, az amerikai kon-

Külföldön is szavazhatunk

Újabb határidő
A kopogtató cédulák gyűjtése
mellett a külképviseleti névjegyzékbe történő átjelentkezés határideje is lejár március
19-én. Eddig jelezhetik az áprilisi országgyűlési választáson
külföldön tartózkodó választópolgárok a helyi jegyzőnél, hogy
a Magyar Köztársaság nagykövetségén, vagy főkonzulátusán
kívánnak szavazni. A választópolgárok 89 külképviseleten
(nagykövetségen és konzulátuson) adhatják le voksukat.
A külképviseleti névjegyzékbe vétel
március 19-i határideje jogvesztő,
vagyis az után már senkit nem lehet
abba felvenni. Amikor valakit fel-

lület, valamint 800 négyzetméter
alapterületű növényház és zártrendszerű állatházak szolgálják, technikai
felszereltségük és műszerezettségük
nemzetközi szintű.
Alapító okiratának szellemében az
MBK folyamatosan támogatja a kutatási eredmények és szellemi értékek
hasznosítását, gyakorlati megvalósítását. Ennek érdekében ma már három vállalkozást is működtet. Az
MBK hazai és nemzetközi szakmai
találkozók, műhelyek helyszíne is.
Kutatási eredményeiket évente mutatják be intézeti konferencián.
Az MBK munkatársai közül többet
tagjává választott a Magyar Tudományos Akadémia. Számosan szereztek
akadémiai doktori fokozatot, s részesültek Bólyai Kutatási Ösztöndíjban.
Itt állították elő az első transzgénikus
állatot magyar kutatólaboratóriumban
és még hosszan sorolhatnánk a két
évtized eredményeit.
(l.t.)

ményben folytatott tanulmányaikat. A
két év felbecsülhetetlen lehetőséget
nyújtott a résztvevőknek nyelvismeretük, szakmai képességeik fejlesztésére, tapasztalataik gyarapítására.
Az együttműködés eredményeit
még ebben a félévben tudományos
konferencián értékelik városunkban a
gödöllői, nyitrai, prágai és varsói
egyetemek tanárai.
(g.b.)

tinensen pedig még egy nappal korábban, április 3-án. A külképviseleteken
a második fordulót már a magyarországi szavazással egy időben tartják,
kivéve az amerikai kontinenst, ahol
egy nappal korábban, április 24-én
lesz a voksolás.
A honlapon megtalálható a külképviseleti névjegyzékbe vételhez szükséges nyomtatvány is, elektronikusan
kitölthető és nyomtatható formátumban.
Aki pedig itthon szeretne más településen szavazni, az április 9-én 16
óráig kérheti azt a lakóhely szerinti
jegyzőtől; ajánlott levélben az igazolást úgy kell kérni, hogy az legkésőbb
április 6-áig megérkezzen a lakóhely
szerinti választási irodába. Az igazoláson szerepel, hogy a választópolgár
melyik településen élhet választójogával, és annak a szavazóhelyiségnek
a címe, ahol leadhatja szavazatát.
(b.j.)

A turisztikai szakembereket képző
főiskolások szívesen választják témául Gödöllőt, mert mind irodalmi,
mind
képzőművészeti
emlékhelyekben különlegességeket találnak itt.
Gödöllő városa mellett
külön standdal képviseltette magát a királyi kastély is. Az intézmény többek között olyan diákprogramcsomagot is kínált az érdeklődőknek,
amelynek középpontjába
a kastélyépítő és kegyhelyalapító Grassalkovich Antalt állította.
A rendezvényen az újdonságokat bemutató prospektusok
mellett a kistérség szépségeivel foglalkozó „Rejtett kincsek…” című füzet is helyet kapott, ami a Gödöllői

Kistérségi Társulás gondozásában jelent meg. A mind tartalmilag, mind
megjelenésében rendkívül míves kiadvány nonprofit kategóriában részt

vesz a Kiadvány Trend prospektus
versenyén is. Ennek eredményére
azonban még néhány hetet várni kell.
(ny.f.)

Japán vendégek az egyetemen és a városházán

Turisztikai eszmecsere
A Josai Egyetem elsőéves turizmus szakos hallgatói érkeztek
Gödöllőre március 2-án. A japán diákok már kiutazásuk
előtt feladatul kapták, hogy ismerkedjenek a magyar nyelvvel és magyar kultúrával. Látogatásukért ugyanis a tanulmányi eredményekbe beszámító
kreditpontokat kaphatnak.
Gödöllőn először az egyetemet keresték fel, ahol Villányi László, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
dékánja, Guth László dékánhelyettes, a turizmusvendéglátás szak
vezetője és Vasa
László egyetemi
docens fogadta a
Yasuko Wachi professzor asszony által vezetett tanulócsoportot.
A vendégek tájékoztatást
kaptak
az egyetem legnagyobb hallgatói létszámú karának működéséről, képzési kínálatáról. A kar
vezetői részletesen bemutatták a turizmus-vendéglátás szakot, amelynek
még csak az első évfolyama indult az
egyetemen, de máris rendkívül népszerű a továbbtanulni akarók körében. A japán hallgatók gödöllői diákokkal is találkoztak.
A Josai Egyetem delegációját fogadta Solti László rektor. Mint emlékezetes, a múlt év december 3-án Só-

lyom László köztársasági elnök jelenlétében írták alá Tokióban a Josai
Egyetem és a Szent István Egyetem
közötti együttműködési szerződést. A
hallgató- és oktatócserére, valamint
közös kutatásokra irányuló megállapodást ünnepélyes keretek között dr.
Mizuta Noriko, a Josai Egyetem
kancellárja és dr. Solti László rektor
látta el kézjegyével.
A japán egyetemisták, ezt követően
tisztelgő látogatást tettek a városházán is, ahol dr. Krassay László alpolgármester fogadta őket. A csoport
nagy érdeklődéssel tekintette meg a

városunk nevezetességeit bemutató
vetítést, és többen érdeklődtek arról
milyen lehetőségek vannak arra, hogy
városuk és Gödöllő között szorosabb
kapcsolat jöjjön létre.
Mint elmondták, a két város között
több hasonlóság is van, így például
mindkettőnek van egyeteme, és idegenforgalmi szempontból jelentős
kastélya.
(l.t.)

Országgyűlési választások 2010

Bővült az indulók névsora
Már csak alig több mint
egy hét áll rendelkezésükre a pártoknak és a képviselő-jelölteknek a kopogtatócédulák gyűjtésére.
Ennek a határideje március 19én ugyanis lejár, 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. választókerületben
tovább bővült az elegendő ajánlást
gyűjtött jelöltek száma.
Az OVB március 4-én vette nyilvántartásba Vécsey Lászlót, a
Fidesz-KDNP jelöltjét, így már lap-

zártánkig négy főre bővült az egyéni
képvselői helyre pályázók száma.
Vécsey László Fidesz-KDNP jelölt
mellett Bertha Szilvia Zsuzsanna, a
Jobbik képviselőjelöltje, az MSZP
színeiben Fogarasiné Deák Valéria,
míg Roszík Gábor az MDF színeiben szerepel majd a szavazólistán.
(k.j.)
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Közélet

Tavaszi ajándékkosár – Nőnap 2010

2010. március 10.

2010. március 10.

Petőfi Sándor Általános Iskola

Felhívás koszorúzásra

Egy hetes ünnep-sorozat
Március 8-12. között tartják a Petőfi
Sándor Általános Iskolában a már hagyománnyá vált Petőfi-hetet. Az öt napos rendezvényt a diáknap mellett szavalóverseny, zenés-táncos produkciók,
különböző sportversenyek és számtalan
új program teszi színessé. Erről beszélgettünk Gubáné Csánki Ágnes igazgatóval.
– Milyen programokkal találkozhatunk a Petőfi-hét keretében?
– A hét első napja a diáknap. Ilyenkor
természetesen nincs tanítás, ez a nap a
játékos szórakozásról szól. Nyitásként a
Nőnap keretében a fiú tanulók és a férfi
tanárok felköszöntik a gyengébb nem
képviselőit; hagyományteremtő szándékkal mi pedig májusban Fiúnapot tartunk majd. Ezt követően az alsó tagozatosok moziba mennek, a felsősök pedig egy játékos vetélkedőn vesznek
részt, melynek során felkeresik a városban található, Petőfihez köthető emlékhelyeket. Itt és a többi helyszínen (iskola, könyvtár stb.) különböző feladatokat
kell megoldaniuk, amit aztán jutalmazunk.
– Mivel készültek a következő napra?
– Kedden a rajz- és fotóversenynek ad
otthont az iskola. Kitaláltuk, hogy erre a
megmérettetésre ne csak az iskolás korú
gyerekek nevezhessenek be, hanem az
óvodás korosztály is. E kezdeményezés
igen nagy sikert aratott, így a jövőben
mindenképpen szeretnénk ebből hagyományt teremteni. A pályázatra – aminek
a „Gödllő, az én városom” címet adtuk
– több mint 350 rajz és körülbelül 50
fotó érkezett. A művek értékelését pedig
neves zsűri vállalta magára. Ezen a napon a gyerekek még egy színes és látványos, zenés-táncos műsorral is színpadra álltak.
– Sportesemények is helyet kaptak az
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egy hetes programsorozatban?
– A szerdai nap viszont teljes egészében
a sportnak van alárendelve. Ilyenkor a
tanulók egyéni és csoportos küzdelmekben – a legkülönféle sportágakban –
mérik össze tudásukat. Emellett ekkor
tartja az iskola a nyílt napját is, amikor
az óvodás korú gyermekek szüleinek
mutatjuk be az iskola mindennapjait,
ezzel is segítve a szülőket abban, hogy
segítsék leendő iskolás gyermekük
beilleszkedését az új környezetbe.
A csütörtöki nap központi eseménye a
nagy hagyományokra visszatekintő városi szavalóverseny lesz, ahova több
mint 100 tanuló nevezett be. Újdonság,
hogy a korábbi évektől eltérően az idén
már óvodások is jelentkezhettek. A hét
utolsó napján pedig a már megszokott
ünnepségünkkel emlékezünk meg a
március 15-ei eseményekről.
– Szóba került, hogy a heti eseményeken, versenyeken a legjobbak
pontokat gyűjtenek. Mit jelent ez?
– Ez egy egész éves versengés az osztályok között, akik a tanév során számtalan megmérettetésen – legyen az sport,
tanulás, környezettudatos cselekedet
stb. – vesznek részt. Ezekért bizonyos
pontokat kapnak a részt vevők. Év
végén pedig a legtöbb pontot összegyűjtő osztály jutalomkiránduláson vehet
részt. Ez elég nagy ösztönző erő a diákok számára.
Milyen események várhatóak a Petőfi
iskolában a közeljövőben?
Április 9-én tartjuk a Petőfisek bálját,
ahová a szülőkön kívül minden volt petőfis diákot is szeretettel várunk. Ezen
kívül ugyancsak áprilisban rendezzük
meg – immáron 14. alkalommal – a
Megyei Idegennyelvi vers- és prózamondó versenyt, amire már eddig több
mint 200-an jelentkeztek.

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!

-hc-

Nagy sikerű magyar
nóta est

Mindenki keresi a saját kiindulópontjait, különösen akkor, ha a hivatásáról van szó.
Anyukám elmondása szerint az én kiindulópontom egy ugrálókötél
fogantyúja volt.
Azt használtam mikrofonnak. Megjegyzem, biztosan többet beszéltem bele, mint ugráltam vele.
Aztán később kaptunk a nővéremmel együtt egy piros mikrofont, onnantól bedobtam a gyeplőt és afféle auditív vágtába kezdtem.
Nagyságrendileg 4 BASF kazettát beszéltem tele, még aznap. Kívánságműsor, amiben a műsorvezető, a fellépő, és a zsűri is én voltam.
Többtagú zsűri! Persze, hogy én nyertem. A produkciók tekintetében
soványka volt a kínálat.
A szovjet himnuszt énekeltem oroszul Többféle hangulatban. Amikor
ezt meguntam, akkor oknyomozó riporter lettem, és az újpesti bőrgyár bűze miatt nyomoztam.
Én voltam a riporter és a bőrgyárigazgató meg a szalag-munkás,
mindenki. Hát nagyjából innen, és így indult el a rádiózás szeretete.
Persze folyton rádiót hallgattam. Mindig. Még a vízállásjelentést is
imádtam. Egyébként a mai napig nagyon szeretem hallgatni.
Szerettem – és most is ezt szeretem legjobban akár hallgató, akár
műsorkészítő vagyok –, hogy szükség van rám. Szükség van a képzelőerőmre, önmagamra.
Ezért szeretik az emberek a rádiót. Ezért szeretem én is a rádiózást.
És az Élet legnagyobb ajándéka, hogy egy kivételesen tehetséges,
és lelkes csapatot irányítva most új életre hívhatok egy rádiót.
Ez a RÁDIÓAKTÍV 93,6.

Péter Petra, a Rádióaktív 93,6 programigazgatója

Óriás sikerrel rendezett magyar
nóta estet február 26-án a polgármesteri hivatal dísztermében a
Gödöllői Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület. Bár a szervezők kicsit féltek a szokatlan
helyszíntől, mind a fellépők,
mind a közönség úgy ítélte meg,
sokkal családiasabb hangulatot
tudtak teremteni, mint a korábbi
nagyszínpados fellépéseken.
A gödöllői közönség valamennyi fellépőt nagy szeretettel fogadta. Sokaknak
szerzett örömet, hogy hosszú idő után
ismét hallhatták Demeter Ágnest, akit
a korábbi fellépésekről nagyon sokan
hiányoltak, hiszen Gödöllőn az ő nevével fonódtak össze a magyar nóta estek.
A művésznőt másfél éves kanadai turnéja miatt kellett nélkülöznie a közönségnek.
Gödöllő város 15 fős népi zenekara,
melyet ezen az estén Lakatos Ferenc
vezetett, a művészek méltó partnerének
bizonyult. Szeredi Krisztinával és Tolnay Andrással olyan hangulatot teremtettek, hogy még a nézők is táncra
perdültek. Szeredy Krisztina egyébként
is meghódította a gödöllői közönséget,
az „Álmodó Tisza part” című nótával
sokak szemébe csalt könnyeket. A szíveket azonban nemcsak ő érintette meg,
Buday Beatrix édesanyjához szóló nótáját szintén megkönnyezték.
Hogy mennyire tévednek, akik azt gondolják, hogy ez a műfaj már idejét múlt,
azt jól mutatja, hogy sokan már most bejelentették jegyelővételi szándékukat a
következő estre.
Számukra bizonyára jó hír, hogy a
Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület a tervek szerit még a
tavasszal szeretné megrendezni a köbj
vetkező nótaestet.

Jótékonysági Sportbál a Damjanich iskolában
Február 27-én rendezték meg a Damjanich János Általános Iskolában – a Grassalkovich SE szervezésében– azt a jótékonysági
sportbált, aminek a bevételéből nem titkoltan a GSE négyes akrobatikus tornacsapatának világbajnokságra való kijutását segítenék elő.
Az összejövetelen a szervezők nevében Köhler Ákos köszöntötte a vendégeket, majd Szűcs Józsefné iskolaigazgató és Gémesi György polgármester nyitották meg a bált. Az estet megtisztelte jelenlétével Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművésznő, Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó és Nagy Tamás, a
NOX együttes alapító tagja is.
tt
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

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

Meghívó
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 2010. március 12-én 18 h-ra a
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házba (Gödöllő Máriabesnyő Kapucínusok tere 3.)
DR. PAPP LAJOS szívsebész SZÍVVEL LÉLEKKEL! című előadására.
A helyszínen megvásárolhatók a professzor úr könyvei, amiket dedikál.
Belépőt nem szedünk, azonban kérjük, hogy az est mintegy 120.000 Ftos költségéhez lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá!
Kérjük, támogassa egyesületünket adója 1%-ával.
Számla számunk: 11600006-00000000-13747899
Adószámunk: 18706299-1-13
Cím: 2100 Gödöllő, Erkel F. u. 8. Tel.: 28/527-620; 30/6-343-563.
E-mail: ujforras@freemail.hu
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ha a gyerek óvodás
Ranschburg Jenő azok közé a
már nem fiatal emberek közé
tartozik, akik nem idegenkednek a számítógéptől, az internettől. Ellenkezőleg: örömére
szolgál, hogy pszichológusi tanácsadó munkáját az interneten keresztül végezheti.
Most megjelent Kis gyerek… kis
gond? című könyvében az óvodáskorú gyermekek szüleivel történt internetes levélváltásaiból válogat. Éppen
száz olyan levelet közöl, melyet kétségbeesett, vagy legalábbis kisebbnagyobb gondokkal küszködő szülők
intéztek hozzá. Merthogy nem értik a
gyermekük viselkedését, egy-egy
megnyilvánulását. Megkérdezik: nagy
a baj? Mi a teendőjük?
A tanár úr az esetek többségében
megnyugtató választ ad: a jelenség a
gyerek korában teljesen normális,
olyan, ami idővel elmúlik, változik.
Nekem nagyon tetszett az a tanács,
hogy a hisztiző gyereket tekintsék
„levegőnek”. Egyszerűen ne vegyenek tudomást róla. Amikor hisztizik a
gyerek, „nincs ott”, és kész. Amikor

pedig végre megnyugszik, üdvözöljék örömmel: jé, aki elveszett,
megint előkerült!
Vissza-visszatérő tanácsa az is: küldjék be a gyereket egy
szobába gondolkodni. Magában
hányja-vesse meg, hogy mit is akar,
hogy mit is csinált. De sose zárják rá
ilyen gondolkodások alkalmával az
ajtót!
Szóba kerülnek a különböző gyermeki félelmek, a szobatisztaság, a
testvérféltékenység, a mozgás, a beszéd alakulása, a szófogadás, a „hazudozás”, az alvászavar és még sok
más.
Az egyszerű, különösebb aggodalomra okot nem nyújtó esetek mellett
előfordulnak olyanok is, amikor a
pszichológus megkongatja a vészharangot: a gyereknek ez a szokása bizony kóros. Vigyék szakemberhez.
Ki kell – lehetőleg gyógyítani a meglepő, már-már ijesztő szokásból.
De a legriasztóbbak azok a levelek,
melyekben a gyerekek környezetében
levő felnőttek problémás viselkedéséről számolnak be. Különösen, hogy

tudjuk, a jéghegy csúcsát látjuk bennük, hiszen az olyan családokban,
ahol leginkább veszélyeztetett helyzetben vannak a gyermekek, nemigen
jut eszébe senkinek pszichológushoz
fordulni.
A száz levélből, a száz válaszból
egy kis társadalmi körkép kerekedik
ki. Mintegy bepillanthatunk száz család életébe. Családokéba, akik körülöttünk élnek, akiknek a gondjai valamennyinket érintenek, hiszen az általuk nevelt gyerekekből a jövőt
meghatározó felnőttek válnak majd.
(Ranschburg Jenő: Kis gyerek… kis
gond?)
-nád-

Készül a Gödöllő Monográfia második kötete

Érdekességek a kiegyezés utáni Gödöllőről
A Gödöllői Városi Múzeumban
az idén másodszor gyűltek
össze a helytörténet iránt érdeklődők, hogy megismerkedjenek a készülő Gödöllő monográfia II. kötetének egyes részleteivel. Március 4-én dr. Farkas
József történész előadása városunk történetének 1867 és
1945 közé eső szakaszába kalauzolta el az olvasót.
A monográfia második kötete a tervek
szerint jövőre jelenik meg. A januárban indult, és havonta jelentkező
előadás-sorozat az eddig elkészült tanulmányok alapján mutatja be a kiegyezéstől a második világháborúig
terjedő időszakot, egy-egy témát feldolgozva. A rendezők igyekeznek az
érdekesebb eredményeket, eseményeket bemutatni.
Az első két előadást dr. Farkas József tartotta, aki a koronauradalom
történetét mutatta be a dualizmus idején. Bár a két előadáshoz elég kevés
adat áll rendelkezésre, ám ezek jól
rávilágítanak a korabeli állapotokra.
Az előadás-sorozatra minden hónap első csütörtökén 17 órakor kerül
sor. Legközelebb Horváth Lajos történész-levéltárossal találkozhatnak
majd az érdeklődők, aki Gödöllő a
forradalmak idején címmel az 1918
és 1919-es forradalmakról tart előadást.

Májusban dr. habil. Csíki Tamás
történész, tanszékvezető egyetemi docens a koronauradalom történetét mutatja be a Horthy korszakban, ami
azért is számít különlegességnek,
mert ezt az időszakot eddig még senki
sem kutatta.
Júniusban dr. Réti Lantos László
történész, címzetes egyetemi tanár
előadását tekinthetik meg, Gazdaság
és társadalom Gödöllőn a két világháború között címmel. Ebben elsősorban a bankélet, a kereskedelem és az
ipar érdekességeiről hallhatnak majd.
A nyári szünet után még négy előadásra kerül sor. Szeptemberben dr.
Forró Katalin történész a kiegyezéstől a II. világháborúig terjedő időszak
népesedési viszonyait mutatja be,
majd októberben Őriné Nagy Cecília
művészettörténész a Művésztelep,
majd novemberben Fábián Balázs
néprajzkutató a gödöllői temetők történetébe avatja be a helytörténeti érdekességre vágyókat. A sorozat befejező
előadását Gaálné dr. Merva Mária, a
múzeum igazgatója, irodalomtörténész tartja, aki Gödöllő művelődéstörténetéről, ezen belül is az oktatásról
és a kulturális életről beszél majd.
A márciusi előadásból is sok érdekességet megtudhattak az érdeklődők
dr. Farkas Józseftől. Így például szó
esett arról, hogy az 1890-es években
erőteljes iparosodás ment végbe a területen. Gödöllő mezőgazdasági jelle-

ge háttérbe szorult, ellenben megnőtt
egy igen gazdag és iskolázott iparosréteg szerepe a település mindennapi
életében (ezek 90 százaléka az ország
más vidékeiről költözött ide). Az
egyre szegényedő paraszti rétegből
pedig egy fuvarozóréteg (fuvarozóvállalkozó) alakult ki. Ez igen jól jövedelmező megélhetést biztosított
számukra. Később kialakult a fiákerréteg, köszönhetően a megnövekedett
idegenforgalomnak.
Ebben az időszakban fontos infrastrukturális
fejlesztések
mentek
végbe: kiválóan karbantartott úthálózat volt, megépült a királyi váró, gázlámpákat helyeztek üzembe, majd
1906-08 között létrehozták a villanytelepet. 1910-ben 450 helyre már be
volt vezetve az áram Gödöllőn, ami az
országos viszonylathoz képest nagyon
jó arány volt.
Az idén kétszer is a szavazóurnához
járul a lakosság, így igazán érdekes adat,
hogy Gödöllőn ebben az időszakban 40
képviselőt választottak. A képviselő-testület évente kétszer volt köteles összeülni (de ettől függetlenül többször is tartottak megbeszéléseket). A testületnek 3
fontos bizottsága volt: 1. ellenőrző bizottság, 2. gazdasági bizottság, 3. építészeti bizottság.
A jövőre megjelenő monográfia második kötete mindezek mellett sok különleges és érdekes adattal szolgál majd
városunk történetéről.
-jk-

Képre álmodott Benedek Elek mesék

Szekeres Erzsébet legújabb kiállítása
A Magyarok Világszövetsége
székházában nyílik meg Szekeres Erzsébet „Mese–mese
meskete” című, Benedek Elek
emlékére rendezett kiállítása.
A tárlaton bemutatott képek
ízelítőt adnak a tervek szerint
még az idén megjelenő, azonos című mesekönyv illusztrációiból, amiket a Gödöllőn élő
művésznő készített.
A tervek szerint az ünnepi könyvhétre
jelenik majd meg Benedek Elek
„Mese –mese meskete – minden hétre
egy mese” című könyve, amelyben
ötvenkét mesét találnak majd az olvasók. A könyvet M.Tóth Katalin

szerkeszti. Ehhez készültek azok az
illusztrációk, amelyekből ízelítőt láthatnak majd az érdeklődők a március
15-én, 17 órakor megnyíló kiállításon.
A meghívóban Szekeres Erzsébet
meseképeit az üde gyermekrajzokhoz
hasonlító, a mese lényegét megörökítő alkotásokként jellemzi Kovács Gergelyné kultúrtörténész.
Ezeken a műveken a tündérmesék mítikus hősei, a történeti mondák
szereplői, a legenadmesék szentjei és
az állatmesék figurái végtelen változatossággal jelennek meg.
A mesék helyszínei, a falvak, a templomok, a házak, mintha csak a magyar tájból lépnének elő, míg a már

csak romjaikban létező várak, paloták
a mesék világába repítik a szemlélőt.
”Szekeres Erzsébet műveiből az
örök megújulás, az örök élet reménye
vetül rá az emberre, elhárítván a halál
borzalmait és hirdetve az
örök élet elnyerésének
reményét. Ez a kozmikus
érzés valójában életigenlés. Ezt sugározzák Szekeres Erzsébet természeti
képei. Elsősorban a fák
jellemzik a természetábrázolást. Az égig érő fák a
magyar
mesevilágban
még az ősi sámánisztikus
hitvilág emlékei, az élet
jelképei:” Így vall az alkotásokról Kovács Gergelyné kultúrtörténész.
Szekeres Erzésbet valamennyi képével tisztelegni kívánt a sokak által

„Elek apóként” emlegetett író előtt,
amit meg is jelenített alkotásain.
Valamennyin ott olvasható: Benedek
Elek tiszteletére.
A mesék persze szóban is
megelevenednek majd a megnyitón
Medvigy Édua és Baranyai Péter
előadásában. A alkotásokat Kontsek
Ildikó művészettörténész mutatja
majd be.
Szekeres Erzsébet számára sok
munkával teltek az elmúlt hetek,
ugyanis a tervek szerint már húsvétra
a boltokban lesz egy másik mesekönyv is, amelyben szintén az ő képei
örvendeztetik meg a legifjabb olvasókat: A gyerekek számára ezúttal
Fésűs Éva: Tapsikáné fülönfüggője
című mesekönyvének illusztrálásával
szerez majd örömet az ünnepen.
-bj-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

TAVASZI FESZTIVÁL
GÖDÖLLŐI NAPOK

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.

.,1000-1800
– Tündérkeresztanya” című bábelőadás
Csákányi Eszter előadásában, a Barokk
Színházban
– Ibolya kandírozás és kóstolás
– Erzsébet királyné cercle-je (Erzsébet
királynét Szabó Dóra személyesíti meg)
– Tárlatvezetés gyerekeknek, kézműves
foglalkozások
– Decoupage szalon és vásár
– Tavaszi virágvásár a Díszudvaron
– Nyuszi simogató

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 ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
Budapesti Tavaszi Fesztivál,
Gödöllői Tavaszi Napok rendezvényei keretében
2010. március 26-án (pénteken) a GIM-Házban
17 órakor Szakmai tárlatvezetés Cebula Anna, művészettörténész, a
Szombathelyi Képtár Textil Gyűjteményének vezetőjével
18 órakor Vendégünk a Magyar Iparművészet folyóirat. Találkozás és beszélgetés a főszerkesztővel Fekete György, prof. emeritus,
belső építésszel
A kiállítóteremben „Minitextilek a GIM-Házban” c. csoportos kiállítás látható. Megtekinthető: április 11-éig, minden szombat és vasárnap
14-17 óráig, ill. 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

– Húsvéti Kalandpark
– Kézművesek és iparművészek vására

A Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ
és a Kiskastély tisztelettel meghívja Önt
2010. március 20-án szombaton, 16 órára REMSEY JENŐ GYÖRGY (18851980) festőművész, író emlékkiállításának
megnyitójára a Gödöllői Városi Múzeumba (2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.)
Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György
polgármester
A kiállítást megnyitja: Dr. Keserü Katalin művészettörténész
Közreműködik: Illésy Orsolya (fuvola),
Balogh Ágnes (ének), Soós Gabriella
(zongora)
17 óra: Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ (2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 8.): „ÚT, HÍD, IGAZSÁG, ÉLET” Remsey Jenő György irodalmi munkássága, párizsi képei és a
róla készült fotók.
Emlékező gondolatok a Remsey családtól: Remsey Flóra és Remsey András
18 óra: Kiskastély (2100 Gödöllő,
Táncsics út 5.): Remsey Jenő-festmények magángyűjteményekből
Közreműködik: Bálint Zsuzsanna
(oboa), Szücsi Balázs (gitár)
Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata, Filesystem Kft., Gödöllő,
Kiskastély Étterem
A kiállítás időtartama az egyes helyszíneken:
Gödöllői Városi Múzeum: 2010. március 20-november 14.
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ: 2010. március 20-május 18.
Kiskastély: 2010. március 20-április 11.
Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. Tel.: 28- 421-997
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai
Március 19. péntek 18.00
A finnországi Forssa testvérvárosból
érkező zeneiskolás vendégek és a gödöllői F. Chopin Zeneiskola növendékeinek hangversenye
Március 22. hétfő 18.00
A zongora tanszak hangversenye
Március 23. kedd 18.00
A rézfúvós tanszak hangversenye (Ella
Attila és Lázár Attila növendékei)
Március 24. szerda 18.00
Deákné Ella Beatrix és Gordos Éva (fuvola) növendékeinek hangversenye
Március 25. csütörtök 17.30
A vonós tanszak kamarazenei hangversenye
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Város–Kép

Reflektorfényben a kastély

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Online körséta

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

dr. Berente István (1887 - 1958) községi orvos, helytörténet-kutató
Dr. Berente István 1887. augusztus 29-én született Gödöllőn, s 1910-ben szerezte meg orvosi oklevelét a Budapesti
Tudomány Egyetemen. Emellett megszerezte a tisztiorvosi és az iskolaorvosi képesítést is. Dolgozott a Békésgyulai Kórházban, a Pécsi Városi Kórházban és a budapesti Orr-és Gége Gyógyászati Klinikán, majd 1914-ben
Gödöllőn telepedett le, mint magánorvos. Az I. világháborúban mint katonaorvos szolgált. 1918-ban egy évig
Rákoskeresztúron, majd 1919-től nyugdíjazásáig, 1946ig városunkban tevékenykedett mint körzeti orvos.
1920-tól ügyvezető községi orvos, majd tiszteletbeli
járási orvos volt. Gyógyító munkáját színesebbé, emberi
kapcsolatait gazdagabbá tette, amikor a premontrei rend
felkérte a tanárok és a diákok orvosi ellátására 1924-ben.
Ettől kezdve a Premontrei Rendház, az Internátus és Főgimnázium iskolaorvosa, majd 1938-tól egészségtan tanára. Aktívan részt vett a gödöllői közéletben: tagja volt a
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége gödöllői fiókja,
és az 1871-ben alapított Gödöllői Kaszinó tisztikarának.
Igazgatósági tagja volt a gödöllői Önkéntes Mentőegyesületnek és a Stefánia Szövetségnek.
A Gödöllői Hírlapban 1940-41-ben részletekben jelent
meg Gödöllőről és környékéről írt tanulmánya, amelyben
az 1867-es kiegyezésig követte nyomon Gödöllő történetét. Régészeti feltárásokat folytatott a Babat-majorban,
ahol avarkori leleteket tárt fel. Meglapozta Gödöllő Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteményét.
1942-ben Egyházművészeti és Történeti Múzeumot
rendezett be a kastélyban. Ehhez a kezdeményezéshez
Horthy Miklós kormányzó biztosította a helyiségeket. A
Nemzeti Múzeum vitrinekkel, Pest vármegye pedig anyagi támogatással, a koronauradalom és a község pedig tárgyakkal támogatta a múzeum létrejöttét. Szomorú, hogy a
gyűjtemény a II. világháború alatt elpusztult.

Különleges fotórekonstrukció
készült nemrég a gödöllői kastély jelenleg is felújítás alatt álló szárnyáról: a képeken az érdeklődők az épület korábban
elhanyagolt részének különlegességeit is felfedezhetik.
Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk: több mint kétszáz jelentkező vehetett részt január 30-án a Gödöllői Királyi Kastély látogatók elől
lezárt tereiben az amatőr fotózáson. A

1946-ban saját kérésére, egészségügyi okokból nyugdíjazták. 1952-ben 65 évesen újra munkát vállalt, mint az
agráregyetem körzeti orvosa és a Járásbíróság fogház orvosa. Még ez évben minden indok nélkül megvonták
nyugdíját. 1958-ban, amikor szintén egészségügyi okok
miatt végleg befejezte orvosi pályafutását, kérte annak újbóli megállapítását. Bár negyvenkét évet töltött a betegek
szolgálatában, kérését elutasították. 1958. augusztus 13án szívinfarktusban halt meg. A katolikus egyház örökös
sírhasználatot biztosított részére. Emlékét
Gödöllőn ma is ápolják, nevét utca őrzi, s a
Dózsa György út 30. szám alatti épület
homlokzatán, ott, ahol egykori háza állt,
2007-ben a dr. Lumniczer Sándor Alapítvány kezdeményezésére emléktábla került.
Születésének 120. évfordulója alkalmából
2007-et az Alapítvány Berente István emlékévnek nyilvánította. Az emléktábla avatáson Vámos János, akinek gyermekkorában orvosa, felnőttként kollégája, később
pedig betege volt így emlékezett rá:
„Berente Istvánt szakmai felkészültsége
mellett emberi magatartása miatt is szerették a gödöllőiek. Azok sorába tartozott, akiket úgy emlegetnek a legöregebbek, hogy
„Ők voltak az igazi orvosok”

jelentkezők nagy száma miatt csaknem egész nap fogadták a jelentkezőket; 10-kor, 12-kor és 14 órakor is indult alkalmanként három csoport,
hogy bejárja és megörökítse a megújulás alatt álló Rudolf- és Gizella
szárnyat, a Lovardát, valamint a Muzsikus szárnyat.
A résztvevők között ott volt a
3Dtour csoportja is, akik a Múlt-kor
történelmi portálnak elmondták, hogy
a Muzsikus szárnyban kezdték a sétát,
azután a helyreállítás alatt álló, Rudolf- és Gizella szárnyakban folytatódotta. A külső homlokzatok már teljesen elkészültek, újjáépítették a fából
levő Erzsébet-verandát, amelyet eredeti rajzok alapján rekonstruáltak, a
méreteket a rajzok alapján határozták
meg, mert a veranda valamikor még a

világháborúk között megsemmisült.
Itt kerül elhelyezésre tavasszal a kávézó, míg az új szárnyban kiállítóterek és irodák lesznek.
A fölszinten pár helyiségben növénymotívumos díszítőfestés látható,
az emeleten még akkor is dolgoztak a
restaurátorok, hogy a tavaszi határidőt tartani tudják.
A különleges 3D-s körsétát a
http://www.3dtour.eu/godollo_tel
oldalról tekinthetik meg az érdeklődők.

Szintén nagy terjedelemben foglalkozik a gödöllői királyi kastéllyal a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
folyóirata, a műemlékekkel, régészettel, műtárgyakkal foglalkozó Örökség
legújabb száma, amely január óta teljes tartalmával szabadon tölthető le az
internetről. Az Örökség, a XIV. évfolyamába lépő, ingyenes, havonta
megjelenő, tájékoztató folyóirat 2010
januárjától a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján, illetve a
www.orokseg-lap.hu honlapon olvasható: a szabadon letölthető lap legújabb számát a gödöllői kastély felújítása nyitja. Máthé Zsolt írásában
nem csak a most folyó munkákról tájékoztatja az olvasókat, hanem a kastély történetébe is beavatja őket.
(ny.f.)

(b.j.)

pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és
Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében. Az egyház tanítása szerint azonban pusztán a testi böjt nem elég, az önmegtartóztatást más tekintetben is gyakorolni kell. Az egyház által parancsolt
böjt kétféle: a szigorú böjt, amely abból
áll, hogy naponta háromszor szabad enni, de csak egyszer jóllakni; a böjt másik
fajtája a hústól való megtartóztatás,
ilyenkor semmiféle húst vagy húskészítményt nem szabad enni, csak halat.
Nem csupán a katolikusok tartanak
vallási okokból böjtöt. Különböző indoklással szinte minden vallási közösség ismeri, és a primitív népek között is
megfigyelhető. Ezeknél elterjedt hiedelem, hogy az istenség az új termést,
a zsákmány javát magának tartja fenn,
s így ettől az embernek
ajánlatos tartózkodni, vagy
az első falattal az istenségnek áldozni.
Továbbá úgy tartják,
hogy a hosszabb koplalás
elősegíti a léleknek a szellemekkel való érintkezését.
A böjtölés erőpróba is, és
lehet az önkínzás egyik
eszköze.

Áldozatvállalás és vezeklés

Nagyböjt
Javában tart a nagyböjt (latinul
quadragesima), aminek az időszaka hamvazószerdán kezdődik és nagyszombat délig tart.
A nagyböjti időszak Jézus szenvedésének és halálának emlékéhez kötődik.
Ez az időszak a keresztény ember számára a bűnbánat ideje, a böjt a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi az embernek Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte
való áldozatvállalását. Nagyböjtben a
keresztények különös figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.
A VII. században alakult ki a mai
gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét az
első vasárnap előtti szerdára tették, így
hamvazószerdától húsvét vasárnapig
nem negyven, hanem negyvenhat nap
telik el, ugyanis a közbe eső hat vasárnap nem böjti nap.
A Szentírásban számos esemény
kapcsolódik a negyvenes számhoz. Jézus Krisztus nyilvános működésének
megkezdése előtt negyven napot töltött
a pusztában. Negyven napig tartott a
vízözön, negyven évig vándorolt a

A zsidóknál a mózesi törvények
csak az engesztelőnapot jelölik meg
böjtnek, de Zakariás próféta idejében
(Kr.e. VI. század) már négy gyászos
emlékű napon tartottak böjtöt, jelenleg
e napok száma már több.
A mohamedánok a Ramadán alatt
30 napon át, reggeltől estig böjtölnek,
de éjszaka már ehetnek, ihatnak.
Emlékezzünk meg végezetül egy feledésbe merült böjtről, a kántorböjtről,
amelynek megtartása a néphit szerint
azzal jár, hogy az illető előre értesül
halála napjáról. E böjt lényege, hogy az
esztendő bizonyos időszakában a hét
három napján kötelező az önként vállalt böjt. Ezek – II. Orbán pápa 1095ben kiadott javaslata szerint – a nagyböjt első hetének, pünkösd hetének,
valamint a szeptember 14-ét és Luca
napját követő hétnek a szerdája, péntekje és szombatja.
(k.j.)

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
„Életképek az iskolámban” címmel
rajz- és fotópályázatot hirdet
Gödöllő város általános és középiskolái tanulói részére
három korosztályi kategóriában:
I.
II.
III.

6-10 évesek
11-14 évesek
15-18 évesek

számára

A pályázati mű mérete és technikája szabadon választható.

Beadási határidő: 2010. április 30.
A rajz pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Sajtó Osztályára kell leadni, a fotókat
(2MB/fotó) az eletkepekaziskolamban@gmail.com címre kérjük elküldeni.
A kiválasztott legjobb fotókat kategóriánként díjazzuk.
A fotókiállítás megtekinthető: Damjanich János Általános Iskola 2010. május 10-22.
A kiválasztott legjobb 20 fotó bemutatkozik a Valdemoróban (Spanyolország)
megrendezendő Gödöllő Kiállítás keretében idén júniusban.
Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata, Gödöllői Lokálpatrióta Klub
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Élő–Világ

Újabb apró főemlősnek örülhetünk

amelynek viszonylag nagyok és táplálóak a magvai.
Nappali állatok, bár a Madagaszkár nyugati felében
élő csapatok tagjai a száraz
időszakban gyakran csak éjszaka aktívak.
A párzási időszak a vadonban általában júniusra esik, az ellések pedig
szeptemberben és októberben zajlanak le. Az északi félteke állatkertjeiben azonban más időszakban is lehetséges a
párzás, illetve az utódok
világra jövetele. Ellésenként általában csak egy
kölyök születik. A kicsik
4-5 hónapig élnek anyatejen, és 2-3 éves korban
érik el az ivarérettséget.
Élettartamuk 10-15 év,
állatkertekben akár 2025 év is lehet.
Az egyhónapos kölyökről azt még nem
tudni, hogy milyen nemű. Az apróság
ebben a korban még leginkább az
anyaállat bundájába csimpaszkodva
ismerkedik a külvilággal, de a közönség már láthatja.

Gyermekáldás az állatkertben
Zajlik az élet a Fővárosi Állatés Növénykertben. A gorillák
és az aranyhasú mangábék
után egy harmadik főemlősnél
is utódnak örülhettünk a közelmúltban, ezúttal a vöröshomlokú makiknál született kölyök.
A most négyhetes állatot már a nagyközönség is megcsodálhatja. Az állatkert két nőstény vöröshomlokú makija, Kyra és Kata Angliából, a Kázmér nevű hím pedig a lengyelországi
Opole állatkertjéből került a magyar
fővárosba még tavaly. Múlt szeptemberben engedték össze, és úgy tűnik,
viszonylag hamar sikerült is összeszokniuk, hiszen a Kata nevű nőstény
februárban már világra is hozta az
első Budapesten született vöröshomlokú maki kölyköt. Mivel ennél a fajnál négy hónapra tehető a vemhességi
idő, a kicsinek néhány héttel azután
kellett megfogannia, hogy a felnőtt
állatokat összeengedték – tájékoztatott Hanga Zoltán szóvivő.

A vöröshomlokú maki Madagaszkáron őshonos, a sziget keleti felének
partvidéke mentén, illetve a nyugati
oldalának néhány magasabban fekvő
erdőségében él vadon. A kifejlett állatok 2-2,5 kg súlyúak. Kisebb csopor-

tokban járnak táplálék után, étlapjukon főként levelek, hajtások és gyümölcsök szerepelnek, de megeszik a
fakérget is. Különösen kedvelik a
magvakat, már csak azért is, mert őshazájukban számos olyan fafaj él,

(zoo)

lék kereskedését pedig megtiltották.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület
szerint sok gazda az állatok kötelező oltásait vagy egyszerű féregtelenítését sem végzi el. Sokan vannak,
akik tudatosan – feketézési céllal –
vagy hozzá nem értése miatt szaporítják, vagy hagyják szaporodni állataikat. A felelőtlen állattartásból származó, senkinek sem kellő, utcára kerülő
kóbor állatok tízezrei születnek évente.

Szigorúbb szabályok a házi kedvencek védelmében

A halak jogai
Március 1-jétől hatályos az a
kormányrendelet, amely a kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos szabályozást szigorítja
az állatok védelme érdekében.

A rendelet megszabja, hogy mennyi
helyet kell biztosítani egy kutyának,
vagy például az akváriumban egy halnak. A halak egyébként mostantól nem
tarthatóak gömbakváriumban. Az állattartással, az állatok védelmét már többféle törvény is foglalkozik, bűncselekmény például az állatkínzás. Az állat-

védők szerint az új szabály hasznos, de
foglalkozhatott volna még a kóbor állatok elszaporodásának megakadályozásával is.
A március 1-jétől hatályos kormányrendelet szerint nem tartható gömbakváriumban az aranyhal, kutya tíz négyzetméternél kisebb területen, vagy
négy méternél rövidebb láncon. Minimum harmincöt centiméter – legalább
ekkora helyet kell biztosítani egy madárnak az állatkereskedésekben. Nem
szabad túlzsúfolni a tengerimalacokat
és a hörcsögöket sem. Azt is megszabták egy képletben a rendelet alkotói,
hogy mennyi víznek kell jutnia egy
centiméternyi halra.
A rendelet kitér arra is, hogy a kereskedőknek valamennyi házi kedvencként tartott állathoz „használati útmutatót“ kell adniuk. Ebben teljes körű
felvilágosítást kell adni az új állattartónak. A rendelet alapján kutyát csak úgy
lehet eladni, ha azonosító chippel van
ellátva. Több állat, például a majomfélyezzük ki a mesterséges odúkat, úgy már a
legelső költések is már
a kertünkben történhetnek;
• a bokrok levélbe borulása után
lehetőleg ne, vagy csak nagyon
óvatosan, a vágás által érintett szakaszokat átnézve nyírjuk a bokrokat, mert növényalakító tevékenységünknek könnyen áldozatul eshetnek tojásos vagy fiókás fészkek
(pl. fekete rigó, zöldike, barátposzáta);
• ne égessünk tarlót, gyepet, nádast,
mert ez a talajon költő madarak fészekaljai mellett elpusztítja a terület alsóbbrendű és gerinces állatvilágát!

Állatvédelmi céllal a rendelet kitérhetett volna a kedvtelési célú állatok szaporításának korlátozására is, vagyis
megakadályozhatták volna a kóbor állatok elszaporodását. Az állatvédők szerint „annak a kóbor állatnak a legjobb,
amely meg sem születik.“
(f.p.)

Tavasz a madárbarát kertben

Segítsünk!
A tél végén, a madáretetési időszak befejeztével új lehetőségek nyílnak a körülöttünk élő állatok megfigyelésére, segítésére. Az alábbiakban felsorolunk
néhány lehetőséget, amivel
megkönnyíthetjük a költési időszakot.
A madarak segítése, védelme érdekében az alábbiakat tudjuk tenni:
• az itatás folytatása vagy elkezdése
például 30-40 cm átmérőjű, nem több,
mint 10 cm mély műanyag virágalátét
itatóval, mert ebben a madarak fürdeni
is tudnak;
• egész évben folyamatosan lehet
mesterséges odúkat kihelyezni; a madarak mostanában kezdik meg a fészekhelyek kijelölését, így ha most he-

A téli álmot nem alvó madarak mellett március-áprilisban szinte teljes létszámban megjelennek a hibernációból
feléledő ízeltlábúak, puhatestűek, kétéltűek és hüllők a kertekben, parkokban, óvoda- és iskolaudvarokban, erkélyeken, panel- és irodaház előkertekben. Az MME Madárbarát kert programja (www.
mme.hu) részletes ajánlásokat, ötleteket tartalmaz e fajok
védelmével kapcsolatban is:
• ültessünk egynyári lágyszárú virágokat a kertbe, balkonládába, ezek nem csak kiváló táplálkozóhelyei a különböző lepkéknek, méheknek, de
a szemet is gyönyörködtetik;

Útra keltek a domináns hímek előörsei

Fecskék Afrika fölött
A vonulásra készülő fecskék
eddig két nagy felkészülési
eseményen vannak túl: levedlették elhasználódott repülőtollaikat, majd vonulási zsírtartalékot halmoznak fel a Szahel-övezetben. A legnagyobb
erőpróba most következik. Annak ellenére, hogy a fecskéink
többsége április második és
május első felében érkezik haza, a legkorábban érkező domináns hímek már minden bizonnyal elindultak. Megpróbáltatásokkal teli útjuk a Szaharán majd a Földközi-tengeren
vezet keresztül.
A vonulás többnyire nem egy rövid
időintervallumú
esemény, hanem
egy adott faj azonos
állományán
belül is akár egymásfél hónapig elhúzódó folyamat.
A madárgyűrűzésre is épülő hazai és
nemzetközi kutatások kiderítették,
hogy többek között
a fecskék esetében
a domináns, 2-3 éves hímek érkeznek
meg először a költőterületekre.
A legkorábban – akár már március
közepén – megérkező füsti fecskék
„szuper“ hímjeinek faroktollai az átlagnál hosszabbak, farokvillájuk nagyobb és szimmetrikusabb, így egyértelműen jelzik a tojóknak az apajelöltek genetikai értékét. A legerősebb,
leggyorsabb vonulásra képes, ezért
legkorábban érkező hímek konkurensek nélkül foglalhatnak területet. A
vizsgálatok igazolták, hogy ezeknek a
korábban érkező madaraknak a költési sikere magasabb, mint a későbbieké. A tojók esetében a sebességnél, a
korai érkezésnél fontosabb, hogy a lehető legjobb kondícióban érjenek haza, ezért ők a vonulás későbbi hullámait alkotják.
A friss szárny- és farokevező tollazatú, és reményeink szerint elegendő
zsírtartalékkal rendelkező fecskék az
elkövetkező két hónapban folyamatosan indulnak északra, az európai
költőterületek felé. Ebben a több ezer
kilométeres utazásban nem sok pihenő szakasz van, a madaraknak minden erejükre, és kifejezetten nagy szerencsére is szükségük lesz a sikeres
átkeléshez. A Szahara fölötti első
résztáv talán a legnehezebb.
Február-márciusban a sivatagban
már tavasz van, a bennszülött madarak ilyenkor költeni kezdenek, így az
átvonulónak osztozniuk kell ezekkel

a sivatagi körülményekben jártasabb
egyedekkel a meglévő szűkös táplálékbázison. A kis számú oázis képtelen ellátni a rövid idő alatt átrepülő
több százmilliós számú vonulómadártömeget, és az egész kontinensen csak
a kelet-afrikai vándorlók életét könynyíti meg egy sivatagi „zöld folyosó“
– a Nílus.
A napi hőmérsékleti maximumok
már ilyenkor is elérhetik az 50ºC-ot,
ami ellen a legjobb védekezés, ha a
madarak a lehető leggyorsabban átkelnek rajta, legjobb esetben 2-3 nap
alatt. A hőség mellett a sivatagi klíma
másik jellemző és figyelembe veendő
hatása a folyamatosan erős-viharos

szél. A téli és tavaszi időszakban a jellemző szélirány az északi, így a madaraknak szinte folyamatosan széllel
szemben kell repülniük, ami többletenergia-felhasználást igényel.
A Szaharában észak felé haladva, a
Földközi-tenger partvidékéhez közeledve, több oázisban is megpihenhetnek a szerencsésen idetaláló madarak,
de az ember közelében – különösen
Észak-Afrikában és a Mediterráneum
egyes részein – illegális vadászat és
madárbefogás fenyegeti őket.
A Földközi-tenger déli partvidékét
elérő madarak a vándorút legnehezebb részét maguk mögött tudhatják,
itt megállhatnak néhány napra pihenni, inni és táplálkozni, pótolni az elégetett zsírtartalékokat, mielőtt folytatnák útjukat a tengeren keresztül. A
tengerek és óceánok felett a legnagyobb probléma számukra, hogy vihar esetén nem tudnak leszállni a vízre, így mindenképpen repülniük kell
tovább vagy elpusztulnak. Segítség
viszont számukra az, hogy a Földközi-tenger szigetei (ezek alkotják a mediterrán tenger nagy léptékű köves
gázlóit) között csak néhány száz kmes távolságokat kell leküzdeniük. Az
európai partvidéket sikeresen elérő
fáradt vándorok a további útjukat szárazföld fölött teszik meg, ahol már folyamatosan van lehetőségük táplálkozni és pihenni.
(m.t.)

• készítsünk darázsgarázst, és helyezzük ki a virágos növények közelébe a magányos méhek és darazsak
„költésének“ segítése érdekében;
• helyezünk ki lepkeetetőt, béka és
sün garázst;
• ha tudunk, készítsünk sziklakertet,
kő- vagy farakást, ami remek gyík-vár;
• az első fűnyírás alkalmával a bokrok között, a kert eldugottabb sarkában
hagyjunk meg nyíratlan fűfoltokat,
mert ezek párásabb mikroklímája sok
ízeltlábúnak, házas csigának és békának nyújt menedéket.
Ne felejtsük el, hogy a lepkék, csigák,
és különösen a békák jelenléte nem csak
önmagáért, az állatok szépségéért, megfigyelési élményükért fontos, hanem azért is, mert jelzik, hogy a kert, a környezetünk egészséges, olyan hely, ahol emberként élni, gyereket nevelni is jobb,
mint olyan helyen, ahol már az állatok
sem tudnak megélni.
(MME.hu)

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Március 13-14-15.:

dr. Pénzes János
Tel.: 06-30-9531241
Szada, Ipari Park
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Pályázati hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság
tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában Gödöllő
város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra
bérlői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet
folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkavi-szonyban
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.

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbi régi és új
szolgáltatásokkal várja kedves ügyfeleit:

2010. március 10.

Közérdek

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

A Segítség Közalapítvány
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Tel.: 28/529-131; 529-138.
Fax: 28/529-255)
köszöni azoknak a segítségét, akik
adójuk 1 százalékával a tavalyi
évben támogatták az alapítványt.
A jövőben is számítunk a
támogatásukra. Köszönjük.

Tisztelt gépjármű tulajdonosok!
A 2010. január 1-jétől hatályos gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.
törvényben foglalt adómérték változás miatt minden gépjárműről az adózót
határozattal értesítjük.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a gépjárműadó befizetés határideje a
szokásostól eltérően nem március 16., hanem a megküldött határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 nap (kézhezvételtől számított 30 nap).
Gödöllő, 2010. március 5.
Adóiroda

Felhívás
A közterület felügyelet a város területéről rendszeresen elszállíttatja az
üzemképtelen járműveket.
2010. március 2-án egy zöld színű Opel Corsa típusú járművet, a Panoráma
u. 41. sz. elől, valamint egy fehér színű Renault Kangoo típusú járművet
szállítottak el a Táncsics M. u. 80. sz. elől.
A járművekről érdeklődni (a közterület-felügyeletnél az 529 169-es telefonon), vagy az 510-705-es telefonszámon lehet.
Ha az elszállítás napjától számított 6 hónapon belül a tulajdonos nem jelentkezik a járműért, akkor azt értékesítik. A tárolás a tulajdonos költségére és
veszélyére történik.

Számlaszám:
BBRT 10103836-1322323900000003.

1 SZÁZALÉK
Ha Ön is szívesen látná
Magyarország egyik legszebb
barokk kastélyának mind a nyolc
szárnyát felújítva - kérjük,
támogassa a Gödöllői Királyi
Kastély-t adója 1%-ával!
Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószáma:
18665161-2-13
Köszönjük!

Nyitva tartás: Hétfő - csütörtök 8-18, péntek: zárva
Gazdasági ügyintézés, pénztár: Hétfő, szerda: 9-15 óráig
Jogsegélyszolgálat kéthetente hétfőn 15-17 óráig.
Következő időpont: március 22.
Bejelentkezés nem szükséges.
Pszichológus minden szerdán 13-17 óráig.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, családgondozókon keresztül.
Ingyenes ruhaválogatás: minden kedden 8-9.30 óráig
Ismeretterjesztő klub: meghívott előadókkal, közérthető formában, minden
alkalommal más-más témakörben tervezzük az előadásokat.
Első alkalom: március 9. kedd 14 óra
Téma: tavaszi kerti munkák.
Életmód klub: továbbra is várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket
változatos előadásokkal, kulturális programokkal, kirándulásokkal.
Havi rendszerességgel, hétfői napokon.
Kézműves klub: várjuk azokat a felnőtteket, akik érdeklődnek a különböző
kézműves technikák iránt és szívesen csatlakoznának egy alkotó kedvű
közösséghez.
Havi rendszerességgel, szerdai napokon.
Játék klub: lehetőséget szeretnénk teremteni a társasjátékokat kedvelők
számára a közös játékra, a szabadidő kellemes eltöltésére (pl. sakk, malom,
domino, kártyajátékok, stb.)
Havi rendszerességgel, szerdai napokon.
A fenti klubfoglalkozások pontos időpontjáról családgondozókon keresztül
érdeklődhet a 28/513-605-ös telefonszámon.

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.

Pályázati felhívás
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
receptgyűjtő pályázatot hirdet általános iskolás
gyermekek részére.
Ha szeretnél jelentkezni, kérd el nagymamádtól, nagypapádtól, vagy idős
rokonodtól, ismerősödtől a család egyik kedvenc süteményreceptjét, írd le,
majd küldd el Nekünk, az elkészült süteményről, valamint Rólad és a
receptet adó személyről készített fényképpel együtt!
(Ez lehet közös fotó vagy külön-külön készített fényképek is!)
A beküldött receptekből és fényképekből albumot készítünk!
Beküldési határidő: 2010. április 16.
A pályázatokat az alábbi címre várjuk személyesen vagy postai úton:
2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.
A nyertes pályázatokat ajándékokkal jutalmazzuk és a díjkiosztásra a
legjobb süteményeket mi magunk is elkészítjük!
További információ kérhető: 28/513-605-ös telefonszámon.

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 8-14-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Március 15-21-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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 10.

Gödöllői Szolgálat 11

Mozaik

Megelégedett vendégeink
kérésére meghosszabbítjuk

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

Márciusban halnapok az
étteremben!
Halkülönlegességeinkkel
várjuk kedves vendégeinket!
Lillafüredi pisztráng
Tiszai harcsa
Tengeri halak: vajhal, lazac
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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Sport

Röplabda – Már a negyeddöntő a tét

Küzdősport – Taekwon-do

Viharsarkiak ellen a négy közé

Négy ezüst, kettő bronz

Március 10-én folytatódnak a bajnoki küzdelmek a női röplabda
extraligában. A TEVA-Gödöllői
RC csapata a bajnokság középső
szakaszát a negyedik helyen zárta, így a kiírás értelmében a tabella 5. helyezettjével mérkőzik
majd a csapat a legjobb négy közé kerülésért.

delték az utóbbi időben.
Deme Gábor együttese az első találkozót hazai környezetben játszhatja
majd március 10-én az egyetemi sportcsarnokban 18 órás kezdéssel.
-ll-

Az egyik fél második győzelméig tartó
párharcban az ellenfél a viharsarki Békéscsabai RSE lesz, akiket az alapszakaszban mindkétszer sikerült legyőzniük a mieinknek (3:0 és 3:2). Persze, az
őszi meccsek óta sok víz folyt le a Dunán, főleg annak tükrében igaz ez, hogy
a gödöllői lányok keretét sérülések tize-

2. mérkőzés: március 12., péntek 18
óra Békéscsaba:
Békéscsabai RSE – TEVA-GRC

1. mérkőzés: március 10., szerda 18
óra egyetemi csarnok:
TEVA-GRC – Békéscsabai RSE

3. mérkőzés (amennyiben szükséges): március 14., vasárnap 18 óra
egyetemi csarnok:
TEVA-GRC – Békéscsabai RSE

Futsal NB II. – Pesti csoport

Magabiztos U21-es siker
Az elmúlt pénteken a Gödöllői Fortuna U21-es csapata lépett pályára az
NB II. Pesti csoportjában. A fiatalok a
12. játéknapon a Rubeola FC Csömör
U21-es csapatával játszottak idegenben és nyertek 8–5-re, ezzel továbbra
is versenyben vannak a rájátszást érő
helyekért. Az NB I-ben szereplő felnőttek lapzártánk után léptek pályára
idegenben szintén a csömöri barlangban a Rubeola ellen. Március 12-én,
hazai pályán fogadja soros ellenfelét
a Gödöllő. A 17. fordulóban a Gyöngyös látogat az egyetemi csarnokba.

Futsal NB II. Pesti csoport, 12. forduló
Rubeola FC Csömör U21 – Gödöllői
Fortuna U21 5–8 (2–3)
Gólok: Nagy Roland, Lovrencsics
Balázs (4), Vernes Zsolt, André Béla
(2)
-ltKövetkezik:
Futsal NB I.: március 12., péntek
20:30 egyetemi csarnok:
Gödöllői Fortuna – Gyöngyösi
Futsal

Kispályás foci – Március 15. kupa
Március 15-én hétfőn, a Táncsics Mihály úti műfüves pályán kispályás labdarúgó kupát szerveznek, felnőtt női,
férfi, valamint a 35 év fölöttieknek

kiírt senior (1975
vagy az előtt született
játékosok részére) kategóriában.
Nevezni március 11-ig lehet, a 06/7060-44-393-as telefonszámon!
Nevezési díj: 15.000 Ft/csapat

Az idén nyolcadik alkalommal
került megrendezésre a már
hagyományt teremtő Battonya
Kupa. A rendezvény különlegessége abban rejlett, hogy
bármely karate szakág nevezhetett az előzetesen megadott
szabályrendszer alapján, így
színesebbé téve az eseményt.
A Békés megyei megmérettetésen
28 egyesület 150 tagja képviseltette
magát. A megjelent sportegyesületek
között megtalálható volt a taekwon-do,
kick-boksz és a karate irányzata is. Ez a
nap lehetőséget nyújtott a gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztály számára egyaránt, hogy lemérjék tudásukat
küzdelem kategóriában. A 18 éven felüli
versenyzők az általános taekwon-do
versenyszabálytól eltérően, amely a bevihető találatok erejét maximum félerőre korlátozza, ezen a napon teljes erejű (hard-contact) küzdelmekben vehettek részt.
A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do

A Contact ITF csapat

SE sportolói is részt vettek a battonyai
gálán, Kókai Zsolt 3. danos mester vezetésével. Gyermek küzdelemben, a
minusz 35 kilogrammos kategóriában
György Bence jó teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. Ezt követően a serdülő
csoportok megmérettetései következtek, ahol -40kg-ban Habermann Attila
második., míg -45 kg-ban Benedek Dániel Tibor 3. helyezést ért el. Látványos
és izgalmas mérkőzések zajlottak az if-

Márk, Kollár Balázs, Lipcsei Marcell,
Oláh Márk, Lutz Gyula, Tormai Gábor, Keindl Jakab, Filip Zoltán, Tóth
Benedek, edző: Kaiser László.
Kovács Szabolcs 1998-as csapata a
szlovákiai Léván járt
egy hétcsapatos teremtornán. A fiatalok a korai kezdés és
döcögős játék után
ugyan
magukhoz
tértek, de rosszabb
gólkülönbségük miatt végül a 6. helyen
zártak. A torna kiegyensúlyozottságát
A GSK 2002-es csapata mutatja, hogy azonos pontszámmal
ezúttal a második helyen zárták a hat- végzett az U12-es csapat, mint a 4. hecsapatos tornát. A torna legjobb kapusá- lyezett.
Deme István 2003-as lurkói Töröknak a gödöllői Pólik Ádámot választották, aki mindössze egy gólt kapott az öt bálinton szerepeltek első olyan tornámeccsen. Tokai Norbert egy évvel idő- jukon, amelyet nem hazai környezetben
sebb gárdája a szintén hatcsapatos te- rendeztek. A srácokon látszott is a megremtorna 4. helyén végzett, ami annak illetődöttség és végül (bár itt teljesen
fényében remek eredmény, hogy a déle- mellékes volt a helyezés) a 10 csapatos
lőtti 2002-es csapat nagy része állt ki az mezőny 9. helyén zárták a tornát.
egy évvel idősebbek ellen. Az ezüstEredmények és az egyesülettel kapérmes 2002-es csapat tagjai voltak: Pó- csolatos hírek a www.gbulls.hu weblik Ádám, Bokor Levente, Pintér oldalon megtekinthetők.
-tt-

U19-es rajt Ötös Diósdon
Ugyan a Gödöllői SK felnőtt labdarúgó
csapata az első tavaszi fordulóban halasztást kért, az U19-es gárda, felcserélve a pályaválasztói jogot, pályára
lépett a Diósd ellen. Sztriskó István
U19-es együttese remek rajtot vett,
ugyanis 5–0-ra tudott nyerni idegenben.
A következő hétvégén, március 14-én
már a felnőttek is megmérettetnek. A 17.
fordulóban a GSK a tabella 2. helyén
álló Újlengyelhez látogat majd.
Pest megyei I. osztály U19
16. forduló
Gödöllői SK – Diósd 5–0 (2–0)
Gólok: Koczeth Zsolt (2), Ifj.
Sztriskó István, Switzer Nabil, Ben
Ali Mourad

Február 27-én, Gödön vett részt a
Gödöllői SK 2002-es és a 2001-es csapata egy teremtornán. Kaiser László tanítványai ismét érmes helyen végeztek,

Vívás: korosztályos válogató versenyek Gödöllőn

Kézilabda – TIG szárnyalás

Benkó és Gáll: válogatót nyertek

Négyből – négy siker

A 20 fős U23-as válogató női mezőnyét Benkó Réka nyerte, edzője
Bokor Gergely. Ugyancsak ebben a
korosztályban a férfiaknál Gáll Csaba
bizonyult legyőzhetetlennek. Varga
József tanítványa 40 fő közül bizonyult a legjobbnak. A lányoknál még
Nagy Petra ért el harmadik helyezést, a fiúknál Gémesi Bence harma-

dik és Valkai Ferenc 8. helyen végzett. Nagy és Valkai edzője Kurucz
Balázs.
Az U14-es korosztályban február
29-én rendeztek versenyt, amelyen a
második lett Gémesi Huba, harmadik
helyen pedig Bancsics Máté végzett.
Az U13-as fiúknál gyűlt össze a legnépesebb mezőny, összesen 49-en neveztek. Itt a második Matuz Márk,
míg a harmadik helyen Holló Áron
végzett. Edzőjük Bokor Gergely.
Az U12-es korosztály tőrversenyén
Czakkel István és Gémesi Tekla tanítványai szállítottak szép eredményeket.
Markolt Dániel második, Réfi Krisztián harmadik helyen végzett, míg a
lányoknál Ernhoffer Orsolya az ötödik helyen végzett.
-ll-

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

Lehnert Etele a -70 kg-os kategóriában
ért el 3. helyezést. A gála leglátványosabb momentumának a felnőtt kategória
bizonyult. A női -53kg-os kategóriában
Könczöl Alexandra képviselte a gödöllői egyesületet és érett küzdelmeket bemutatva ezüstérmet szerzett.
Továbbra is lehet jelentkezni a klub
edzésein a Bio-Fitt Centerben (Állomás
út 1-2/A) hétfőn és szerdán 17.3019.00-ig. itftaekwondo.uw.hu
-li-

Labdarúgás – Megyei I. osztály

Utánpótlás - 2002-es ezüst

Február végén, az egyetemi
sportcsarnokban 10 versenyt
bonyolítottak le, amelyen öszszesen 224 fő indult. Három
verseny kivételével, mindenhol
döntőbe kerültek a SZIE-GEAC
vívói, sőt az U23-as korosztályban két számban is a mieink
tudtak nyerni.

júsági fiúk között is. A népes tábor két
gödöllői versenyzőt is felvonultatott,
akik kiválóan teljesítettek. Péter Norbert a -65kg-ban magabiztos teljesítménnyel harcolta ki a 2. helyet, míg

A négy fiú korosztályos csapattal
rendelkező Török Ignác Gimnázium DSE kézilabda egyesület fiataljai kiemelkedő eredményeket
érnek el megyei és országos
szinten egyaránt.
Az 1995-ös születésű fiúk az országos
utánpótlás kézilabda bajnokságban a
Pest megyei csoportból továbbjutva a
közép-magyarországi régiós döntőbe
kerültek. A régiós döntőt Salgótarjánban
rendezték február 24-én. A csoportkörben a gödöllői srácok, többek között legyőzték a megyebajnok Szigetszentmiklós csapatát is. Az első helyen továbbjutva, a másik ágról a házigazda
Salgótarján csapatával kellett megmérkőzniük Mácsár Gyula tanítványainak
az országos elődöntőbe jutásért. Színvonalas mérkőzésen egyetlen góllal maradt végül alul a csapat. A harmadik helyért ismét a Szigetszentmiklós fiataljaival került szembe a TIG és fegyelmezett
játékkal ismét legyőzte a megyei riválist. AZ 1995-ös születésű fiúk a régió
harmadik legjobb csapatává értek.
Eredmények:
Gödöllő TIG DSE – Pásztó 19:13; TIG
DSE – Szigetszentmiklós KSK 16:13;

TIG DSE – Salgótarján 18:19; TIG
DSE – Szigetszentmiklós KSK 11:10
Végeredmény: 1. Vác, 2. Salgótarján,
3. Gödöllő TIG DSE, 4. Szigetszentmiklós, 5. Pásztó, 6. Pilisvörösvár
Az 1996-os születésű fiúk csapata
szintén a Pest megyei csoportjából továbbjutva került be a közép-magyarországi régiós döntőbe, amelyet március
12-én rendeznek majd.
Eredmények:
Gödöllő TIG DSE – Pilisvörösvár 18:5;
TIG DSE – Vác 22:8; TIG DSE – Solymár 24:1; TIG DSE – Szentendre 28:8;
TIG DSE – Abony 22:6; TIG DSE –
Dabas 20:16; TIG DSE – Szigetszentmiklós 17:8
Az 1997-es csapat, a megyei döntőt
megnyerve, megyebajnokként került tovább a régiós döntőbe. Ugyanez a korosztály február 19-20-án, Szentgotthárdon vett részt a VI. Oldal József kézilabda tornán. Ahogy azt már megszoktuk
tőlük, ismét az első helyen végeztek. A
torna gólkirálya Tóth Attila Bence lett.
A csapat tagjai voltak: Réti Csaba, Tóth
Attila Bence, Laczkó Szilárd, Takács
Attila, Gyurcsánszki Ádám, Czene Dá-

vid, Molnár Balázs, Papp Kristóf, Szakály Benedek, Kalmár Marcell, Tamás
Norbert, Kiss Tamás, Varga Botond, edzők: Gőz Tibor, Mácsár Gyula
Eredmények:
Gödöllő TIG DSE – Szentgotthárd
19:3; TIG DSE – Veszprém 10:6; TIG
DSE – Celldömölk 15:5; TIG DSE –
MKB Utánpótlás Edzőközpont 20:9
Az 1998-as születésű fiúk a Vácon
rendezett megyei tornán jutottak a régiós döntőbe. A február 28-ai tornán a
Dabas 13:12-es legyőzésével biztosította be a csapat a továbbjutást.
Mácsár Gyula edzőt kérdeztük a sikerek titkáról: „2009 őszén alakult meg a
TIG DSE kézilabda szakosztálya,
amelynek fő célkitűzése az, hogy városunkban biztosítsa a folyamatos utánpótlás nevelést 10 éves kortól ifjúsági
korig a kézilabda sportágban. Egyesületünkben 50 gyermek sportol rendszeresen, ismerkedik a kézilabda szépségeivel. Reméljük, sok örömet szereznek
még nekünk. Itt kell megköszönnöm a
szülőknek, Tóth Tibornak, kollégámnak, Gőz Tibornak, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium és a Török Ignác
Gimnázium vezetésének és tanárainak,
valamint mindenkinek, aki munkájával
hozzájárult sikereinkhez, nélkülük ez
nem ment volna.”
Egyesületről további infó:
www.tig-dse.hu oldalon.
-li-
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik ismerték és
tisztelték, utolsó útjára elkísérték SZABADI JÁNOST, élt 81 évet.
Gyászoló család
INGATLAN
*Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában. Dupla beállásos (2
autó számára) a 4 emeletes panellakások alatt, víz villany fűtés van.
Irányár: 3,99 m. Érdeklődni: +36/20-3527445.
*MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű, 2. emeleti, 53 m2-es gázkonvektoros, különbejáratú 2 szobás (+ előszoba, fürdőszoba, konyha,
spejz, pince) felújítandó lakás sürgősen eladó. Egyedi vízmérő órás,
Ny-i fekvésű. Iár: 9,2 MFt. Tel.: 30/581-3968, 70/2238-509.
*Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2 félszobás, 3. emeleti konvektoros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.: 20/9811-027.

*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, konyhaétkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület található,
melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási
lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 5,4 MFt Tel:
70/312-5965, 20/928-3938
*Gödöllőn, Fenyvesben eladó egy 140 nm -es két szintes,
alápincézett családi ház. Nappali, 4 szoba, 2 fürdőszoba, étkező.
Parkosított kert, öntöző rendszer, riasztó. Irányár: 33,5mFt.
Érd.:20-9-805-765
*Eladó! Kétlakásos családi ház Szilasligeten, irányár:19,5MFt,
gödöllői, téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, első emeletig
beszámítható. Tel.: 20/346-09-85
*JÓ VÉTEL! 2 szobás lakás 1 szobás áráért! Gödöllő központjában
45 m2 2 szobás lakás, alacsony rezsivel, alacsony közös költséggel,
szabályozható fűtéssel eladó Iár 8,5 MFt
20-772-2429
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! 20539-1988
*Gödöllő legkeresettebb részén eladó 1100 nm ősfás telken, 226
nm rusztikus családi ház, borospince, dupla garázs, kerti tó,
légkondicionáló, riasztó. Iár 58 MFt. 20 7722428
*Szilasligeten HÉV-től 5 percre, panorámás, zöld környezetben,
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 20-7722428
*Gödöllő központjában 2 szobás cirkos tégla lakás 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 207722429
*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 20-804-2102
*Gödöllőn sürgősen eladó 60 m2 2szobás magasföldszinti,
erkélyes konvektoros lakás Iár 10 MFt 20-8042102

*Örökpanorámás 3 szoba nappalis szuterén hobbiszoba 3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház Gödöllőn eladó Iár 30 MFt 208042102
*Eladó 2 szobás családi ház 560 m2 ősfás telken, új ablakok Iár
14,5 MFt 20-8042102
*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 60nm-es
lakás a Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102
*János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3 MFt 208042102
*Eladó Paál László közben 60 nm 2 szobás téglalakás. 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 20-9447025 SÜRGŐS
*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 +3620/9194-870
*ELCSERÉLNÉM gödöllői, 80 m2-es 2,5 szobás, 780 m2 telkes
családi házamat 1,5-2 szobás erkélyes, tégla lakásra, I. emeletig
megegyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*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, panorámás társasházi öröklakás zöld környezetben 13 m2-es terasszal. A bp.-i Örs vezér
tér 25 perc alatt elérhető. 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 +3620/9194-870
*Mogyoródon háromszintes 100 m2 összterülettel 3 szobás
családi ház. Iá: 17,9 mFt. 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 28/411086 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
*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 +3620/9194-870
*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 20/9194-870
*Gödöllőn, Blahán 1900 m2-es telken 3 szobás, panorámás
családi ház Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870
*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 +3620/9194-870
*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
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*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
*Minimális 2MFt.-önerővel, kedvező törlesztő részlettel 50.000
Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű 2 em., 57 m2-es,
kétszobás, egyedi-mérőórás, konvektoros fűtésű, parkettás lakás.
Ár: 9,6MFt Major Zoltán 70/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Minimális 2MFt.-önerővel, kedvező törlesztő részlettel 30.000
Ft/Hó megvehető Szent János utcában, földszinti, felújítandó, 38
m2-es, földszinti, üres, konvektoros egyedi fűtésű, parkettás,
téglaépítésű lakás. Irányár: 6,9MFt Major Zoltán +3670/77-33222 www.perfektotthon.hu
*Minimális 2MFt.-önerővel, kedvező törlesztő részlettel 45.000
Ft/Hó megvehető Szent János utcában téglaépítésű, felújított, 3.
emeleti, 36 m2-es, 1 szobás, konvektoros egyedi fűtésű, erkélyes,
redőnyös, légkondicionált lakás. Ár: 9,2MFt 70/773-3222
*Kedvező minimális önerővel is megvásárolható a Kossuth L.u
Erzsébet park felőli részén nappali külön konyhás, erkélyes, parkettás, csendes-világos emeleti lakás Irányár: 6,9MFt Major Zoltán
+3670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*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 0630-491-5020
*Gödöllőn KERESEK ügyfeleim részére egyedi fűtéses lakást.
Katonáné Enikő 06-30-491-5020
*Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla, cirkófűtéses, 74 nm-es,
2szoba +galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es tárolóval rendelkező
igényesen felújított lakás sürgősen eladó. A társasház zárt, parkosított udvarán belül játszótér, kerti grill, gépkocsi beálló található.
Csendes, nyugodt zöldövezet, barátságos, családias kis
lakóközösség. Iár:15,9MFt 06-30-491-5020
*KERTVÁROSBAN! Gödöllőn egyszintes 150 nm, felújítandó családi ház eladó, AKÁR VÁLLALKOZÁSRA 6 szoba, teljes közművel, vegyes falazatú, 700nm-es telken. Ár:15.990.000Ft.Tel:30/228-1060
*SÜRGŐSEN! 2 szintes jó állapotú családi ház KEPERES-SZILASLIGETEN, földszinten 100 nm 3 szoba, emeleten ugyanennyi,
alatta pincével, 1000 telek. Ár:24MFt. Tel: 06-30/228-1060
*EGYEDI LAKÁS! Gödöllőn Nagyfenyvesben 121 nm-es (tetőtér
beépítési lehetőséggel) tágas, 1 emeleti 3 szobás lakás, garázzsal
eladó. Vasút, Egyetem közelben.Ár:18.5MFt. Tel:06-30/228-1060
*CSENDES TÉGLALAKÁS! Gödöllő Szőlő utcai 61 nm-es 2 és fél
szobás 2.emeleti erkélyes, konvektoros jó állapotú lakás
eladó.Ár:14.7 MFt. Tel:06-30/228-1060
*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: +36-30-946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel: +36-30-946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű
lakások eladók. Tel: +36-30-946-7702
*Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben 2200 m2 zártkerti
telek eladó, megosztva is. Pince, villany, víz van. Iár: 5,8M Ft. Érd:
(28) 410-354, +36-30-630-1410
*Gödöllő, Erdőszél utcában 605 nm bekerített, panorámás
üdülőtelek lakott környezetben eladó. Tel: +36-30-434-8058
*SÜRGŐS! Szadán a Pazsaki úton 1440 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK
eladó. Hívjon, megegyezünk! iár: 8,4m Ft. Tel: 06-30-9960-003
*Eladó Veresegyházán, Ligetek lakóparkban 527 nm-es ÉPÍTÉSI
TELEK érvényes építési engedéllyel, teljes közművel. Sisa István /
istvan.sisa@invitel.hu / +36-204-89-9092
*Eladó Gödöllő külterületén egy 1064 nm-es bekerített ÉPÍTÉSI TELEK. Víz, villany van. Iár: 2,65MFt. Tel: 30-771-5794, 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
*Dányban eladó egy 1600 nm-es megosztható telek. Az ingatlan a
település központjában található. Teljes közmű a telek előtt. Iár:5M
Ft. Érd: 06-28-464-669, e-mail: szekeresl@invitel.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.: +36-20-3135-816, +36-30-562-3475

*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy 1992ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás nyaraló a
strand közelében. Érd: Végh Tamás - +36-70-333-1362
*SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 19,5M Ft-os iáron,
ugyanitt 3280m2 közművesített építési telek 9,2M Ft-os iáron
eladó. Tel: 06-28-404-124, 06-70-570-5461
*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz, HÉV
5 percre. Tel: +36-30-564-3615, +36-28-415-324
*Gödöllő Kertvárosban, központhoz közel teljesen felújított 96 nmes, 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
*Gödöllőn a blahai részen panorámás családi ház tetőtér beépítési
lehetőséggel, 800 nm telekkel eladó. Érd: 06-28-816-550
*ASZÓDON, Kertvárosban 2 lakásos családi ház eladó! Ill. 2 lakásra cserélhető 22 millió értékben Gödöllőn. Minden megoldás
érdekel! +36-20-486-8623, +36-70-634-1306
*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek eladó közel a buszfordulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd: e-mail: h74sanyi@citromail.hu
vagy +447838599970-s telefonszámon.
*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
*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
*Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás (45 nm), amerikai
konyhás, távfűtéses lakás alacsony rezsivel. Ár: 9,3MFt. Érd:
+36-20-405-9840
*Gödöllőn a centrumban 44 nm-es, 2 szobás, csendes lakás
+saját tároló, szabályozható fűtéssel, alacsony rezsivel eladó.
Tel: 06-30-975-9604
*Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út 28.sz.alatti 830nm telken
új építésű, 179nm földszintes, legkorszerűbb technológiával épült,
extra energiatakarékos. Burkolatok nélkül. +36(30) 9355-737
*Egyszobás, felújított, konvektoros I. emeleti összkomfortos lakás
a belvárosban tulajdonostól eladó. Iár: 6,9MFt. Tel: 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 nm-es, tetőtéri 1 +2 félszobás
felújított társasházi lakás a tulajdonostól. Cirkó fűtés, légkondi,
csendes, tiszta környezet. Iár: 15M Ft. Tel: 06-20-351-5356
*Királytelepi részen 1 szoba összkomfortos, gázfűtéses ház eladó
100nöl telekkel. Iár: 8,5M 06-30-481-4005
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában első emeleti, laminált padlós, 2
szobás 55 nm-es lakás eladó. Iár: 11,2m Ft. Tel: 06-70-209-3669
*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: 06-20-472-9877
*Gödöllőn 47 nm-es családi ház, 24 nm-es terasszal 300 nöl telken
sürgősen eladó. Csere is érdekel. Tel: 06-20-461-0405
*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
*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
*Gödöllő, Szt. János u. 23/C alatt, téglaépítésű, földszinti kétszobás, erkélyes, jó állapotú lakás eladó. Iár: 11,5M Ft. Tel: 0620-333-7833
*Újépítésű 90 nm-es családi ház Aszód legújabb részén eladó.
2 szoba amerikai konyhás, kandallós, tetőtér beépítési
lehetőséggel, pincével, 30nm terasszal, garázzsal 664nm
telken. Iár: 29mFt. +36-20-5565-849
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*Eladó Gödöllő Kazinczy krt. IV. em. lakás. 60 nm, 2 szoba,
+erkély, egyedi fűtés, felújítandó. 2009-ben kívülről szigetelve
és színezve. Iár: 10,5 millió. Tel: 06-20-356-4493
*Jászapátiban eladó 36nm-es Ádám típusú faház (2szoba, konyha,
mosdófülke +WC, fedett terasz) berendezve, 145nm-es telken.
Vízvezeték, csatorna, szennyvíztároló medence, szerszámkamra.
Üdülőterület központjában, strand közelében. 06-28-430-426
*EGYETEM TÉREN eladó egy 57 nm-es, II. emeleti, jó állapotú
lakás. Iár: 15,5M Ft. Érd: 06-20-669-0039
*Gödöllőn vagy Szadán KERESEK kétgenerációs családi házat
gödöllői és pesti társasházi lakások beszámításával. Tel: 06-20277-1705
*CSALÁDI HÁZ OLCSÓN ELADÓ. Érd: 28-416-236, 0620-462-55-03
*Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában 56 nm-es, 3.em.
erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár: 10,9 millió. Tel: 30-907-9322
*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es 1+2 félszobás erkélyes,
konvektoros, felújított lakás. Érd: 06-20-345-0074
*Ha két generáció költözne együtt…Gödöllőn Szilágyi Erzsébet
utcában eladó két különálló családi házas ingatlan 2250nm-es
telken. A három szobás esztétikailag és gépészetileg teljes körűen,
igényesen felújított, a két szobás tisztasági falújításon esett át.
Ára:20,7M. Lakást 9M-ig beszámítunk. 06-20-459-9548
*Gödöllőn Kertvárosban kétlakásos családi ház sürgősen
eladó. Összeköltözésre, irodának, üzletnek kiváló. Lakások: 75
és 150 nm külön közművekkel, két utcára nyíló bejáratokkal.
Iár: 24,8MFT. 06-30-392-3635
*Gödöllőn, a Blahai részen eladó körpanorámás, 1081 nm
telken álló 2 szintes, mediterrán jellegű 5 szobás, 3 fürdőszobás 200 nm-es családi ház 66.950.000 Ft-os vételáron. Tel:
Varga +36-30-719-9988, hétvégén: +36-20-509-2000
*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 a központban 61 nm-es, kettő 2 szobás, teljesen
felújított és átalakított, I. emeleti erkélyes lakások KIADÓK; ill.
III. em.-i, 2 szobás, egyedi fűtéses felújított lakás KIADÓ. Érd:
28/411-086; +3620/9194-870
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő Központjában a Kossuth L. utcában 62 nm-es, 2 szobás,
bútorozott lakás hosszútávra kiadó! 55.000 Ft /hó + rezsi + 1 havi
kaució. Érd: +36-30-6276-133
*Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton kb. 54 nm-es kétszobás lakás.
Érd: +36-30-895-2679
*Gödöllő központjában 2. emeleti, 2 szobás, teljesen felújított, alacsony rezsi költségű, egyedi víz, villany, gázkonvektoros, bútorozott
lakás kiadó. Tel: +36-20-9354-324
*HÉV közeli 30 nm-es bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Kaució
szükséges. Tel: +36-30-252-4674

*Gödöllőn, Szent János utcában II.em. 64 nm-es hőtárolós konvektoros, 2 szobás lakás teljesen felújítva, festve, mázolva, parkettázva, új konyhabútorral és átalakított fürdőszobával kiadó.
Tel: +36-30-448-4538
*Másfélszobás, gázkonvektoros, egyedi vízórás tiszta lakás
alacsony rezsivel kiadó. Érd: +36-30-270-7119
*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+36-20-3539492
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.: +36-70-701-9510.
*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es
lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: +36-20-479-4650
*Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú távra
kiadó. Érd +36-30-213-4882
*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, 06-30-9-890-509
*KAZINCZY krt. 2 szobás, gázkonvektoros, bútorozott, erkélyes
LAKÁS KIADÓ. Kaució szükséges. Tel: +36-30-609-8707
*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: 06-30-202-7828
*Gödöllő központjában 2 szobás (44 nm) igényesen felújított
lakás nem dohányzó személy részére kiadó: 55 ezer Ft + rezsi.
1 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-220-7682
*Gödöllőn az egyetemtől 5 percre különálló kertes házban frissen
felújított 2 szobás lakás kiadó. Kábeltévé, Internet használattal
56.000,-/hó +2 havi kaució. Tel: +36 (20) 3515-292
*Gödöllő központjában a Szt. István téren 1,5 szobás távfűtéses lakás hosszútávra kiadó. 45E Ft + rezsi, kaució szükséges.
Tel: 06-30-851-4252
*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
*Dózsa György utcában 3 szobás, bútorozatlan, egyedi fűtésű,
vízórás, 1.em. lakás hosszútávra kiadó. A ház mögött zárt
parkolóval! Tel: +36-70-283-1187
*Gödöllő központjához, vasútállomáshoz közel 3 lakásos,
kertes családi házban 60 nm-es lakás kiadó. Gépkocsi beállás
lehetséges. Tel: +36-20-915-4263
*Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 60 nm-es lakás.
Kaució szükséges. Érd: 06-20-80-71-377
*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 nm-es terasszal 300 nöl
telken hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-461-0405
*48 ezer forintért kiadó teljesen külön bejáratú - kis szoba,
főzőfülke, WC-zuhanyzós – lakrész. Rezsi nincs! Március 1.-től
költözhető. 1 havi kaució szükséges. Tel: +36-20-9734-738
*Gödöllő központjában- Kossuth L. utcában- 2 emeleti 64 nm lakás
kiadó hosszú távra csendes nem dohányzó lakóknak. Ár nagyon
kedvező. Kaució szükséges. Érd: 30-6643093 v. 20-3668386.
*Kiadó Gödöllőn 110 nm-es 2+2 félszobás, étkezőkonyhás, 2 fürdős (WC), fedett teraszos, kertes családi
ház. Tel: 20-573-3189
*Gödöllő Központjában a Kossuth L. utcában 62 nm-es, 2 szobás,
bútorozott lakás hosszútávra február 1.-től kiadó! 55.000 Ft /hó +
rezsi + 1 havi kaució. Érd: +36-30-6276-133
*Gödöllőn, 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 06-20-224-6598
*Kiadó Gödöllő központjában, erkélyes, 2 szoba összkomfortos,
parkettás, berendezett, kábeltévés, konvektoros lakás téglaépületben, csendes környezetben. Érd: 06-28-412-463 du. v. este
*PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS LAKÁS KIADÓ. Tel: 06-30934-6769
*Az Erzsébet parki lakótelepen 2,5 szobás, konvektoros, bútorozott lakás április 1.-től, hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-212-1350
*Egyetemhez közel, erdő mellett gázfűtéses, részben bútorozott
garzonlakás kiadó. Vasútállomás, HÉV-megálló a közelben. Bérleti
díj: nettó 40E/hó. Érd: 06-30-266-8035
*Különbejáratú, bútorozott 1 szobás, konyhás, tusolós, WC-s
lakás április 1.-től kiadó. 60.000 Ft +villany. Gödöllőn (Besnyő).
Tel: 06-28-419-456
*Gödöllőn azonnal kiadó hosszútávra bútorozottan 55 nm-es,
magasföldszinti lakás igényesnek! 2 havi kaució + 50E Ft/hó
+rezsi. Tel. 06-30-494-1398, 06-28-470-205
*Gödöllőn, központi csendes helyen 2 szobás, konvektoros,
vízórás, redőnyös, jó állapotú lakás konyhabútorral és egyéb
bútorokkal hosszabb távra kiadó. Tel: +36-28-421-619
*Társbérletként kiadó 44 nm-es bútorozott, kábeltévés,
Internetes Gödöllő központjában lévő lakás nagyobb szobája,
házaspár vagy két személy részére. Kaució szükséges. 15.000
Ft +rezsi/fő. Tel: 06-20-824-4664
*Gödöllő palotakerti 2 szobás, egyedi fűtéses lakás hosszabb távra
dolgozó fiatal párnak v. egyedülállónak kiadó. Tel: 06-30-9664-702
*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi
mérőórás 58 nm-es (nem panel) lakás 70e. + rezsiért irodának
is kiadó. Tel: +36-30-9617-621
*Gödöllő központjában-Kossuth L. utcában- 2 emeleti 64nm
lakás kiadó hosszú távra nem dohányzó lakóknak. Ár nagyon
kedvező. Kaució szükséges. Érdi:06 53 318524 v. 06 20 9109413.

KIEMELT AJÁNLATAINK:
*A központban, (a Magyartölgy
Ingatlan-iroda mellett) földszinti irodahelyiségek hosszútávra bérbeadók.
Bérleti díj: 4500 Ft/hó/ nm (rezsivel
együtt)+ ÁFA.
*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 Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, napfényes, 64 nm-es, 3.
emeleti, felújított lakás (tágas terekkel)
eladó. Iá: 13,3 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.
*DOMONYVÖLGYBEN,
tóparton,
lovaspark mellett, csendes környezetben nappali + 2 szobás, 3 szintes,
garázsos lakóház 792 nm-es parkosított telken eladó. Iá: 24 mFt.

TELKEK, ZÁRTKERTEK:
*GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 3974
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600 nmes, megosztható, szép, szabályos
építési telek kellemes környezetben
eladó. Iá:19 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Boncsoki dűlőn 856
nm-es zártkert 20 nm-es téglaházikóval
eladó. Iá: 4,4 mFt.
*SZADÁN, a Présház utcában 2666
nm-es, panorámás építési telek (közmű
a telek előtt), eladó. Iá:15,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek (20 nm-es faház,
30 nm-es házalap, fúrt kút, villany)
eladó. Iá: 8 mFt.
*SZADÁN, 1115 nm-es, két utcára
nyíló te-lek (közmű a telek előtt)
eladó. Iá: 7 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában
2690 nm-es, közművesített,
panorámás, két utcára nyíló építési
telek eladó. Iá: 9000Ft/nm.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 195 nm-es, nappali+4
szobás,(pince, garázs, terasz) jó
állapotú családi ház 696 nm-es gondozott telken, sürgősen eladó. Iár: 27 mFt
*A központtól néhány percre 3lakásos
társasházzá alakítható, utcai bejáratú
üzlet nyitására alkalmas helyiséggel, 190
nm-es, kétszintes családi ház, családi
okok miatt sürgősen eladó (2-3 szobás
gödöllői lakás beszámítható). Iá: 39 mFt.
*A Kertvárosban, nappali +7
szobás, 2 szintes, kétgenerációs,
felújított, családi ház, 3 férőhelyes
garázzsal 850 nm-es, parkosított
telken sürgősen eladó. Iá: 39,8 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es,
szépen parkosított telken, 220 nm-es,
nappali+ 3 szobás, háromszintes,
garázsos, igényes családi ház, szaunával, kerti medencével, locsolórendszerrel eladó. Iár:37,5 mFt.
*Marika- telepen, 2002-ben teljesen
felújított, kétszintes, 5 szobás családi
ház, 1170 nm-es telken, csendes környezetben, erdők közelében. Iár: 30 mFt.
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Megújulás…
A megújulásra késztető vízöntő-kor elején
felértékelődnek a régebbi korok időtálló
üzenetei, spirituális tanításai. Az ősi gyökerekből táplálkozva a mai ember számára
is átélhetővé és megvalósíthatóvá váló életformát kell teremteni. Életünk állandó tanulási folyamat, közben változnak
szerepeink, kicserélődnek személyiségjegyeink. Az egészséges jövőorientált ember
képes a változásokra és változtatásokra. Ne
feledjük, bármilyen messziről induljunk is,
képesek vagyunk a teljes megújulásra. Az új
kor szellemiségében nagyon fontos szerepe
van a testünknek – „lelkünk templomának”
– ahogy Szent Pál apostol mondja.
Rohanó világunkban egyre kevesebb idő
jut az önmagunkkal való foglalkozásra, az
egészséges táplálkozásra, vagy a mozgásra.
Ezért határozta el a gödöllői Bio-Fit
Center, hogy a természet megújulásával
egyidőben új programokkal színesíti
kínálatát az érdeklődők igényeihez igazodva. Március elején indul a Harmónia Életmód Klub, ahová sok szeretettel várunk
mindenkit, akinek fontos a saját és családja
egészsége, aki szeret mozogni, kirándulni,
aki szeretné megváltoztatni az életmódját,
szeretne egészségesebben táplálkozni vagy
csak arra vágyik, hogy legyen kivel beszélgetni, közösen játszani.
Az egészséges életmód visszahat az életfolyamatokra, így teremti meg a test – lélek
– szellem harmóniáját.
A klub munkáját kiegészíti egyénre szabott
életmód és életviteli tanácsadás, ahol segítséget kaphatnak a szemléletmód változtatással, mozgás- és táplálkozásmóddal kapcsolatos kérdésekre. A tanácsadás keretében
lehetőség nyílik krízis- és stresszhelyzet
kezelésére, a gyászmunkában való segítésre,
a kiégés megelőzésére, a hatékony kommunikáció megtanulására, egyéni és párkapcsolati problémák megoldási lehetőségeinek
megtanulására.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Cím: 2100 Gödöllő, Állomás út 1-2 / a
(tel.: 28 414 068, 06 20 9511 138)
Bővebb felvilágosítás a klubvezetőktől
kérhető:
Urbánné Gál Márta tanár, művelődésszervező, terapeuta, jóga oktató
(tel.: 06 20 9395 658)
agy Brigitta dietetikus, személyi edző
(x)
(tel.:06 30 7540 886)
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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 27-60-80-100 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 +3670/7733-222 www.perfektotthon.hu
*Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Tel: +3620-466-0341
*Pataktéri soron GARÁZS KIADÓ. Tel: 8-20-ig +36-20-424-8180
*Gödöllő belvárosában 30 nm-es üzlet hosszútávra kiadó.
(Eddig ügyvédi iroda volt.) Érdeklődni: +36(20) 3-303-396
*Gödöllőn, Remsey körúton – posta felett – kiadó egy 80 nmes üzlethelyiség egyedi mérőórákkal. Érd: +36-70-267-2007,
+36-20-314-9242
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő, Dózsa Gy. úton. 54 nm-es,
kirakatos, légkondicionált. Ingyenes parkolási lehetőség. Tel:
+36-20-9570-788
*Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 54 nm-es üzlet
kiadó. Érd: +36-70-535-4474
*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
*34 nm-es üzlethelyiség a Palotakerten nagy átmenő gyalogos forgalom mellett profilváltás miatt eladó. Érd: 06-30-280-8438
*Kertes háznál garázs kiadó (más tevékenység céljára is.) Tel:
06-28-418-204
*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
*IRODÁT BÉRELNÉK 6-8 nm körülit férfi-női mosdóhasználati
lehetőséggel. +36-30-9641-437
*Gödöllőn a Szent János u. 1/B alatt kiadó egy 18 nm-es
üzlethelyiség. Tel: +36-20-265-8070

*MADÁCH Imre Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium pályázatot hirdet INFORMATIKA SZAKOS TANÁR munkakör betöltésére. A
közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű
2010.06.18-ig. Cím: Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3.
Pályázati feltételek: - főiskolai informatika szakos tanár, büntetlen
előélet. A Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget igazoló iratok, erkölcsi bizonyítvány. A
pályázat benyújtásának határideje: 2010.03.16. A munkakör a
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázatok
benyújtásának módja: Elektronikus úton Varga Zoltán részére a
varga.zoltan@madach-godollo.sulinet.hu e-mail címen keresztül. A
pályázat elbírálásának határideje: 2010. 03.23.
*Gödöllő központjában lévő szépségszalonba FODRÁSZT,
MŰKÖRMÖST KERESEK. Tel: 06-30-9893-652
*33 éves hölgy munkát keres 7:30 – 16:00-ig. Ügynöki kizárt!
Tel: 06-20-373-4793
*Amerikai cég területi képviselőket, vezetőket keres reklám marketing - logisztikai területre. Fő és mellékállásban is
végezhető. Kiemelkedő fizetés. Tel: 06-30-405-5236
*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
*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)
*Özvegy diplomás nyugdíjas férfi családi házba keres
egyedülálló hölgyet házvezetői munkakörbe, ott lakással,
ellátással. Tel: 28-421-255, 06-30-684-8809

*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
*Gödöllőn több éve működő fodrászüzletbe FODRÁSZT,
KOZMETIKUST, PEDIKŰRÖST keresek. Tel: +36-20-9810-696
*Gödöllői Kézi Autómosóba gyakorlattal rendelkező férfi
munkaerőt keresek. Tel: 06-30-9915-554
*Gödöllői élelmiszerboltba, két műszakba szakképzett és leinformálható, lehetőleg női munkatársat keresek. Érd: 19-21
között 06-20-973-0873
*Gödöllői zöldségpiacra egy műszakba 2 fő eladót keresek,
lehetőleg érettségizetteket. Férj-feleség, szülő-gyerek,
testvérek előnyben. Érd: 19-21 között 06-20-973-0873
*Lakásának, irodájának tisztántartását, gyermekei felügyeletét,
ügyeinek intézését az Ön igényei szerint vállalom. Kocsival, referenciával, erkölcsivel rendelkező 38 éves hölgy. +36-30-3-899-105

ÁLLÁS
*Gödöllői sörözőbe szakképzett, gyakorlattal rendelkező pultos
felszolgáló hölgyet keresünk. Tel.: 70/312-59-65.
*Szakácsot keresünk 30 éves korig gyorséttermünkbe. Tel.:
20/315-09-51
*A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét, ügyelet nincs.
Tel.: 70/381-5973.
*Ingatlantanácsadó, ingatlanbróker állás betöltésére munkatársakat keresünk, új, és használt lakások forgalmazására. Képesítés
nem feltétel. Idegen nyelvtudás előny. Jelentkezés csak írásban:
godollo@perfektotthon.hu . www.perfektotthon.hu
* Gödöllői étterembe 4 órás munkára gyakorlattal rendelkező
takarítónő jelentkezését várjuk. Érd.: 06 30/223-9801

Nyitva: H-P: 800-1800, Szo, V: 900-1300
1161 Budapest, Gusztáv u. 37. - Tel.: 405 06 74
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*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük bizalmát!
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
+36-70-414-1629
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*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,
+36-20-556-2653, E-mail:info@ili.hu
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094

*KÚTFÚRÁS: vizes- és geotermikus kutak, bejegyzett szakvizsgával, minősített géppel és garanciával. Tel: +36-70/3187695
*Jogi garanciával gyors jelzáloghitel előzetes és banki költség
nélkül. Bárosoknak és nyugdíjasoknak is. Tel: 06-30-468-3956
*METSZÉST, permetezést, kaszálást vállalok. +36-20-4146823
*Játszótársakat keresek 22 hónapos kisfiam mellé. Szívesen
vállalnék max. 2 hasonló korú kisgyereket, családi napközi jellegű foglalkozásokkal NAGYON KEDVEZŐ ÁRON! Gödöllő, +3670-7085-747

*PEDIKŰR, MANIKŰR AZ ÖN OTTHONÁBAN! Hívjon, ha tyúkszeme van, vagy bőrkeményedéstől fáj a lába, ha a körme ápolásra szorul, rendbe teszem! Ajándék kéz- és talpmasszírozást adok
minden kedves vendégemnek! Érd.: 30-851-8763
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu

*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: +36-30-501-9207
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*KŐMŰVES MESTER vállalja minden nemű építőipari munkák
kivitelezését, felújítását. Külső hőszigetelős viacolorozás
műszaki vezetéssel. 10% kedvezmény. Tel: 06-20-925-8912
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: +36-20-9527-289, +36-28476-229

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +3670-2479072, +36-20-9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +3630-9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-302-4622.
www.csoszereles.hu

*Fülakupunktúrás fogyasztás. Tavaszköszöntő árak! Érdeklődni: 06-30-2310-443 (14 óra után.) Főnix Egészségcenter,
Öreghegyi út 1.
*KŐMŰVES burkoló munkát vállal. Tel: 06-20-461-0405
*FOTÓ és VIDEÓ FELVÉTEL KÉSZÍTÉS. Családi és egyéb rendezvények rögzítése. Régi fotók és felvételek digitalizálása.
Többkamerás felvétel. Tel: +36-30-433-7978, E-mail:
beri112@gmail.com
*MASSZÁZS. Fáj a feje, nyaka, háta, lába? Masszázs hatására
fájdalmai enyhülnek. Valamint fogyasztó és narancsbőr elleni
kezelések. Mézes és csokoládé masszázs. Anikó masszőr: +3630-728-3055
*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 06-20-414-7396, 06-70-334-7396

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199

*LAKATOS munkák nagy gyakorlattal, javítások is. Tel: 20562-5015

*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
*Fontos Önnek az egészsége és a külső megjelenése?
Szeretné lelassítani az idő múlását? Új tudományos eredmények előnyeit élvezheti. Információ orvos munkatárstól: 0620-941-1215

*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

*Gyógy pedikűr: vastag gombás benőtt köröm, tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló feketén
dolgozó kontároktól! Bárándi József 06-20-532-7275
*KOVÁCSOLTVAS, ROZSDAMENTES ALUMÍNIUM KAPU,
KORLÁTKÉSZÍTÉS, és egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-20-2927820

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

SZOLGÁLTATÁS

*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: +36-20-4359-650

Patócs Autóház Kft

*Játszótársakat keresek 22 hónapos kisfiam mellé. Szívesen vállalnék max. 2 hasonló korú kisgyereket, családi napközi jellegű
foglalkozásokkal NAGYON KEDVEZŐ ÁRON! Gödöllő, +36-707085-747
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*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és
gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: +36-28-511-366, +36-2O-543-1775.
Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
*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: www.mencelus.com ,
mencelus01@yahoo.com , Tel: +36-70-219-3689
*Munkácsy díjas festőművész, egyetemi docens és festőművész művésztanár vezetésével egyetemek, főiskolák
művészeti szakaira és művészeti középiskolákba készülők
számára rajz- és festészeti felkészítő tanfolyam indul alapozó
és haladó szinten Gödöllőn 2009. szeptemberétől. Tel: (30)
580-3756, (30) 967-0842
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20-4-359-650

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Sovány? Kövér?
„Tedd, hogy kövér nép foglaljon körül,
És síkfejű, s kik éjjel alszanak.
E Cassio ott sovány, éhes színű
Sokat tűnődik s íly ember veszélyes…
Shakespeare, Julius Caesar szavain keresztül
a jóllakott emberekre adja voksát.
Az elmúlt ötven évig annak volt rangja,
akinek testsúlya volt, a sovány külső csak
sajnálatot váltott ki. A hatvanas évek óta
azonban ezernyi diétás kézikönyv jelent
meg, nincs olyan újság, magazin, amelyik
ne adna minden számában új tanácsot arra,
miként fogyjunk le. Máig nem értem a
diéták paradoxonát, mert egyre inkább
bebizonyosodik, hogy mennél több diétás
tanács, s a diétázó, annál inkább nő a túlsúlyos emberek száma.

*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

*Középiskolai tanárnő magyar nyelv és irodalomból középszintű érettségire felkészítést és korrepetálást vállal. Tel: 06-70216-5856

*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
+36-20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.

*ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára
felkészítés. Első óra ingyen! További kedvezmények! Érd: +3620-268-4064, +36-20-230-6250

*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: +36-70-944-2377

*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 0620-544-8021

*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: +36-20-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*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: 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.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*MATEMATIKA korrepetálást vállalok. Tel: +36-30-609-8707

*Angol nyelv és zongoraoktatás gyerekeknek! Középfokú
nyelvvizsgával rendelkező egyetemista társalgásorientált angol
nyelvoktatást, valamint zongoraoktatást vállal általános iskolás
gyerekeknek és idősebbeknek egyaránt, kedvező áron. Tel: 0620-775-3205

*TOP-TAN: ANGOL haladó beszédcentrikus tanfolyam heti 2x3
órában 5 fős csoportban (első alkalom ingyenes). Jelentkezés:
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com. Mobil: 30-224-75-63.

Néhány józan szakértőtől már olyat olvasok, hogy csak az hízik meg igazán, aki
diétázik. Ennek a hátterében az a természetes folyamat áll, hogy a diéta alatt a
szervezet megtanulja jobban hasznosítani
a táplálékot, így ugyanabból a mennyiségből több energia kerül raktározásra.
Abbahagyásakor viszont tovább folytatja
ezt a takarékos üzemmódot, így a bevitt
átlag kalóriákból sokkal eredményesebben, többet épít be a szervezetbe, mint
annak, aki korábban nem diétázott.
Az utóbbi évtizedekben sok tanács fordult
az ellenkezőjére: a tojásról, vajról
kiderült, hogy egészséges, a margarinról
viszont az, hogy ártalmas stb. Úgy vélem,
vissza kell térni a józan észhez. A
szervezetem el tudja dönteni, mire és mennyire van szüksége. Amit kíván, ami jólesik abból nem lehet baj. S azonnal jelzi a
teltség- vagy puffadásérzéssel, ha nem
megfelelőhöz nyúltam. S olyan gazdag
tárháza van a választható ételeknek. A
kívánság sose ismétli magát az egymást
követő napokon. Hal, főzelék, szárnyas,
vörös hús, saláta – csak tudjam követni.
Mértékkel bármit fogyaszthatok, és a
lényeg, örömmel egyem azt, amit.

*Élelmiszer-vegyi áru, ruházati eladó, kereskedő-boltvezető,
étkezdés (vendéglátó üzletvezető) vendéglátó-eladó, pincér,
szakács, OKJ-s képzések Veresegyházon részletfizetéssel,
akciós áron. FMK – 01-0301-07 Tel: 06-30-719-4676

*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan. Próbálja ki!
Tanuljon meg tanulni! Tel. 28-415-998, 20-388-4953

*Esztergapad eladó. Fémeszterga 300 W, csúszástávolság:
300 mm, csúszásmagasság: 90 mm, menetvágásra alkalmas, fordulatszám szabályozás: 100-2500/min. Tel: 28421-718 de. 8-10h
*Eladó 8-10 éves elsőáldozó kislány részére egy szép
hosszú fehér selyemruha 3.000 Ft, és egy szép magyar
ruha 5.000 Ft. Érd: 06-28-414-008
*Gödöllőn eladó gödöllői Moór tekerős öntvénykút (megegyezik a Kossuth L. u. láthatóval), valamint 8 éve rakatott,
ritkán használt nagy méretű cserépkályha, és egy múlt
század eleji fésülködő tükrös szekrény. 06-70-311-5767

ÁLLAT
*Október 19-én született fajtatiszta fekete PULI kölykök
oltva, féregtelenítve olcsón eladók! A szülők is
megtekinthetők a helyszínen. Érd: (28) 412-045
*Hat hónapos keverék kutyák szertő gazdit keresnek.
Ingyen elvihetőek. Érd: 06-30-9611-491
*Fajtatiszta, gyönyörű KUVASZ kiskutyák eladók 2010.
január végi alomból. Stabil idegrendszerű, jó házőrző
szülőktől, gyerekes családokhoz is ajánlott. 06-30-2218448

*Általános iskolás gyermekét felkészítem egy szép
bizonyítvány elérésére. Még épp időben vagyunk!
Tapasztalattal, referenciával: 06-20-356-0621

EGYÉB

ADÁS~VÉTEL

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

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399

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

*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel 12.000,- 1 db
rattan fotel 5.000,- Ft, 1 db 2 személyes fenyőfa francia ágy,
matraccal 25.000Ft. Tel.: 30/6342-172.
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36-28-412-230
*Tavaly a Jysk-ben vásárolt játékhelikopterét megvásárolnám,
sérülten is. 06-70-517-1370
*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: 30-252-0039
*Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L:
8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel: +36 (20) 32-99-695

*SUZUKI SWIFT 2008-as 1300 km-rel hitel átvállalással
eladó (22.000 Ft fix/hó). Tel: +36-30-201-7329

*AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L. utcában. 1,5 MFt.
Major Zoltán 0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
www.perfektotthon.hu
*TAVASZKÖSZÖNTŐ BULI LESZ A DOMONYVÖLGYI SZELLŐ
TANYÁN! 2010. március 27-én, szombaton 19 órától
várunk minden táncos lábú vendéget. Élő zene, finomabbnál-finomabb falatok, korlátlan étel-italfogyasztás.
(Svédasztal 10.000,-Ft/fő.) További információért látogassa meg honlapunkat: www.szellotanya.hu vagy hívjon a 0670-378-5127-es számon.
*Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában,
vagy szülői szerepében? Segítséget ajánlok egyéni tanácsadás, transzformáció társasjáték, vagy akár családállítás
formájában. Tel: +36-20-388-4953
*Keresek fiatalos, jó megjelenésű pedagógus 50-es hölgynek hasonló érdeklődésű nem feltétlen diplomás urat. Társpár közvetítés minden korosztálynak. Bizalomra épülő
személyes találkozás, fényképes bemutatás. 20-9674009, 30-228-4096
*INGYEN eladó üdülési jog Hévízen, 1 percre a fürdőtől.
Tel: +36-30-9641-437
*MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-, erdei méz,
aranyvessző, Ámor, gesztenye, repce krém, lépes méz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
*ALMA VÁSÁR. KR 11-es 50-80 Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel
F. u. 1. Tel: +36-28-411-298, +36-20-4359-650
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
MÁRCIUS 17.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Pászti Dominik (Klapka u. 38/A),
Szűcs Józsefné (Szt. János u. 25.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Bernáczné Kovács Edit (Sík S. u.
4.), Szőllősi Antalné (Kandó K. u.
42.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Balla Orsolya (Nagy L.
u. 6.)
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Pálmainé
Szekeres Anikó (Fűzfa u. 25.)

Recept:

Bobájka

HOZZÁVALÓK: 1 kg liszt, csipet só, 2 tojás, 5
dkg élesztő, fél liter tej, 10 dkg vaj, 20-30 dkg
cukor, mák, méz.
ELKÉSZÍTÉS: Az élesztőt felfuttatjuk cukros
tejben. A lisztet, a cukrot, a tojást, a sót, az élesztőt és a tejet összekeverjük, és addig dagasztjuk,
míg közepesen kemény tésztát kapunk. Ha megkelt, vékony csíkokat sodrunk belőle, és 1-1,5
cm-esre daraboljuk. A kis hengerek oldalát meg-

kenjük vajjal, és szorosan egymás mellé
tesszük őket a tepsiben (azért szorosan,
hogy a tészta fölfelé
emelkedjen, és ne elterüljön). Pirosra sütjük, majd kitesszük őket egy
nagyobb tepsire, és 1-2 napig száradni hagyjuk.
Vizet forralunk, és a száradt falatkákat belemártjuk 3 másodpercre, majd lecsepegtetjük és tányérra rakjuk. Megszórjuk porcukros mákkal, és
a végén lecsurgatjuk mézzel.
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