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A „Mi képeink 2“ címmel nyílt meg Szikora Tamás Munkácsy-díjas festőművész és
hat barátja csoportos kiállítása a GIMHázban.
(6. oldal)
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Mária Teréziára és Grassalkovich I. Antalra emlékezik Gödöllő a 2011-es Barokk Évvel.
(6. oldal)

Két tornát rendeztek az év elején a felnőtt
kispályás csapatok részére. Az Újév kupát a
Football Factor, a Nádas emléktornát a FC
Seven nyerte meg.
(12. oldal)

Megkezdődtek az EU-s elnökségi események

Megkezdődött a felújítás

Királyi Váró

Jól sikerült a gödöllői bemutatkozás

Az elmúlt napokban megkezdődött a Királyi Váró felújítása. Az
épület a jövőben közlekedés- és
helytörténeti múzeumként, idegenforgalmi látványosságként
fogadja majd a betérőket.

Jól vizsgázott Gödöllő az első uniós elnökségi
rendezvényen január 14-én. A városunkba érkező
diplomaták és a sajtó egyaránt elégedett volt
mind a szervezéssel, mind a helyszínekkel. A gondos előkészítésnek köszönhetően a lezárások
miatt a közlekedésben sem okoztak jelentős fennakadást a lezárások. Városunk mintegy negyven
rendezvénynek ad otthont a féléves elnökségi
időszakban. A héten sor kerül az első kiemelt rendezvényre is, január 20-21-én itt tartják a Bel- és
Igazságügyi Tanács informális ülését.
Január 14-én megtartották az első informális miniszteri találkozót a Grassalkovich-kastélyban. A tanácskozáson az Európa-ügyi miniszterek és államtitkárok vettek részt. A delegációk
két fő témával foglalkoztak: megvitatták a magyar elnökség programját,
illetve egyeztettek az Európai Tanács
februári ülésének előkészítéséről.
Az eseményt követő nemzetközi sajtótájékoztatót a Művészetek Házában
kialakított sajtóközpontban rendezték
meg, melyen Győri Enikő EUügyekért felelős államtitkár és a szlovák Maros Sefcovic, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokkal, illetve igazgatási kérdésekkel
foglalkozó alelnöke vett részt.
A találkozón leginkább a gazdasági
kérdésekre koncentráltak és megállapították: szükség van a belső piac működésének javítására. A magyar elnökségi félévben elsődleges szempont a fenntartható jövő alapjainak

építése. Ennek része az európai szemeszter bevezetése, de nagyon lényeges a versenyképességet és a
gazdasági növekedést ösztönző EU
2020 stratégia is.
Sokan üdvözölték,
hogy Magyarország az élére állt a
romastratégia kidolgozásának. Az
EU-bővítéssel kapcsolatban az elnökség továbbra is ragaszkodik ahhoz,
hogy szeretnék lezárni a csatlakozási
tárgyalásokat Horvátországgal. A tagjelölt államok meghívása az informális miniszteri találkozókra kedvező
jelzés ezen országoknak. A magyar elnökség továbbra is elkötelezett Románia és Bulgária schengeni csatlakozása
mellett, ugyanakkor minden tagállam

Január 14-én megtörtént a hivatalos
munkaterület átadás a vasútállomáson.
A Királyi Váró épületét lezárták a utazóközönség elől, a felújítás megkezdésével ugyanis megszűnt a váróterem funkciója, a jegypénztár a forgalmi épület
mellett elhelyezett konténerben üzemel.

Fotó: MTI
véleményét figyelembe véve olyan
megoldást keres, amely mind a 27 tagország teljes támogatását élvezi. Az elnökségi célok között szerepel a Keleti
Partnerség megerősítése és a Duna Régió Stratégia elindítása, amely a vízminőségtől a közlekedésen át a kulturális
identitás kérdéseit is magában foglalja.
Hétfőn és kedden, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterek és államtit-

károk ültek tárgyalóasztalhoz a lovardában. A megbeszélés témájául a fiatalok foglalkoztatását és a foglalkoztatásbarát gazdasági növekedést választották, de arról is szó esett hogyan lehet
több és minőségileg jobb munkahelyet
teremteni. A tanácskozások lapzártánkat
követően fejeződtek be.
(folytatás a 3. oldalon,
kapcsolódó írásunk a 2. oldalon)

A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezést a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. végzi. A jelenleg a MÁV Zrt.
kezelésében lévő, állami tulajdonú műemléképület teljes külső és belső rekonstrukcióját elvégzik. Visszaépítik a kupolás fedélszerkezetet, a homlokzaton
végigfutó, egykori kovácsoltvas oszlopokon álló míves perontetőt, valamint
felújítják a város felőli oldalon a kocsifelhajtót és az előtte lévő területet is.
(folytatás a 8. oldalon)

Biztonsági intézkedések az elnökségi rendezvények idején

Lezárások, forgalmi rend változások
Lakossági fórumon tájékoztatták a Grassalkovich Kastély környéki lakosokat az Európai Unió elnökségi eseményeinek biztonsági intézkedéseiről január 10-én Gödöllőn. A rendezvényen
dr. Gémesi György polgármester, Pintér Zoltán alpolgármester és
Tóth Csaba alezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság helyettes
vezetője ismertette azokat az intézkedéseket, amikre az elnökségi rendezvények idején, az előttünk álló fél évben számíthat a
lakosság. Az elnökségi események első napjaiban a lezárások
nem okoztak fennakadást.
A tanácskozások idején lezárásra kerül
a gépjármű forgalom elől az Ady Endre sétány, ahová a Honvéd utcától tilos
a behajtás. Biztosított azonban a gépkocsi forgalom az Ady sétány szervizútján mindkét irányba, gépkocsival
megállni, parkolni azonban itt is tilos.
A rendőrség javasolja, hogy a gépkocsival érkezők járműveikkel a vasút állomás parkolójában, a Palotakert lakótelep alsó részén vagy a volt Rézgombos feletti parkolóban álljanak meg. A
Művészetek Háza parkolóját az ülések
idejére lezárják. Szintén használható a
Martinovics utcai óvoda parkolója, az
intézmény megközelítése a rendezvények alatt is zavartalan.
A kordonnal a gyalogos forgalom
elől is elzárt terület az Ady sétányon a
zeneiskolánál, a Martinovics utcánál
kezdődik, és a 3-as úti kereszteződéséig tart. Lezárásra kerül az Alsóparknak a zeneiskola és a 3-as út közti
szakasza is a Testőrlaktanya és a Művészetek Háza közötti szakaszon. A
kordon vonala a Martinovics utcán a
Lovarda utcával szemközti vaskapuig
az út jobb oldali részén, a Kastélyparkon át, valamint a kastélypark oldalán
a 3-as út mellett halad. Elkészült az úgynevezett nagykordon is, ami a sajtóközpontnak helyet adó Művészetek
Házát veszi körül. Mivel az autóbusz-
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állomás felől érkező gyalogosok a kerítés miatt nem tudják használni az
épület előtti járdát és a parkolón sem
tudnak áthaladni, javasolt, hogy a
Művészetek Háza mögötti járdát vegyék igénybe, amelyen eljuthatnak az
aluljáróhoz. A kordonon belülre csak
előre kiadott arcképes engedéllyel lehet belépni.
A kordonon kívüli biztonsági feladatokat a rendőrség, az azon belülieket
a Köztársasági őrezred látja el.
Az Ady Endre sétányon a gyalogosforgalom a kordonon kívül a rendezvények alatt is biztosított lesz.
A területen közlekedők fokozott ellenőrzésre, gyakori igazoltatásra számíthatnak, ezért fontos, hogy mindenkinél legyen személyi igazolvány, és
lakcímkártya. Tóth Csaba úgy fogalmazott, a nem gödöllői lakosok tüzetesebb vizsgálatra is felkészülhetnek.

as úton 8-9 óra között kell időszakos
forgalomkorlátozásra számítani a delegációk helyszínre érkezéséig. Ezt
követően itt ismét zavartalan lesz a közlekedés a tanácskozás végéig, azaz várhatóan 15-17 óráig. Ekkor kerül majd
sor az újabb időszakos lezárásra, amíg
a küldöttségek el nem hagyják a helyszínt. A rendezvények ideje alatt a 3as úton a kordon melletti részen tilos a
megállás és a parkolás az út mindkét
oldalán.
A közlekedést segítik a Magyar Köz-

oldalú találkozót, május 27-én a Keleti Partnerség Csúcsot, június 5-7-én
pedig az ASEM (Ázsia- EU ) külügyminiszteri találkozót. Ezek ideje alatt
fokozott biztonsági intézkedések lépnek életbe, többek között teljes egészében lezárják az Ady sétányt és a
Művészetek Háza környékét, ahová
csak az ott lakók, illetve az engedéllyel
rendelkezők léphetnek be.
Az intézkedésekről Gödöllő városának honlapján (www.godollo.hu), a
Gödöllői
Szolgálat
honlapján
(www.szolgalat.com) és a RádióAktív
93,6 adásában folyamatosan a legfrissebb hírekkel tájékoztatják a lakosságot.

út Zrt. által kihelyezett közlekedési táblák is. Ezek érvényessége csak a rendezvények idejére vonatkozik. A héten
már sor kerül az egyik kiemelt tanácskozásra a Grassalkovich Kastélyban:
január 20-21-én a Bel- és Igazságügyi
miniszterek informális ülését tartják
meg.
A kordonok június 30-ig a helyükön
maradnak, azokat nem bontják el, a
gépjármű közlekedést megnyitással
biztosítják majd.
A kastélyban többek között öt kiemelt rendezvényt tartanak: január 2021-én a Bel- és Igazságügyi miniszterek informális ülését, február 25-én a
Védelmi miniszterek informális ülését, április 14-15-én az EU-USA két-
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Az Ady Endre sétány lezárása miatt
a Volánbusz terelő úton közlekedik, a
Tessedik Sámuel utca – Honvéd utca
irányába. Az utasok a Szabadság téren,
és a „Gomba“ előtt (Honvéd utcánál)
szállhatnak fel a járművekre. A HÉV
közlekedését a lezárások nem érintik.
A lezárások kizárólag a tanácskozások idején lesznek érvényben. Ezek általában 9 órakor kezdődnek, ezért a 3-

Műszaki átadás-átvétel a főtéren

tavasszal, az egynyári növények ültetésével és a füvesítéssel együtt végzik
majd el.
Az átadást követően május végén- június elején kerül sor a garanciális felülvizsgálatra
és ellenőrzésre mind műszakilag, mind a növé-

Befejező munkák
Eltűntek a kordonok, a pallók és a munkagépek a
főtérről, már a műszaki átadás-átvétel zajlik. A
kedvező időjárást kihasználva elvégzik a még
hátralévő kisebb munkákat és a szükséges korrekciókat. Az átalakítás után jelentősen megváltozott terület már végleges képét mutatja. De nem
csak a tér változott meg, hanem annak közlekedési rendje is.
December utolsó napjaiban és január elején is jelentős munkákat végzett a kivitelező: a Petőfi
Sándor utcában befejezték a parkolójelek felfestését, a teljes területen kihelyezték a végleges
közlekedési táblákat és befejezték a térkövek lerakását.
A téren azonban jelenleg is dolgoznak: az utolsó
simításokat, beállításokat, kontroll munkákat
végzik. Befejező szakaszban van a csapadékvízelvezető-, és a szennyvíz csatorna átmosása és a
folyókák tisztítása, zajlik a növénykazetták szegélyeinek korrekciója és egyes területeken a díszburkolat javítása.
Utolsó fázisban vannak az elektromos munkák is.
Bár esténként már kedvünkre gyönyörködhetünk
a tér kivilágításában, még folyik a kandeláberek
ellenőrzése és a burkolatba süllyesztett világítások beállítása, amit korábban a hó miatt nem tudtak elvégezni. Hasonló módon most pótolják a
térburkolat fugázását és bevibrálását ott, ahol ez
elmaradt.

Amennyiben az időjárás továbbra is kedvező marad, a vízjáték próbaüzeme mellett sor kerül a
szökőkútéra is, de ha változik az idő, akkor ezt

nyek esetében. Ez utóbbiakra egy eseti eredési
csereszavatosság van, s ekkora már jól látszik
majd, melyek helyett van szükség új beültetésére.
A munkákra egyébként négy évre vállalt garanciát a kivitelező, ez idő alatt a javításokat ennek
keretében végzik el.
A felújítást követően a területen megváltozott a
közlekedési rend: a főtérre tilos gépjárművel behajtani. A korábbi állapothoz képest változás,
hogy a Gábor Áron utcát az Átrium Üzletháztól
csak áruszállítás céljára vehetik igénybe.
A II. számú rendelőnél is változások várják az
autósokat. A rendelő előtti parkoló a fizetős övezet része lett, s innen már nem hajthatnak tovább,
csak a Coop Áruház áruszállítása céljából.
A közterület felügyelet január végéig figyelmezteti a szabálytalankodó járművezetőket, azt követően azonban szigorú büntetésre számíthat, aki
nem tartja be az új forgalmi rendet.
(A belváros megváltozott forgalmi rendjéről
részletes tájékoztatás a 10. oldalon olvashatjb
nak.)

A lakossági igényekhez igazították a menetrendet

Változások a gödöllői buszközlekedésben
A Volánbusz Zrt-vel kötött szerződést a
helyi tömegközlekedés ellátására az önkormányzat, így január elsejétől továbbra is ez a cég végzi a szolgáltatást. Ennek
ellenére az elmúlt évhez képest több változással is találkozott az utazóközönség
2011-ben. Új menetrend, új buszok, és
szigorúbb ellenőrzés, fejlesztések – röviden ez jellemzi majd az idei közlekedést.
A legszembetűnőbb változás, hogy januártól valóban a VOLÁNBUSZ Zrt. végzi a szolgáltatást,
nem alvállalkozónak adta ki, mint tette azt korábban. Ennek köszönhetően jobb, korszerűbb járműveket állítottak forgalomba Gödöllőn, mint
amivel az elmúlt időszakban szállították városunk
lakóit.
Az évkezdés azonban nem volt zavarmentes. Január elsejével ugyanis életbe lépett az új menetrend, ami nem minden járat esetében felelt meg a
lakossági igényeknek. Az önkormányzat illetéke-

sei a lakossági bejelentések alapján azonnal megkezdték az egyeztetést a Volánbusz Zrt-vel, és az
érintett járatokon folytatott személyes ellenőrzéseket végeztek. Ennek eredményeként január
10-vel a Klapka utcai járatokat bővítették, és
ehhez igazodva, néhány járat indulását módosították.
A fenti változások az iskolaidőben közlekedő járatokat érintik, egyéb időben a jelenlegi menet-

rend érvényes. Az önkormányzat továbbra is nyitott a lakossági észrevételek iránt.
Január elsejével szigorodott a járműveken az ellenőrzés is. Az önkormányzat illetékesei kérdésünkre elmondták, hogy a helyi autóbusz közlekedés biztosítására az idei esztendőben 100 millió
forintot fordít a város. Ez az összeg azonban csak
akkor elegendő, ha a korábbinál nagyobb lesz a
jegy- és bérlet vásárlási fegyelem. Ennek érdekében az idei esztendőben jóval több, és szigorúbb ellenőrzést végeznek majd a gödöllői járatokon.
***
Jó hír az utazóközönségnek, hogy a Volánbusz
Zrt. rendbe teszi az autóbusz állomást. Mint megtudtuk, ennek előkészítése már a tavalyi év végén
megtörtént, így még ebben a hónapban megkezdődhet az autóbuszállomás, illetve a váróterem tisztasági festése. Ezen kívül különböző
karbantartási munkákat, illetve az ezeket követő

nagytakarítást is elvégzik. Nem csak az épület
szépül meg, az utastájékoztató eszközök is
megújulnak.
A munkálatok a tervek szerint 2-3 hetet vesznek
igénybe, ez idő alatt a Volámbusz Zrt. nem tervezi
az állomási forgalom átszervezését. Az elkészült
autóbuszállomáson az eddig megszokott szolgáltatásokat vehetik igénybe az utazók.
jb
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Megkezdődtek az elnökségi események

Kultúrális ízelítő Európának

Jól sikerült a gödöllői bemutatkozás

Gödöllői ajándékok

(Folytatás az 1. oldalról)
A találkozón a tervek szerint a miniszterek politikai vitát folytatnak a
belső biztonság témájában a szervezett bűnözés aktuális trendjeiről, a
főbb kihívásokról, valamint a gyakorlati együttműködés erősítésének lehetőségeiről. Áttekintik továbbá a határbiztonság aktuális kérdései alatt az integrált határigazgatási rendszerrel, a
modern technológiák alkalmazásával
kapcsolatos kérdéseket, valamint a
schengeni értékelési mechanizmus

megújításának főbb pontjait. A miniszterek az ebéd alatt a többéves
pénzügyi keretről, a belügyi terület finanszírozásáról folytatnak eszmecserét. A találkozó első napján a belügy-,

míg a második napján hagyományosan az igazságügy miniszterek vesznek részt.
A jövő héten is rangos vendégek
érkeznek majd a Grassalkovich Kastélyba: január 27-28-án az EU-USA
magas szintű előkészítő ülésre kerül
sor. Az ülés célja, hogy előkészítse az
áprilisban szintén Gödöllőn megrendezésre kerülő EU-USA bel- és igazságügyi miniszteri ülést.
***
Az elmúlt héten jelentős figyelem
irányult városunkra. A hazai és a
nemzetközi
sajtóorgánumok folyamatosan foglalkoztak Gödöllővel, főleg a német
és az osztrák lapok fordítottak nagy figyelmet ránk.
Elégedettek voltak a
hozzánk látogató diplomaták is, Győri
Enikő államtitkár közölte, elégedett a találkozóval, és a Grassalkovich-kastély is alkalmas helyszínnek bizonyult, kiválóan működik az újonnan kialakított
konferenciaközpont.
Bakos Piroska szóvívő is pozitív
véleményekről számolt be: „Volt egy

Az elnökségi eseményekre városunkba érkező európai uniós
delegációknak Gödöllő is kedveskedik, ajándékkal, kulturális műsorral.

államtitkár asszony, aki az ülés közben mesélte el, hogy elképzeli, ahogy
Sisi annak idején a lovardában nézte a
lovasbemutatót. Közben ők itt ülnek
most már egy konferenciaközpontban, úgyhogy teljesen el volt ragadtatva” – mesélte.
A tudósítások nem rekedtek meg a
tanácskozásokról szóló beszámolóban, a sajtóban gyakran megszólaltatták az itt élőket is, akik szintén pozitívan nyilatkoztak a rendezvényekről,
mint az több televíziós tudósításban is
elhangzott, városunk lakói izgalmasnak, érdekesnek tekintik az ezekkel
járó „felhajtást”.
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Emlékeztetni fog az első magyar elnökségre

A királyi kastélyban az elnöki asztalon
például a gödöllői uniós emblémával díszített Szamos marcipán ajándék kínálja
magát a minisztereknek.
Az ebédek előtt gödöllői kulturális
együttesek lépnek fel. Az Általános
Ügyek Tanácsa pénteki ülésén a Kiscibri és a Kalapos együttesek adtak műsort és arattak nagy tetszést.
A sajtóközpontban – a Művészetek
Házában – egy gödöllői információs
pult is található, ahol brosúrákat, a városról szóló információs anyagokat találhatnak az oda érkezők.
Január 14-én az első gödöllői rendezvényen Benedek Krisztina és Dezső Piroska növendékei adtak ízelítőt a gödöl-

Minden látogató megtekintheti az elnökségi vázát
Január 3-án a Gödöllői Királyi Kastély dísztermének előterében
felállított vitrinbe helyezték az EU-elnökség tiszteletére a Herendi Porcelángyárban készült, egy méter magas, Viktória-motívummal ellátott vázát. A porcelánon halványzöld virágok és
lepkék között aranyozott betűkkel az Európai Unió tagállamainak himnuszaiból vett részletek olvashatók – már közöttük van
a tagjelölt Horvátország himnuszának kezdő sora is.
A váza az elnökség időszaka alatt a kastélyba látogató turisták számára is
megtekinthető lesz a nyitva tartás idejében, majd Brüsszelbe kerül az első magyar elnökség emlékére.
A kastély múlt nyáron felújított Rudolf szárnyában az év második felében
volt látható a Herendi porcelán a nemesség palotáiban vándorkiállítás első állomása, Az arisztokrácia porcelánja című gyűjtemény. A magyar kastélyok lakói kedvelték és vásárolták a Herendit, sőt sok esetben egy-egy dekoráció a
mai napig őrzi a megrendelő családok nevét. Ezek nagy részével nem kizárólag múzeumokban találkozhatunk, hiszen ma is gyártják, használják
őket. Ismertek a Hadik-, Apponyi-, Batthyány- és Esterházy- minták, ma is
használatos a külön megrendelésre alkotott Héderváry-szín.
A Ferenc József készlet a budai vár és a gödöllői kastély számára készült,
de az Országház étkészlete ma is ezzel a finom arany mintával van díszítve. A
Gödöllő-mintás herendi étkészlet hasonlóképp királyi megrendelés emlékét őrzi.
Az ezzel a mintával díszített készlet az elnökségi vázát befogadó terem melletti
kisebédlőben látható, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum kiállításán.
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Nem csak a királyi kastély iránt nő az érdeklődés

Pozitív hatások
Nem csak a királyi kastély profitál az uniós rendezvényekből. Még el sem kezdődtek a tanácskozások, városunk máris reflektorfénybe került.
Ennek hatása már lemérhető az Erzsébet királyné szálloda iránti megnőtt érdeklődésből. A
létesítménynek nemcsak szálláshelyként, hanem tanácskozási helyszínként is lehetősége
nyílik bekapcsolódni a programokba.

lői kulturális kínálatból az uniós rendezvény résztvevőinek.
– A gyerekek nagy izgalommal készültek a fellépésre, és nagyon fegyelmezetten viselkedtek a számukra szokatlan körülmények között – mondta el
lapunknak Benedek Krisztina a műsort
követően. A fellépés a családi fotózás
után a Barokk Színházban volt, a Kiscibri guzsalyas népdalokkal lépett a

színpadra, a Kalapos együttes pedig palóc népdalokat énekelt. A fellépőket Dezső Piroska kísérte hegedűn.
– Tízperces műsorunk nagy sikert
aratott. Nagyon büszke vagyok a gyerekekre, hiszen nem ez az első alkalom,
hogy mind a zeneiskolának, mind a városnak a hírnevét öregbítik. A Kiscibri
legutóbb ősszel kapott rangos elismerést, Wass Lajos díjat. A következő megmérettetésre februárban kerül sor az országos népdaléneklési verseny elődöntőjén. Szurkolok, hogy ekkor is jól szerepeljenek.
Mint azt Buka Enikőtől, a Frédéric
Chopin Zeneiskola igazgató helyettesétől megtudtuk, az intézmény növendékei, művészeti csoportjai több alkalommal is fellépnek az uniós rendezvények szünetében. Lapzártánk után, kedden is színes műsorral köszöntik a foglalkoztatási miniszterek informális ülésének résztvevőit.
– Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, a diákok és a tanárok egyaránt komolyan veszik ezeket a fellépéseket. A
művészeti csoportok mellett szóló produkciókat is bemutatunk. A következő
fellépésre is ilyen
összeállítással készülünk: Albert Janka
(oboa), Albert Julianna
(hegedű),
Gungl Ádám és
Gung Ábel (zongora), Kovács Borbála
(oboa), Rác Zoltán
(klarinét) mutatja be
tudását, a fellépőket
Ferenczy Bea kíséri
zongorán. Műsorukban többek között
Bartók Béla művei
csendülnek fel, de Brahms Magyar táncok című művének egy részlete is elhangzik. A sajtóközpontban is jelen van
Gödöllő városa. Január végétől itt két
kiállítás nyílik: Gödöllő testvérvárosai
egy-egy festménnyel mutatkoznak be,
valamint 3 óriásplakát mutatja majd be a
Grassalkovich Kastély történetét. A
helyszínen az uniós fejlesztésekről is információkat kapnak a sajtó képviselői. j

Gödöllő smiley-val köszöntötte az EU-elnökséget

Mosollyal az EU felé
Január 9-én délután, a városháza
előtti főtéren a Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében a gödöllőiek egy hatalmas élő smiley
jel kialakításával köszöntötték az
EU-elnökséget.

Lokálpatrióta Klub arra gondolt, hogy
ezt a különleges eseményt most fiatalos
lendülettel, vidáman, egy nagy mosollyal köszöntse, mindezt természetesen a lakosokkal együtt.
Az összejövetelen dr. Gémesi György

A rendezvényen Pintér Zoltán alpolgármester, a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub elnöke beszédében elmondta: mivel 2011 első félévében Magyarország
tölti be az Európai Unió soros elnöki
tisztségét – Gödöllő pedig kiemelt helyszínként funkcionál majd –, ezért a

polgármester ünnepi beszédében többek
között arról beszélt, hogy az EU-s elnökség nagy felelősséggel és számtalan
lehetőséggel jár; ez utóbbit pedig minden körülmények között ki kell használni, hiszen a város érdeke és fejlődése is
ezt diktálja.
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Mint azt Varga Zsolt igazgató lapunknak elmondta, a
következő hónapokban több, Gödöllőn folyó tárgyaláshoz
kapcsolódó társrendezvény megtartására kerül sor a szállodában. A megkeresések száma folyamatosan nő.
Mint megtudtuk, többek között március 2-4 között a
Régiók Bizottsága üléséhez kapcsolódóan is igénybe veszik a szállodát. Április végén pedig a Szent István Egyetem szervezésében, az EU-s elnökségi rendezvényhez
kapcsolódva, környezetvédelmi témában rendeznek itt tanácskozást, majd május elején ismét egy többnapos rendezvénynek biztosítanak helyet.
Az Erzsébet királyné szálloda és étterem egyre inkább bekerül a köztudatba, ezt igazolja az is, hogy már 2012-re is
jb
kaptak konferencia megkeresést.
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Újabb fejlesztés a Gödöllői Üzleti Parkban

Máris végzik a szükséges burkolat javításokat

Segítség a vállalkozásoknak

Jól vizsgázott az alternatív szóróanyag

Január első napjaiban újabb beruházás kezdődött meg a Gödöllői Üzleti
Parkban. Az uniós támogatással megvalósuló, 3200 m2 alapterületű inkubátorház területén jelenleg a tereprendezés zajlik, március végére azonban
már állni fog a létesítmény.
Mint azt Ruzsa László igazgató a
január 6-án megtartott sajtótájékoztatón elmondta, ezzel a lehetőséggel
nagy segítséget nyújtanak a kis- és
közepes vállalkozásoknak a jelenlegi
tőkehiányos helyzetben.

Kihasználják a kedvező időjárást a VÜSZI Kft. munkatársai és folyamatosan járják a város utcáit, hogy a fagyok okozta burkolati sérüléseket kijavítsák. A december végi és január
eleji nagy hideg nem kímélte
városunk útjait.

Az épületben kedvező
bérleti feltételek mellett
300-400 m2 területet vehetnek majd igénybe az érdeklődők, irodai, gyártási és
raktározási célokra.
A beruházás összköltsége 540 millió forint, amihez az Európai Unió és az
Európai Regionális Fejlesztési Alap 268 millió forintos támogatást nyújt.
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Elektromos berendezéseket loptak

Rongálással kezdődött az újév
Sötétbeborult néhány órára az
Erzsébet körút, a Magyar Kázmér köz és a Nagy Sándor köz
az év elején. A kellemetlenséget lopás okozta – nem
először.
Az év első napjaiban újabb rongálás
történ városunkban. Már második alkalommal nyitották ki, és vitték el az
elektromos berendezéseket az Erkel
Ferenc Általános Iskola melletti elektromos szekrényből.
Ennek következtében a területen nem

működött a közvilágítás. A bejelentést követően az ELMÜ illetékesei
azonnal intézkedtek, és ideiglenesen
átkötötték a vezérélést. Ezzel biztosított a lámpák működése, lekapcsolásra azonban a végleges helyreállításig
nincs mód, így az érintett szakaszon
folyamatos a világítás. Az ebből
eredő többlet költség azonban nem a
várost, hanem az ELMÜT terheli. Információink szerint az ELMÜ az ügyben rendőrségi feljelentést tett. A polgármesteri hivatal közvilágítással
foglalkozó munkatársai kérik a la-

Eredményes évkezdet

Rendőrségi hírek
2011. január 12-én kora este állampolgári bejelentés érkezett
a Gödöllői Rendőrkapitányság
ügyeletére arról, hogy Gödöllőn, a Szent János utca környékén parkoló járművek körül
céltalanul járkáló embereket
láttak.
A gödöllői közterületi szolgálatot ellátó járőrök a városban igazoltatták F.
J. 31 éves és T. T. 21 éves valkói lakosokat, akik megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy Gödöllőn, a
Szent János utca mögött lévő parkolóban álló járműből benzint loptak.
Az általuk használt járműben az átvizsgálás során a benzinlopáshoz
szükséges eszközöket és tárgyakat találtak az intézkedő rendőrök.
A két férfi előállítását követően kihallgatásuk során elmondták, hogy

harmadik társuk, Sz. S. 27 éves valkói
lakos egy ellopott járművel Szárítópusztára ment, ahol vasként értékesíti
az autót.
Gyanúsítottkénti kihallgatásuk során elismerték, hogy egy világoszöld
színű Suzuki Swift típusú személygépkocsi benzintank alatti gumicsövét kivágták, és abból 15 liter 95-ös
oktán számú benzin tulajdonítottak
el, valamint azt, hogy Gödöllő, Szent
János utca 13. szám mögötti parkolóból eltulajdonítottak egy Wartburg
típusú, fakó piros színű személygépkocsit, melyet 35 ezer forintért adtak
el.
A Gödöllői Rendőrkapitányság a
három férfit lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
őrizetbe vette.
***
2010. december 20-án éjszaka Gödöl-

Szigorúbb büntetésre számíthatnak

Börtön jár a graffitizésért
Január elsejével több törvényi
változás is életbe lépett. Így,
sokak örömére, a korábbinál
jelentősen szigorúbban büntetik a graffitizést is: a városképet ily módon rongálók rövid
úton a börtönben találhatják
magukat.
Még át sem adták a főteret, máris megjelentek a
graffitisek, akik – sajnos –
otthagyták kézjegyüket az
új létesítményeken. Még
december végén összefirkálták a növénykazetták
oldalait, az újonnan kihelyezett hirdető táblákat és
a Művészetek Háza előtt a
lépcsőfeljáró felújított oldalát.
Szerencsére ez utóbbi már graffiti védelemmel ellátott felület, így
könnyen eltávolították róla az oda
nem illő dekorációt. Ennek a védelemnek a kialakítása azonban nem
olcsó.
Pozitív változást remélnek a szakem-

kosságot, hogy ha az elektromos berendezések körül bármilyen gyanús
mozgást észlelnek, jelentsék azt a városháza központi, 529-180-as telefonszámán, vagy személyesen az intézmény portáján. Így nagyobb az esélye, hogy elfogják azokat, akik a belvárosban már több elektromos berendezést is megrongáltak. A polgármesteri hivatal illetékesei az ELMÜ által
végzett munkákról tudnak, azokat
ugyanis minden esetben egyeztetik,
így azonnal kiszűrhetik az illegálisan
jb
tevékenykedőket.
lő belvárosában egy lezárt munkagép
jobb első sárvédőjét és egy információs táblát, valamint a városban több
épület falát ismeretlen tettes, vagy
tettesek megrongáltak, ún. grafiti feliratokat festettek rájuk. A bűncselekménnyel 150 ezer forintos kár keletkezett.
A feljelentést követően a Gödöllői
Rendőrkapitányság nyomozói a törvény által adott felhatalmazásokkal
élve nagy erőkkel kezdte meg az elkövető(k) felkutatását.
A kitartó felderítő munka eredményeként 2011. január 12-én elfogásra
került fk. V. D.17 éves és L. Á. szintén 17 éves gödöllői lakosok.
A két gyanúsított kihallgatása során elmondta, hogy egyikük születésnapját ünnepelték az este folyamán,
és a hangulat fokozása céljából firkálták össze festékszóró spray-vel a
városközpont egyes helyeit.
A két fiatalkorú gyanúsított az eljárás során szabadlábon védekezhet.
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apró betűk és jelek, amelyeket a
bandák kézjegyükként hagynak ott
mindenhol.

Az elmúlt évben lapunkban is
többször beszámoltunk arról, hogy
milyen jelentős károkat okoztak a firkálók, akik – többek között – előszeretettel vették célba a Hamvay kúria
és a Városi Piac épületét, de jelentős
károkat okoztak a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
belső udvarán is.
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A járdák csúszásmentesítése szempontjából már egyszerűbb a helyzet.
A tapasztalatok szerint a gödöllőiek
figyelemmel kísérik a törvényi változásokat, és ennek megfelelően az
alternatív szóróanyagokat használják
erre a célra. Az önkormányzatnál és a
VÜSZI-nél folyamatosan érdeklődnek, mit ajánlanak erre a célra.
A szakemberek elsősorban a homokot és kőzúzalékot ajánlják a kertes övezetben élő ingatlantulajdonosoknak, de elfogadott a sóder, a faforgács, a fahamu, a fűrészpor és a
nádfonat is.
Megfelelő szóróanyagot a TÜZÉP
telepeken, a bevásárlóközpontokban,
az építőanyagokat forgalmazó áruházakban és a benzinkutaknál szerezhetnek be.
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Több információ a foglalkoztatási paktumról

Elkészült a füzet és a honlap
Elkészült a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktumot bemutató kiadvány, amelyet a legutóbbi, Csömörön megtartott kistérségi társulási ülésen ismerhettek meg a települések polgármesterei. A füzet tartalmazza a térség foglalkoztatási stratégiáját, és átfogó képet nyújt a munkaügyi helyzetről.
A paktum együttműködési megállapodásának aláírására még 2010. szeptember
22-én került sor, a térség mintegy 60 vállalata és intézménye részvételével. Az
együttműködés célja, hogy az önkormányzatok, képzőintézmények, szociális
intézmények, civil szervezetek valamint a munkaügyi központ közös stratégiát
dolgozzanak ki és összehangolják tevékenységüket a térség foglalkoztatási- és
gazdasági helyzetének fejlesztése érdekében.
A kiadvány mellett már működik a paktum internetes oldala is
(http://godollopaktum.gak.hu/), amelyen a hasznos információk mellett állás és
képzési ajánlatok is várják az érdeklődőket.
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A hét kérdése
A legtöbben jókívánságokkal,
fogadalmakkal és legtöbbször optimistán indulnak neki
az új esztendőnek. Kíváncsiak voltunk: – Ön mit vár a
2011-es esztendőtől?
„Általában számolgatással kezdem
az évet, ilyenkor gyorsan készítek
egy kalkulációt, hogy mégis mire
számíthatok az áremelések, adóváltozások után. Ez segít, hogy jobban
átlássam a családi költségvetést,
jobban tudok tervezni. Az idei esztendőre sok jónak hangzó ígéret elhangzott a választások idején. Most,
kétgyermekes családként úgy néz ki,
tényleg valamivel jobban járunk.
De ez csak akkor lesz igaz, ha az áremelések nem viszik el azt a kis
pénzt, ami a családi adózásnak köszönhetően megmarad…”
Szabó Csilla

berek a január elsejétől jelentősen
szigorodott törvényi változástól. Az
önjelölt művészeknek érdemes alaposan meggondolni, hogy belekezdenek-e egyáltalán az engedély nélküli graffitizésbe. Akit ugyanis rajtakapnak, egy év börtön büntetést

kaphat. Míg eddig börtönre csak az a
graffitis számíthatott, aki nagy kárt
okozott művével. Ettől az évtől kezdve megszűnik az értékhatár a büntetés
kiszabásánál. Így letöltendő börtön
jár már annak is, akit úgynevezett
tagelésen kapnak. Ezek azok a furcsa,

A téli szünet kellemesen telt a gyerekeknek, hiszen a karácsonykor leesett
hó egész idő alatt lehetővé tette számukra, hogy a téli sportoknak hódoljanak. Kevésbé örültek azonban ennek az autósok.
Városunkban folyamatos volt a
hóeltakarítás, a főútvonalak, csomópontok csúszsásmentesítése megtörtént. A mellékutakon a hó tolás is folyamatosan történt, figyelembe véve
azonban az új környezetvédelmi előírásokat, a korábbinál nagyobb
mennyiségben használtak fel alternatív szóróanyagokat, nem csak a járdákon, hanem a közlekedési utakon
is.
Az alternatív szóróanyagok lassabban fejtik ki hatásukat, mint a hagyományos, környezetkárosítóbb útszóró
só, így fehér, de járható felületeket
biztosít, ezzel találkoztak városunk
lakói az ünnepek alatt. Az alternatív

szóróanyag jól vizsgázott, még a
domboldali területeken.
A VÜSZI tervei között szerepel,
hogy a jövőben nem csak a járdák
szórására használnak az útszóró sónál
környezetbarátabb szóróanyagot, hanem az utakra is. Ennek megfelelően
vásároltak nagy mennyiségű zöld sót
(kőzúzalékkal kevert calcium klorid
és édesvizi mészkő keverék) a csúszásmentesítésre.

„Minden évkezdet tele van várakozással, reményekkel, hogy az új év
jobb, eredményesebb lesz, mint az
előző.
Én azt látom, hogy nekem is, és a
legtöbb ismerősömnek is elsősorban több pihenésre, kevesebb
stresszre lenne szüksége. A nyugodt,
pihent ember türelmesebb, jobb a
munkabírása, és ez az egészségére
is jó hatással van. Sajnos, az én környezetemben nem volt jellemző,

hogy nyugodtan élhettük volna a
mindennapjainkat. Számomra nagyon pozitív változás lenne, ha ezen
a téren változás történne!”
Kalmár M.
„Családanyaként elsősorban abban
bízom, hogy biztonságban és egészségben tudom nevelni a gyerekeimet, Gödöllői vállalkozóként pedig
abban, hogy az uniós rendezvényekből tényleg profitálni fogunk. Én
annak is örülök, hogy a gyerekeim
és a barátaik számára ez rendkívül
ösztönzően hatott, és lelkesen tanulnak angolul és németül. Nekem már
ez is haszon! Azt hiszem, izgalmas
év elé nézünk…”
Sz. Zs.
„…Elsősorban több pénz kellene.
De attól tartok, ez a kívánságom
nem fog teljesülni. Az áremelkedések, a hitel részletek emelkedése
nem sokat hagy a család zsebében.
Így marad a még több munka, hogy
fent tudjuk tartani a jelenlegi életszínvonalunkat. Ennek ellenére nem
vagyok pesszimista. Eddig még
minden évben meg tudtam csinálni
azt, amit elterveztem…”
V. S.
A hét kérdése:
– Ön egyetért azzal, hogy börtönt kaphatnak a graffitisek?
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A gödöllői helyi élelmiszer tanács (G7) hálózat kialakítása

Rákóczi Szövetség gödöllői szervezete

Helyben jobb

Segítség Beregszásznak

Európai tapasztalatok szerint
egy helyi élelmiszerrendszer
megerősödésének alapfeltétele, hogy kiemelt figyelmet
fordítson a környezetkímélő és
társadalmilag
fenntartható,
részvételi elvű élelmiszer hálózat fejlesztésére.
A közösségi részvétel a termelői-fogyasztói közösség alapfeltétele. Az
élelmiszerlánc lerövidítésének fő érdeme, hogy csökkenti a mentális, szociális távolságot is a termelő és a fogyasztó között. A helyi élelmiszer
rendszerek ezért segítik a kistermelőket a közvetlen értékesítés csatornáinak, infrastruktúrájának kialakításában. Ugyanakkor segítik a fogyasztókat is, hogy a helyi közösség minden tagjának asztalára jó minőségű,
egészséges élelmiszer kerüljön.

A G7 jelenlegi tevékenységei:
1. Célcsoport bővítés lakossági bevonással: A helyi grassroot szervezetek, létező kezdeményezések munkájára építve olyan alkalmakat szerveznénk, ahol a fenti célokat megjelenítő sokféle ember találkozik. Együttműködéseket keresve, a helyi élelmi-

szerrel foglalkozó kezdeményezéseket, vállalkozókat össze tudjuk kötni,
hogy a jó ötleteket, gyakorlatokat
meg lehessen osztani egymással. A
közös akciók, rendezvények között
tervezünk szezonális ünnepeket, helyi
élelmiszer bajnokságot, alapvető képességfejlesztést a kiskertben és a
konyhában.
2. Fenntartható élelmiszerlánc kialakítása: Az élelmiszerlánc lerövidítése érdekében fejleszteni szeretnénk a helyi piacokat, segítenénk a
termelői-fogyasztói közösségek (például CSA) létrehozását. Át szeretnénk világítani a gödöllői közintézményeink beszerzéseit, a közétkeztetés megszervezését, amivel emelhető
az ételkultúra iskoláinkban és óvodáinkban.
3. Kommunikációs platform kialakítása: a helyi és fenntartható élelmiszer előállítók elérhetőségét, láthatóságát fogjuk növelni. Folyamatosan
emlékeztetnünk kell magunkat, hogy
miért fontos a helyi élelmiszer: hogy
a helyben megtermelt élelmet válasszunk mi is, és hogy biztosra menjünk, hogy az honnan is szerezhető
be. Célunk továbbá új kapcsolatok
létrehozása termelők, fogyasztók, kereskedők között a kölcsönös előnyök

mentén. A tudásmegosztás szintjén a mentális és
fizikai egészség, egészséges táplálkozás, fenntartható helyi élelmiszer
rendszerek tűnnek a legfontosabbnak.
Mindezek alapján érdemes a döntéshozók támogatását megszerezni egy
fenntarthatóbb élelmiszer rendszer
akadályainak lebontására. A hazai agrárium negatív tendenciák tárháza:
naponta nézhetjük végig, hogyan veszítjük el azt a sokféleséget, amit
Nyugaton több évtized szünet most
próbálnak újra feltalálni. Nekünk
csak az életmódunkon kell változtatni
ahhoz, hogy jó minőségű élelem kerüljön az asztalunkra, valamelyest
csökkentsük a környezetterhelést, és
a termelők-fogyasztók mentális távolságát, de millióknak máris az egész
élete megváltozik egy generáció alatt.
Emiatt is kívánatos, hogy ragaszkodjunk a minőséghez, ismerjük meg
valódi élelmiszereinket, azok ízét, értékeit. Rendszeresen járjunk a helyi
piacra, kényszerítsük ki a változást.
Ha csatlakozni szeretne kezdeményezésünkhöz, keressen minket elérhetőségeinken:
http://helyielelem.blogspot.com

A Rákóczi Szövetség helyi szervezete az elmúlt időszakban két
jelentős eseményt tudhat maga
mögött. Egyrészt örülhettek,
hogy a gödöllői gimnazisták sikerrel szerepeltek a Gloria Victis
Kárpát-medencei középiskolai
történelmi vetélkedőn, másrészt
pedig igen jelentős mennyiségű
adományt gyűjtöttek össze a beregszászi árvaház javára. Erről
beszélgettünk Tóth Tiborral, a
szövetség helyi elnökével.
– Tulajdonképpen mit takar a Gloria
Victis elnevezésű verseny?
– A Rákóczi Szövetség 15. alkalommal hirdette meg Kárpát-medencei középiskolások számára ezt a történelmi
vetélkedőjét, melyen minden évben
több száz határon túli és magyarországi
középiskola háromfős diákcsapata vesz

szerveztek a határon túli, hátrányos
helyzetű magyarok számára…
– Mikulás és karácsony ünnepe kapcsán merült fel bennünk a gondolat,
hogy amennyire erőnkből és lehető-ségeinkből telik, segítsük a beregszászi árvaházban élő 4 és 14 év közötti 160
gyermekeket. Ezért 16 városi intézményt – általános iskolát, óvodát, magánóvodát – kerestünk fel „Idén legyél
te a Mikulás” akciónkkal, hogy rajtuk
keresztül a gyerekek és szüleik is támogathassák ezt a kezdeményezést. Minket lepett meg a legjobban, hogy menynyire segítőkészek és adakózóak voltak
az emberek, ugyanis hihetetlen mennyiségű, több kisbusznyi jó minőségű használt ruha és játék gyűlt össze. Úgy érezzük, hogy Gödöllő ismét példát mutatott
az összefogás terén.
– Mikor és hogyan szállítják ki az
adományokat?

részt. Az évente más-más témakörben
meghirdetett vetélkedő idei címe „Trianon: a fegyverszünettől a hadba lépésig”
volt. A több fordulós versenyen a Premontrei gimnázium tanulóiból alakult
két csapat bejutott a legjobb tíz közé,
ami – ha a 111 induló együttest nézzük –
hatalmas siker, melyben felkészítő tanáruknak, Takácsné Elek Borbálának is
nagy szerepe volt. A Sleisz Kristóf,
Sármezey Bence és Juhász Gergely
11. osztályos tanulók alkotta csapat hatodik helyezést, míg a Sivadó Mónika,
Sivadó Balázs és Sivadó Dávid összeállítású team a 8. helyezést érte el a döntőben.
– A legfrissebb esemény Önökkel
kapcsolatban, hogy újabb gyűjtést

– Mivel ilyen jelentős mennyiségre
nem számítottunk, így két fuvarral fogjuk Kárpátaljára kivinni a ruhákat és a
játékokat; az első szállítmány még karácsony előtt megérkezett a gyerekekhez,
a második adagot pedig január 29-én
fogjuk kijuttatni. Ebben a Gabonamag
Alapítvány lesz a segítségünkre. Visszatérve az összegyűjtött adományok
mennyiségére: hálásak vagyunk a Máltai Szeretetszolgálat gödöllői képviseletének és a Premontrei gimnáziumnak,
hogy segítettek nekünk az adományok
begyűjtésében, raktározásában, válogatásában. Végezetül ezúton is szeretnénk
mindenkinek megköszönni, hogy részt
vett az akciónkban, e nemes cél megvahc
lósításában!

gét

Megújult a tornaszoba a Szent János utcai óvodában

Összefogás eredménye a fejlesztés
A szülők és az intézmény összefogásának köszönhetően a korábbinál sokkal jobb körülmények
között folynak a testnevelési foglalkozások a Szent János utcai óvodában. A terem padlójára új burkolat került, aminek a költségét a szülők vállalták az óvoda alapítványának bevonásával, valamint
pályázati pénzekből új berendezéseket vásároltak.
Bordásfalak, szőnyegek, fejlesztőeszközök, ugráló-, mászóeszközök kerültek a terembe, ahol a hagyományos óvodai testnevelés foglalkozások
mellett a sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési és viselkedési zavaros gyermekek fejlesztésére, valamint a gyógytestnevelésre is lehetőség
nyílik.
A fejlesztésre több mint félmillió forintot fordított
az intézmény. A munka azonban nem ért véget, a
tervek között szerepel hogy – szülői kezdeményezésre – a szabad falfelületére sófalat építenek.
Így lehetővé válna, hogy az intézménybe járó valamennyi gyerek hetente legalább 1 órát sószobában töltsön el. Hogy ez minél hamarabb megvalósulhasson, az idén az óvoda alapítványi báljának a
bevételét is erre a célra fogják fordítani.
jk

Két évtized a reálisabb történelem szemléletért

Jubilált a Gödöllői Teleki Pál Egyesület
Fennállásának 20. évfordulóját
ünnepelte 2010 decemberében a Gödöllői Teleki Pál Egyesület. A jeles évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet jelentettek meg, és elismeréseket adtak át azoknak, akik az
elmúlt két évtized alatt kiemelkedő munkát végeztek.
Az egyesület jubileumi ülését a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
aulájában tartották meg. Itt került sor
az ünnepi kiadvány bemutatására,
amelynek bevezető tanulmánya az
egyesület első 10 évéről szól, ebben
Bálványossyné Gelencsér Katalin
emlékezik vissza az alapítás körülményeire.
A könyv Teleki Pál életének egy igen
fontos időszakával foglalkozik: az
1940-es esztendővel, ami a II. bécsi
döntés éve volt. Teleki Pálnak jelentős szerep jutott Észak-Erdély és Kelet-Magyarország visszacsatolásában.
Ennek eseményeibe enged bepillantást többek között Ablonczy Balázs
történésznek az egykori miniszterelnököt bemutató könyve egyik részlete

is. A történész egyébként vendége
volt az ülésnek, ahol szintén ebben a
témában tartott előadást.
A jubileumi évkönyvben megemlékezés olvasható dr. Mészáros Istvánról, az egyesület alapító elnökéről is, de emellett bepillanthatunk
az elmúlt évek néhány jeles eseményébe is.
A rendezvény második részében az
alapítás évfordulójáról emlékeztek
meg a résztvevők. Ennek keretében

adták át a Teleki Pál emlékérmet; az
elismerésben ez alkalommal három
alapító tag, Halászné Várady Ildikó
cserkészvezető, Fábri Mihály tanár,
és ifjabb Varga Árpád műkőkészítő
mester részesült.
A kitüntetettek mellett valamennyi
megjelent alapító tag emléklapot vehetett át, nevüket a jubileumi évkönyv is tartalmazza.
A Teleki Pál Egyesület az elmúlt
években nyolc könyvet jelentetett
meg, ami segít abban, hogy történészi
szempontból reálisabb képet kapjunk
az egykori miniszterelnökről. Munkájuknak köszönhetően ma már egyre
többen vannak tisztában Teleki Pál tevékenységével, a máriabesnyői temetőben található sírja nemzeti emlékhely lett, és évről-évre nagyon sokan
keresik fel halála 60. évfordulója alkalmából, közadakozásból felállított
szobrát is. Az egyesületnek – a pártolókkal együtt – kétszázhuszonhárom
fős tagsága van, s nemcsak gödöllőiek. Budapestről, Tiszaújvárosból,
és térségünk több településéről is sok
a csatlakozó, akik között egyre több a
fiatal.
bj
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Japán hálószobatitkok
Hajdani ifjúkoromban sok japán filmet mutattak be a magyar mozik, sok japán regény
jelent meg magyarul. Úgyhogy
meglehetősen jól tájékozottak
lehettünk a szamurájok világában, remekül eligazodhattunk
a szokásaik között. Mert elsősorban történelmi, vagy legalábbis régebbi korokban játszódó filmek és könyvek voltak, amikkel megismerkedhettünk. Westernfilmek is készültek a nyomukban, például az
oly jellegzetesen amerikai,
„vadnyugati” A hét mesterlövésznek is japán elődje volt, A
hét szamuráj.
A szamurájok egy-egy nagyúr szolgálatában álló, annak a hadseregébe
tartozó katonák voltak. A nagyurak
állandó harcot folytattak egymással,
aki győzelmet aratott a többiek fölött,
akkora hatalomra tehetett szert, hogy
akár még a császárt is félreállíthatta.
Így van ez Laura Joh Rowlandnek,
az Egyesült Államokban élő, kínaikoreai származású, az egyetemen
Ázsiai kultúra szakot végzett írónőnek most megjelent, a XVII. században játszódó A sógun ágyasa című regényében is. A császár hatalmától
megfosztottan kuksol Kiotóban, az
ősi császárvárosban, az országot Edóból – a mostani Tokióból – kormányozza a sógun, Tokugava Cunajosi,
a legendás hős, Tokugava Iejaszu leszármazottja. (Érdekesség, hogy a japánok, de más távol-keleti népek is

olyan
sorrendben
használják a nevüket, mint a magyarok: elöl a családnév,
majd utána következik a személynév.)
A sógun háremében mintegy kétszáz
nő, ágyas teszi pokollá egymás életét.
Addig-addig, hogy az egyikük, a gyönyörű Harume gyilkosság áldozata
lesz. A főnyomozót, Szano Icsirót éppen az esküvőjéről szólítják el, hogy
beosztottaival együtt haladéktalanul
lásson neki a tettes kézre kerítésének.
Izgalmas nyomozás veszi kezdetét.
Azt még könnyedén kiderítik, hogy
Harume kisasszonyt megmérgezték,
ami már nehezebb, rájönni, hogy ki
tette és miért.
Furcsa dolgok történnek a könnyűszerkezetes, fából készült paloták papírfalakkal elválasztott szobáiban.
Különös szerelmek szövődnek. A
nőknek általában sanyarú sors jut,
kiszolgáltatottak férjüknek, korábban
apjuknak, de a rokonaiknak is.
Szano Icsiró a feleségével ismerkedve, először beszélve vele, sőt, először látva is őt, döbben rá, hogy
mennyire sivár, örömtelen az életük a
társadalmukban a lányoknak, asszonyoknak. Ueda Reiko, akit feleségül
vette, tesz is róla, hogy kinyíljon a
szeme. Ő egy olyan kivételes egyéniség, aki lázad a hagyományos nő
szerep ellen. Özvegy, bíróként tevékenykedő apja szabadelvűbben nevelte, mint szokás. Megengedte neki,
hogy tanúja legyen annak, mikor
bűnügyekben ítélkezik.

Két évforduló, két kiemelkedő személyiség

2011- Barokk Év
2011-ben Gödöllő Barokk Évet
rendez, megemlékezve Mária Terézia 260 évvel ezelőtti látogatásáról és Grassalkovich I. Antal, a
kastély építtetője halálának 240.
évfordulójáról. A tematikus év
programsorozatába valamennyi
városi kulturális és művészeti intézmény bekapcsolódik, rendkívül gazdag programot kínálva ezzel a gödöllőieknek és az ide látogatóknak.
A Barokk Év hivatalos megnyitója március 5-én, Grassalkovich I. Antal születésének évfordulóján lesz, de már ezt
megelőzően, február 26-án sor kerül a
decemberig tartó programsorozat első
rendezvényére: a Grassalkovich kastély
dísztermében a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar Bach, Vivaldi, Rossini és
Mendelssohn műveiből ad koncertet.
Március 5-én több színes program
várja az érdeklődőket. A Gödöllői Városi Múzeumban 13 órakor mutatják be
azt a bélyeget és borítékot, amit a Barokk Év tiszteletére bocsát ki a Magyar
Posta. Ezek megvásárlására és elsőnapi
bélyegzésére már délelőtt tíz órától sort

keríthetnek a gyűjtők. Ezzel együtt két
különleges édesség, a Márai Terézia-, és
a Grassalkovich Antal torták bemutatására is sor kerül, amit a helyszínen meg
is kóstolhatnak majd.
14 órakor veszi kezdetét a Barokk Év
megnyitó ünnepsége, s ennek keretében
nyílik meg a Gödöllői Városi Múzeum
új időszaki kiállítása „Birodalmam
alatt…” (Gróf Grassalkovich I. Antal) –
Gödöllő mezőváros élete a XVIII. században címmel, ami a paraszti létet, a
jobbágyság mindennapjait eleveníti fel.
A kiállítás egyik érdekessége lesz, hogy
animáció segítségével rekonstruálják,
hogyan is nézhetett ki a korabeli település. Az ünnepélyes megnyitó 15.30tól Grassalkovich Antal egykori kastélyának parkjában folytatódik, Mária Terézia királynő – eredetileg a Milleniumi
Emlékművet díszítő – szobrának az átadásával, majd 19 órai kezdettel barokk
koncert veszi kezdetét a díszteremben a
Savaria Barokk Zenekar jóvoltából.
A decemberig tartó rendezvénysorozat számtalan programja között kiemelt helyet kap az Antal-napi vigasságok, a Múzeumok Éjszakája és a Ba-

Gödöllői Iparművészeti Műhely

A mi képeink 2
Január 15-én, szombaton nyílt meg a Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM) kiállítótermében Szikora Tamás Munkácsy-díjas festőművésznek és hat barátjának „A mi képeink„ című csoportos kiállítása.

Reiko most, egy nyomozóhoz férjhez
menve úgy gondolja, hogy eljött az ő
ideje. A tárgyalóteremben nem juthatott szerep a számára, de egy nyomozásban miért is ne vehetne részt? A
férje beleegyezésével vagy anélkül,
de nyomozni fog, határozza el. Miközben Szano és a többi rendőr a fő
gyanúsítottakkal foglalkozik, ő azokat keresi fel, akikre nem is terelődött
gyanú, de ismerték Harumét.
Nagy jelenet, amikor a regény vége
felé járva fény derül mindenre. A telihold fénye. Mert egy erdei házba vonulnak ki, akik igazán át akarják adni
magukat
a
telihold
látványa
élvezetének. Egymást követve, egymást csodálva haikut írnak a holdfénytől ihletetten. Ki is számítana rá,
hogy mindössze percek vannak már
csak hátra a véres leszámolásig?
S mint esküvővel kezdődött, esküvővel is ér véget a regény. Befejezik végre Icsiró és Reiko esküvőjét. Mi minden történt velük közben! Igazi társakká lettek életre, halálra.
(Laura Juh Rowland: A sógun
-nád ágyasa)
rokk Hét a Barokk Évben.
Június második hétvégéjén az Antalnapi vigasságok során, az egykori főúr
névnapja alkalmából tisztelegnek emléke előtt a gödöllőiek, felidézve a barokk
kori ünnepségek hangulatát. Az Antal
napot a tervek szerint – többek között –
barokk lovasprogramokkal, vidám szabadtéri rendezvényekkel teszik feledhetetlenné.
Az idei esztendőben a Múzeumok Éjszakája is a barokk jegyében zajlik majd
városunkban. Június 18-án a programokba bekapcsolódnak a GIM-Ház fiatal művészei is, akik többek között különleges, korabeli hangulatot varázsolnak majd a megújult főtérre, a Körösfői
úti alkotóházban pedig Barokk kert címmel festészeti kiállítást rendeznek.
Nagy sikerre számíthat az augusztus
6-14. között megrendezésre kerülő Barokk Hét is, az elmúlt évek nagy sikerű
Barokk Kastélynapok bővített változata.
Ennek keretében emlékezünk majd Mária Terézia 1751. évi gödöllői látogatására, amikor is Grassalkovich Antal
rendkívüli pompával fogadta a királynőt. Ennek részeként nyílik meg a „Kincses templomok – Grassalkovich Antal,
az egyházi mecénás” c. kiállítás is. A
rendezvényekről részletes tájékoztatást
lehet találni a www.godolloibarokkev.hu
honlapon.
jk
Az alkotók – Bondor Csilla festőművész, Dobner Edit képzőművész, Katona Szabó Erzsébet
textilművész,
Kovács
Réka
Gyöngyvér festőművész, Szász
Sándor festőművész, Szikora Tamás festőművész, Újházi Péter
festőművész – először tavaly márciusban mutatták be közösen munkáikat Székesfehérváron. Most pedig Gödöllőn 20 újabb művet tártak a közönség elé; valamennyi alkotás közös pontja, hogy mindegyik a perspektíva, a tér és a térbeli illúzió ábrázolására törekszik.
Az egybegyűlteket Fábián
Zsolt alpolgármester köszöntötte,
a tárlatot Konok Tamás Kossuthdíjas festőművész nyitotta meg. A
kiállítás február 27-ig látogatható.

Erkel-szobor ajándékozása a Városi Múzeumnak
Miró Eszter alkotása és hagyatéka közgyűjteményi kincs lett

zsibongójában volt látható. 2010-ben,
az Erkel-évben a szobor a Gödöllői Városi Múzeumba került.
jb

Az Erkel Ferenc Általános Iskola 1981.
május 26. óta viseli a Himnusz zeneszerzőjének nevét. A névadás alkalmából az iskola pályázatot írt ki Erkel-szobor elkészítésére. Erre több pályamű is
érkezett, köztük Miró Eszter alkotása.
A zsűri döntése alapján nem az ő alkotásából készült el az iskola előtt található
szobor, de a művésznő az iskolának
ajándékozta az elkészült gipszszobrot.
Ez éveken keresztül az iskola földszinti

Az Arpeggio Gitárzenekar támogatóit köszöntötték
A 18 éve alakult Arpeggio Gitárzenekar támogatóit köszöntötték január 15-én a
Chopin Zeneiskolában. A zenekar – melynek négy alapító tagja ma is az együttesben
muzsikál – a múlt évben nemzetközi gitárzenei fesztivált rendezett és megjelentette
a 3. CD-jét. Az esten az Arpeggio múlt évi összes eseményét megörökítő filmet vetítettek. A tavaly sikeresen bevezetett támogatói bérletet az idén is meghirdetik. it

2011. január 19.

Gödöllői Szolgálat 7

Ajánló

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

NAGY SÁNDORNAK, a marosvásárhelyi Kultúrpalotához tervezett, magyar népballadákat
(Kádár Kata, Júlia szép leány,
Szép Salamon Sára és Budai
Ilona) megjelenítő üvegablak
kartonjai
restaurálásuk után
megtekinthetők az állandó kiállításban.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY LÁTOGATÁSI RENDJE

BÉRLET FELHÍVÁS

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Gödöllői Királyi Kastély, mint a magyar
soros Európai Uniós elnökség egyik hivatalos helyszíne,

A Gödöllői Királyi Kastély 2011-es koncert és színházi évadjára az
alábbi bérletet hirdeti meg.

2011. ÉV ELSŐ FÉLÉVÉBEN A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN
NEM LÁTOGATHATÓ.

Február 26.: Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
Március 5.: Barokk koncert a Savaria Barokk Zenekarral
Június 11.: Baldassare Galuppi: Il caffé di Campagna/A falusi kávéház c.
operaelőadás
Augusztus 6.: A Constanzi szimfonikus zenekar koncertje
Október 1.: A Zene Világnapja - A 20 éves Gödöllői Fúvószenekar
minősítő koncertje
Október 21.: X. Jubileumi Liszt Fesztivál keretén belül Szilasi Alex zongora koncertje
Október 30.: Aichachi Kamarazenekar koncertje
November 13.: Haydn: A holbéli világ c. operaelőadás
December 10.: „Mester és Tanítványa” Baranyai László és Bogányi Gergely ünnepi zongora hangversenye
December 11.: A 20 éves gödöllői Cavaletta Nőikar jubileumi ünnepi koncertje
A BÉRLETEK ÁRA:

2011. január 3-21.
2011. január 27-28.
2011. február 7-10.
2011. február 22-25.
2011. március 2-18.
2011. március 21 - április 1.
2011. április 4-18.
2011. április 27-29.
2011. május 2-7.
2011. május 15 – május 20.
2011. május 23 – május 27.
2011. május 30 – június 7.
2011. június 15-17.
2011. június 20-28.

Teljes árú: 20.000 Ft

AZ ÉV TÖBBI NAPJÁN A NORMÁL NYITVATARTÁSI RENDNEK
MEGFELELŐEN VÁRJUK LÁTOGATÓINKAT!

Nyugdíjas, diák: 15.000 Ft

Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!
Megértésüket köszönjük!

A bérletek megvásárolhatók a Kastély pénztárában, nyitvatartási
időszakban és a Művészetek Házának jegypénztárában.

További információért kérjük, látogasson el weboldalunkra!
www.kiralyikastely.hu

További információ:www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu; +36-28/410-124

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY alkotóházában
A MI KÉPEINK 2. címmel csoportos, képzőművészeti kiállítás látható
Kiállító művészek:
Szikora Tamás festőművész, Bondor Csilla festőművész, Dobner Edit képzőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész,
Kovács Réka Gyöngyvér festőművész,
Szász Sándor festőművész és Újházi Péter
festőművész
A kiállítás megtekinthető:
2011. február 27-ig, minden szombaton és
vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is
Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon: 06/28-419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

A Frédéric Chopin
Zeneiskola
programjai

Január 19. szerda 17.30
A vonós tanszak kiemelt hangversenye
Január 20-án csütörtökön és 21én pénteken a Gödöllői Királyi
Kastélyban zajló informális miniszteri ülések miatt iskolánkban
NINCS TANÍTÁS, az épület
ZÁRVA.
Január 23. vasárnap 10.30
„Hangár” – Gálné Bagi Márta (hegedű) növendékeinek hangversenye
Január 24. hétfő 18.00
Csányi István (szaxofon) növendékeinek hangversenye
Január 26. szerda 18.00
Zomborné Virágh Eszter (cselló)
növendékeinek hangversenye
Január 27. csütörtök 17.00
Dezső Piroska (népi ének) növendékeinek hangversenye
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Megkezdődött a királyi váró felújítása

Új helyen a jegypénztár
( Folytatás az 1.oldalról)
A királyi váró egy részében a felújítás
után közlekedés- és helytörténeti kiállítást rendeznek be, a fennmaradó területeken pedig idegenforgalmi létesítmény kap helyet. A kiállítási részben a közlekedési múzeum az udvari
vonatokkal és a királyi várók legszebb emlékeivel ismerteti majd meg
a látogatókat, ötven dokumentum és
húsz műtárgy bemutatásával. Olyan
különlegességek is láthatók lesznek
itt, mint a MÁV 1052. pályaszámú
udvari vonati gőzmozdonyának 1:5
arányú modellje és a Tisza-vidéki
vasút udvari kocsijának 1857-ből
megmaradt bútorzata.
A helytörténeti kiállítás részeként a
Gödöllői Városi Múzeumból visszakerül ide a Stróbl Alajos által készített
Erzsébet királyné- és Ferenc Józsefmellszobor, amelyek egykor a királyi
váróteremben álltak, valamint olyan
képeslapok és fotók, amik a királyi
váró épületét és az ott folyó életet mutatják be.
A jegypénztár átköltöztetése zavartalanul bonyolódott le, az utazóközönség figyelmét már korábban felhívták arra, hogy a jegyeket nem a
szokott helyen vásárolhatják meg.
Mindössze a nemzetközi jegyek
árusítása szünetelt egyetlen napig.
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Város-Kép

A királyi váró felújításának összköltsége több mint 342 millió forint, ebből 291 millió forint a támogatás,
amelyet az önkormányzat az
EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (Norvég Alap) pályázatán
nyert el.
Gödöllő önkormányzata 1.701.238
EUR támogatást nyert el a „Várostörténeti és kulturális szempontból je-

lentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” címmel benyújtott
pályázatára az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati
konstrukció keretében.
Ennek eredményeként
kerül sor a Királyi
Váró felújítására, az
Alsópark egy részének
rekonstrukciójára
–
2010 júniusában már
megtörtént a Világfa
felújítása –, az Erzsébet Park részleges
felújítására és az egykori Grassalkovich filagória rekonstrukciójára.
A projekt koncepciót
2007-ben nyújtotta be
az önkormányzat, és
2009 május elején
érkezett meg a „Támogatási Ajánlat”. A
támogatási szerződést
még 2010. március
26-án írta alá dr.
Gémesi György, Gödöllő polgámestere, Őexc. Ms. Siri
Ellen Sletner Norvégia nagykövete
és Zicherman-Mikulás Brigitta, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága főosztályvezetőjb
je.

Új emléktábla a hadifogolytábor áldozatainak emlékére
Az 1945. január 15-én, a volt Premontrei Gimnázium, a mai Szent István Egyetem területén kialakított hadifogolytábor áldozatainak tiszteletére állított új emléktáblát avatták fel január 12-én az intézmény
díszudvarában. Az eseményt megelőzően dr. Czettler Antal Svájcban
élő történész, a gimnázium volt diákja és a hadifogolytábor egykori
fogvatartottja tartott előadást emlékeiről az új gimnázium zsúfolásig
megtelt könyvtárában. A megjelenteket és a vendéget Bárdy Péter
igazgató köszöntötte.
hogy az újonnan alakult magyar hadseCzettler Antal elmondta, hogy 1944 reg tisztjei válogatnak majd közülük kamájusában érettségizett. Nem volt kato- tonákat. Ebből persze egy szó sem volt
na, sőt, egy keresztény ellenálló csoport igaz. A gödöllői táborban több volt pretagjaként zsidókat mentett a svájci kö- montrei diák is raboskodott, közülük
vetség segítségével. Mint ismert, szov- már egyedül Czettler Antal él. Az eljet hadifogságba, majd „malenykij ro- hunytakra néma felállással emlékeztek,
botra” rengeteg civilt is elhurcoltak. A az előadást imával fejezték be.
gödöllői tábor épületére pedig az volt kiAz egyetem díszudvarában az 1990írva, hogy a francia De Gaulle-ista kor- es évek elejétől már állt egy emléktábla.
mány és a svéd Vöröskereszt védelme Most pontosabb szöveggel készült az új,
alatt áll. Lakói kezdetben nem tudták, a Premontrei Öregdiák Egyesület kezhogy hadifoglyok. Azt mondták nekik, deményezésére és a Hadtörténeti Intézet

Emlékezés Wass Albertre
Wass Albertre emlékeztek városunk
lakói, születésének 103. évfordulója alkalmából. Az erdélyi magyar író, költő
Művészetek Háza mellett álló mellszob-

ránál a Gödöllői Református Líceum
szervezésében tartottak koszorúzással
egybekötött ünnepséget. Az iskola az
1990-es évek végétől testvériskolája Wass
Albert alma materének, a nagy múltú Kolozsvári Református Kollégium Gimnáziumának, így különösen nagy hangsúlyt
helyeznek a költő emlékének ápolására.
A rendezvényen életútjának ismertetése
mellett gondolataiból hangzott el válogatás, majd Intelem című versét hallgathatták meg az emlékezők, akik végezetül elhelyezték a szobor talapzatánál a tisztelet
virágait. Gödöllő város önkormányzata
nevében Pintér Zoltán alpolgármester
koszorúzott, majd több városi oktatási intézmény, a pártok és a civil szervezetek
képviselői, valamint Kiss Antal és Klement Péter, Wass Albert gödöllői tisztelői helyezték el virágaikat a szobornál. bj

támogatásával. Leleplezése előtt a gimnázium diákjai adtak műsort. Dohány
András részletet olvasott fel Csiby Mihály „Szu-rágta 1459 nap“ könyvéből,
Wilhelm Adrienn népdalokat énekelt,
Bényi Anna Pilinszky János Francia fogoly című versét szavalta.
Az emléktáblát az önkormányzat nevében Pelyhe József képviselő koszorúzta meg.
jk

Kezdődik a munka az Erzsébet parkban

Megújuló emlékhelyek
Gödöllő egyik ékessége az Erzsébet-park, amit Erzsébet királyné emlékhelyként tartanak
számon, de itt található a Grassalkovich I. Antal által emeltetett Kálvária is.
Mivel Gödöllő önkormányzata a „Várostörténeti és kulturális szempontból

jelentős helyszínek rehabilitációja,
többcélú hasznosítása” címmel benyújtott pályázatára az EGT/Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok pályázati
konstrukció
keretében
1.701.238 EUR támogatást nyert el, a projekt
keretében
lehetőség
nyílt a szobor és a barokk Kálvária felújítására is.
A munka az utóbbinál
kezdődik, a munkaterület átadás megtörtént.
Az építmény felújítását
a Reneszánsz Kőfaragó
Rt. végzi, a szobrokat
és a korlátot Varga Zoltán Zsolt restaurálja.
Első lépésként az alépítményt hozzák rendbe, ezt követően kerül
sor a szoborcsoport alakjainak felújítására. Ez a munka is két fázisban zajlik: a kőkorlátot elbontják és a műhelyben történő restaurálást követően
állítják ismét helyre. A szobrok munkálatait a helyszínen végzik el, de
ezeket is elmozdítják a helyükről.
Az Erzsébet-parkot a köztudottan természetszerető királyné emlékére alakítottak ki, akinek itt található egészalakos bronz szobra. Róna György
alkotása ma is zarándokhelye az őt

tisztelőknek. A következő hetekben sor
kerül a szobor felújítására is, valamint a
Zala György tervei alapján készült Erzsébet-szikla környezetének rendbetételére. A szobor restaurálását Jeges
András végzi, erre azonban nincs mód
a helyszínen, így néhány hétig ez az
alkotás is műhelybe kerül.
A felújítás során az eredeti, 1901-es ál-

lapotot valósítják meg, az Erzsébet királyné szobortól rálátás nyílik majd a
sziklára, ehhez a területen lévő növényzetet megújítják, s díszpark várja majd a
látogatókat.

A Szabadság út felől, a park főbejárati kerítésének és az előtte levő területnek a rendezése fontos része a tervnek,
hiszen itt
biztosítható
a kapcsolat
a város és a
kastély Felsőparkja irányába. A felújítás összköltsége: 240.000 EUR (61.529.000 HUF),
a támogatás: 204.000 EUR (52.300.000
jk
HUF).
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Élő–Világ

A 2011. év madara

A széncinege
A faj nem veszélyeztetett: nem csökken az állománya; alkalmazkodóképes, így a nagyvárosok belső kerületeiben is megél; mesterséges odúkkal
jól telepíthető; az agrár-környezetgazdálkodási program is érinti a védelmét; a téli etető összes eleségtípusát fogyasztja. Akkor miért éppen ez a
madár a 2011-es év madara? Éppen
ezért! Szükségünk van egy olyan pozitív példára, ami igazolja, hogy mindannyian tehetünk korunk egyik legnagyobb kihívása, az élőhelyrombolás,
a fajok eltűnése ellen.
A természetes élőhelyek és a fajok
eltűnése nem pusztán tudományos
probléma
Napjainkra a természetes élőhelyek
átalakítása, életközösségeik változatosságának csökkenése olyan mértéket ért el, hogy már nem csak a biológusok, ökológusok és a zöld szervezetek, de a kérdéssel nem foglalkozó
lakosság egyre szélesebb rétegei is érzik ennek negatív hatásait. Azaz ma
már a fajok eltűnése, a táj kiüresedése
közvetlen, negatív hatásokat gyakorol

a gazdaságra, a lakosság életszínvonalára, a nemzeti, kontinentális és
bolygó szintű kereskedelemre, élelmiszerellátásra – azaz a társadalom
szövetének egészére.
Mit is jelent ez pontosan? Nem pusztán annyit, hogy néhány „fákat ölelgető“ fanatikus vagy szemüveges
biosz professzor kevesebb ürgét, sast,
bogarat vagy virágot láthat. Hanem: a
túlhalászás miatt világszerte kiüresedő tengerek és óceánok halászainak
munkanélküliségét; a természetes rovarvilág eltűnése miatt kézzel porzott
barack ligeteket Kínában, eltűnő fecskéket (a 2010-es év madarai) Magyarországon; a kiuzsorázott talajok
csökkenő termésátlagait; az élhetetlenné, sok helyen lakhatatlanná váló
tájat (és még folytathatnánk szinte a
végtelenségig), ami a klímaváltozás
globális és lokális hatásaival együtt
össztársadalmivá teszi a kérdés.
A 2010-re várt eredmények nem
teljesültek
Sajnos a kedvezőtlen hatások még
csak mostanában kezdik elérni a közvélemény és a döntéshozók ingerküszöbét, amit az is igazol, hogy az

1992-ben, Rio de Janeiroban
ban aláírt biodiverzitás védelmi egyezmény – mely azt
tűzte ki célul, hogy 2010-re
állítsuk meg a biológiai sokféleség csökkenését – nem
hozta meg a várt eredményeket. Ezért a fél éves magyar
EU elnökség időszakában
egyik fontos feladata az új
biodiverzitás védelmi stratégia alapjainak lerakása lesz
A sikertelenség okai
A sikertelenség számos, egymással
összefüggő oka közül néhány a minden bizonnyal legfontosabb közül:
1. Az életünket közvetlenül befolyásoló „nagy“ kérdésekben általában a
rövid távú gazdaságosság, a puszta
haszonelvűség a döntő döntéshozatali
szempont.
2. A negatív környezeti hatások még
mindig nem érintik olyan mértékben
közvetlenül és széles körben a világ
anyagi, politikai, kulturális és katonai
hatalmát birtokló jóléti társadalmak
polgárait és gazdaságát, hogy változtassunk a szokásainkon és kiköveteljük a nélkülözhetetlen lépések
megtételét a döntéshozóktól. Azaz
mindaddig nem fogjuk fel, fogadjuk
el magunkra nézve is érvényesnek az
ökológia törvényszerűségeit,
amíg annyira tönkre nem
tesszük a világunkat, hogy
életben maradásunk már csak
„kényszerökológiai“ lépésekkel (víz- és energiafelhasználási fegyelem, népességkorlátozás stb.) lesz megvalósítható. Mennyivel jobb lenne, ha a ma kis (de a halogatással egyre nagyobbá nyúló)
lépéseivel elkerülhető lenne
egy környezetileg és társadalmilag lepusztult Mad
Max-szerű jövő rémképe.
3. Azzal, hogy a hivatalos orgánumok ökológiai
szaknyelven azt hangoztatják, hogy „Állítsuk
meg a biodiverzitás
csökkenését!“, nem sikerült a laikus lakosság
nyelvére lefordítani a
problémát. Az emberek
többsége már magát a
biodiverzitás fogalmát
sem ismeri, ami nem is csoda, ha figyelembe vesszük az ökológiai képzettségűek elenyésző arányát emberi
népességben. Ráadásul ebben a jelmondatban ehhez a vitathatóan közismert fogalomhoz kapcsolódó folyamat csökkenésének megállítása a cél.
Ha valaki túljut a szlogen dekódolásán, még mindig ott a nagy kérdés,
hogy mennyiben érzi húsba vágónak
a sordély, a vékonycsőrű póling, a
csíkosfejű nádiposzáta vagy a kaliforniai kondor eltűnését.
Nincs okunk tehát csodálkozni azon,

tápoldatozás útján.
A csendes, napos órákban bizonyára jól esik a
kertészkedőknek egy kis
mozgás a szabad levegőn. El lehet kezdeni az idős gyümölcsfák tisztogatását, a törzsek és vastagabb

Nem csak kertészeknek...

Téli növényápolás

hogy a jóléti társadalmak millió és
millió polgára – felélve a jövő tartalékait – továbbra is pazarlóan él, miközben a világ népességének majdnem a felét kitevő, feltörekvő gazdaságú országok (Kína, India) ezt az
életszínvonalat tekintik elérendő célnak. Figyelembe véve a Föld folyamatosan növekvő népességét, ez nyilvánvalóan fenntarthatatlan cél, mivel
pillanatnyilag csak ez az egy bolygó
áll rendelkezésünkre.
Miért a széncinege a 2011-es év madara?
Fel kell tennünk a kérdést, hogy a
környezet és a természet védelmét továbbra is kizárólag állami feladatnak
tekinthetjük-e, amit valaki mások oldanak meg, vagy mi magunk is akarunk és tudunk tenni ez ügyben?
Meglátásunk szerint az egyes embereknek, a családoknak, a helyi közösségeknek egyre nagyobb szerepe van
a környezet- és természetvédelemben. Fontos, hogy ez tudatosodjon
bennünk, illetve váljék világossá a politikusok, a döntéshozók számára is.
A 2011-es év madarának azért egy
nem veszélyeztetett fajt – a széncinegét – választottuk, mert ennek a
madárnak a megmaradásában, „gyakori“ besorolású állománynagyságá-

nak megőrzésében rendkívül nagy
szerepe volt és van a lakosságnak. A
sok ezer kihelyezett mesterséges odú,
a sok tízezer téli madáretető – nemcsak a kertvárosi és agrárterületeken,
de a lakótelepeken is – mind-mind
hozzájárul ahhoz, hogy a széncinege
ilyen sikeres tud lenni. Ezzel a példával erőt és hitet szeretnénk adni mindenkinek, bemutatva, hogy ha mindenki minden nap belerakja a maga
kövecskéjét környezetünk védelmébe, akkor, és csak akkor van esély
megőrizni, megvédeni azt, amink
mme
van.

A melegigényes, fagyérzékeny,
cserepes növények már a teleltetőben, védett, fagymentes helyen
vannak. Időnként azért vizsgáljuk át őket, és ha a talajuk kiszáradt, akkor az öntözés is szükségessé válhat. Ha a teleltetőben
igen sok növény van összezsúfolva, akkor fagymentes órákban
egy rövid szellőztetés is igen előnyös beavatkozás lehet.

A szobanövények is telelnek
A szobanövények élettevékenysége is
lelassul a hosszú, sötét éjszakák következtében. Ezért ezeket is ritkábban, és
csak kis vízmennyiséggel kell öntözni.
Nagyon kedvező, ha az elsárgult, elszáradt leveleket és az elnyílt virágokat idejében eltávolítjuk, de március elejéig
semmi esetre se ültessük át, metsszük
meg és ne is serkentsük gyorsabb növekedésre vagy virágzásra a növényeket

ágak kaparását, de ne feledkezzünk meg
a keletkezett kéregtörmelék azonnali elégetéséről. Ha a kertben van még felásatlan terület, azt a fagymentes időben
edenkert.hu
ássuk fel.

Hazánknak az EU soros elnökeként komoly
felelőssége van a biodiverzitás krízis kezelésében
Hazánk a természetvédelem számára nagyon fontos időszakban veszi át az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A 2011es év első felében meghozott döntések
kihatnak a következő évtized könnyezetés természetvédelmi szakpolitikájára és
a hosszú távú stratégiákra.
2010 egyik nagy kudarca volt, hogy az
EU nem tudta teljesíteni a biodiverzitás
megőrzése érdekében vállalt kötelezettségeket, ezért most egy új, végrehajtható, de kellően hatásos stratégiát kell
megalkotniuk és elkezdeni annak végrehajtását. Ugyancsak az első félév feladatai közé tartozik a 2014-2020-as keretköltségvetés megfogalmazása, illetve
ezzel párhuzamosan a Közös Halászati
Politika, illetve a Közös Agrárpolitika
megújítása.
A BirdLife International természetvédő
szervezet – a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) nemzetközi partnere – félévente kiadja
„Greening Europe” című kiadványát,
amit mindig a soron következő EU elnökséghez igazít. A füzetben felhívják a
döntéshozók és a lakosság figyelmét
azokra a környezet- és természetvédelmet érintő problémákra, amelyeket mindenképpen szem előtt kell tartania a soros elnöki tisztséget betöltő országnak. A
kiadványt a BirdLife az MME segítségével készítette el, és olyan fontos hazai jelentőségű témákat is érint, mint például a
közép- és magasfeszültségű vezetékek
madarakra gyakorolt hatása vagy hazánk
sikeres fajmegőrzési programjai.
A 2011 elején megjelenő Biodiverzitás
Stratégia jelentősége, hogy meghatározza a következő évtized környezet- és ter-

mészetvédelmi irányvonalait, ezért a
magyar döntéshozók felelőssége óriási.
Fontos, hogy a biodiverzitás megőrzése
ne csak a természetvédelmi politikában,
de más ágazatok stratégiájában is megjelenjen. A BirdLife javaslata a Közös Agrárpolitika reformjával kapcsolatban
többek között, hogy a földhasználóknak
csak abban az esetben folyósítsanak támogatást, ha művelés során figyelembe
vette a klímavédelmi és biodiverzitás
megőrzési szempontokat. A sikeres elnökség érdekében el kell érni, hogy a
költségvetés előkészítésekor a Bizottság
valamennyi kifizetési területen kérje számon a környezeti elveket és szüntesse
meg az ezzel ellentétese hatást kiváltó támogatásokat.
A Halászati Politikával kapcsolatos felelősség nem kisebb, mint a tengeri élővilág megőrzése. Ha az unió nem csak a
fenntartható halászatot támogatja a jövőben, akkor 2020 után nem lesz hal a tengerekben. A Halászati Politikának továbbá el kell ismernie az édesvízi halászat
élőhely fenntartó tevékenységeit is. A kiadvány felhívja a figyelmet a megújuló
energiaforrások támogatásával kapcsolatos ellentmondásokra. Komoly hiba
többek között, hogy a környezeti hatások vizsgálatakor nem veszik figyelembe azokat a földhasználati változásokat,
amelyek az élelmiszer célú termelés
rovására növelik az energia-növények
részarányát. A fenntarthatatlan bioüzemanyagokat nem szabad beengedni az
EU piacára. Az MME reméli, hogy a
magyar kormány meglátja az elnökségi
tisztségben rejlő lehetőségeket és mindent megtesz az ágazati politikák zöldítéséért.
pts

Gazdit keresünk!
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. a Kotlán Sándor úti Gyepmesteri telepén látja el a gazdátlan, befogott ebek ideiglenes elhelyezését. Célunk minden esetben az, hogy a gazdátlan állatok minél előbb új tulajdonosra találjanak, vagy az elkóborolt kedvencek mielőbb visszakerülhessenek régi otthonukba. Figyelmükbe ajánljuk az alábbikutyusokat, valamint honlapunkat
(www.ghgkft.hu) ahol a „Gazdit keresünk“ címszó alatt, a többi gazdára váró
kutyát is megtekinthetik. Érdeklődéseiket az alábbi telefonszámokon várjuk:
06-30-241-0200 vagy 06-30-303-3041.

Fehér
labrador
ke v e ré k
szuka kutyát találtam a Röges utcában!
Kérem a
gazdáját,
vagy aki szeretné örökbe fogadni,
jelentkezzen!
Tel.: 30-856-8883.

Elveszett kiskutyánkat
keressük!!!
RAFI szilveszter estéjén
tűnt el. Hófehér, rövidszőrű, kistermetű, kan kutyus. Utoljára egy piros fehér kockás kendő volt a nyakába. RAFI nagyon barátkozós és játékos kutyus, így könnyen lehet, hogy
már valaki befogadta, ezért arra kérek mindenkit,
aki megtalálja, befogadta, vagy csak látja valahol,
azonnal értesítsen, mert nagyon hiányzik és várják
haza! Segítsenek! A megtaláló pénzjutalomban részesül! Tel.: 70/661-7428; 30/576-3339; Szent János
u. 25. 1/c.

Amanda: Idős, vak, zsemle színű
szuka

Borka: Barnás, szuka kölyök

Tisztelt Állattatók!
2011. JANUÁR 8-TÓL MEGVÁLTOZOTT VÁROSUNKBAN A HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ELLÁTÁS
RENDJE.
Minden szombaton és vasárnap is lesz lehetőség
kedvenceik állategészségügyi ellátására. A sürgősségi állatorvosi ellátás helyét és idejét lapunk
aktuális heti számában találhatják meg, illetve a
városban működő állatorvosi rendelők helyszínén
is tájékozódhatnak a sürgősségi ellátásban résztvevő rendelők helyéről, pontos nyitvatartási idejéről.

Angi: Rajzos szuka, kölyke az
előző képen látható Borka

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Január 22. (10.30-12 óra)
Január 23. (17-18 óra)
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Michalik László
állatorvos
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Közérdek

FELHÍVÁS – Gödöllő Városért Díj
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. számú önkormányzati rendeletében, valamint
az ezt módosító 21/2003. (VI.19.) számú önkormányzati rendelettel szabályozta a „GÖDÖLLŐ
VÁROSÉRT” kitüntetés adományozásának rendjét.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek,
akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető”
A kitüntetés átadására 2011. március 15-én a városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre, akit
(akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2011-ben.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással 2011. január 25-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási Irodájára eljuttatni!
Guba Lajos s.k.
a Kulturális és Oktatási Bizottság Elnöke

Szabadság tér és környéke

Megújult forgalomszabályozási rend
Dózsa György út – II. sz. Rendelő környezete:
Alapvető változás, hogy megszűnik a térre való behajtás a Dózsa György út felől. Innen csak az Erzsébet Királyné
Szálloda mélygarázsába lehet lehajtani.
A II. sz. rendelő előtti parkoló is átalakult. A Dózsa György útról történő behajtás után 6 db parkoló + 1 mozgássérült parkoló került kialakításra. Ezek a fizetős parkolási övezetbe tartoznak, használhatja minden díjat megfizető autós (beteg, dolgozó, orvos). A rendelőhöz érkező mentőautók a bejárat előtti, színben kiemelt burkolatú területen várakozhatnak, ide más gépkocsi nem állhat.
A II. sz. rendelő előtt kialakított parkolóhelyeken túl közlekedni csak a Coop áruház áruszállítását végző gépjárműveknek szabad. Ezt a 6 db várakozóhely után kihelyezett „Behajtani tilos, kivéve áruszállítás” tábla szabályozza.
A Coop áruház oldalánál a főtérre történő behajtást ülőkockák és egy süllyedő poler zárja le. A poler csak az Önkormányzat külön engedélyével átadott, erre rendszeresített távirányítóval nyitható (süllyeszthető). Az áthaladás után
a használója köteles a távirányítóval maga után a polert zárni (emelni).
A három süllyedő polerból csak itt, a Coop oldalánál található hidraulikus mozgatású, így szinte korlátlan napi
mozgatásra alkalmas. Ezért itt kell ki-be közlekedni valamennyi, a főtérre behajtási engedéllyel rendelkező járműnek. Így a református lelkészi házhoz és a Líceum szolgálati lakásaihoz tartozó gépkocsiknak, a szemétszállítónak. A
beengedett járművek főtéren belüli közlekedése kizárólag a megerősített burkolati alappal kiépített nyomvonal engedélyezett, más területeken való áthajtás a burkolat süllyedéséhez vezethet.
A II. sz. rendelő – HÉV-állomás épülete közötti terület a korábbi rendhez hasonlóan működik, az itt található 12 db
parkoló + 1 mozgássérült parkoló hely a fizetős parkolási övezetbe tartozik, használhatja minden díjat megfizető
autós (beteg, dolgozó, orvos, stb.).

Mentő- és tűzoltóautók közlekedési rendje:
Bármikor, akadálymentesen be tud menni a mentő- és tűzoltóautó a főtérre az Erzsébet Királyné Szállodával szemben a gyalogátkelőhelyen és a járdán keresztül. Ezt követően a jelölt útvonalon tud a gépkocsi haladni. A II. sz. orvosi
rendelő előtt a mentő részére külön hely van kialakítva.

Gábor Áron utca forgalmi rendje:
A Gábor Áron utca forgalmi rendje is átalakult. Eddig ide bárki behajthatott és kialakított parkoló helyek is voltak.
A jövőben a Gábor Áron utcába kizárólag az ott található lakások tulajdonosai, valamint az utcában található üzletek,
boltok áruszállítását végző gépjárművek hajthatnak be rakodás céljával és idejéig. Ezt a Gábor Áron utca 5. sz.-nál az
utca mindkét oldalára kihelyezett „Várakozni tilos”, „rakodóhely” kiegészítő tábla szabályozza. A lakástulajdonosok
az épülethez tartozó belső udvaron parkolhatnak.
A Gábor Áron utca 5. sz. utáni szakaszán parkolni, vagy az autót elhagyva várakozni tilos. Parkoló hely ezen a részen nincs. Parkolni az utca elején, vagy a Gábor Áron utcát a Petőfi Sándor utcával összekötő, egyirányú forgalmú
kis közben kialakított parkolóhelyeken lehet, a parkolási díj megfizetésével, ahogy eddig is.
A Gábor Áron utca tér felöli végét ülőkockák és egy süllyedő poler zárja le. A poler csak az Önkormányzat külön
engedélyével átadott, erre rendszeresített távirányítóval nyitható (süllyeszthető). Az áthaladás után a használója köteles a távirányítóval maga után a polert zárni (emelni).
A Szabadság téren található üzletek áruszállítása kézikocsival oldható meg. Az áruszállító gépjármű vagy a Dózsa
György út sarkán, a szálloda frontján állhat meg - ahol ezt 10 méter hosszan a „Várakozni tilos, kivéve áruszállítás”
tábla engedi; vagy a Gábor Áron utcában várakozhat az áruszállítás idején.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 17-23-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.:06-28/419-749
Január 24-31-ig:Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
Tel.: 416-551.
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.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 06-28/525-212, 0670/550-3377

Köszönetnyilvánítás
Szent János utcai Óvoda, Mesék Háza Alapítványa megköszöni mindazoknak, akik segítették az elmúlt időszakban alapítványunkat. Köszönjük az
1%-s felajánlásokat (640.657 Ft), valamint a tornaszoba felújítására tett adományaikat. Alapítványunk az óvoda gyermekeinek lelki, testi és szellemi
fejlődésében segít. Ebben az esztendőben óvodai öltözőszekrényekkel, Meseládikával, sövények telepítésével, bútorokkal próbáltuk segíteni mindennapjaikat Segítségükre a továbbiakban is számítunk, és előre köszönjük!
Adószámunk: 18678613-1-13.
Székhelyünk: 2100 Gödöllő, Szt. János u. 6-8.

Petőfi Sándor utca forgalmi rendje:
A Petőfi Sándor utca forgalmi rendje alapvetően nem változik. Az újra leaszfaltozott sáv mentén kialakított parkolóhelyek a régi rendnek megfelelően, parkolási díj megfizetése mellett használhatók.

Alternatív parkolási lehetőségek:
A korábbi, főtéren lévő parkolóhelyek megszűnését kompenzálják a főtér közelében található alábbi, eddig is
meglévő és új parkolóhelyek: Városi Könyvtár és Információs Központ alatti mélygarázs, Tűztorony-ház alatti mélygarázs, Petőfi téren újonnan átadott Huniber-üzletház mélygarázsa, a Petőfi Sándor utca végén kialakított két murvás
parkoló, a Művészetek Háza parkolója (az EU elnökség után), a volt Rézgombos helyén épülő majdani mélygarázs.

SEGÍTSÉG KÉRÉS BEREGSZÁSZ MAGYAR FŐISKOLÁJA RÉSZÉRE
A II. Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főépületének tetőszerkezete 5600 négyzetméternyi területe felújításra szorul, amihez 270 ezer darab cserépre lenne szükség. A munkálatok költségeivel 1 hódfarkú cserép ára 1800 Ft. A felújításhoz cserépjegyek vásárlásával bárki hozzájárulhat. A megvásárolt cserépről névre szóló számozott tanúsítvány
készül, a „vásárló” neve felkerül az iskola honlapjára, valamint az épület bejáratánál elhelyezett tisztelettáblára. A befizetéseket a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány erre a célra elkülönített számlájára várják.

KMFA OTP Bank nyíregyházi fiókja:11744003- 20387349
Adószám: 18795897-1-15
KÉRJÜK, SEGÍTSE AZ ÉPÜLET ÁTFEDÉSÉT ÉS VÁSÁROLJON CSERÉPJEGY(EK)ET!

Felhívás
Tamás Zoltánt, a Török Ignác
Gimnázium 12. osztályos tanulóját súlyos baleset érte, a felépüléséhez és a rehabilitációjához sok
pénzre van szükség, ezért kérjük a
jó szándékú adakozókat, hogy a
Segítség Közalapítvány révén, a
következő számlaszámon segítsék
a családot és a fiút:
SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
(TAMÁS ZOLTÁN RÉSZÉRE)
10103836-13223200-01001005
Kérjük, a befizetéskor feltétlenül
írják oda: Tamás Zoltán részére!
Köszönettel:
Török Ignác Gimnázium

Közérdekű
telefonszámok!
Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordulhatnak segítségért. Ezért a
jövőben közölni fogjuk a leggyakrabban kért számokat:

ELMÜ központi hibabejelentő:
06-40/38-38-38
(éjjel-nappal)
ELMÜ-SZOLG Kft.:
06-28/430-562
(munkaidőben)
RENDŐRSÉGI
SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:
06-20/524-0340
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Mozaik

MEGHÍVÓ
A Martinovics Utcai Óvoda jótékonysági farsangi báljára!
HELYSZÍN: Alma Mater Étterem (egyetem)
BELÉPŐ: 3000 Ft/fő vacsorával
TOMBOLA: 300 Ft
MŰSOR: meglepetés
ZENE: retro
BÜFÉ: önköltséges
Hagyományainkhoz híven várjuk a tombolafelajánlásokat!
Az ötletes jelmezeket díjazzuk!
A jegyigényeket kérjük, jelezzék:
06-28/420-786

2011. január 8-tól február végéig
vadételek akciós áron!
Január és február hónapban
minden szombaton és vasárnap 50% kedvezményt adunk
az étlapon szereplő ételek árából!
Kóstolja meg szarvasgombából készült
ételspecialitásainkat!
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.
A főtér felújításának ideje alatt az étterem vendégeinek a szálloda mélygarázsa ingyenes!

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
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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Kispályás foci – Tornák futószalagon

Football Factor és Seven siker
A kispályás labdarúgás szerelmesei minden tekintetben elégedettek lehettek, ugyanis január
első hétvégéjén, valamint az elmúlt szombaton két tornán is
részt vehettek.
Január 9-én férfi felnőtt Újév kupát
rendeztek a Táncsics Mihály úti sportcentrum, fedett műfüves pályáján. A focikupára 29 csapat nevezett és végül a
Football Factor csapata örülhetett, akik
a Savanyúsok, valamint a Tahi Fun csapatait előzték meg a dobogón.
Szintén január első hétvégéjén kezdődött és az elmúlt szombaton ért véget
a hagyományos Nádas Lajos Emléktorna, amelyre 19 csapat adta le az idén a
nevezését. A küzdelemsorozat döntőjébe a Móres, valamint az FC Seven jutott. A drámai csatában, a hajrát jobban
bíró Seven csapata örülhetett és nyerte a

kupát, valamit a Football Factor focibolt
felajánlását, egy garnitúra szerelést. A
második helyen a Móres végzett, akik
szintén egy garnitúra mezzel gazdagodtak a Barcelona Kft jóvoltából, míg a 3.
helyen a Szilz csapata zárt.
Mindkét torna eredményei, valamint
a tornáról készült fotók a www.sevo.hu
oldalon megtekinthetőek.

kiemelkedően csapadékos nyár sokszor
próbára tette a versenyek rendezőit, lovakat-lovasokat egyaránt.
– A gödöllői kupák viszont remekül
sikerültek.
– Szerencsések voltunk a szezon kezdetén május elsején, amikor a GLSE saját
rendezésű, gödöllői, Perényi Miklós
Emlékversenyére került sor, csodálatos
napot fogtunk ki. A hagyományokhoz
híven ebben az évben is remek szervezés, népes és érdeklődő közönség, köszönetet érdemlő szponzorok, színvonalas díjak, technikás pályák és kellemes
hangulat jellemezte versenyünket, számos GLSE versenyzői sikert hozva (C3
Herbária Kupa 2. és 3. hely, C2 Ride &
Drive 1., 2. 3. hely, C1 – 1. hely). Idén
utolsó alkalommal rendezhettük meg
versenyünket az Alsóparkban, melyet
ezzel régi formájában el is búcsúztattunk. Jövőre új és a mai kor igényeihez
mérten alkalmas verseny helyszínt kell
keresnünk. Ebben nagy segítségünkre
van az Önkormányzat, de az új pálya kialakításának jelentős többlet költségei

Atlétika – Évadnyitó verseny

Fedett pályán remekeltek
A lányoknál a legjobb eredményt a
10 éves Csernyánszky Sára érte el, aki
két 4. hellyel büszkélkedhet: 60 méteren
9.8 mp, míg távolban 362 cm-t ért el.
Nővére, Csernyánszky Flóra az egy
évvel idősebb korosztályban szerepelt a
legjobban, 9,3 mp, 373 cm, A serdülő
leányoknál Kovács Emma 60 m gáton
10.3 mp-el az 1. helyen végzett, távolban 424 cm-el a negyedik lett. A 14
éveseknél Ajkler Eszter gáton 10.1 mp,
1. hely, távolban 455 cm 2 hely.

Kézilabda – Ferenczy Kupa

GSE tornagyőzelem
Magas színvonalú tornán sikerült
nyernie Majoros Gusztáv tanítványainak. A december 21-22-én
megrendezett Ferenczy kupán a
Gödöllői SE U13-as kézilabda
lány csapata, a tavalyi 8 csapatos
országos döntőből 4 csapatot, illetve budapesti egyesületek csapatait is felvonultató tornán bizonyult a legjobbnak.
A GSE a döntőben a Dunaújváros
VSE csapatával kerültek össze,, akik
ellen 17:16-ra nyerték a finálét. A torna
legjobb játékosa Blaubacher Dóra lett.
A csapat tagjai: Blaubacher Dóra, Botyik Alexandra, Csenteri Anna, Hornyák Bernadett, Pathó Dóra, Szekeres Dóra, Szénási Luca, Sztankovics

Szobonya Zoltánra emlékeztek
Mindhárom eseményen megemlékeztek Szobonya Zoltánról, aki tragikus
hirtelenséggel, 38 éves korában hunyt el
december 27-én. A sportember éveken
keresztül volt oszlopos és meghatározó
tagja mind a gödöllői öregfiúk csapat-tlnak, mind a Móres csapatának.

December 29-én a Hajós iskola tornatermében rendezték a hagyományosnak mondható szilveszteri öregfiúk
kispályás labdarúgó tornát, amelyen öt
csapat vett részt.
A körmérkőzéses tornát a Gödöllő
kettő nyerte, megelőzve a Gödöllő I. és
a Polgármesterek első csapatát. A 4. helyen a SZAC végzett, míg az 5. a Pol-

Sikeres év mögött a GLSE

Január 8-9-én rendezték meg Dunakeszin az idei első atlétika versenyt a gyermek, és serdülő korosztály számára 60 méter síkfutásban, távolugrásban és 60 méter gátfutásban.
Gödöllő képviseletében a gyermek
korosztályban kiemelkedő teljesítményt
ért el Borhy Botond, aki egy arany (távol: 467cm) és egy ezüstéremmel (gát:
10.7 mp.) tért haza, míg 60 méteren 8.9
másodperccel ért célba.

gármester válogatott második csapata
lett. A torna gólkirálya Juhász József
(Gödöllő I.) lett.

Szilveszteri kupa – Öregfiúk a
kispályán

Lovassport – Mérlegen a 2010-es év

A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület a 2010-es
évben is folytatta évtizedes hagyományát, a környékbeli lovasok számára szervezett színvonalas programokat, túralovaglásokat, ügyességi versenyeket - vendéglátással, közös beszélgetéssel kísérve - példamutató módon
hozzájárulva ezzel a hobbi lovasok lovas tudásának leméréséhez.
A fejlődéshez elengedhetetlen célok
kitűzéséhez és a sikerélményhez, valamint a közös lovas élményeken keresztül megvalósuló közösségépítéshez. Dr.
Balogh Rékát, a GLSE sportszakosztályának vezetőjét kértük, hogy értékelje
az elmúlt esztendőt.
– A szabadidős lovaglás mellett a versenysportban is folyamatosan jelen vagyunk és fejlődünk, bővül aktív versenyzőink köre, akik egyre több lóval
tudnak indulni és egyre jobb eredményeket érnek el. Igaz az elmúlt szezon
ebből a szempontból kissé eltérő volt, a
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Sport

Réka, Uzsoki Zsófia, Zsákai Fanni
Edző: Majoros Gusztáv
Megyei bajnokság – Régió Döntős a GSE
U13-as lány
csapata
Az elmúlt év
novemberében
rendezték meg
Gyömrőn
az
U13-as
(1997
után születettek)
kategóriában az
Erima gyermekbajnokság első
fordulóját, ahol a
gödöllői lányok

Szilveszteri futás – Közel 200 résztvevő

Futással ünnepelték az újévet
2010. december 31-én megrendezésre került, az immár hagyományosnak mondható szilveszteri futás, hogy egy kicsit levezetve a karácsonyi túltáplálkozást, együtt, jókedvvel búcsúztassuk az óévet.
A Lokálpatrióta Klub, közösen a
Lumniczer Sándor Alapítvánnyal,
a Kirchoffer SE-vel és az Erkel
Ferenc Általános Iskolával 2010.
december 31-én immáron harmadik alkalommal rendezte meg a
Szilveszteri futást. A csontig ható
mínusz 8 fok ellenére több mint
200 bátor résztvevő volt, aki végig

futotta a 2011 métert. A futás jó hangulatban telt, többek között köszönhetően
Deák Nagy Imre által felajánlott álarcoknak, trombitáknak. Az Erzsébet Királyné étterem jóvoltából a futás végén a
beérkezőket forró tea, forralt bor és zsí-llros kenyér várta.

Futsal – NB II-sek Liga kupája

Negyedik helyen a Bikák
miatt, további támogatókat keresünk.
– Beszéljünk a számszerű eredményekről.
– Díjugratásban 18 aktív versenyzőnkből 13 rendelkezik minősítő pontokkal,
néhányan a legjobbak közül: Janik Attila (11544 pont); Sávai Rita (1554);
Lénárd Nóra (876); Janik Valéria
(756); Kelemen János (435); Jancsovics Zita (420); Vécsey Nóra (306). Janik Attila több lóval is versenyzett a szezon folyamán, tapasztalt, nagy pályás
lovával Cavalor Colonadoval elért eredményei – CSI Nagykőr 3. hely, 125135-140 cm-en elért helyezések és Pest
megyei Felnőtt Döntő 5. hely – mellett
fiatal lovakkal is rajthoz állt, Borókával
az 5 éves lovak minősítő versenyében
szerzett több helyezést, míg Lüsi-N-nel
a Pest megyei Kezdő ló Döntőben második lett. Sávai Rita az Amatőr OB
döntő 4. helyét szerezte meg. Lénárd
Nóra Díva és Bóbita nevű lovaival versenyzett, több első és második helyezést
elérve 110-120 cm-en, illetve Aranyos
Kupában. A Janik Valéria és Roland páros, 110-120 cm-en és Aranyos Kupában szerzett több szalagot, a Pest megyei Döntő Amatőr fordulójában pedig
az elismerésre méltó 3. helyen végeztek.
-br-

A 15 éves lányok mezőnyében szintén két éremmel büszkélkedhetett a
GEAC. Jászai Vanda 60m gátfutásban
9.5 másodperces idővel az első lett, távolugrásban, pedig 470 cm-el a 2. helyen végzett. A Fiúknál Kriszt Botond
60 m gáton (9.7 mp.) második lett, 60 m
síkfutás 8.5 mp. A fenti versenyzők
Benkő Ákos és Krisztné Körmendy
Katalin csoportjába tartoznak.
További eredmények (60 m, távol, 60
m gát): Tamás Máté: 9.1 mp, 347 cm;
Köő-Tóth Kúnó: 10.0 mp, 343 cm;
Kriszt Katalin: 9.6 mp, 370 cm és gáton
11.3 mp; Szűcs Virág: 10 mp, 346 cm,
gát 12, 6 mp; Kriszt Annamária: 10,0
mp, 355 cm.
-kkkkönnyedén vették az akadályt. A második fordulóra december 18-án, Érden
került sor, ahol keményebb meccsekre
lehetett számítani, hiszen a tavalyi országos döntőben nagy rivális Dunakeszi
ott volt. A gödöllői lányok sikerrel birkóztak meg ezzel a feladattal is és megyei bajnokként jutottak a régiódöntőbe.

Január első hétvégéjén villámtornát rendeztek Budapesten, melyre az NB II-es futsal bajnokság
kiemelkedően teljesítő csapatait
hívták meg a szervezők. Természetesen a keleti csoportot vezető Gödöllői Bikák is a meghívottak között volt.
Baranyai Pál a tornára ezúttal csak a
fiatalokat vitte magával, akik bizonyították is rátermettségüket és a 4. helyen
végeztek 12 csapat közül a Nagykáta, az
Érdi Asterix FC, valamint a bronzmecscsen a mieinket legyőző Monor mögött.
A keleti csoport erősségét jelzi, hogy az
első négybe a csoportból hárman kerültek be.

Utánpótlás – Továbbra is remekel az U15-ös gárda
Újabb három mini tornán van túl a
Gödöllői SK U15-ös csapata, akik a
Futsal NB I. U15-ös bajnokságában a
Rubeola Csömör jogán szerepelnek a
közép csoportban. December végén a
Vasas, január 15-én a Gyöngyös, míg
egy nappal később az Újpest rendezett
tornát. A gödöllői fiatalok ismét bizonyították, hogy jó úton járnak, a most
lejátszott kilenc meccsből a mérleg:
nyolc győzelem, egy döntetlen. Ezzel
továbbra is vezetik a srácok a csoportot.
Az eddig lejátszott 15 találkozó mérlege: 43 pont, 14 győzelem, 1 döntetlen,
125 rúgott és 29 kapott gól. Eredmények: gskutanpotlas.blog.hu
-tt-

Biliárd – Ünnepi verseny a HS-ben

Szegedi siker Gödöllőn
December végén a HS sportközpontban rendeztek biliárd versenyt.
A Gödöllői Sport Klub biliárd-szakosztálya által szervezett versenyen,
az első helyen a szegedi Papp Attila
végzett. A dobogó második fokára
Nádor György állhatott, míg a 3.
helyen Kiss Attila és Holló Sándor
végzett. Utóbbi játékost a tehetsége

alapján a szakosztály átigazoltatta
az Alex Pool School csapatába.
2011-ben szeretettel vár a szakosztály minden biliárdozni vágyó
játékost edzéseken és a versenyeken
egyaránt.
Jelentkezni
le-het
Horváth Jánosnál a +36/30-6067230-as telefonszámon.
-li-

Röplabda – Vezéráldozatok a TEVA-GRC-ben

Oroszlánként küzdöttek a lányok
Két bajnokit játszottak a gödöllői
röplabdás hölgyek januárban.
Előbb a BSE vendégeként, drámai csatában maradtak alul,
majd az elmúlt hétvégén a Vasast
győzték le szintén nagy csatában
Deme Gábor tanítványai.
Igazi presztízsmeccseken van túl a
TEVA-Gödöllői RC csapata, amelyeken igazi oroszlánként küzdöttek a hölgyek. A BSE ellen ez még csak a tisztes
vereségre volt elég, de a Vasas ellen már
fordult a kocka és a mieink jöttek ki
győztesen az ötszettes párharcból.
A színfalak mögött is zajlottak az események, ugyanis két meghatározó játékosát is elveszítette a csapat. Deme Gábor együttese csapatkapitányára, Bajáriné Pesti Anikóra nem számíthat,

ugyanis örömteli esemény elé néz a klub
emblematikus játékosa kismama lett. A
másik visszavonuló a csapat feladója,
Borlai Luca, aki krónikus gerincsérve
miatt bejelentette azt, amire már számítani lehetett, történetesen, hogy abbahagyja az élsportot. A szakvezetés a két
hiányzó pótlására leigazolta a 27 éves
Kriegel Évát, aki Franciaországból tért
haza és folytatja a gödöllői csapatban.
Extraliga, nők, középszakasz, az 1-4.
helyért, 1. forduló
BSE-FCSM – TEVA-Gödöllői RC 3:2
(18, –24, 18, –27, 14)
Extraliga, nők, középszakasz, az 1-4.
helyért, 2. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Duna Autó
Óbuda 3:2 (20, 23, –13, –19, 13)
-lt-

-mg-

Téli Margita 40/20/12/6 gyalogos teljesítménytúra
Rendezvény időpontja: 2011.02.12.
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Ált. Isk.
Rajt nyitva tartása: 7-9 óráig
Cél nyitva tartása: 19 óráig
Szállás lehetőség a rajtnál, előzetes bejelentkezés alapján. Csomagmegőrzés
a rajtban biztosított.
Ellátás túra közben: nápolyi, csoki,
meleg tea /célban: zsíros kenyér, lekváros kenyér, meleg tea
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 40/20 távokon 800

Ft/fő;12/6 távokon 400 Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény
40/20 távokon 200 Ft/fő;12/6 távokon
100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turistatérképe
További információ kérhető az alábbi
telefonszámokon: 06-30/209-2828,
06-30/609-8729, 06-20/341-7063
A rendezvény a Margita Kupa 1. fordulója!
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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 NYITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

* Eladó két szobás tégla konvektoros lakás a János
utcában Iár:7,9MFt 20-944-7025

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
* A Blahai Idősek Klubja őszinte és mély köszönetét
szeretné kifejezni mindazon támogatói számára, akik
2010 évben pénzbeli és természetbeni adományaikkal
segítették a Blahai Idősek Klubját. Támogatóink: Opel
Gaál Autóház, Suhánszki István vállalkozó, Prókai József
vállalkozó, Patócs László vállalkozó, Marina virágüzlet,
Szt.Imre Katolikus Óvoda. Ferenczhalmi Zsuzsanna,
Miklóssy Veronika, Miklós Frigyesné, Bakonyi Sándorné,
Móricz Sándorné, Nagy Beáta, Bene Mihály hozzátartozók. Pecze Dániel képviselő, Balogh Gyula elnök,
Máthé László, Kóczián Ferencné, Bajkai Sándorné,
Kovács Péterné, Együttérzés Közhasznú Alapítvány,
Békés Otthon Egyesület. Köszönjük. Nagy Tiborné IK:
vezető.

* A központ közelsége, kertváros nyugalma! Saját
kertrésszel és autóbeállóval rendelkező alacsony rezsijű,
ötletes belső kialakítású, nagy teraszos világos 44nm-es
nappali +szoba padlófűtéses lakás eladó.
Tömegközlekedés 2percre. Iá:12,5MFt 20-7722428
www.godolloihaz.hu
* János utcában 59m2-es 2 szobás, erkélyes, jó
állapotú konvektoros lakás eladó. Iár: 10,9MFt 207722428
* Kertvárosban, 620 nm-es ősfás telken 2 szobás családi ház eladó 13.5 M FT (20) 804-2102
* AKCIÓ! Belvárosban 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás,
teraszos, mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház
200nm-es saját telekkel eladó. Kulcsrakész ár: 20MFt,
320nm-es telekkel rendelkező ikerház 22MFt , 20-772-2429

INGATLAN

* Központban két szobás lakás 8.5 M Ft-ért eladó 20804-2102

* Egyedi vétel! Egyetem téren 2 szobás, 52 nm-es, erkélyes lakás 9,8MFt-ért sürgősen eladó! 20-772-2429

* János u.ban 1,5 szobás II.emeleti lakás 9,5MFt 20772-2429

* Szabadka u.-ban I.emeleti, erkélyes, 2szobás, jó
állapotú lakás eladó. I.ár: 11,2MFt 20-772-2429

* Szőlő u.-ban, 69 nm-es, 3 szobás, extra tágas erkélyes, műanyag nyílászárós lakás eladó. Iár: 12,9MFt 20804-2102
* Árcsökkenés! Garázs-összekötéses ikerház emelt
szintű szerkezet kész állapotban 17MFt 93nm nappali
+3szoba 20-7722428
* Palotakerten 1 szobás, felújított lakás, alacsony rezsivel 7,2MFt 20-804-2102
* Kiváló áron, Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es
tágas, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt 20-772-2429
* Szadán ’93-ban épült 3szoba+nappali, garázs családi
ház 1350nm-es gyönyörű telken eladó Iá:17MFt 207722429 www.godolloihaz.hu

* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
* Sürgősen eladó Nagyfenyvesben 3szobás ikerház
Iár:16,5MFt 20-804-2102
* Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,
53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
* Konkrét keresőink részére: kiadó 800m2 körüli
csarnokot, szerkezetkész újépítésű családi házat, több
kiadó 2 -3 szobás lakást és nappali + 6 szobás kiadó
luxus családi házat 500eFt-ig Gödöllőn és környékén
www.godolloihaz.hu (20) 944-7025
* Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó
26,5MFt 20-9447025
* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és
14MFt 20-9447025
* Eladó panorámás széles 1900m2 építési telek 30%
beépíthetőséggel Gödöllőn. Iá.:14,9MFt 20-9447025
* Új építésű társasházban, nappali+2 szobás lakás Gödöllő
központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás
16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
* Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó 55m2-es, két szobás harmadik emeleti lakás.Iár.10.5Mft 20-539-1988
* Őrbottyán külterületén lótartásra és lakóház építésére
alkalmas 2 Ha földterület eladó. 850 Ft/nm2.
tel.:70/7015617
* Eladó Gödöllő, Kör utcában 2. emeleti, 63 nm-es
alapterületű, erkélyes, korszerűsített, alacsony rezsiköltségű, egyedi fűtésű lakás. Új, hőszigetelt külső
nyílászárók, fa belső nyílászárók és borovi fenyőből
készült beépített szekrények. Korszerű háztartási gépek
számára megfelelően felújított elektromos hálózat. Iá.:
15,1 mFt. Tel: 30/411-4698 (napközben 9-18 óra között)

További információ: 70/381-76-94

Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója
szabhat határt, s mi meg is írjuk Ön helyett!

www.volkswagen.hu

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?

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

* Nagyfenyvesben 3szoba+nappalis, étkezős felújított
cirkós ház eladó szuper áron költözés miatt. Iár: 19MFt
20-772-2429

Takarékos.
De nem az ötletekkel.
Az új Passat. Több lépéssel előrébb.
Az új Passatot számtalan vezetést támogató rendszerével, a luxuskategóriát jellemző
innovatív megoldásaival, valamint kiemelkedően gazdaságos, akár 4,3 l/100km-es
átlagfogyasztásával a hosszú utakra tervezték. Ha pedig az ilyen utazások során
észrevétlenül kimerülnénk, a fáradtságérzékelő rendszer figyelmeztet, hogy ideje
volna kávészünetet tartani.*
Fedezze fel az új Passatot és számtalan technológiai újítását
egy tesztvezetés során! További információkért
látogasson el márkakereskedésünkbe!
A Volkswagen Passat és Passat Variant motorizáltságtól
függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,3-9,3 l/100 km,
CO2-kibocsátása: 114-215 g/km. *A felsorolt innovatív megoldások egy része opcionális, és nem a szériafelszereltség része.

Automobil-Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Vásár u. 1.
telefon: (37) 507-240, fax: (37) 507-241
e-mail: iroza@automobil-gyongyos.hu, internet: www.automobil-gyongyos.hu
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* Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyhanappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos
terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).
* Gödöllőn a Kertvárosban eladó 60 m2-es, 2 szobás
felújított házrész 370 m2-es telekrésszel. Iá: 13,9 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 3 éve épült, 140 m2-es, nappali + 3 szobás, színvonalas külső és belső kialakítású
kétszintes ikerház-fél garázzsal (+ mosókonyha,
gardrób, gépesített konyha, klíma), parkosított telekkel,
díszkerttel. Iá: 35 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm
alapterületű, 2 + fél szobás, belül részben felújított
családi ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 20,5
mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* ÁRON ALUL eladó Királytelepen 1063 nm-es telken
épült, jó állapotú 85 m2-es családi ház. 2 + fél szoba,
konyha, kamra, tágas fürdőszoba wc-vel, közlekedő. Iá:
17,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3
szobás, nagyon jó állapotban lévő családi ház, 100 m2-es
szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására is alkalmas
(víz, villany, ipari áram bevezetve) 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 24,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 2001-ben épült, 4 lakásos társasházban, nappali + 4 szobás, színvonalas kialakítású, extrákkal felszerelt, 160 m2-es kétszintes lakás, parkosított telekkel.
Iá: 26,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn Palotakerten 63 nm-es, felújított, 1+2xfél
szobássá átalakított. 2. emeleti lakás 10 mFt ir. áron és
63 nm-es, 2 szobás lakás 9,8 mFt ir. áron eladó. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Munkácsy utcában 56 nm-es, 2 szobás
lakás eladó. Iá: 10 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt, s mi meg is írjuk Ön helyett!
További információ: 70/381-76-94

* Gödöllőn a Szt. János u-ban 2. emeleti 2 szobás egyedi fűtésű lakás eladó. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn központhoz közel, 55 m2-es, 2 szobás, egyedi fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás 11,2 mFt ir. áron
eladó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn teljesen felújított, mfsz-i, 62 nm-es, 2
szobás erkélyes lakás 10,9 mFt ir. áron és 37 nm-es, fszi 1 szobás lakás 6,9 mFt ir.áron eladó. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn Kertvárosban 500 m2-es parkosított,
panorámás telken eladó 110 m2 lakóterű, nappali + 2 szobás
szinteltolásos családi ház kertkapcsolatos terasszal. Iá: 26,5
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194-870

* Szadán 761 nm-es telken, jelenleg építés alatt lévő,
120 nm alapterületű, nappali + 3 szobás földszintes
családi ház KEDVEZŐ ÁRON eladó. Iá: 20,9 mFt (burkolatok árát nem tartalmazza). FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
* Veresegyházon tó közelében, csendes környéken, 1996ban épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi ház. Nappali+2 szobával, 2 gardróbszobával, különálló garázzsal. Iá:
25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben, 2 generáció részére is alkalmas, 2 külön bejáratú, (2 és 3 szobás) lakrészből álló
kétszintes családi ház. A házhoz 3 garázs tartozik. A
lakások külön mérőórákkal ellátottak. Iá: 29,9 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély park közelében 180 nm-es, teljesen
felújított, igényes belső kialakítású családi ház, 1000 nmes telekkel. Nappali, 3 szoba, konyha-étkező, 2 fürdőszoba
wc-vel, 2 beállásos garázs, nagy terasz, beépíthető
tetőtér. Iá: 43 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Ha számít az ár, Szent János utcában 2004-es
téglaépítésű, világos, csendes, két szobás bruttó 70
m2-es, gondosan kiválasztott felületekkel rendelkező,
erkélyes, emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű(cirkó),
klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. iÁr:
15,77MFt Major Zoltán +3670-7733222- Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
* Erzsébet park közeli ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban, Szent Imre u.-ban új építésű egyedi tervezésű, saját
telekkel, nagy terasszal rendelkező, egyenként 90-150
m2. Nappali + három, illetve négy szoba, saját automata
garázs, mosókonyha, klíma, központi porszívó, kandalló,
automata öntözőberendezés és garázskapu, minőségi
építésű hagyományos kivitelezés, átadás 2011 március.
Érdeklődni az irodában lehet: Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
Ár: 235e-260eFt/m2 Major Zoltán +3670-7733222Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN! 740 m2-es telken, 135m2es, 4szobás, garázsos, minőségi kivitelezésű ikerház
beköltözhető. Modern konyhabútor, beépített gardróbok,
klíma, központi porszívó, automata-öntözőrendszer,
parkosítás. iÁr: 47MFt Major Zoltán +3670-7733222Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1376 és 1433 m2-es
összközműves építési telkek eladók. Iá: 14 és 15 mFt.
Tel.: 06-20-919-4870

* Remsey Krt.-on emeleti 3 szobás, erkélyes, csendes, világos, tárolós 70 m2 lakás, teremgarázs lehetőséggel eladó,
csere is lehetséges íÁr 15,8MFT Major Zoltán
+36707733222- Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn a Kertvárosban 2007-ben teljes körűen
felújított családi ház, déli fekvésű tágas terasszal. (új
tető, burkolatok, nyílászárók, víz, gáz, villanyvezetékek).
2 szoba, nappali-konyha-étkező, fürdőszoba wc-vel. A
telek 650 m2-es, parkosított. Iá: 27,5 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Kossuth L. utcában 2004-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes, három szobás bruttó 90 m2-es, 2 emeleti,
egyedi-mérőórás, gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás
nagyon hangulatos lakás eladó. Udvari saját autóbeállóval iÁr: 23,87MFt Major Zoltán +3670-7733222- Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Bagon 669 nm-es telken, 120 nm alapterületű 3
szobás, teljesen felújított családi ház pincével, garázzsal, terasszal. (Riasztó, elektromos kapu, új elektromos
és vízvezetékek). Iá: 19,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870

* Központ közeli, 55 nm-es, 2 szobás,
MAGASFÖLDSZINTI, kelet-nyugati tájolású, IGÉNYESEN
felújított lakás kertvárosi hangulattal eladó. Iá: 11.9M
Ft Érd.: 30/491-5020

* Gödöllőn a Szt. János utcában, téglaépítésű háztömbben,
egyedi fűtésű, 2+fél szobás, 1. emeleti erkélyes lakás. Iá:
14,5 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

* Gödöllőn, TÉGLA építésű, MAGASFÖLDSZINTI, 34 nmes, KONVEKTOROS fűtésű, jó állapotú lakás eladó. Az
ingatlan Központ közeli, jó fekvésű, barátságos
környezetben található. Iá: 7,7 MFt Érd:30/491-5020
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* Gödöllőn, a Királytelepen szép környezetben 215 nmes, 5 szobás családi ház –a szuterén 2 kocsi beállására
alkalmas +szauna, vizesblokk- eladó. Tel: 20-9258-912

* EGYEDI AJÁNLAT, nagyon jó áron! Gödöllőn
Centrumban eladó téglaépítésű, konvektoros, 70nm-es
1+2félszobás, nagy erkélyes, NY fekvésű, felújított
lakás. Azonnal költözhető! Iár:13MFt. 30/491-5020
* SÜRGŐSEN ELADÓ! Központhoz közel Gödöllőn
Kertvárosban, egyszintes 150 nm-es, felújítandó családi
ház eladó. 6szoba, teljes közművel, 548nm-es telken.
IÁr:14.5Mft. Érd:0630/228-1060
* NAGYON JÓ ÁRON! Gödöllőn Centrumban eladó 70
nm-es 1 plusz 2 fél szobás konvektoros, tégla, nagy
erkélyes, FELÚJÍTOTT lakás. AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
IÁr:13Mft. Érd:0630/228-1060
* KERESEK eladó másfél, vagy kétszobás lakást 7-10
MFt-ig felújítandót, vagy felújítottat is, főleg
Földszintit, Magasföldszintit vagy I.emeletit. Egész nap:
0670-424-5960
* Építési telket keresek Gödöllőn megvételre. Akár
telekrész is megfelel, kisebb területű is, ahová kis ház
elfér. Tel.: 0630-337-0700
* ELADÓ FSZT-i téglalakás János utcában. 36 m2-es, 1
szobás, 1,5 szobássá alakítható, gáz-, és vegyestüzelésű
fűtés lehetőséggel, saját pincével. IRÁNYÁR: 8.300.000
Ft. HÍVJON MA: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ – A
nagypostával szemben! Sorszám: 3526
* MOST ADJON EL! KERESÜNK meglévő és új ügyfeleink
részére eladó és kiadó LAKÁSOKAT, HÁZAKAT, illetve
TELKEKET Gödöllőn. 10 éves helyi és több, mint 1000
ingatlan eladási tapasztalattal. HÍVJON: 06309195960.
INGATLANVADÁSZ - A nagypostával szemben!
www.ingatlanvadasz.hu
* Újszerű tégla 59 m2 1. emeleti lakás, cirkó, erkély,
tároló 12,5 M Ft. 28/416-360 www.lipcsey.com
* Konvektoros 69 m2 lakás, erkélyes, étkezős, külön
wc-s 12,9 M Ft. 28/416-360 www.lipcsey.com
* Szadán 120 m2 önálló lakóház 1490 m2 telken 2
konyha, 4 szoba, 2 fürdő, pince 20,9 M Ft. 28/416-360
www.lipcsey.com
* Új építésű 93 m2 4 szobás lakás, költözhető, burkolatok nélkül 18,5 M Ft. 28/416-360 www.lipcsey.com
* Ú építésű nappali + 2 szobás tégla, cirkós 1. em. erkélyes lakás, kulcsrakészen 15,3 M Ft. 28/416-360
www.lipcsey.com
* 2 és fél szobás, hálófülkés, tetőtéri, Fácán sori lakás
panorámával, garázs vásárlási lehetőséggel eladó. Iár:
19,5 MFt. Beépített konyha, fürdőszoba, gardrób. Érd:
0620-320-4023
* GÖDÖLLŐN a belvároshoz közel új építésű 5 szobás,
dupla komfortos, garázsos, igényes ikerházfél saját
kerttel eladó. Iár: 29,9M Ft Érd: 06-30-500-2432

* VERSEGEN parasztház eladó. Buszmegálló, bolt,
orvosi rendelő, posta a közelben. Iár: 2,8MFt. Szintén
Versegen építési telek eladó, rajta faház. Aszfaltozott
utca. Iár: 2,25MFt Érd: 30/246-0111, 20/582-8278
* Kókán szőlő olcsón eladó teljes felszereléssel, pincével,
kisházzal. Tóth József tanár Kossuth u. 65. Tel: 06-29-428-572
* Gödöllő centrumában régebbi építésű, felújított, összkomfortos 179nm-es családi ház 427nm telken sürgősen eladó!
Zsámbokon 936nm telken, 49nm-es kis házzal, 36nm-es
laktérrel és melléképülettel sürgősen eladó! A telken kút, a
házban gáz-, víz- és villanyrendszer található. Érd: 17-18-ig
minden nap 20/477-1198, 30/457-7956
* Gödöllőn zöld övezetben igényesen felújított 59 nm-es
lakás (2 szoba összkomfort) eladó. Ir.ár: 15millió Ft.
Érd: 0620-263-0045
* A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es, 1+2 félszobás klímás, erkélyes, konvektoros felújított lakás.
Alacsony rezsi. Iár: 14,2MFt. Érd: 06-20-345-0074
* Kedvező áron eladó Gödöllő - Máriabesnyőn egy
80nm-es családi ház 980 nm-es telken. Ir.ár: 16,5MFt.
Tel: 0620-669-2655
* Eladó Blahán a Diófa utcában 1335nm-es, 10m széles
zárt kert, rajta 20 nm alapterületű alápincézett faházzal. Víz, villany van. Iár: 4,85 MFt Érd: 06-30-630-1410

ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllőn a Kastély mögötti részen 3 szobás (+ egyterű
tetőtér) családi ház fűtött garázzsal, szuterénnel, garázzsal KIADÓ 90 eFt+reszi bérleti díj. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 4 lakásos társasházban
földszinti és 1. emeleti, 120 m2 alapterületű, nappali + 2
szobás, újszerű állapotú lakás, teremgarázzsal. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő kertvárosában 3 szobás felújított családi ház
kiadó. 80eFt/Hó 20-5391988
* Gödöllő, Kossuth L. u.-ban nappali+3szoba, amerikai
konyhás 2fürdőszobás, cirkós, teraszos lakás kiadó! Iá.:
110.000Ft+rezsi +36 20 772 2429
* Közel a központhoz 60 nm-es, felújított lakás egyedi
mérőkkel –konvektoros, de vegyes tüzelés is megoldható- bútorozottan NEM DOHÁNYZÓ bérlőnek kiadó
január 1-től. Tel: 70/320-3081
* Gödöllő központjában 2 szobás lakás kiadó. Tel: 0630-288-3240
* Gödöllőn 2 szobás összkomfortos, gázfűtésű lakás
kiadó. Bérleti díj 45.000,-Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-30-624-8888

* Eladó Szt. István téren 2. emeleti, 56 nm-es, 2
szobás, erkélyes, felújított lakás. Ár: 11,8 MFt. Érd:
30/355-8020

* Kiadó Szadán a CBA-val szemben 120 nm-es ikerház fele,
mely nappali, szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, terasz
és nagypincéből áll. Kocsibeálló az udvaron. 55.000Ft/hó
+rezsi +2 havi kaució. Tel: 70-325-9568, 16 után

* Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás, amerikai
konyhás lakás kis tárolóval, alacsony rezsivel két liftes
házban. Ár: 9,8 MFt. Érd: 06-20-405-9840

* Gödöllőn a János u. elején 1 szoba összkomfortos,
bútorozott, konvektoros lakás egyedi mérőórákkal
kiadó. Tel: 0630-828-5854

* Gödöllő Palotakerten ELADÓ vagy KIADÓ egy 63 nmes, felújított, egyedi fűtésű, erkélyes, alsó-parkra néző
lakás. Érd: 06-20-823-1416

* Gödöllőn 60 nm-es, 2 szobás családi ház 2 fő részére
kiadó cirkó fűtéssel. 55.000,-Ft +rezsi. Kaució szükséges. Tel: 06-20-3280-417

* 30millió +15millió =40millió? Áron alul most megveheti a házat hozzátartozó telekkel, ami megosztható és
640nm! Amerikai konyhás, 4szobás, 2fürdőszobás,
gázfűtéses, egyedi kivitelezésű, alápincézett családi ház
nagy garázzsal, 2autóbejáróval, nyugodt környezetben,
Gödöllőn eladó. Érd: 20/9165-460 (10-20-ig)

* Gödöllőn 1 szobás lakás kiadó. Tel: 0620-489-6697

* Gödöllőn, csendes helyen, 270 nöles telken 2
különálló család részére is alkalmas 130nm-es családi ház teljes közművel eladó (cirkó fűtésű). Iár:
24,5MFt. Tel: 06-20-3280-417
* Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 félszobás erkélyes,
konvektoros, 69nm-es, téglaépítésű, 2.emeleti lakás
beépített bútorokkal, konyhai gépekkel. Iár:15MFt.
0630-483-3022, 0630-384-2587

* Gödöllő központjában-Kossuth L. utcában- 2 emeleti
64nm lakás kiadó hosszú távra nem dohányzó lakóknak.
Ár nagyon kedvező. Kaució szükséges. Érd:06-209109413, 06-30-6643093.
* Gödöllőn 57 nm-es családi ház, 24 nm-es fedett
terasszal 300 nöl telken sürgősen ELADÓ vagy
HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Csere is érdekel. Tel: 06-20-4610405, 06-20-385-2699
* Gödöllőn városközpontban, Kossuth L. utcában
2szobás, felújított, földszinti, bútorozott, egyedi fűtésű,
nagy erkélyes lakás kiadó. 50.000,-Ft/hó +rezsi +1havi
kaució. Tel:0670-6332-821

INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KIADÓ INGATLANOK:
*A Máriabesnyő Lakóparkban 1.
emeleti, nappali+2 szobás, 80 nm-es
lakás bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges. Bérleti díj:110 e. Ft/hó+ rezsi.
*A Paál László közben 68 nm-es, 2+1
fél szobás, kéterkélyes, egyedi fűtésű,
alacsony rezsijű, kiváló állapotú lakás
hosszútávra bérbeadó. Kéthavi kaució
szükséges. Bérleti díj:80eFt/hó+ rezsi.
*Kerepesen, 2007-ben épült földszintes, 55 nm-es,1+2 fél szobás sorházi
lakás terasszal, kis kerttel hosszútávra
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj:75 e. Ft/hó+ rezsi.

LAKÁSOK:
*A Kossuth L. utcában 6 lakásos társasházban, 1. emeleti, nappali+2
szobás, tetőtérbeépítéses, 70 nm-es,
újszerű, klimatizált lakás zárt, udvari
kocsibeállóval eladó. Irányár: 22,9 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.
*A Kör utcában 3. em., 69 nm-es, amerikai konyhás, 1+2 fél szobás, kiváló
elrendezésű, erkélyes, felújított, egyedi
fűtésű lakás eladó. Irányár: 13,9 mFt.
*A belvárosban nappali+3 szobás,
amerikai konyhás (2. emelet+tetőtér),
az udvaron ponyvagarázzsal, nagy
terasszal eladó. Irányár: 22 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. em., felújított lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, francia erkélyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,7 mFt.
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás, 7. emeleti, kitűnő állapotú,
erkélyes lakás (egyedileg szabályozható fűtéssel) eladó. Azonnal
költözhető. Iá: 11,9 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
*A Blahán, nappali+3 szobás, kétszintes, jó állapotú családi ház, garázzsal
910 nm-es, panorámás telken eladó.
Irányár: 27,8 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON, 2006-ban épült
158 nm-es, földszintes, nappali+ 3
szobás igényes családi ház beépített
háztartási gépekkel, 24 nm-es üzlethelyiséggel, pincével, garázzsal 807 nmes telken eladó. Irányár: 39,9 Ft
*VALKÓN, erdővel övezett panorámás
dombtetőn 1417 nm-es telken 225 nmes új építésű, szerkezetkész családi
ház áron alul eladó. Irányár: 14,9 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN, 980 nm-es
panorámás üdülőtelken 45 nm-es, nappali+2 fél szobás téliesített nyaraló
parkosított kertben fürdőmedencével
eladó. Csereként budapesti lakást
beszámítanak. Irányár: 20 mFt.

16 Gödöllői Szolgálat
Ahol a denevérpad jön,
ott a hátfájás megy!
E szokatlan szalagcím után joggal várhat
az olvasó valami új, extra információt a
derékfájás kíméletlen kínjaira. Úgy gondolom, nem okozok csalódást, hiszen ez a
szerkezet, melyet nem olyan régen
szabadalmaztatott és vezetett be hivatalosan is a gyógyítás világába a
Nagyrédén élő Bujdák Attila, sok ember
számára végre valóban megoldani látszik
ezt a problémakört. Eredetileg csak a saját
porckorongsérvét kívánta rendbe hozni e
nálunk még szokatlan módszerrel, de az
orvosait is megdöbbentő felépülése meggyőzte arról, hogy közkinccsé kell tennie
azt. A denevérpad egy, szinte mindenki
által biztonságosan használható gerincnyújtó eszköz, amely napi rendszerességgel alkalmazva, képes megszabadítani Önt a kínzó derék- és hátfájástól.
A denevérpad a gerincbetegségek
tüneteinek csökkentésére szolgáló berendezés. A készülék kiválóan alkalmas a gerinc nyújtására és az izomfeszültség
csökkentésére.
Kitűnően alkalmazható porckorongsérv,
csigolyaelcsúszás, gerincferdülés, izomrövidülés és számos degeneratív gerincprobléma esetén, deréktáji fájdalmak
enyhítésére – megszüntetésére – visszeres
panaszok enyhítésére, a belső szervek
keringésének javítására. Rendszeres
használata karbantartja az agyi ereket,
megelőzve a stroke kialakulását.
Mintegy napi 10 percig tartó, meglepően
kellemes és jóleső kezelésre van szükség
csupán ahhoz, hogy ismét remekül érezze
magát. Mára a szakhatóság hivatalosan is
bejegyzett orvosi eszközzé minősítette.
Nincs testsúly, testmagasság és életkori
tényező, ami önmagában lehetetlenné
tenné a kezelést.
Van tehát reális alapja annak, hogy
megkíméljük
magunkat
sok-sok
szenvedéstől!
Elkerülhetjük a műtéteket, megszabadulhatunk gyógyszerek és visszatérő,
de sokat nem használó egyéb terápiák
fizikai és anyagi terheitől.
A denevérpad az egész család számára
hasznos, hiszen ha figyelembe vesszük az
ortopéd orvosok keserű humorú szlogenjét,
miszerint: „Negyven év felett két csoportba
sorolhatók az emberek: az egyik csoport
gerincbeteg, a másik pedig még nem tud
róla, hogy az!”, még aktuálisabb elgondolkodni ezen.
A puding próbája az evés! A denevérpad
próbája pedig a mind több helyen fellelhető
és elérhető DENEVÉRPADOS SZOLGÁLTATÁS, ami nagy valószínűséggel
meggyőzi majd Önt is.
Az alábbi betegségek kizárják a biztonságos alkalmazást: kezeletlen magas vérnyomás, előrehaladott csontritkulás, korábban elszenvedett agyvérzés, stroke, glaukóma, nagyfokú gerinccsatorna szűkület,
ideggyökök letapadása, gerinctájéki tumor,
vagy ciszta, szívritmus szabályzó.
A szolgáltatás elérhető:
Gödöllő, Kossuth Lajos u. 11.
(Hangárral szemben, a konyhafelszerelési
bolt mellett az udvarban)
Bejelentkezés: (28) 419-429, illetve
(30)823-5016 telefonszámokon
Szolgáltatás ára: 1.000Ft/alkalom, 25 alkalmas bérlet 20 000Ft!
Az első alkalom előtt javasolt egy állapot
felméréssel összekötött gyógy-masszázs,
melynek ára: 3.000Ft!
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* Gödöllő, Dózsa Gy. út (zöld-sárga házak) 46 nm-es
bútorozatlan 1,5 szobás, erkélyes, földszinti lakás egyedi fűtéssel és vízórával kiadó. Közel a központhoz,
autópályához, buszmegállóhoz. Beköltözhető 2011.
február 10-től. Ár: 55.000,-Ft + rezsi. Tel. 20-4242-032

* 50 nm-es üzlethelyiség a Kossuth Lajos utcában
irodának is kiadó. Tel: 06-309-617-621

* Gödöllőn, a Királytelepen 100 nm-es 3 szoba összkomfortos, bútorozott, hőszigetelt kertes családi ház kiadó. 2 havi
kaució, ár megegyezés szerint! Tel: 06-20-3168-524

* Gödöllőn, Dózsa György úton (Postánál) 43 nm-es
utcafronti üzlethelyiség kiadó. Tel: 20/913-9769

* Gödöllő Munkácsy utcában 6 lakásos társasházban
kiadó 1 szobás berendezett, felújított lakás, kaució
szükséges. Tel: 20/447-3391
* Csendes helyen, vasúttól, HÉV-től 5 percre 1 szobás
lakás kiadó. Egyedi fűtéssel, vízórával rendelkezik.
39.000,-Ft/hó, kaució szükséges. Tel: 06-70-945-0021
* Szoba-konyhás, zuhanyzós, fa tüzelésű lakás kiadó!
Egy fő részére. U.itt: GÁZTŰZHELY, ÜSTHÁZ ELADÓ. Tel:
0630-609-8707
* Gödöllő központban két és félszobás, részben bútorozott lakás kiadó. Téglaépület, I.em. kívül hőszigetelt,
gázfűtés, működő cserépkályha. Tel: 0620-9462-300

* REMSEY KÖRÚTI MÉLYGARÁZSBAN GARÁZSBEÁLLÓ
KIADÓ. Érd: 0630-201-7329

* Petőfi téren utcafronti 110 nm-es üzlet kiadó.
Egyharmad /kétharmad arányban osztható. Tel: 06-704343-499
* RAKTÁRAK, IRODÁK KIADÓK GÖDÖLLŐN A
REPÜLŐTÉRI ÚTON. Tel: 06-30-9-519-566
* Gödöllőn a Szabadság tér 20. szám alatt tetőtéri
üzlethelyiség/ iroda kiadó. 50 nm, 60.000,-Ft/hó. Érd:
0630-240-4075
* Városközpontban 28nm-es üzlethelyiség kiadó, alacsony rezsivel 120.000Ft/hó+2havi kaució. 06-209447025
gg Eladó 35-55m2 körüli üzlethelységet keresek a
központban. 20-944-7025

* Albérletbe kiadó családi ház teljesen különálló része
1-2 fő részére Bagon. 35.000,-Ft/hó. Érd: 30-9858-774
* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre
lévő 3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresünk. Érd: 0620-224-6598, 0630-250-4696
* KIADÓ, eladó Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba
összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás
lakás bútorozott konyhával. 50e +rezsi +2 havi kaució.
Tel: 06-20-578-6848
* Gödöllő Palotakerten 44 nm-es panellakás egyéni
fogyasztásmérőkkel felszerelve, bútorozottan vagy
anélkül hosszútávra kiadó. Tel: 0620-9670-428
* Fiatal lány, 2 szobás Kazinczy krt-i lakásba, nem
dohányzó albérlőtársnőt keres: 25.000,-Ft/hó +50%
rezsi +kéthavi kaució. Tel: 30/647-4460

ÁLLÁS
* Kisegítő konyhalányt keresünk a Lavalette Étterembe,
cukrászati ismeretek előfeltétel. Tel.:28/430-030,
30/434-5350, 20/315-0951
* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ gödöllői
szervizébe kollégákat keres az alábbi munkakörök
betöltésére: autószerelő, autóvillamossági szerelő,
karosszéria lakatos. Gödöllő és közvetlen
vonzáskörzetéből. Jelentkezni lehet önéletrajzzal: opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Rét u. 18.
* Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba keresünk férfi-női fodrászt. Jelentkezni a +3620 9194-870 -es telefonszámon lehet.

* Kiadó Gödöllő Palotakert lakótelepen egyszobás
összkomfortos berendezett lakás. Egyetemista nemdohányzó hölgy vagy pár részére! Tel: 0670-506-5363

* MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresek, 6 órás részmunkaidőbe. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal,
fizetésigény megjelölésével az alábbi e-mail címen: adomentor2010@gmail.com

* Azonnal beköltözhető családi háznál különbejáratú
30nm-es összkomfortos lakás. Minden fogyasztó külön
mérve. Konvektoros. 1személy részére 32.000Ft/hó +
alacsony rezsi. 1havi kaució szükséges. 20-488-0584

* Diplomás NÉMET, ANGOL tanárokat keresünk gödöllői
munkához. Kiemelt fizetés, érdekes szakmai munka, rendszeres szakmai továbbképzések. Önéletrajzát az info@ili.hu
e-mail-re szíveskedjen elküldeni! Tel:/20-556-2653

* Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba, konyha,
zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució nincs. Érd: 20/221-6172

* Ügyfélszolgálati vezetőt keresünk. Feltételek: Jó kommunikációs készség, angol nyelvtudás, Excel és Word
felhasználói ismerete. Juttatások: versenyképes fizetés,
cafeteria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb bónuszok. I.L.I.
Kft. Gödöllő. Jelentkezés e-mailen: info@ili.hu

* 2 SZOBÁS LAKÁS, kiadó hosszútávra Gödöllő
belvárosában, alacsony rezsi. Tel.: 20/9390797.
* Gödöllőn a Szt. János utcában 2 szobás bútorozatlan
albérlet kiadó. Tel: 20/966-5773
* Egyetem közelében, a Fenyvesben kiadó egy új ház:
4szoba, nappali, konyha, étkező, garázs, tároló, 601nm
telken. Tel: 0620-975-2243
* Gödöllő városközpontban 42 nm-es lakás irodának is
alkalmas, saját parkolóval, egyedi fűtéssel hosszútávra
kiadó. 2 havi kaució. Tel. 0620-3303-396

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllőn (Táncsics utcában), forgalmas helyen,
élelmiszer-csemege üzletként működő üzlethelyiség
kiadó. Tel:06-20-9194-870
* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda
stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 15,9 mFt. Érd.: 28/411086; 20/919-4870
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca
elején. Tel.: 70/281-5126.
* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ (konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)!
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508
* Petőfi téren 25 nm-es üzlethelyiség kiadó! Tel: 06-20480-7698
* ÜZLETHELYISÉG ELADÓ BÉRLŐVEL EGYÜTT A
KÖZPONTBAN. (75 nm) 28 MFt. Tel: +3630-7033-478

* Jól képzett MASSZŐR hölgyet, GYÓGYPEDIKŰRÖST,
MANIKŰRÖST keresek vendégkörrel, igényes szalonba.
Tel: 0620-260-8636
* Családnál takarítást, vasalást vállalok.
Gyermekfelügyeletet igény szerint. Tel: 20/224-5824
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* VILLAMOSSÁGI SZERELŐT KERESÜNK. Gödöllői,
mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák villamossági szerelésére,
szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A munka
esetenként tartós távollétet igényelhet. Feltételek: vezérléstechnikai és villamos ismeretek, kommunikációképesség
angol nyelven, jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ: +36(28)510-985
* Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata
– a Duna House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatársakat keres. Érd: 0630-866-3421, karsai.orsolya@dh.hu
* A Zöld Híd Régió Kft. telepi segédmunkást keres Kerepesi
telephelyére 2 műszakban. Feladatok: a mechanikai technikai sor felügyelete, karbantartása és takarítása. Elvárás:
8 általános, kiváló fizikai állóképesség, (félig szabadban
történik a munkavégzés). Előny: fémipari iskolai végzettség,
vagy érvényes nehézgépkezelő jogosítvány Egyéb juttatás:
étkezési jegy, céges buszjárat Gödöllőről Jelentkezni lehet:
önéletrajzzal 2011.01.29.-ig! Jelentkezéseket a
hajdu.zsuzsa@zoldhid.hu e-mail címre, vagy a 2100 Gödöllő,
Dózsa György u. 69. levelezési címre várjuk.
* Kötetlen munkaidőbe, irodai munkatársakat keresünk
fő- és mellékállásba, kitartó, dolgozni akaró hölgy vagy
úr személyében. Iskolai végzettség nem szükséges,
cégünk a betanítást, átképzést is biztosítja. Érdeklődni
minden nap 8 órától az alábbi telefonszámokon lehetséges: +36/20/9763236, +36/20/3352932

Gödöllői Szolgálat
* Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon (Szt. Imre
u.10. R&R Haj és Test) keres munkájára igényes
FODRÁSZT. Érd: 06-20-3304-266 Brazda Réka

SZOLGÁLTATÁS
* ÚJ ÉV, ÚJ LEHETŐSÉG az Ön egészsége és szépsége
érdekében! Télen a bundás csizmák, a fedett cipők
bizonyára az Ön lábát is megsínylették, a lábápolás pedig
a jó megjelenés részét képezi! Ha szeretné üdévé és széppé varázsoltatni azt, hívjon bizalommal: 30-851-8763
* GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában!
Gerincferdülés, tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése, műtét utáni rehabilitáció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.:
430-341,30/211-9388.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +3620-423-4828, www.interiortrans.hu

* Gödöllői munkahelyre, váltott műszakban foglalkoztatott – nem dohányzó - munkatársak jelentkezését a
0628-513-115 telefonszámon várjuk.
* Ápolt külsejű középkorú hölgy takarítást, házkörüli
munkát vállal. Tel: 06-20-9494-752
* Megbízható hölgy takarítást vállal. Tel: 30-645-7347
* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és
utánfutó van. Többek között autója belső takarítását is
megoldom az otthonában (a mindenes). Érd: 20-486-2747
* Gödöllői telephelyű gyermekruhagyártó vállalkozás,
jogosítvánnyal, gépkocsival rendelkező országos területi
képviselőt keres. Fényképes önéletrajzot várunk:
green_apple@vnet.hu Tel: 70/257-4919
* Az Isz-Trió Bt gödöllői Klub Katlan vendéglátó
egységébe szakképzett hölgy munkatársat keres pultoseladó munkakörbe, többnyire éjszakai nyitva tartás mellett. Jelentkezni lehet: Laukó Renáta 06-30-984-3059
* Megbízható óvodai dolgozó mellékállásként takarítást
és hétvégi gyermekfelügyeletet vállal. Tel: 30/411-0018
* Iratrendezést, adatrögzítést vállalok. Pontos, precíz
munka, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezem. (Pénzügyi
területen dolgozom.) Tel: 70/4030-732
* Körzeti nővéri állást keresek 22 éves gyakorlattal,
Gödöllőn és környékén, helyettesítést is vállalok. Tel:
0620-2010-681
* Fejlesztőpedagógus LOGOPÉDUS munkatársát keresi
közös vállalkozásra. Tel: 0630-328-5625
* Friss nyugdíjas Eü dolgozó –szeretettel- felügyelné,
gondozná, ápolná (ünnepnapon is) beteg, idős, gyerek
hozzátartozóját. Intézetbe szállítása is lehetséges, kocsim van. Tel: 06-20-354-9688
* Sörözőbe keresünk fiatal, agilis pultos lányt Pomáz,
Szentendre, Csobánka környékéről. Fényképes, szakmai
önéletrajz szükséges. Tel: 0670-333-8536, e-mail:
femasystemkft@freemail.hu
* A Zöld Óvoda óvónői állás betöltésére keres felsőfokú
óvodapedagógusi
végzettségű
munkatársat.
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Batthyány L.u.34-36.
Feladatai: Az óvodában differenciált óvodai bánásmód
folyik, ennek a programnak ismeretében szakszerűen
lássa el feladatait. Bérezés a KJT szerint. Benyújtandó
iratok: - szakmai önéletrajz - képzettséget igazoló dokumentumok - erkölcsi bizonyítvány. Jelentkezését
Tiborczné Garai Katalin óvodavezetőnél a 06 28 510750, és 06 20 9 175-114 telefonszámokon, vagy a
zoldovi@gmail.com címre várjuk.

* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai
és csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: +36-30202-0050
* SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig.
Óriási szín és anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos
u. 14.sz. alatti belsőépítészeti és lakberendezési
stúdióban. Tel: 30/202-0045
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407122, 06-30/508-1380
* INGYEN MASSZÁZS! Amennyiben vásárol valamelyik
családtagjának, barátjának vagy munkatárásának egy
tetszőleges masszázsbérletet, Ön is ajándékba kap
tőlünk egy frissítő hátmasszázst. Részletek: 0670/2842596, www.petimasszazs.hu
* FAIPARI MUNKÁK, bútorjavítás, bútorkészítés méretre, nyílászárók javítása. Tel: 06-70-949-7007
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/556-2653,E-mail:info@ili.hu
* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás, benőtt köröm, szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József
06-20-532-7275
* Élő vércsepp elemzés és orvosi konzultáció +véroxigén-szint mérés +lézeres vérterápia. Január 29-én.
Gödöllő, Kossuth L.u.11. Tartja dr.Joó Péter igazságügyi
orvosszakértő. Ár:10.000,-. Bejelentkezés: 0630-8235106, 28/419-429
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Bundába öltözött ételek

* TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás, tetőjavítás,
bádogozás. Tel: 06-70-949-7007

No, nem azért, mert fáznak. A bunda a húst
védi a hirtelen hőtől, a kiszáradástól, gyors
kihüléstől, egyben körítésként is
felfogható. A bécsi panírozáson kívül
gyakori az olasz bundázás (parmezán
reszeléket a panírhoz), a sörtészta (Orly) s
a párizsi módi (zsemlemorzsa nélkül). De
miért rántott a hús? Egy régi (1893.
Radvánszky Béla) szakácskönyvben
olvasható egy jóval korábbi útmutatás:
„gyakran az szító vason megrántogasd,
hogy meg ne ragadjon”. A ránt a székelyeknél a mai napig a sül szóval azonos
jelentésű.

* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
+36-20-9527-289, +36-28-476-229
* Vállalunk hideg-meleg burkolást, viakolorozást, dryvitozást, festés-mázolást, lakásfelújítást, gipszkartonozást, díszburkolást garanciával. Tel: 20-2374-370
* KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel –
KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozók részére teljes körű
számviteli szolgáltatást vállal, több évtizedes gyakorlattal. Tel: 28/411-428
* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk,
ajtók, ablakok javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés
utáni javítás. -Lamináltpadló lerakás, fürdőszobai
javítások. -Bútorok összeszerelése. –Ablaktisztítás:
üzletek, lakások. Hóeltakarítás. Tel:06-70/201-1292
* LAKÁST, HÁZAT VÁSÁROLNA? Lakását, házát felújítaná, korszerűsítené? Használja ki az állami támogatás
előnyét! Bővebb információért hívjon: 70-9388-113

A rántott ételek mind népszerüek.
Szeretjük, ahogy a bundán képződő
pörzsanyagok gazdagítják a hús ízét. A jó
rántott hús nem lehet száraz. A leggyakoribb hiba, hogy a klopfolással vékonyra
lapítják. A húst nem szabad szétverni, elég
szinte csak lapítgatva fellazítani a rostokat.
Sütni legjobb zsírban, esetleg olaj és vaj
keverékében. A kiszedett húst érdemes
„élére állítva” – mint a lángost – lecsepegtetni, így a bunda nem szívja meg
magát a zsiradékkal. Frissen sütve az igazi,
kihülve már veszít zamatából.
Úgy tartják az ínyencek, hogy – bár megfizethetetlenül drága, de az igazi, a szopós (12
hetes) borjúból készült bécsiszelet. Az
idősebb borjút már be kell pácolni (pl.
fokhagymás tejbe) ahhoz, hogy puha legyen.
Én a szűzérmét, s a csirkecombfilét szeretem
rántani, ezek őrzik meg a legtöbb szaftos
zamatot sütés közben. Sokan szeretik citrommal füszerezni, (Angliában ecettel).

* KŐMŰVES mester vállalja családi házak teljes körű
kivitelezését, felújítását. Külső hőszigetelés,
viakolorozás, burkolás. Minden nemű építőipari
munkák. Árajánlattal. Tel: 06-20-9258-912
* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900
Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal!
+36-70-280-2276
* BÚTORKÁRPIT, szőnyeg, plüssállat, autókárpit
tisztítását vállalom kedvező áron! Vegyszermentes,
gőztechnológiás eljárás! Néhány órás száradási idő!
Tel: 0670-941-0441
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: +36-20-4-359-650
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +3670-505-1177.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés,
minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-30-386-4456
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +36-309229-553.
* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth
László. Tel: +36-30-9229-553.

Gazdagítani lehet az élményt, ha diós panírban sütjük a sajtot, pisztáciásban a pisztrángot. Ropogósabb lesz a bunda, ha kukoricadarát használunk zsemlemorzsa helyett.
Fokozni lehet ezt az élményt, ha a panír
kukorica vagy zabpehelyből áll. Ez utóbbi a
gyerekek nagy kedvence.
Január utolsó hetében: 24-30.-ig a
Fagyöngy Bundás Hetet tart. Hatféle ételt
mutatunk be: rántott rántottát, rántott
csirkecombfilét, -szűzérmét, sajttal, gombával, sonkával töltött -húsokat, roppanós
zöldségeket sörtésztában sütve, rántott
palacsintát káposztával, gombával, hússal
töltve és rántott füstölt, főtt marhanyelvet.
Elsősorban tartár de egyéb mártásokat is
ajánlunk hozzájuk, mellé egy korsó frissen
csapolt sört vagy bodzaszörpöt. Mivel ez
az étel frissen sütve a legjobb, üljenek asztalhoz nálunk!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel: +36-20-9133-165
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30-851-8763

OKTATÁS
* BESZÉDCENTRIKUS ANGOL tanítás a hétfőtől szombatig reggel 9.00 - 17-00. Kísérje figyelemmel
folyamatosan induló tanfolyamokat és akciós óráimat:
englishlearning.hupont.hu, tel.: 0630/932-4401
* 50 órás középszintű érettségire felkészítő tanfolyam indul középiskolásoknak. Kezdés: 2011. január
25. és 2011. január 29. Időpont: 1. minden kedden és
csütörtökön 16.00 - 17.30, 2. minden szombaton
12.30 - 15.45 Részletfizetés lehetséges! Könyvet venni nem kell egyik tanfolyam esetén sem! Tel.:
0630/932-4401

* NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ,
HOGYNEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ
TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! HASZNÁLD KI EXTRA AJÁNLATUNKAT IS: IRATKOZZ BE FEBRUÁR 1-IG BÁRMELY
CSOPORTOS NYELVTANFOLYAMUNKRA ÉS A TELJES
TANKÖNYVCSOMAGOT AJÁNDÉKBA KAPOD! EGYÉNI
ANGOL NYELVÓRÁKAT, PROFI TANÁROKKAL MÁR
2300 FORINTÉRT LEKÖTHETSZ! EZEK AZ AJÁNLATAINK KIZÁRÓLAG FEBRUÁR 1-IG ÉRVÉNYES!
NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS HÍVJ MINKET MOST!
STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS. FKNYSZ: 13-0920-04
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN - TELEFON: 0620 216 62 40
WWW.STUDIOONLINE.HU
* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak,
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni
szeretne egészségéért, várjuk! Érd: 20-544-8021
* MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN
nyelvoktatás, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező áron, egyéni és csoportos. Általános,
beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok. Bővebb info: 0670-219-3689 www.mencelus.com
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ
általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 560 Ft/óra
díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 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)
* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI!
Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. +36-28-415-998, +36-20-388-4953
* Angolból óraadást vállalok, gyermekeknek korrepetálást. Tel: 0620/224-5824
* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten,
minden korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos
oktatás. Érd: 06-30-611-0036 Kollarics Katalin
* Akvarellfestés az Árnika Központban felnőtteknek
2011. február 1-től, 5 alkalommal keddenként 18:30-tól.
Téma: Föld, víz, levegő – táj. Jelentkezés 2011. január 27ig, 20/5757-049, 28/415-650 info@aranyarnika.hu
További információ: www.aranyarnika.hu

ADÁS~VÉTEL
* Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgarnitúra.
80x150-es asztal. Dió színű. Ár: 210 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399.
* Toprider etetőszék, almazöld, kifogástalan állapotban eladó. Ár: 10 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.
* Stokke babakocsi zöld színben (fiúnak-lánynak
egyaránt használható) kifogástalan állapotban eladó
(www.stokke.com). Ár: 150 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.
* TÉLI VÁSÁR A CIPŐ – TÁSKA KUCKÓBAN! Egyes
CSIZMÁK 30%, TÁSKÁK, ÖVEK 20%-s akciós áron, ill.
jelmezek is kaphatók. Várjuk üzletünkben! Gödöllő,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2. (Belső udvar.)
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: +36-28-412-230
* Vennék 110 literesnél nem nagyobb hűtőszekrényt.
Tel: 0620-354-9688 Vennék malacot 25-40 kg
között. Tel: +3670-226-9942
* AKÁC ill. TÖLGY tüzifa eladó. 2100,-Ft/q és 2.200,Ft/q gurigázva. Az ár tartalmazza a kiszállítást is! Tel:
0620-624-2730
* Vas ill. akkumulátor hulladékot vásárolok kedvező
áron. Mindenféle megoldás érdekel. Tel: 20-505-7819
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* Gyerek szobabútor eladó: egyedi, szép, praktikus,
színes. L alakú szekrénysor (akasztós 3 rész, polcos,
fiókos, sok férőhelyes), ágyneműtartós ágy 155×70.
Tel: 0620-2010-681
* Eredeti állapotú PANNONIA, SIMSON, MZ, JAWA,
DANUVIA, CSEPEL és szocialista motorkerékpárokat,
ezekhez tartozó alkatrészeket, könyveket, prospektusokat, tartozékokat keresek megvételre. 0620-5876779 Kartal.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) +36-20-9458-766, 06-28-611-728
* Eladó TOYOTA HI-LUX D-4D DOUBLE SR (2006 8.hó) 3,6 MFt. Tel: +3620-543-2332
* Eladó PEUGEOT 206-s HDI (2003. -7.hó) 850.000,Ft Tel: +3620-543-2332
* SKODA OKTAVIA 1.4, 2000.évj. metál-szürke
140.000 km-rel, automata ablakemelővel, vonóhoroggal, kiváló állapotban, rendszeresen szervizelve 2.
tulajdonostól eladó. iár790E. Érd: 06-70-679-8606,
agnes.meszaros1@gmail.com

EGYÉB
* AKCIÓS TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L.
utcában. 1,5MFt. Major Zoltán +3670-7733222
Gödöllő, Kossuth L. u. 34.- Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
* Tavaszváró mulatságot szervez a ZSUZSA
TÁRSKERESŐ KLUB 2011. március 25-én /péntek/
19.00 – 23.00 óráig Gödöllőn, a Kastélykert étterem
különtermében. Vacsora, élőzene, tánc, ismerkedés.
Részvételi díj: 6.500,-Ft/fő. Érdeklődni a 06-20-5718369 telefonszámon, vagy a zsuzs63@citromail.hu email címen lehet. Szeretettel várom jelentkezését!
45-55 év közötti társkereső urak jelentkezését várom
hölgy ügyfeleim számára.

Utazni jó!

Zanzibár, a fűszerek
hazája

Jumbo! Így hangzik a szuahéli köszöntés a
nap bármely szakában. Nagyon kedvesen,
őszinte mosollyal fogadják a helyiek a
Tanzániához tartozó kelet-afrikai szigeten a
vendégeket. Ez a trópusi paradicsom számos karibi sziget természeti szépségeivel
jogosan veszi fel a versenyt, hiszen az itt
található vakítóan fehér homok, a türkizkék
tengervíz és az óceánba dőlő pálmafák
mesés képet festenek elénk. A főváros,
Stone Town óvárosának képe szinte alig változott az elmúlt 200 évben, a XIX. században jellemző szuahéli, indiai és európai
építészeti stílusok keverednek az épületeken
( Unesco világörökség ). Zanzibár a szomszédos Pemba szigetével együtt számos
hazánkban is kedvelt fűszernövény termőhelye, ilyen például a szegfűszeg, fahéj,
szerecsendió, gyömbér és alapvető
ízesítőszerünk, a bors mindenféle változata.
Igazi kalandtúra felfedezni a fűszerek színes
világát, aztán pedig látogatást tehetünk a
Jozani esőerdőben, mely természetvédelmi
területet a vörös mahagóni fán kívül a vörös
colobus majmok tettek híressé. Az éghajlat
természetes velejárója, hogy az útmentén
autókázva jobbra-balra banánfák illetve
mangófák édes gyümölcsei teremnek. A
papaya, mangó, maracuja, és az igazi lédús
ananász ízét még most is a számban érzem,
minden étkezés kötelező része a gyümölcstál.

* Kókán szőlő olcsón eladó teljes felszereléssel,
pincével, kisházzal. Tóth József tanár Kossuth u. 65.
Tel: 06-29-428-572
* TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA a komoly kapcsolatra
vágyóknak! Országos adatbázissal! H. Boglárka
0620-504-9910 http://galgamente.ctk.hu
* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-,
aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-,
selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
* Ismételten várjuk régi és új vásárlóinkat csányi
almáinkkal. Idared, piros KR11, zöldalma: 80-200,-Ftig. Kapható: sütnivaló, vagy léalma 50-60 Ft-ig. Tel:
28/411-298, 20/4359-650
* November 7-én született, fajtatiszta fekete és fehér
pulikölykök az aktuális önköltségi áron eladók. Sok
évre szóló társ- vagy munkatárs! Érd: 28/412-045
* 3 hónapos fehér puli kölykök eladók. 2 lány és 1 fiú.
Egészségesek, elevenek, gyönyörűek, oltva, féregtelenítve. Ár: 14.000.-/kutyi. Tel: 0620-358-4540
* Üdülési csekket, utalványt vásárolok. Tel: 0670427-4243

Az anyaországba, Tanzániába érdemes egy
szafari túrára átrepülni, hogy eredeti élőhelyükön csodálhassuk meg az elefántot, oroszlánt, vízilovat, zsiráfot és a zebrát, no meg
természetesen a többi állatot. A rövid szafarik
között a legtöbb élményt adó az, amely nem
csupán a szárazföldi állatok között vezet,
hanem egy vízi túrát is magában foglal.
Ezen a télen Budapestről közvetlen charterjárat repíti Zanzibárra a pihenni
vágyókat. Sőt a január 31-én induló járattal
még egy csodálatos, a világörökség részévé
nyilvánított
természeti
csodát
is
megtekinthetnek, a világ legszélesebben
elterülő zuhatagát, a Viktória vízesést.
Akár kalandokra, akár pihenésre és 30 °Cra vágyik, nyugodt szívvel ajánljuk
Zanzibárt a szuahéli mondás szellemében:
Hakuna Matata, vagyis minden rendben!
(GT)
Sissy Utazási Iroda ajánlásával
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JANUÁR 26.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Károly, Szent János u. 36., Makó
Béla, Kazinczy krt. 26.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:Lovász Gyuláné, Október 6. u. 1., Karvai Attiláné, Szőlő u. 6.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Naszódi Istvánné, Kossuth L. u. 66.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kassai Péter,
Repülőtéri u. 14.

2011. január 19.

