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MaGos címmel nyílt kiállítás a Gödöllő
Városi Könyvtárban Goschler Tamás és
Madarász Gergely alkotásaiból.
(5. old.)

Deák Nagy Marcell aranyérmet szerzett
400 m-es síkfutásban a fedett pályás felnőtt atlétikai országos bajnokságon.
(8. old.)

Új rendelet szabályozza a közterületek használatát

Gödöllői sportdíjak

Szigorú szabályozások

2010 legjobbjai
Február 25-én rendezték meg
a Városháza földszinti nagytermében a hagyományos Sportdíj átadó gálát, melyen a 2010es év legkiemelkedőbben teljesítő gödöllői sportolóit díjazták.

Gödöllőn is tilos a dohányzás az örvendetesen
gyarapodó számú játszótereken és a városszerte megtalálható buszmegállókban, továbbá a
megújult főtéren február 25-étől. Az önkormányzat képviselő-testülete az előző napon alkotott új rendeletet a város közterületeinek
használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről.
Az új normák és elvárások rendeletbe
foglalását számos változás indokolta.
Félmilliárd forintból – európai uniós
pályázati támogatásból és önerőből –
megújult Gödöllő főtere, színvonalas
beruházásokkal emelkedett a belváros értéke. A rendeletalkotók a magasabb rendű jogszabályok változásait
és az Európai Unió Tanácsának ajánlásait is figyelembe vették. Az elfogadásukat követő napon hatályba lépő
előírások alkalmazása segíti az igényes városkép megóvását.
A képviselő-testület az egységes
arculat biztosítása érdekében újraszabályozta a reklámhordozók közterületen történő elhelyezését, figyelembe
véve azt is, hogy január elsejétől a
közúti közlekedésről szóló törvény
lényeges szigorításokat vezetett be
ezen a területen.
A rendelet kibővítette a közterülethasználati hozzájáruláshoz kötött és a
tiltott tevékenységek körét. Közterület-használati hozzájárulást szükséges
kérni ezután Gödöllőn például az utcai zenéléshez, ami csak zenei vég-

zettségű vagy iskolarendszerű
zenei képzésben
részt vevő kérelmező részére engedélyezhető.
Nem adható közterület-használati hozzájárulás
többek
között
adománygyűjtéshez.
A főtér és a
belváros megújulása indokolttá tette a terület
pontos behatárolását és fokozott
védelembe vételét, hiszen számos köztéri bútor, szecessziós stílusú kandeláber és újonnan telepített növényzet szépíti a város első tavaszába lépő új szívét.
Külön fejezetben szerepelnek a
belváros közterület-használatára vonatkozó előírások és a még ennél is
szigorúbb, a főtér használatára irá-

nyuló szabályok. A főtér önálló közlekedési rend szerint vehető igénybe.
A dohányzás tilalmát a játszóterek és
buszmegállók mellett a főtér közterületeire is kiterjeszti a rendelet a vendéglátó-ipari kitelepülés és az üzletek
bejárata előtti 1 méteres közterületi
sáv kivételével.

A rendelet részletesen szabályozza
a közterület-használat ellenőrzésének
módját – amire Gödöllő város Polgármesteri Hivatala jogosult –, továbbá a jogellenes közterület-használat
következményeit.
(folytatás a 2. oldalon)

A hagyományainknak megfelelően
először a GEAC Aranykoszorús jelvényeinek átadására került sor, majd
a felnőtt egyéni kategóriákban adta át
Mácsai Tamás, a Sportkuratórium elnöke a díjakat. Ebben a kategóriában
megosztott harmadik lett Horváth
Gergő, a Taekwon-do SE versenyzője, Czeba Mihály tanítványa, valamint Balázs Attila, a Kiskastély SE
teniszezője. A második helyen ebben
a kategóriában Benkó Réka vívónő
végzett (edzője Bokor Gergely, míg
az Év sportolója felnőtt egyéni kategóriában, a 2010-es eredményei alapján Benkő Ákos tanítványa, Deák
Nagy Marcell atléta lett.
(folytatás a 8. oldalon)

Térfelügyelő-rendszer: induló első ütem

Testületi döntések
Elindította a képviselő-testület a közterületi térfelügyelő-rendszer I. ütemének közbeszerzési eljárását. Mint
korábban megírtuk, a rendszer kiépítéséről egyhangúlag döntöttek az előző, február 3-ai ülésen. A beruházás
célja az, hogy javuljon a város közrendje és közbiztonsága. A befektetés
gyorsan megtérülhet, hiszen az illegálisan lerakott hulladék felszámolására
éves szinten 5 millió forintot költ a
város, s a bosszúság mellett nagy károkat is okoznak a graffitizők, a kiültetett virágok dézsmálói – és még sorolhatnánk. A képviselő-testület egyben elrendelte a II. ütem tervezésének
előkészítését, amibe bevonják a vállalkozók, civilszervezetek képviselőit
és az elképzeléseket lakossági fórumokon ismertetik.
Az I. ütemben kiépülő rendszer térfelügyeleti helyszínei a következők:
- „Szálloda” kereszteződés és gyalogátkelők (Szabadság út, Ady Endre sétány, Szabadság tér kereszteződés,);
- Szabadság téri HÉV-megálló (a
BKV-peronok kivételével);
- Szabadság tér, sétáló utca teljes területe;
- „Áruház mögötti terület”;
- Kossuth utca a Dózsa György út és a
Petőfi Sándor utca között;
- Gábor Áron utca;
- Petőfi Sándor utca;
- Petőfi tér;
- Dózsa György út – Kossuth utca
kereszteződés és gyalogátkelők;
- Polgármesteri Hivatal;
- Gödöllői Városi Múzeum;
- Gödöllői Református Líceum;
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ és belső udvara;
- Művészetek Háza;
- Művészetek Háza – Szabadság tér
aluljáró;
- Városi Piac;
- Tormay Károly Egészségügyi Központ;
- Városi Rendőrkapitányság;
- Török Ignác Gimnázium;
- 3-as főút – „Tűzoltóság” kereszteződés;
- Dózsa György út, „M3-as kivezető”
kereszteződés;
- Damjanich János Általános Iskola;
- Zöld Óvoda.

A közbeszerzési eljárás időtartama
körülbelül 2 hónap. A várható megvalósítási határidő a győztessel való
szerződéskötéstől számított 180 nap.

Megvalósult a Főtér-program
Több milliárd forintot fordított fejlesztésre az elmúlt évtizedben Gödöllő. Az útépítések, az iskolabővítés, a
Zöld Óvoda létesítése, a Sportcentrum megvalósítása mind a lakosság
előtt zajlott. A sorból mégis kiemelkedik a Főtér-programként ismertté
vált fejlesztés, amely a városközpontban, több helyszínen, a Művészetek
Háza épületében, a Szabadság téren
és környezetében, valamint a piac galériáján valósult meg. A teljes nevén
Gödöllő ökovárossá válásának első
lépése: A városközpont arculatának és
infrastruktúrájának integrált fejlesztése című pályázat zárásáról készített
tájékoztatást a képviselő-testület ülésére Pataki Sándor, a Gödöllői Városfejlesztő Kft. ügyvezetője.
Az anyag arra is kitér, hogy eredetileg a Kossuth Lajos utca felújítása is
a pályázat része volt. Ezt a város önerőből végezte el.
Gödöllő önkormányzata 2009 decemberében 936 millió forint európai
uniós támogatást nyert a Művészetek
Háza energiahatékony és funkcióbő-

vítő átalakítására, a főtér közműkiváltásaira és építészeti megújítására, valamint a városi piac galériájának belső átépítésére.
A projekt előkészítése, tervezése és
megvalósítása is jelentős sajtóvisszhangot kapott. A lakosság hétről hétre
követhette az eseményeket, hiszen a
leglátványosabb rész, a főtér felújítás
a nyilvánosság előtt zajlott. Lapunk
minden száma tájékoztatta a polgárokat. Az internetes oldalakon naplószerűen követhették a világ bármely
pontján a beruházás történéseit.
A projekttel kapcsolatosan a városvezetés több lakossági fórumot tartott. A kivitelezés ideje alatt elkészített animációs kisfilm a tér jövőbeni
arculatát mutatta meg az érdeklődőknek, akik – a filmet nézve – egy virtuális sétát tehettek a már felújított téren.
A főtér felújításához kapcsolódóan
– a projekt részeként – a helyi civil
társadalom összetartozását erősítendő
rendezték meg a múlt őszön a Belvárosi Napokat.
A projekt sikere a lakosság megfelelő tájékoztatásának is köszönhető.
Minden ember meg tudta közelíteni
az orvosi rendelőt, a bankokat, a
templomot, az iskolát, tehát mindenki
felkészült a nehézségekre. Kiemelendő az építésvezetők munkája is, akik
készségesen rendelkezésre álltak bárkinek és minden kérdésre válaszoltak, minden kérést igyekeztek teljesíteni.

Áprilisban is lesznek még munkák a főtéren
Bár a főtér munkái véget értek, az önkormányzat és a kivitelező között külön megállapodásban került
rögzítésre, hogy néhány munka kiigazítása – mely a téli időjárási viszonyok között műszakilag nem lehetséges – áthúzódott tavaszra. Ezeket a tervek szerint áprilisban, a garanciális felülvizsgálat keretében végzik el.
Ekkor végzik el a mélygarázs bejárójánál szükséges burkolatjavítást, valamint több kertészeti munkát. A téli
időjárás ugyanis nem tette lehetővé a növények egy részének telepítését és a füvesítést. Ezekkel együtt
egyes virágágyásokban a szükséges földpótlásra is sor kerül, valamint több helyen a burkolat bevibrálására
és fugázására. A csatornafedelek és
a folyókák felületkezelését azonban
már a következő hetekben elvégezhetik. A főtéren a múlt héten is folyt
a munka: felállították az átalakítás
miatt elbontott újságos pavilont, s
elvégezték a működéséhez szükséges elektromos kábelezést is. Az
áruház oldalában elhelyezett bódé
stílusában illeszkedik a megújult környezethez, s március 4-én már várja
a vásárlókat.

A városban nem volt szennyezett az ivóvíz

A vizsgálatok még tartanak
Számos újságcikk jelent meg arról, hogy 2010-ben a megengedettnél több nitrátot és növényvédőszer maradványt tartalmazott
a Szent István Egyetem területén a Duna Menti Regionális Vízmű
Zrt. által szolgáltatott ivóvíz. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat az általa végzett hivatalos vízmintavétel eredményei alapján októberben leállíttatta a társaság által üzemeltetett D26/M jelzésű, az egyetemen található kút működését.
A DMRV Zrt. tájékoztatása szerint egyértelműen kiderült, hogy a szennyezés
az egyetem belső hálózatára lokalizálódott. Megnyugtató, hogy a gödöllői ivóvízhálózat hatósági ellenőrzési pontjain
sem az események előtt, sem pedig azóta nem mértek határérték fölötti koncentrációt.
Az egyetemi szennyezés miatt
ügyészségi és rendőrségi vizsgálat, valamint egyetemi belső vizsgálat indult.
Az egyetem vezetése a vizsgálatok befejezése után kívánt nyilatkozni. A múlt
pénteken Solti László rektor Vörös József Aszód-veresegyházi kistérségi tisztifőorvossal és Bujáki Gábor kollégiumi főigazgatóval közösen mégis sajtótájékoztatót tartott. Az egyetem vezetője
ezt két okból is indokoltnak tartotta.
– Először is azért – mondta –, mert
már rendszeresen megjelentek olyan
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közlemények, amelyek szerint az egyetem hallgatói mérgezett vizet ittak. Ezek
az állítások egyfelől túlzóak, másrészt
nem az egyetem kompetenciáját érintik,
hiszen nem az egyetem szolgáltatta a
vizet. Szeretnénk, ha az írások a továbbiakban nem rombolnák az egyetem hírnevét. A másik oka a sajtótájékoztató
összehívásának az volt, hogy a vizsgálatok során egyértelmű, bizonyítható és a
későbbiekben már nem változó tények
jutottak a tudomásunkra.
Az egyetemen végzett kísérletek során, véletlenül derült arra fény, hogy a
hálózati ivóvíz minősége nem felel meg
az előírásoknak. Amint erről az egyetem
vezetése tudomást szerzett, felvette a
kapcsolatot az ÁNTSZ-szel, s kérte a
víz minőségének vizsgálatát. Ennek során derült ki október 14-én, hogy
D26/M jelzésű kút vizében a megen-

gedett 50 milligramm nitrát helyett 75
milligramm található literenként, a
gyomirtószerként használt atrazinból a
megengedett 0,1 mikrogramm helyett
1,04 mikrogramm volt egy liter vízben.
(Az európai uniós csatlakozás előtt az
atrazin határértéke 2 mikrogramm volt
literenként.) A mérést követően a kutat
kiiktatták az ivóvízhálózat táplálásából.

A sajtótájékoztatón arról is szó esett,
hogy december elsején az egyetemen
rendezett fórum résztvevőinek Zacher
Gábor toxikológus elmondta, hogy az
ivóvízben jelenlévő veszélyes anyagok
egészségügyi határértékét ezerszeres
túlbiztosítással jelölték ki. Az egészségügyi kockázat akkor jelentkezne, ha
napi száz liternél is többek inna valaki a
nem megfelelő vízből.
A sajtótájékoztatón bemutatott dokumentumok azt igazolják, hogy a szolgál-

Új rendelet szabályozza a közterület-használatot

Szigorú szabályozások
(folytatás az 1. oldalról)

Aki a közterületet a rendeletben
előírt hozzájárulás nélkül vagy attól
eltérő módon, illetve azt meghaladó
mértékben használja, a rendeletben
szabályozott kötelezettségét megszegi, 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A közterületfelügyelő a szabálysértővel szemben háromezer forinttól 20 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot
szabhat ki, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhet. A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem
mentesít a közterülethasználati díjfizetésre, illetve a közterület eredeti
állapotába történő helyreállítására
vonatkozó kötelezettség alól.
(l.t.)

Mind a Művészetek Háza felújítását, mind a főtér megújulását nagy várakozás övezte, amit jól bizonyít a
Művészetek Háza átadó ünnepségén
megjelent több száz ember is. Az átadón készült közvélemény-kutatás is
arról tanúskodik, hogy a gödöllőiek
várták a fejlesztéseket és miután elkészültek, örömmel fogják használni is
az új létesítményeket.

Szerződések a VÜSZI és
a Kalória Kft-vel
A képviselő-testület jóváhagyta az
önkormányzat és a VÜSZI Kft., valamint az önkormányzat és a Kalória
Kft. közötti szerződések felülvizsgálatát.
A VÜSZI Kft. üzleti tervében foglaltak szerint készült el a szerződés a
repülőtér és a városi strand 2011. évi
üzemeltetésére.
Az önkormányzati fizető parkolóhelyek üzemeltetésére új, közszolgáltatási szerződés készült.
A VÜSZI Kft-vel kötött parkfenntartási szerződésbe új elemként
került a főtér fenntartásának kötelezettsége, a Világfa és a Kálvária karbantartásával, a kiemelt közterületek
gondozásával, a történelmi helyek,
építmények, egyéb látványosságok
működtetésével kapcsolatos feladatsor, a játszóterek üzemeltetése, valamint a buszmegállók takarítása (az
tató hónapok óta tudta, hogy az általa
biztosított víz nem megfelelő minőségű,
mégsem tett semmit. A vízszennyezéssel kapcsolatos ÁNTSZ dokumentumokból kiderült, hogy a DMRV Zrt. az
egyetem gödöllői telephelyét ellátó,
D26/M jelű kutat ÁNTSZ engedély nélkül üzemeltette. A hivatalos dokumentumok szerint a DMRV Zrt. vízvizsgálata már 2010. április 6-án kimutatta,
hogy a víz atrazin mennyisége meghaladja a megengedett határértéket. Mindezek ellenére nem zárta el a kutat és nem
gondoskodott a hiányosságok megszüntetéséről.
Solti László felháborodását fejezte ki
amiatt, hogy a szolgáltató nem zárta el
azonnal a kutat, amint tudomást szerzett
a rossz vízminőségről. Ezzel súlyos
közegészségügyi érdeket sértett. Ha a
tudományos kísérletek során nem végeztek volna vízvizsgálatot, valószínűleg még ma is rossz minőségű vizet innának az egyetem hallgatói, dolgozói.
Szerencsére a víz ma már kifogástalan
minőségű, de az egyetem ismeretlen
tettes ellen feljelentést tett, mert szeretnék, ha megkeresnék az ügy felelőseit.
Az ÁNTSZ vizsgálata során kiderült,
hogy az egyetem botanikus kertjének
öntözőkútját szabálytalanul és megengedhetetlen módon összekötötték az
ivóvízhálózattal. Ezt a kapcsolatot megszüntették. A sajtótájékoztatón elhang-

utóbbit a parkfenntartó részleg fogja
végezni az igények szerint). A VÜSZI
Kft. további színvonal-emelkedést
célzott meg a parkfenntartási tevékenységénél.
A képviselő-testület április 21-ei
ülésén vizsgálja felül a temetőkről és
a temetkezési tevékenységről szóló
helyi rendeletet, s ekkor tárgyalja
meg a Városi Temető köztemetőként
történő üzemeltetésének bérleti szerződésére vonatkozó javaslatot.
A helyi közút, híd és csapadékvízelvezető rendszer és az ezekhez tartozó karbantartási és fenntartási munkák ellátására vonatkozó szerződés
akkor kerül a képviselő-testület elé,
amikor elkészül az emelt szintű útjavítások, a tervszerű karbantartás keretében elvégzendő feladatok, valamint a járdák fejlesztésének idei
programja.
A Kalória Kft-vel kötött ingatlanbérleti szerződés átfogó felülvizsgálatára nem volt szükség. A bérelt
ingatlanrészekre vonatkozó felsorolást a Zöld Óvoda tálalókonyhájával kiegészítették, a Tisza utcai volt
óvodaépület tálalókonyháját pedig
kivették a listából. A balatonlellei
gyermeküdülő üzemeltetési szerződését a bérleti díj és a vagyonérték aktualizálásával módosították.
(sg)

zottak szerint az öntözőkútból nem került víz az egyetemi ivóvízhálózatba, de
ennek a lehetősége nem volt kizárva.
Hétfőn lapunk is megkapta azt az
összefoglalót, amit Vogel Csaba, a
DMRV Zrt. vezérigazgatója a Vidékfejlesztési Minisztérium Vízellátási Osztályának címzett. Ebben közli, hogy az
ÁNTSZ már ismertetett vizsgálata során a határértéket meghaladó nitrát és
atrazin koncentrációt mértek az egyetemi belső hálózat több pontján, valamint a jelzett kútban. A társaság mindhárom, az egyetem területén működő
kútját leállította. A levél megállapítja,
hogy a hatóság által elvégeztetett október 21-ei laboratóriumi vizsgálatok tanúsága szerint a legmagasabb atrazin és
nitrát értékek a botanikus kert locsolókútjának vizében voltak kimutathatók,
azaz nem zárható ki, hogy a szennyezés
ebből a kútból jutott a belső hálózatba, s
a DMRV Zrt. D26/M jelzésű kútjába is.
Az egyetemi sajtótájékoztatón viszont
Solti László azt mondta, hogy az öntözőkútban alacsonyabb volt a szennyezés
koncentrációja, mint az ivóvízhálózatban.
A felelősség és a szennyezés eredetének megállapítása érdekében jelenleg
is tart a Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági vizsgálata.
(l.t.)
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Közélet
közel felét állja, a döntéshozatalban azonban nincs ekkora befolyása. Hozzátette: szeretné ha tapasztaltabb, hosszabb mandátummal rendelkező képviselők
lennének a szervezetben, akik megfelelően képviselik az EU érdekeit. Az
Európai Unió jelenleg három taggal
képviselteti magát a WADA Alapító
Tanácsában.
Február 25-án került sor az uniós tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozására. A legmagasabb biztonsági fokozatú tárgyalás zavarmentesen zajlott le, hasonlóan a korábbi rendezvényekhez, nem jelentett gondot városunk
mindennapjaiban. A
miniszterek üdvözölték, hogy megindult az
uniós állampolgárok
kimenekítése Líbiából.
(február 27-én már a kimenekítettek egy csoportja meg is érkezett
Budapestre – a szerk.) Annak ellenére,
hogy a téma eredetileg nem volt napirenden, a február 24-25-én tartott informális találkozón az uniós védelmi miniszterek a NATO-főtitkárral is egyeztettek a kérdésről, az EU főképviselője
pedig bejelentette, a szankciók lehetőségét is fontolóra kell venni.
Fontolóra kell venni a lehetséges
szankciókat Líbiával szemben, mondta
az Európai Unió védelmi minisztereinek informális ülésén Catherine Ashton, az EU külügyi és biztonságpolitikai
főképviselője. A február 24-25-i Budapesten és Gödöllőn tartott találkozó eredeti napirendjén nem szerepelt ugyan a
kérdéskör, végül mégis meghatározó
eleme lett a vitának. A főképviselő leszögezte, az ügyben számos egyeztetést
tervez, többek között Hillary Clinton
amerikai külügyminiszterrel is találkozik a jövő hét elején.
Az ülésen szintén részt vevő Anders
Fogh Rasmussen NATO-főtitkár hatá-

Sportminiszteri és védelmi miniszteri tanácskozás

EU 2011 Gödöllő
A múlt héten két jelentős tanácskozást tartottak a királyi kastélyban. Elsőként a sportminiszterek
ültek tárgyalóasztalhoz, majd a
hét második felében megrendezték az első legmagasabb biztonsági fokozatú megbeszélést:
pénteken a védelmi miniszterek
ülésére került sor. Ez utóbbi
középpontjában a líbiai helyzet,
az uniós állampolgárok kimenekítése állt.

Nem szabad, hogy a sport „áldozatul essen a gazdasági válságnak.” Felszólalásaikban hangsúlyozták: a sport a jobb
életminőség miatt is fontos, és jelentős
szerepe van az egészség megőrzésében,
a szociális befogadásban, különösen a
migránsok és a fogyatékkal élők eseté-

Február 23-án rendezték meg Gödöllőn
a sportminiszterek tanácskozását az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége rendezvényeinek sorozatában. A
kastélyban Czene Attila Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkára és dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, a Nemzeti
Sportszövetség elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket.
Gémesi György, a nem olimpiai
sportágakat tömörítő szervezet elnökeként beszédében hangsúlyozta a nem
versenyszerű sportolás fontosságát, valamint beszámolt a Gödöllő város
Sportkoncepciójában foglalt legfonto-

ben. Több tagállam kiemelte: „bár a
megszorítások korát éljük”, a szűkös
gazdasági helyzetben szimbolikus értéke lenne annak, ha sikerülne 2014-re
létrehozni az uniós keretprogramot,
amely pénzügyi forrásokat is jelentene a
sport számára.
Andrulla Vasziliu, az Európai Bizottság
oktatásügyért, kultúráért,
többnyelvűségért,
ifjúságért és sportért felelős biztosa
szerint „realistáknak és ambiciózusnak is kell lennünk”. A biztos támogatta a tagállamok által felvetett javaslatokat,
Gémesi György és Czene Attila
és kiemelte: nem a
sabb elemekről, úgy mint a mindennapi bizottságnak, hanem a tagállamoknak
testmozgás elősegítésének jelentőségé- kell megjelölniük a prioritásokat.
ről, illetve hogy Gödöllő városa milyen Ugyanakkor úgy
beruházásokat hajtott végre az elmúlt vélte, ha már a
időszakban.
lisszaboni szerző„Küzdeni kell azért, hogy 2014-től désben is szerepel
sportkeretprogram legyen az Európai a sport témaköre,
Unióban” – hangsúlyozta Czene Attila, nem szabad felada Nemzeti Erőforrás Minisztérium ni egy külön sportsportért felelős államtitkára.
alap kialakításáA tanács tagjai az európai sport sze- nak lehetőségét,
repéről, finanszírozásáról és a dopping- „hiszen ha hiszünk
ellenes küzdelemről is tanácskoztak. Az a sportban, ezt kell
államtitkár szerint az Európa 2020 tenni” – tette hozstratégiában megfogalmazott célok nem zá.
tudnak megvalósulni sportkeretprogram Ahogy
világlétrehozása nélkül, ehhez pedig a tagál- szerte, az európai
lamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy sport számára is a dopping elleni küzGDP-jük mekkora hányadát költik delem jelenti az egyik legnagyobb kihísportra.
vást. Czene Attila rávilágított arra, hogy
A tagállamok üdvözölték a magyar Európa a Nemzetközi Doppingellenes
elnökség törekvéseit, és leszögezték: Ügynökség (WADA) költségvetésének

Anders Fogh Rasmussen

Március 3-4.

ESEMÉNY

rozottan elítélte a líbiai fejleményeket.
„A gyilkolás és a brutalitás aggasztó. A
legfontosabb az, hogy az emberi életeket megvédjük” – mondta a főtitkár, és
jelezte, hogy a szükséges lépésekről a

LEZÁRÁS

Régiók Bizottsága COR

Március 11-12.

Zárókonferencia a Felnőttképzési
Akciótervről
Gymnich ülés
(legmagasabb szinten védett)

Március 17-18.

Bologna Follow Up Group ülés

Március 21-22.

EGTC ülés

Március 25-26-27.

Környezetvédelmi Tanács informális
ülése

Március 8-9.

Kordon a Művészetek Háza körül, az
Ady sétányt a Honvéd utcánál zárják le

Március 28.

Kulturális miniszterek informális ülése; Kordon a Művészetek Háza körül, az Ady
sétányon a Martinovics utcától szalagos zárás
Oktatási miniszterek informális ülése

Március 29.

Oktatásügyi miniszterek informális Kordon a Művészetek Háza körül, az Ady
sétányon a Martinovics utcától szalagos zárás
ülése

Március 31.

Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez 2011. március 15-én,
10.00 órakor a Szabadság téren, majd azt követően koszorúzást a Petőfi
szobornál, melyre szeretettel várunk mindenkit.
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil szervezeteket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2011. március 11-én 16.00 óráig, hétfőtől péntekig 9:0016:00 óráig a +36/70-376-6544-es telefonszámon jelezni, hogy a koszorúzás
ünnephez méltó rendjét időben és pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 9.30 óráig a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni, hogy a koszorúzás rendjét időben és méltó módon előkészítsük.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó valamennyi rendezvényre.Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!

Középpontban az önkormányzatiság

A márciusi gödöllői EU-s események
DÁTUM

FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA!

Demográfiai kérdésekért és családpoli- Kordon a Művészetek Háza körül, az Ady
tikáért felelős miniszterek ülése
sétányon a Martinovics utcától szalagos zárás

Február 25-én vietnami vendégeket fogadott a városházán dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző és Pintér Zoltán alpolgármester. A vietnami belügyminisztérium munkatársai mintegy húsz fős küldöttséggel tanulmányúton tartózkodnak hazánkban, s szakmai útjuk egyik
állomásaként látogattak el Gödöllőre, hogy a közigazgatási
rendszer, az önkormányzat működését tanulmányozzák. A városházán először Gödöllő történetével, majd a hivatal működésével ismerkedhettek meg. A tájékoztatást
élénk érdeklődés kísérte, a vendégek több kérdést is feltettek a polgármesteri hivatal
működésével, a finanszírozással és a köztisztviselők kiválasztásával kapcsolatban.
NATO legfontosabb döntéshozó szerve,
az Észak-atlanti Tanács február 25-i
brüsszeli rendkívüli ülésén is szót ejtenek. „Megvitatjuk a helyzetet, és megfontoljuk, hogy a szövetségeseknek milyen támogatásra van szükségük” –
közölte a NATO-főtitkár.
Az EU védelmi miniszteri üléssel és a
NATO tanácskozásával párhuzamosan
az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa is rendkívüli vitát tart a Líbiában uralkodó emberi jogi helyzetről – Magyarország Európai Unió nevében tett kezdeményezésére. Ezen Magyarország az Unió nevében az emberi jogokat sértő cselekmények elleni azonnali fellépést sürget
majd. Egyidejűleg ENSZ Biztonsági
Tanács tagjai is konzultálnak a Líbiával
szemben tervezett esetleges ENSZszankciókról.
Korábban az eu2011.hu-nak adott
exkluzív interjúban Hende Csaba honvédelmi miniszter hangsúlyozta, a térségben zajló politikai változások „olyan
mély strukturális problémákra hívják fel

a figyelmet, amelyeket csak távlati perspektívában tudunk kezelni.”
A hosszú távú tervezéshez mélyíteni
kell az EU közös biztonság- és védelempolitikai együttműködését. A védelmi
miniszterek napirendjén több ezzel kapcsolatos téma is helyet kapott. A tagállamok támogatták a védelmi képességek
csoportosítását és megosztását magában
foglaló elképzelést (angol szakkifejezéssel: pooling and sharing), ami innovatív megoldás lehet arra, hogyan
lehet a hatékonyság növelése mellett
a költségeket is csökkenteni.
Az unió már több fórumon, legutóbb egy magyar elnökség által Budapesten szervezett szakértői konferencián vitatta meg a kérdést. A gödöllői informális ülésen Catherine
Ashton elmondta, megvizsgálják annak a lehetőségét, hogyan lehet a
tagállamok igényei szerint „finomhangolni” a pooling and sharing eszFotók: Tatár Attila
közét.
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beleértve a Himaláját – mellett arról
is nevezetesek, hogy
mindketten csonkolt
végtaggal hódolnak
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub ennek a szenvedélynek.
február 23-án jótékonysági es- Elsőként Magyarország
tet rendezett a Török Ignác vezető expedíciós hegyGimnázium tanulója, Tamás mászója, Erőss Zsolt veZoli gyógykezelésének megse- títette le azt a filmet, ami
gítésére, aki tavaly a szalag- amputációját okozó balavatója próbáján szenvedett esetét, családját, a csabalesetet.
patmunkát és a világ tetejét jelentő hegycsúcsoAz Erzsébet Királyné Szálloda bálter- kat járta körül. Előadása
mében megtartott összejövetelt Gé- közben elmondta: a balmesi György polgármester nyitotta esete után hatalmas erőt
meg, aki többek között elmondta: hi- adott neki az, hogy hegyhetetlen nagy dolog, hogy Tamás mászó társaiban és baráZoltán megsegítésére az egész város taiban egy percre sem merült fel az a
összefogott. Jó példa erre a pár hete, a gondolat, hogy ő többet nem me-részFrédéric Chopin Zeneiskola által ren- kedik a hegyek közé. A kezdetektől
számoltak vele, azzal,
Szendrő Szabolcs és Erőss Zsolt
hogy hamarosan újra, egy
csapatként fognak újabb
és újabb magasságokat
leküzdeni. A rehabilitációt követően a „Hópárduc” ismételten a Himalájában (Cho-Oyu) találta
magát, de 8201 méterről
lavinaveszély
miatt
vissza kellett fordulniuk.
A hegymászó további
hegycsúcsokra vágyik,
dezett jótékonysági koncert, melyen mint kifejtette: ilyen szintű mozgásfélmillió forint gyűlt össze. De sérültséggel nagyon tartalmas sportugyanilyen fontos a mostani est is, életet is lehet élni. „Éppen ezért tarmelynek bevételéhez hozzáadódnak tom nagyon lényegesnek a mozgásmajd – az ugyancsak a Lokálpatrióta sérültek pozitív bemutatását a nyilváKlub által szervezett – Nőnapi műsor nosság előtt. Szeretném, ha az én törelőadásainak adományai is.
ténetem a hasonló helyzetbe került
A rendezvény két meghívott ven- embereknek erőt tudna adni a túldége Erőss Zsolt és Szendrő Sza- éléshez. Másrészt úgy érzékelem, a
bolcs hegymászók voltak, akik a fizikailag ép társadalom olyan mérszámtalan meghódított hegycsúcs – tékű szellemi mozgássérültségben,
passzivitásban szenved, hogy számukra is jó példa lehet az én harcom.”
A est további részében a városunkban
született Szendrő Szabolcs – aki
2006-ban Gödöllő Város Díszpolgára
címet kapott – természetfotóiból készült diavetítését – és a hozzájuk kapcsolódó vidám kis történeteket – láthatták, hallhatták az egybegyűltek.
Szendrő Szabolcs 1980-ban kezdte
hegymászó pályafutását. Élő legenda. Járt nyolcezer méter magasan a

Jótékonysági Lokálpatrióta est

A világ tetején

Emléknap a Premontrei Gimnáziumban

Bűn és bűntetlenség
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján, február 25én a Premontrei Gimnáziumban az iskola és a Rákóczi Szövetség
közös szervezésében a Biszku Béláról szóló Bűn és büntetlenség
című filmet vetítették a nagyszámú érdeklődő előtt. Ezt követően
Nándori Gergely történelemtanár
beszélgetett a film rendezőivel,
Novák Tamással és Skrabski Fruzsinával, valamint M. Kiss Sándor történésszel, akiket Bárdy Péter, a
gimnázium igazgatója köszöntött.

Himalájában, mászott nehéz sziklautakat, miközben mind inkább elhíresült a világ különbözőn tájain készített fotóival is. Sokan onnan ismerik, hogy ő a féllábú hegymászó: fiatal korában egy baleset következtében

Március 1-jével elhallgat városunk közkedvelt rádiója, a RádióAktív 93,6 – erről Péter Petra, a médium vezetője tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben
oly mértékben beszűkült a reklámpiac, hogy a további finanszírozás már nem volt megoldható.
Bár a szakemberek mindent megtettek a fennmaradásért, az elmúlt hónapokban bebizonyosodott, hogy az eddigi konstrukcióban nincs lehetőség a
további működtetésre akkor sem, ha a

város számára ez fontos tájékoztatási
csatornát jelentett.
A RádióAktív 93,6 megszűnése
nagy veszteség városunknak, hiszen –
mint azt az elmúlt évek tapasztalatai,

Nőnapi műsor 2011
Nőnapi ajándékkosár nem csak hölgyeknek!
Az előadások időpontja:

2011. március 7., hétfő: 16, 18 és 20 óra
2011. március 8., kedd 16, 18 és 20 óra
Helyszín: Művészetek Háza színházterme
Támogatói jegy: 300.-Ft/fő

Jegyek elővételben korlátozott számban válthatók a Belvárosi Jegyirodában
(Gödöllő, Szabadság tér 5., Múzeumi Bolt)
Információ: 06-28/514-130, 06-70/452-7268
Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00, SZO: 9.00-13.00
térd alatt elveszítette egyik lábát. Annak, aki együtt töltött vele pár hetet a
hegyek közt, ez eszébe sem jut. Úgy
emlékszik rá, mint önzetlen, megbízható bajtársra, barátra. Hogy miért
lett hegymászó, arról így ír „Fél lábbal a csúcson” című könyvében:
„…Én bármilyen versenyt feladhatok, ha úgy jön ki, de a hegymászást
nem lehet. Ha elindul az ember, végig
kell menni, de még ez sem elég, mert

A befolyt összeget a szervezők Tamás Zoltán gyógykezelésére fordítják.

A műsorban közreműködnek: Bárdy Péter, Bokor Árpád, Ella Attila,

Fábián Bertalan, Falk László, Farkas Balázs, Fodor Csilla, Gambárné
Szántai Ildikó, dr. Gémesi György, Hatolkai Szaniszló, Ipacs Piroska, Kolozs
Istvánné, Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Ibolya, Kovács Józsefné,
Laczkóné Varga Judit, Lőrincz József, dr. Nánási Éva, dr. Pappné Pintér
Csilla, Pálfi Sándorné, Pintér Zoltán, Pécsi Ildikó, Prém Katalin,
dr. Szabadfalvi András, Szerdi Ildikó, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta,
Tiborczné Garai Katalin, Tóth Tibor, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia.
A Frédéric Chopin Zeneiskola részéről: Buka Enikő, Ella Attila, T. Pataki
Anikó; A Garabonciás Színtársulat részéről: Bene Zsuzsanna, Keresztesi
István, Mészáros Beáta.

Rendezők:

Prém Katalin, Pánker László, Vajda Gyöngyvér, Benedek Krisztina
Zenei közreműködők: Rehorovszky Gábor, Várnai Miklós, Csányi István
Technika: Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A műsor háziasszonya: Pécsi Ildikó
Mogyoród Szent László
Kápolna, Mogyoród Szent
Mihály főangyal-templom. Itt a zarándok csoport két ágra szétválik: Fót
Szeplőtelen Fogantatás-templom és
Kerepes Szent Anna-templom irányába
induló csoportra. A zarándoklat reggel 8
órakor indul Máriabesnyőről (gyülekező 7-től 7óra 30-ig, majd ima, ismertetés, áldás).
A zarándoklat lezárása: este 7 óra: dr.
Beer Miklós váci megyéspüspök úr miséje Fóton a Szeplőtelen Fogantatás
–templomban; Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök úr miséje Kerepesen a Szent Anna templomban.
Információ: Hatházyné Juhász Erzsébet
20/3654175; 06-30/2665746.

Élő Rózsafüzér Zarándoklat 2011

vissza is kell tudni jönni…” A sportember életszemlélete is példaértékű:
„Az én életformámmal nem szeretnék
a velem hasonló módon balesetet
szenvedett, mozgássérült barátaimra
semmiféle kényszert ráerőszakolni.
Annyit mondanék csak, hogy így is
lehet. Arra vagyok én, hogyha valaki
így akar élni, akkor ne legyenek kétségei. Az igazán bátrak a földön járnak,
nem a csúcsokat ostromolják. Mindenkinek meg kellene keresni a maga
kis csúcsát, lehet az bármi. Nem kell
annak magaslatnak lenni, csak egy
cél, amit el szeretne érni, és el is lehet,
hc
ha csak egy picit is akarjuk”.
1956-os forradalmat követő megtorlásokban érintett belügyminisztert
keressék meg. Arra voltunk kíváncsiak, mondta Skrabski Fruzsina, hogy
bán-e bármit Biszku Béla, megváltozott-e benne valami az elmúlt húsz év
alatt. Mint a film révén széles körben
ismertté vált, Biszku Béla ma is ellenforradalomnak tartja 1956-ot és nem
it
kér bocsánatot.

Május 14-én immár ötödik alkalommal, 5 helyszínről, 9 irányban indul el
a fővárost körülölelő gyalogos zarándoklat.
Fő célja a közös ima a fővárosunkért,
hazánkért, településeinkért, saját lakóhelyünkért, családunkért. A zarándoklat
lehetőséget kínál mély lelki élményre, a
keresztény közösség megélésére. A zarándoklaton Isten elé visszük az emberek ügyét. Nyíltan megvalljuk hitünket.
Szeretetet árasztunk embertársaink felé.
Az 1. szakasz útvonala: Máriabesnyő
kegytemplom, Premontrei kápolna,
Szentháromság templom, Erzsébetpark, Tölgyes, Szent Jakab Parkfalu,

A hét kérdése
Múlt heti lapunkban beszámoltunk azokról a tervekről, amelyek szerint a jövőben a megtett
kilométerek után kellene fizetni az autópálya használatért.
Bár a végleges döntést és az új
rendszer bevezetését még
egyeztetések előzik meg, kíváncsiak voltunk: – Ön hogyan
vélekedik a kilométer arányos
autópálya-díj tervezett bevezetéséről?
„Elég sokat írtak erről az elmúlt hetekben, és ahány ismerősömmel beszélgettem erről, mindenki másként
látja. Tény, hogy aki csak ritkán használja az autópályát, annak jó lesz. Arról azonban nem igazán lehetett adatokat találni, hogy mennyibe kerülnek
majd a havi és az éves bérletek. Mint
ahogyan az sem egyértelmű, hogy oldanák majd meg a fizetést és az ellenőrzést…”
Dobos K.

M. Kiss Sándor elmondta, hogy a
rendszerváltás idején szembe kellett
nézni az egyéni és a rendszerbűnökkel. Erre sokszor visszatértek, például
a Kónya-Pető vitában. Novák Tamás kifejtette: éppen a megtisztulás
hiányát érezték, hiszen a rendszerváltás után a felelősségre vonás elmaradt. S ekkor jött az ötlet, hogy az

Elhallgat a RádióAktív 93,6

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében

a hallgatók visszajelzése igazolták –
szükség van egy a gödöllőieknek és a
környéken élőknek szóló rádióra.
Mivel azonban a jelenlegi körülmények között nincs mód a korábbi színvonal megtartására, a vezetés úgy
döntött, nem folytatják tovább.
Mindezek ellenére bíznak abban,
hogy ha a későbbiekben a gazdasági
körülmények lehetővé teszik, ismét
lesz lehetőség arra, hogy megszólaljon az éterben egy gödöllői rádió.
jb

„…Kérdés, hogy pontosan milyen
konstrukciók lesznek majd. Én megpróbáltam átrágni magam azon az
anyagon, ami fent van a KKK honlapján, de egyrészt nagyon sok, másrészt
pedig nem egyértelmű – legalábbis a
laikusnak nem az –, hogy a sok koncepció és terv közül mi az, ami aktuális. Az azonban érdekes, hogy ezek
nem új anyagok, hiszen 2009, 2010
szerepel rajtuk, mint dátum. Tehát ez
nem új ötlet. Nekem nincs bajom a jelenlegi rendszerrel, gyors és kényelmes. Az, hogy a gépkocsi tulajdonosok
hogy fogadják egy új fizetési mód ki-

alakítását, az nemcsak attól függ,
hogy mennyire kell majd a zsebükbe
nyúlni, hanem attól is, hogy mennyire
lesz praktikus, forgalombarát.” S. P.
„…Már így is sokan spórolnak azon,
hogy nem váltanak matricát, és nem
mennek autópályán. Az egyik ismerősöm mondta a múltkor, amikor Egerbe
ment, hogy inkább választja a 3-as
utat, mert abból a pénzből, amibe a
matrica kerül, inkább beül a gyerekekkel egy cukrászdába. Neki nem számít
az, hogy így tovább tart az út…Akinek
nincs sok pénze, bizony így mérlegel…”
Katona Zs.
„Aki messzire jár, annak a mostani
jobb, aki pedig inkább a város környékén autózik, annak jobb lesz az új.
Nem látok kivetnivalót abban, hogy
az embereket rá akarják venni, hogy
inkább a tömegközlekedést vegyék
igénybe, de azt meg kellene értenie a
mindenkori kormánynak, hogy ez addig nem fog sikerülni, amíg ilyen közlekedési tarifák vannak. Mivel nekünk minden fillér számít, mindig kiszámoljuk, hogy ha valahová megyünk, akkor mivel érdemes utazni.
Eddig még minden esetben az jött ki,
hogy ha csak ketten, a feleségemmel
megyünk, már jobban megéri autózni, mint vonatra szállni. Egész pontosan: Nem a benzin, meg az autópálya
használat olcsó, a vonat, a HÉV és a
busz drága!”
Varga Tamás
A hét kérdése:
– Ön, hogy vélekedik Gödöllő
új közterület használati rendjéről?
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vissza az őskorba
Mit evett az ősember? Vadászott, halászott, gyűjtögetett.
De hogyan használta fel a megszerzett, begyűjtött javakat? A
paleolit táplálkozásnak nevezett módszer kidolgozói erre
igyekeznek rájönni. Feltételezik, hogy mindazt, amit elfogyasztott az ősünk, igyekezett
finoman elkészíteni, úgy, hogy
minél nagyobb élvezetet nyújtson a számára.
Miért is ne? Nem volt más teendője,
mint hogy a maga és családja táplálkozásáról gondoskodjon. Mivel adatok nem állnak a rendelkezésünkre,
nem olvashatunk őskori recepteket,
szárnyalhat a fantázia, ha a sok ezer
éves szakácstudományt igyekszünk
rekonstruálni.
Az adott anyagokat, az állati eredetű fehérjéket, a növényi szénhidráto-

kat, a zöldségeket, gyümölcsöket,
magvakat alapul véve készült a 33
étel a paleolit táplálkozás jegyében
című szakácskönyv, amit most kézbe
vehet az újra felfedezett – feltételezett – ősire kíváncsi olvasó. Válogatott ínyencségeket kínál a kötet.
Talán nem egészen a leírt ételeket
készítette az ősember – de készíthette
volna. Megtalálta a hozzávalókat a
körülötte levő természetben, amit akkor, az ő idejében még nem szennyezett semmi, tartósítószereknek hírükhamvuk sem volt, csak élni kellett a
lehetőségekkel. Hús és zöldség, hal
és zöldség, méz, tojás, gyümölcs.
Ugye, hogy csábító?
A 33 receptes kötetekből egész sor
jelent már meg, s továbbiak vannak
előkészületben. A mostani újdonságok még a 33 szárnyasétel, 33 mediterrán étel, 33 bögrés sütemény, 33
erdélyi étel, 33 diabetikus étel.

Kiállítászáró a GIM-házban

Búcsú-délután
Nem csupán megnyitották, be
is zárták legutóbbi kiállításukat a Gödöllői Iparművészeti
Műhely Alkotóházában. Vasárnap, február 27-én került sor a
hangulatos délutánra, melyen
elbúcsúztatták az egy hónapig
nyitva tartó Szikora Tamás és
barátai című kiállítást.
Szikora Tamás Munkácsy-díjas festőművész, érdemes művész képei
nagy hatást tesznek az őket szemlélőkre. Titkuk van, mely arra indít,
hogy megpróbáljuk megfejteni.
Katona Szabó Erzsébet házigazda-

ként is, az egyik kiállítóként is arról
beszélt, hogy másfajta látásmóddal
ajándékozták meg Szikora Tamás

De talán mégis a paleolit táplálkozást taglaló könyv a legérdekesebb az
újdonságok közül. Nem a bio, nem a
nyers táplálkozást igyekszik népszerűsíteni. Mesterszakács munkálkodik a fogásokon, az ő tevékenységét
követhetjük a leírásokban is, fotókon
is, mint az alcím mondja: lépésről lépésre.
(33 étel a paleolit táplálkozás jegyében)
- nád munkái, ösztönzést nyert tőlük, hogy
egy számára új utat is kipróbáljon.
Jó kedvre derítette a jelenlevőket
Orosz István grafikusművész felolvasva versét, melybe anagrammaként
kerültek be a kiállító művészek nevei.
Fábián Dénes Zoltán azokat az
éveket idézte fel, mikor együtt jártak
Szikora Tamással a Képzőművészeti
Főiskolára. Fotókat is hozott ezekből
az időkből, lehetett nézegetni a kis albumot, felismerni, kik is láthatók a
csoportképeken. Nézegethettük még
azokat a rajzokat is, melyeket óvodások készítettek, miután megtekintették a kiállítást.
A beszélgetést dzsessz követte,
Kisák Zoltán gitáron, Horváth
Balázs nagybőgőn improvizációkat
adott elő.

Madarász Gergely és Goschler Tamás közös táralata

Megnyílt a MaGos
Február 25-én, pénteken nyílt meg
Madarász Gergely és Goschler Tamás közös festménykiállítása (MaGos) a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban. A kiállítók

Goschler Tamás művészethez kapcsolódó hitvallását, életszemléletét,
gondolkodásmódját.
Az összejövetelen Neumann Balázs
zongorán, Weisz Gábor szaxofonon,

N. A.

Interaktív színház a Damjanichban

Ismét: György barát
A Remsey Emlékév zárásaként mutatta be decemberben a Garabonciás Színtársulat Remsey
Jenő György barát című drámáját. Február 25-én
és 27-én újabb előadások várták az érdeklődőket
a Damjanich János Általános Iskola színháztermében.

Goschler Tamás

A Garabonciás Színtársulat rendhagyó színházi estére invitálta azokat a vállalkozó kedvű nézőket, akik szívesen felhagynak „csupán” nézői státuszukkal, és részt vesznek egy közös játékban, együttgondolkodásban, egy úgynevezett interaktív
színház keretében. A darab főszereplője, Martinuzzi Fráter György, aki a három részre szakadt ország összetartásán, a
nemzet egységesítésén fáradozik, de a nemzeti közöny és széthúzás miatt elbukik, nem talál támogatásra, tragikus hősként pusztul el. Az előadás időpontjában, a II. világháború idején a külső veszély hangoztatásával a darab és az előadás
bj
aktualizálódott, németellenes jelleget kapott.

Programsorozattal ünneplik a kettős évfordulót

Jubilál a Cavaletta Művészeti Egyesület
Izgalmasnak és tartalmasnak
ígérkező év kezdődött el 2011ben a Cavaletta Művészeti Egyesület életében, hiszen tagjai hármas jubileumot ünnepelnek.
Húsz évvel ezelőtt, 1991-ben alakult
meg a városunk kulturális életében jelentős szerepet betöltő Cavaletta Nőikar
Danku István tanár volt zenei tagozatos növendékeiből. 2000. szeptember elsején megalapították a Cavaletta Művészeti Egyesületet, melyhez még abban a
hónapban csatlakozott a tanár úr által
irányított Ad Hoc Színház társulata is.
Van tehát mit ünnepelni: 20 éves a
Cavaletta Nőikar és 10 éves a Cavaletta
Művészeti Egyesület, valamint az Ad
Hoc Színház.
Április 17-én, 19 órai kezdettel az Ad
Hoc Színház társulatának Léni néni című három felvonásos zenés bohózatának gödöllői előadásával megkezdődnek a jubileumi bemutatók.
A Cavaletta Nőikar május 11-15. között

koncertútra indul
Finnországba.
Hangversenyeznek
testvérvárosunkban,
Forssában,
majd Kangasniemiben. Szeptembertől
azután több ünnepi
rendezvénnyel is megörvendeztetik városunk lakóit.
Szeptemberben a líceumi színjátszó találkozó keretén belül ismét színre viszik
a Léni néni bohózatot, majd október végén a testvérvárosi Aichachból fogadják
zenészbarátaikat, akikkel a Művészetek
Házában és a Királyi Kastélyban is fellépnek.
November végén két bemutatót is tartanak a Művészetek Házában „In memoriam dr. Szabó Gyula” címmel: az egyesület harmadik csoportjának, a Csapó
Fúvós Kvartettnek, illetve Bense Edina
énekesnek és Kemény Gábor zongoristának lesz fellépése, melyet egy egyfelvonásos darab, az Úton bemutatója

követ. Természetesen a Cavaletta – követve a korábbi hagyományokat – városunk határain túl is fellép: az Ad Hoc
Színház október Turán mutatkozik be, a
nőikar Szadán lép közönség elé, a színjátszósok pedig Pusztamonostorra látogatnak el az idén.
A jubileumi évet december 11-én a királyi kastély dísztermében a Nőikar koncertje zárja, melyen Pergolesi Stabat
Materét szólaltatják meg. A koncertet az
elmúlt évek emlékeit bemutató kiállítás
teszi teljessé, valamint a tervek között
szerepel egy DVD megjelentetése is.
A koncertek folyamán meghívott vendégként közreműködnek a tanár úr volt
növendékei: Dezső Piroska, Benedek
Krisztina, Baráth Nóra, Baráth Emőke, Lovas Orsolya, Kemény Gábor,
Heltai Zoltán, Csapó Tamás, Danku
Eszter Anna, és ismét bemutatásra kerül Gémesi Gergely oratóriuma, a Rekviem a szerelemért. Zongorán a közreműködést Ferenczy Beáta és Soós
di
Gabriella tanárnők vállalták.

– akik mindketten tagjai a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének – ezen
alkalomból körülbelül
harminc, szinte teljes
egészében
friss művel mutatkoztak be.
A tárlatot Parádi Judit művészettörténész nyitotta
meg, aki a kiállított képeken keresztül
mutatta be Madarász Gergely és

Madarász Gergely

Máthé László bőgőn működött közre. A kiállítás március 28-ig tekinthető meg.
hc

Erzsébet Szálloda – Kiállítás tájképekből

Új kiállítás várja a látogatókat az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében.
A falakat egy amatőr festő, dr. Kovács Mihály képei díszítik. Az alkotó
már gyermekkorában ecsetet ragadott, s ez a szenvedélye máig megmaradt. Az okleveles erdőmérnök ecsetjét a természet szeretete vezeti a vásznon, a tájképek mellett a növényvilág szépségeit örökíti meg.
A kiállítás április 14-ig tekinthető meg.
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AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

Mária Terézia királynő (Bécs, 1717. május 13. – Bécs, 1780. november 29.)
A 2011-es gödöllői Barokk Év egyik központi alakja
Mária Terézia, aki 260 évvel ezelőtt látogatott el városunkba, s három napon át vendégeskedett Grassalkovich
I. Antalnál, akinek az emléke előtt szintén az idén tisztelgünk, halálának 240. évfordulója alkalmából.
Mária Terézia (Erzherzogin Maria Theresia Amalia Walpurga von Österreich) Apja VI. Károly német-római
császár (III. Károly néven magyar király), édesanyja
Erzsébet Krisztina braunschweig–wolfenbütteli hercegnő.
Apja halála után, 1740. október 22-én lépett trónra,
majd 1741. június 25-én koronázták magyar királlyá Pozsonyban. 1758. június 3-tól – miután XIII. Kelemen
pápa elismeri – Magyarország apostoli királya.
Örökösödését korábbi vállalásával ellentétben II. Frigyes porosz király nem ismerte el. Kirobbant az osztrák
örökösödési háború, melyben Mária Terézia szinte
egyetlen támaszai a magyar főnemesek voltak. 1741.
szeptember 11-én a Pozsonyban összeült magyar országgyűléshez fordult, hogy segítsenek neki fegyverrel
megmenteni a koronát. A gyűlés megszervezésében jelentős szerepe volt Grassalkovich I. Antalnak, akinek
nevéhez fűződik, hogy a magyar nemesek “Vitam et
sanguinem!” (Életünket és vérünket!) közfelkiáltással
kiálltak Mária Terézia mellett.
Tíz évvel később a királynő Gödöllőre is ellátogatott, ez
volt az ország legkeletibb pontja, ahol tiszteletét tette.
1751. augusztusában Grassalkovich fejedelmi pompával
fogadta az uralkodót, aki hűséges tanácsadóját, a magyar főúri rendeket is a bécsi udvar mellé állító bizalmasát háromnapos látogatásával tüntette ki. Ez rendkívüli
kitüntetés volt, ami nagyban növelte Grassalkovich tekintélyét.
A gróf – ma is látható – díszes vörösmárvánnyal burkolt hálószobát alakított ki a királynő tiszteletére a kastélyban. Alaposan felkészült a királynő fogadására. A
gróf fiával és nemesekből álló kísérettel már az út felénél mély hódolattal fogadta a felségeket. A kastély egész
kertjét színesen kivilágították, ami nagyon elnyerte a királynő tetszését. Az ünnepség nagyságát, fontosságát
mutatja, hogy a kivilágításhoz több mint 70.000 lámpát
használtak fel színes viaszégővel. A kert végén egy magas építményt állítottak föl, abban zajlott a vacsora.
Másnap a királyi pár megtekintette a kastélyt, 10 órakor
szentmisét hallgattak a kastélykápolnában. Aztán kocsikáztak a parkban és a fácánosban, majd vadállatviadalt
tekintettek meg. Ebéd után ismét séta, idomított medvemutatvány volt a program, este pedig a gróf a királyi pár
tiszteletére bált rendezett, amelyen több mint ezren vettek részt. A kivilágított díszteremben volt a vacsora, ami
után pihenőre tértek a vendégek. Harmadik nap reggel
fél hétkor misén vett részt a királyi pár. Utána gazdagon
megajándékozták a grófot, fiát, lányát és az egész udvart, majd visszatértek Budára.
A korabeli leírások szerint a 3 napos ünnepség alatt
mintegy 20.000 ember fordult meg a kastélyban, és na-

A nők éve lesz 2012
Az elmúlt évek eredményes gyakorlatát követve jövőre is tematikus évet rendez városunk. A koncepció szerint 2012-ben a „Nő”
kerül a rendezvények, események középpontjába. Elsősorban
a város életére hatással bíró és
történetében szerepet játszó nőalakok történelmi szerepének,
életének bemutatására helyeződik majd a hangsúly a kultúra, a
művészetek és az idegenforgalom terén.
A képviselő-testület február 24-ei ülésén
fogadta el a koncepciót, melynek eredményeként a jövő évi programokat Bossányi Krisztina, Gödöllő egykori birtokosa; Klobusitzky Terézia grófnő;
Mária Terézia királynő; Esterházy Leopoldina hercegné; Erzsébet királyné;
Ferenczy Ida, Erzsébet királyné felolvasónője; Blaha Lujza színésznő, a
„Nemzet csalogánya”; Mária Valéria főhercegnő, „Gödöllői királykisasszony”;

építik. Az ismert és kevésbé ismert, de
Gödöllő életében annál jelentősebb szerepet játszó hölgyekhez kapcsolódó
„Híres Hölgyek Gödöllőn” figyelemfelhívó prospektust már a héten megismerhetik az érdeklődők; ezt ugyanis az
Zita Királyné

Blaha Lujza

ponta 6.000 ember étkezéséről kellett gondoskodni. A
főurak és az udvari személyzet elszállásolása is nagy feladatot rótt a házigazdára, de minden jól sikerült.
A látogatásról számos anekdota, monda, legenda született és forog közszájon napjainkig. Így például, a szájhagyomány szerint a gróf sóval szóratta fel az utat Besnyőtől Gödöllőig (egyes források szerint Pesttől Gödöllőig), hogy Mária Teréziát megszánkáztathassa! Ez a lovagias gesztus rendkívül mélyen ivódott be a környék
legendáriumába, – de egészen biztos, hogy nem igaz.
A látogatás azonban nem csak a gödöllőieknek, hanem a
királynőnek is emlékezetes maradt, később is, többször
emlegette a feledhetetlen gödöllői napokat. Nem csoda,
hiszen a krónikák szerint még a királynő fogadására készült ünnepi tányérokra is külön feliratot festettek:
„Thereziánk éljen, kiáltja Gödöllő, Férfi, mégis asszony,
s egyben angyalunk ő!”
Egy 1775-ben kelt levélben, melyet Grassalkovich II.
Antalhoz írt, így fogalmaz: „…ezen ünnepély eszembe
hozta amazt, melyben Gödöllőn részt vettem és így
megemlékeztet azon mindenkor érezhető veszteségre,
melyet atyja, régi barátom halála által szenvedtem…”
2011 februárjában, 260 év elteltével a királynő ismét
Gödöllőre érkezett, miután a Grassalkovich kastély
parkjában állították fel hazánk egyetlen, egykor a Millenniumi emlékművön álló, egészalakos Mária Terézia
szobrát, melynek ünnepélyes átadása a Barokk Év nyitórendezvényeinek egyike.
Forrás: Szabó Margit: Kastélyok, templomok, szerelmek
Hanzkarl Erzsébet: Budai, óbudai és pesti hírek a Wienerisches
Diarium első ötven évfolyamában (1703-1752).
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve, 1938. 234-235.

Különlegességek a megnyitó napján

Március 5-én már délelőtt kezdetét veszik a megnyitó eseményei. A Gödöllői
Városi Múzeumban délelőtt 10 órakor
megkezdődik az évfordulók alkalmából
kibocsátott bélyeg és a hozzá tartozó
díszboríték árusítása, és sor kerül az első
napi bélyegzésre. Így a bélyeggyűjtők
már a hivatalos 13 órakor kezdődő sajtóbemutató előtt hozzájuthatnak a különlegességhez, amit az önkormányzat
és a Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület kezdeményezésére jelentetett

Középpontban a gödöllői híres hölgyek

Brüll Adél

Egésznapos programmal kezdődik a Barokk Év

Szombaton kezdetét veszi a
Gödöllői Barokk Év. Az egész
esztendőn át tartó rendezvénysorozat több mint egy éves előkészítő munka eredményeként számtalan programmal
tiszteleg Mária Terézia királynő és Grassalkovich I. Antal
előtt, megemlékezve a királynő 260 évvel ezelőtti látogatásáról, valamint az egykori birtokos 240 éve bekövetkezett
haláláról.
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meg a Magyar Posta. 13 órakor azonban
a bélyeg és a boríték mellett egyéb különlegességek is várnak az érdeklődőkre: a Mária Terézia és a Grassalkovich
Antal tortát is ekkor ismerheti meg a
nagyközönség. A Solier Cukrászata által
készített ínyencségek elkészítését hoszszas kutatómunka előzte meg, melynek
során a szakemberek áttanulmányozták
a XVIII. század ízvilágát, a királynő és
az egykori főúr kedvenc édességeit. Ennek alapján alkották meg azt a két tortát,
ami több tesztelés után nyerte el végleges ízét és megjelenését, s amit a szombati bemutatót követően mindenki megkóstolhat. A torták a bemutatót követően
egy ideig csak a Solier Cukrászdában
lesznek kaphatók, ugyanis egyedül ők
kapták meg a forgalmazás és a névhasználat jogát, a termékek levédése pedig
garanciát nyújt majd arra, hogy a későbbiekben mindenhol ugyanazt a minőséget, ugyanazt az összeállítású terméket kapják a fogyasztók, mint például
a Dobos torta esetében.
A különleges bemutatók után, 14 órakor

nyitja meg kapuját a Gödöllői Városi
Múzeum új időszaki kiállítása, a „Birodalmam alatt…” (Gróf Grassalkovich I.
Antal) – Gödöllő mezőváros élete a
XVIII. században című, a paraszti létet,
a jobbágyság mindennapjait bemutató
tárlata, amelynek segítségével megtudhatjuk, hogyan is nézett ki városunk a
XVIII. században. A kiállítás különleges
animációs technikával varázsolja elénk
az egykori Gödöllőt.
A nyitónap eseményeinek másik
helyszíne a Grassalkovich kastély, aminek parkjában ezen a napon adják át ünnepélyes keretek között Mária Terézia
királynő, egykor a Milleniumi Emlékművet díszítő szobrát.
A szobor február 14-én érkezett Gödöllőre a Szépművészeti Múzeumból, s
a tavaly felújított parkban, a szökőkút
mögött, a Királydombi pavilonnal egyvonalban állították fel. A megnyitó
programsorozatát este, a kastély dísztermében hangverseny zárja, amelyen a
barokk kor zenei világából kapnak majd
ízelítőt az érdeklődők.
jk

Utazás 2011, 34. Nemzetközi idegenforgalmi kiállításon mutatják be. A tematikus év részletes programjának kidolgozása megkezdődött, annak összeBrüll Adél (Léda), Ady múzsája; Undi
Mariska festőnő, a Gödöllői Művésztelep alkotója; Kriesch Laura, Nagy Sándor felesége és múzsája, a Gödöllői Művésztelep alkotója; Horthy Miklósné
kormányzóné és Zita Királyné köré
Horthy Miklósné

Ferenczy Ida

állítása során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy valamennyi korosztály
találjon számára érdekes és tartalmas
rendezvényt, valamint, hogy méltó módon mutassák be a „Híres Hölgyeket”. j
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Kárba vesznek az európai madárvédők erőfeszítései

Spenót mindenek felett

Madárfalatkák

A zöld erő

Cipruson és Máltán az uniós
irányelvet semmibe véve millió
számra fogják be a védett énekesmadarakat.
Ciprus, Málta, Görög- és Olaszország
az érvényben lévő uniós szabályok ellenére nem tesz hatékony intézkedéseket a madarak védelmében. A kicsiny énekesek ínyencségnek számí-

tanak, emellett sokat kalitkába is
tesznek és kedvtelésből tartanak –
mondta Halom Gergő, a Magyar Madártani Egyesület vezetője. Ezek mé-

lyen gyökerező hagyományok
ezekben a társadalmakban, régen ugyanis milliós tömegekben vonultak át errefelé, és fontos táplálékforrásnak számítottak. A XXI. században azonban
ez már elfogadhatatlan.
A Kossuth Rádiónak nyilatkozó
Tolga Temuga, a máltai madártani egyesület vezetője elmondta, az elszórt tengeri szigetek fontos pihenő- és táplálkozóhelyei a vonuló
énekesmadaraknak.
Sajnos, ezt a helyzetet
a helyiek kihasználják
és engedély nélkül lelövik őket. Máltán jut
egyébként a legtöbb
vadász egy négyzetkilométere. Gyakran előfordul, hogy Magyarországon
gyűrűzött
madarakat is elejtettek, így kijelenthető, hogy kárba vesznek más országok madárvédelmi erőfeszítései. A
máltai madárvédők ezért nemzetközi

Emlékeznek Popeyre, a tengerészre? Csak felhajtott egy
konzervdoboznyi spenótot, és
e
csodafegyvertől
rögvest
olyan muszklissá vált, hogy pillanatok alatt leverte az ellenfelét. Tudósok szerint joggal:
ugyanis a spenót izmosít.

nyomást akarnak gyakorolni a kormányukra, a madarak hatékonyabb védelme érdekében.
Ciprus is fontos pihenő- és telelőhely. A magyarországi barátposzáta
állomány jórésze például itt vészeli át
a telet. Ám nagyon kevesen élik túl a
téli túrát, mert hálókkal és lépvesszőkkel teljesen illegális módon
megfogják őket.
A legtöbb országban kötelező lenne az EU madárvédelmi irányelvének
betartása, ám ez többnyire a saját jogrendre van bízva. Ennek megléte pedig egy dolog, és egy egészen másik
azok betartása.
mme

Az új-zélandi madarak eltűnése kihatással van a növényzetre

Ha egy faj kipusztul...
Egy kutatócsapat felfedezte,
hogy Új-Zélandon a beporzó
madarak több mint 100 évvel
ezelőtti, helyi eltűnése káros
hatással van azon fajokra, melyeket beporoztak.

ki-sziget körüli néhány szigetecskén
maradtak fenn, ahol kevés az emberi
befolyás, és ahol a ragadozókat kiirtották.
A kutatók kielemezték az Északisziget területeit és három közeli,
kisebb szigetet, hogy megvizsgálják,
milyen állapotban van a cserje. Kiderült, hogy a kontinensen, ahonnan
két madárfaj eltűnt, a gyümölcsök
kisebbek, átlagosan csak 37 magot tartalmaznak, míg a szigeteken lévők átlagban 232 magot mutatnak fel. A szárazföldi virágoknak csak egynegyedénél látszik a madarak látogatása, míg a
szigeteken ez az arány majdnem 80
százalék. A kifejlett növények populálán –, mivel a virágok túl hosszúak és
keskenyek, hogy hatékonyan beporozzák őket. Amikor a kutatók elvetették a
magokat, és manuálisan végezték el a
beporzást, a növények száma azonnal
megnövekedett.
A Science tudományos folyóiratban
Kelly elmondta, hogy a maorimadár és
a csengőmadár talán 1870 körül tűnt el
a szigetről. A növények hanyatlása fokozatos volt, és könnyen elkerülhette
volna a figyelmet, mivel az emberek
általában nem sokat törődnek azon jelentésekkel, melyek a korábbi növényzet bőségével foglalkoznak. A Rhabdothamnus solandri cserjéről ismere-

A Dave Kelly, brit professzor vezette
csapat már kimutatta, hogy a fagyöngy számos faja valószínű kihalással néz szembe az őket beporzó
madarak eltűnése miatt. Ezért most figyelmüket egy új-zélandi, két méter
magas, őshonos cserje, a Rhabdothamnus solandri felé fordították. Ez a növény csak Új-Zéland északi erdeiben
található meg.
A cserjét – mely világos, narancsszínű virágairól ismert – a csengő-

madár, a tui és az öves maorimadár porozta be. Ezen fajok mindegyikének
olyan hosszú nyelve van, mellyel belenyúlhatnak mintegy 10 milliméter
hosszú virágokba. Az Északi-szigeten
a tui – Prosthemadera novaeseelandiae
– jelenleg úgy tűnik, hogy az erdei
lombozat magasabb régióiban táplálkozik, a csengőmadár – Anothornis
melanura – és a maorimadár – Notiomystis cincta – pedig a behurcolt ragadozók (mint macskák, patkányok,
oposszumok és hermelinek) miatt kihalt. A madarak ma már csak az Észa-

ciós sűrűsége nagyjából ugyanolyan
volt, ám az Északi-szigeten 55 százalékkal kevesebb fiatal növény nőtt.
Amikor a biológusok dróthálóval
körbekerítették a szigeteken és a kontinensen élő növényeket, azok szintén
kevesebb magvat termeltek, ami azt
mutatja, hogy a beporzáshoz madarak
szükségesek – a rovarok kisebb szerepet játszanak, ha játszanak egyáltaEgy éves ivartalanított nőstény
cica, „Bizsu” szerető gazdit keres!
Cirmos és nagyon szelíd vagyok.
Tel.: 20/9-996-7608

tes, hogy sokáig él, és Kelly becslései
szerint, akár 150 évet is megélhet.
A kutatók szerint hasonló hanyatlás
mehet végbe máshol is a növénypopulációban.
pts
Tessedik úton
talált, kb. 4
éves, ivartalanított kandúr eredeti gazdáját keressük.
Telefon:
20-216-9918

A híres stockholmi Karolinska Kórházban dolgozó tudósok vizsgálataiban az a meglepő,
hogy az izmok meglepően gyors növekedéséért a zöldségben lévő
nitrát a felelős. Márpedig a nitrátnak, enyhén
szólva, nem jó a híre,
leginkább mérgező hatásáról közismert.
A nitrát ugyanis a szájban, a nyálban lévő bontóbaktériumok hatására
nitritté alakul át, amely aztán a bélrendszerbe kerülve felszívódik a vérbe. Ott megköti a hemoglobin nevű
fehérjét, amely ennek következtében
nem tudja ellátni a feladatát – nem
képes a sejtekhez oxigént szállítani.
Az így kialakult oxigénhiánynak
methemoglobinémia a neve, és a szellemi, fizikai teljesítmények csökkenésével, gyengeséggel, koncentrációs
zavarokkal, aluszékonysággal jár.

Korszerű ivóvízhálózatunk kialakítása előtt Magyarországon is igen
gyakori volt és ha ritkábban, azért
előfordul ma is, elsősorban ott, ahol a
talajból, főleg a benne lévő műtrágyából túl sok nitrát jut a vízbe. A csecsemőket és a három éven aluli kisgyermekeket veszélyezteti a leginkább. Ezenkívül van egy másik el
nem hanyagolható veszélye is: nitritből nitrozamin nevű rákkeltő anyag is
képződik, ami elsősorban a tüdőben,
a májban és a gyomorban okozhat
rosszindulatú daganatot.
Ám ezek a veszélyek
csak akkor állnak fent, ha
a nitrát hatalmas, mérgező
dózisban kerül a szervezetünkbe. Normális adagban, ami felnőttnél átlagosan napi 75 milligrammot jelent (a milligramm a
gramm egy ezred része) a
nitrát a fehérjék hasznos
és nélkülözhetetlen építőköve lesz. Jellemző, hogy
az európai hatóságok engedélyezik kevés nitrát hozzáadását
az élelmiszerekhez, főleg húsokhoz
és sajtokhoz is, tartósítás céljából, ám
ez az anyag elsősorban friss zöldségekkel jut be a szervezetünkbe. Bár
már jelentek meg olyan közlemények, amelyek beszámoltak a nitrátok

és bomlástermékeinek pozitív – vércukor- és vérnyomáscsökkentő, valamint értágító – hatásáról. Filip Larsen és munkatársai most azt bizonyították be, hogy a kis mennyiségű nitrát kifejezett „szálkásító”, izomerősítő hatással is bír.
Larsenék a „Cell Meabolism” (Sejt-

anyagcsere) nevű szaklapban ismertették kísérletüket. Tizennégy svéd
önkéntessel három napig annyi nitrátot itattak, amennyi egy nagy adag
spenótban vagy két-három fej céklában található. A résztvevők fontos válogatási szempontja volt, hogy mindegyiküknek jók legyenek a fogaik,
normális legyen a szájflórájuk, hisz
mint említettük, a nyál a nitrátot alakítja át nitritté. Kerékpárergometriás
módszerrel, szobabiciklin végzett feladatokkal folyamatosan nyomon követték az önkéntesek
izomteljesítményének
alakulását, és mérték az
oxigénfogyasztásukat.
Ezenkívül biopsziával
az izmukból szövetmintát is vettek. Kiderült,
hogy rendkívül gyorsan, már a harmadik
napon jelentősen javult
az izommunkájuk, kevesebb oxigénre volt
szükségük a „nitrátmentes” napok erőfeszítéséhez képest. A tudósok sejtszinten is megtalálták ennek magyarázatát. Lényege,
hogy a nitritek fokozzák, hatékonyabbá teszik a sejtek „erőműveinek”, a
mitokondriumoknak a működését,
amelyek így egységnyi energia termelődéséhez kevesebb oxigént fognak igényelni.
Egyelőre még számos kérdés nyitva maradt. Nem világos például, hogy
mekkora az optimális dózis és hogy
hol húzódik a károsító, mérgező ha-

tár. Hogy mekkora az a nitrát-(spenót)
mennyiség, amely hosszasan, minden
veszély nélkül adagolható különböző
izomgyengeséggel járó krónikus betegségekben.
Egy biztos: Popeye-nek tényleg igaza
volt spenótügyben…
pts

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Február 26-27.
9-11 óra:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
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Városi Sportdíj átadó – 73 díjazott

Benkő Ákos az Év edzője
(Folytatás az 1. oldalról)

Utánpótlás egyéni kategóriában az
Év sportolója 3. lett Szekeres Eszter, a
Vuelta SE ritmikus gimnasztikása (edzője: Ladányi Beatrix), a 2. helyen Lakatos Dávid Taekwon-do SE (edző:
Czeba Mihály), míg az Év sportolója
utánpótlás kategóriában Pápai Márton
atléta (edző: Benkő Ákos) lett.
A felnőtt csapatjátékos kategóriában
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a képzeletbeli dobogó 3. fokára Lukács
Lilla (Vuelta SE, ritmikus gimnasztika,
edző: Ludányi Beatrix) és Nagy Roland labdarúgó (Gödöllői Sport Klub,
edző: Baranyai Pál) állhatott fel. A második helyen ebben a kategóriában is
megosztott díjazás történt. Bajáriné
Pesti Anikó röplabdázó (TEVA-GRC,
edző: Deme Gábor), valamint Sztricskó Mónika kosárlabdázó (Bocskai SE)
vehettek át díjat. Az Év Sportolója felnőtt csapatjátékos kategóriában első díjat kapott Gémesi Csanád vívó (GEAC
vívó szakosztály, edző: Bokor Gergely).
Az Év Sportolója utánpótlás csapatjátékos kategóriában harmadik díjat kapott Switzer Nabil labdarúgó (Gödöllői
SK, edző: Lovrencsics László), második
díjban részesült Csoma Bianka röplabdázó (TEVA-GRC, edző: Szabados István) és Ravasz Melinda ritmikus gim-

nasztikás (Vuelta SE, edző: Ladányi Beatrix). Az Év Sportolója ebben a kategóriában Janocha Bence akrobatikus
tornász (Grassalkovich SE, edző: Kőhler Ákos) lett.
Dr. Gémesi György polgármester az
Év edzőjének, valamint a Gödöllő
Sportjáért Díjban részesülteknek adta át
a díjakat. Az Év edzőjének Benkő Ákos
atléta mesteredzőt választották, míg Gödöllő Város Sportjáért Díjat az idén Árpás Gézának, a TEVA-Gödöllői Röplabda Club elnökének ítélte oda a
sportkuratórium. Ezt követően Pecze
Dániel, Sportügyi tanácsnok a szövetségi országos egyéni bajnokságot nyert, illetve dobogós helyen végező sportolóknak adta át a díjakat, majd Gémesi
György köszöntötte és jutalmazta a
Jövő Reménységei kategóriában jelölteket.
GEAC Aranykoszorúsai: Rétfalvi Antal (asztalitenisz), Dús Jetta (atlétika),
Madarász Gábor (kézilabda), Herczeg
Boglárka (kézilabda), Benkó Réka (vívás), Bankó Mihály (kosárlabda), Szé-

les Zoltán (ladarúgás), Quintz György
(röplabda), Tölgyes Ádám (hallgatói
Önkormányzat)
Országos egyéni bajnokságot nyert,
illetve dobogós helyen végző sportolók: GEAC atlétái: Újvári Bella, Moldován Horváth Katinka, Koós Blanka,
Berényi Iván, Bencsik Dániel, 2. helyezettek lettek: Nagy Imola, Törő Lajos; 3. helyezést értek el: Ajkler Eszter,
Jenes Zoltán, Simonváros Zsombor
Csapatban: Serdülő lány csapat :Újvári
B., Bozsik Dóra, Ajkler E., Jászai Vanda; Serdülő kismaratoni csapat: Bencsik D., Jenes Z., Szénási Csanád
GEAC Vívói: bajnok: Bancsics Máté;
csapatban: Újonc férfi kard csapata:
Bancsics M., Gémesi Huba, Holló
Áron, Matúz Márk, Morvai Dániel
Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület
sportolói: bajnokok: Horváth Fruzsina,
Tóth Dániel, Pluhár Máté, Sivatagi
Gergő, Faragó Levente, Budai Bence,
Szántai Barna, Osterling Ádám, Faragó
Zétény, Csapatban: Grassalkovich SE
leány gyermek hármas kategória ver-

senyszámban, tagjai: Kasza Viktória,
Oláh Virág, Ilyés Zsanett
Jövő Reménységei: Miknyóczki Dóra
(kosárlabda, Gödöllői KSE), Szekeres
Dóra (kézilabda, Gödöllői SE), Szűcs
András (labdarúgó, Gödöllői SK), Kovács Martina (röplabda, TEVA-GRC),
Madácsi Réka (atléta, GEAC), Morvai
Ákos (kardvívó, GEAC), Tóth Áron (taekwon-do, Gödöllői Taekwon-do SE),
Benedek Dániel Tibor (taekwon-do,
Gödöllői Contact Taekwon-do SE), Seregi Dominika (ritmikus gimnasztika,
Vuelta SE), Pápai Benedek (atléta GEAC), Szlavkovszki Zsolt (akrobatikus
torna, Grassalkovich SE), Tóvári Eszter
(lovas, GLSE)
-tl-

Az Év edzője és az Év sportolója

Labdarúgás – Végleges a program

Atlétika – Fedett pályás Ob

Bizonytalan idénykezdet Deák Nagy Marcell a 400 királya
valamint a legutóbb szolnokon profiskodó, de karrierje csúcsán Debrecenben
játszó Pető Zoltán is törteli szerelést
öltött.

Az elmúlt héten már közöltük a
Gödöllői SK, megyei I. osztályban
szereplő csapatának tavaszi menetrendjét. A Gödöllő március 5én, szombaton, a Tápiószecső ellen kezdi meg a szezont.

Utánpótlás foci – Főnix érmek

Ha az idő is engedi, az első tavaszi
találkozón a Tápiószecső látogat majd
Gödöllőre, a találkozó 14:30-órakor
kezdődik majd (ifi: 12:30).
Lovrencsics László tanítványai a 12.,
míg Sztriskó István ifjúsági csapata a 3.
helyről vág neki a folytatásnak.
Az első tétmeccse tehát március 5-én
lesz a GSK-nak 14:30-órakor (ifi:
12:30), majd egy héttel később, március 12-én (felnőtt 15 óra, ifi: 13 óra) a
télen igencsak megerősödött Törtel csapata látogat majd városunk együtteséhez. A télen többek között az egykori
Honvéd és Fradi kedvenc Tóth Mihály,

A budapesti bejegyzésű, de többnyire
gödöllői gyerekekből álló Főnix ISE
U10-es focistái három tornán szerepeltek sikeresen a téli időszakban. A mérleg: egy arany, két ezüstérem. Eredményeik súlyát növeli az is, hogy az egyik
torna 2000-es korosztálynak szólt, egy
másik tornán pedig, olyan egyesületeket
utasítottak maguk mögé, mint a BP
Honvéd, a Vasas valamint a Vác. A
csapat tagjai: Balázs Bence, Balázs Gergő, Feke Milán, Fellner Krisztofer, Kovács Márton, Králik Fanni, Lázits Máté,
Nagy Dániel, Nyirati András, Sóss Balázs, Toronyi Ádám, Ziegler Gergő, ed-llző Andi Zsolt.

Kézilabda – Dobogón a férfiak

„Másod“ osztályú sikerek
Jól szerepelnek a gödöllői kézisek.
Az NB II. keleti csoportjában szereplő
Gödöllői KC felnőtt férfi csapata a bajnokság alapszakaszának vége előtt egy
fordulóval a dobogó 3. fokán áll (22
pont), míg az ifisták, többek között a listavezető Eger otthonában elért sikernek
köszönhetően a tabella 2. helyén tanyázik 24 ponttal.
Tavaszi Eredmények:
NB II. keleti csoport, 15. forduló
GKC – Albertirsa 36:23
Ifi: GKC – Albertirsa 47:23
NB II. keleti csoport, 16. forduló
Eger Eszterházy SE – GKC 35:25
Ifi: Eger Eszterházy SE – GKC 33:38
NB II. keleti csoport, 17. forduló
GKC – Gyöngyösi KK II. 31:28
Ifi: GKC – Gyöngyösi KK II. 51:23
Utánpótlás – Régióbajnok a GSE

Kettős régióbajnoki címhez jutottak a
Gödöllői SE kézilabda csapatai, miután
az U14-es és az U13-as lány alakulat is
megnyerte az Erima országos gyerekbajnokság Régió döntőjét. Előbbi BAlassagyarmaton, utóbbi Érden nyert.
U14-es csapat: Blaubacher Dóra, Csalló Franciska, Csenteri Anna, Hornyák
Bernadett, Juhász Eszter, Juhász Réka,
Laki Bianka, Majoros Sarolta, Pathó
Dóra, Szekeres Dóra, Sztankovics Réka, Tamás Martina, Varga Adrienn.
U13-as csapat: Blaubacher D., Csalló
Franciska, Csenteri A., Hornyák Bernadett, Juhász E., Laki Bianka, Majoros
S., Pathó D., Szekeres D., Sztankovics
R., Tamás M., Varga A., Zvacki Renáta
Edző: Majoros Gusztáv. Az U13-as
országos elődöntőt az egyesület rendezi
március 6-án az egyetemi csarnokban.
Bővebben: www.gse.hu
-lt-

Kispályás foci – Kupadömping

Öregfiúk kupa a műfüvön
Március 5-én az öregfiúk számára rendeznek focitornát a Táncsics Mihály úti sportcentrum, fedett műfüves pályáján.
Öregfiúk Labdarúgó Kupa
Időpontja: 2011.03.05. (szombat) Nevezési határidő: 2011.03.02. (szerda)
Nevezhető létszám: 15 fő/csapat Nevezési díj: 20.000 Ft/csapat, játékosok

száma a pályán: 5+1
Pályaméret: 40X30m
Kapuméret: 5X2m
Díjazás: I-II-III. helyezett: érem, kupa,
oklevél, Különdíjak: Legjobb Játékos,
Legjobb Kapus, Gólkirály, Legrutinosabb Játékos
Infó és nevezés: www.sevo.hu
Tokai Norbert 06-70-60-44-393,(tokain@freemai.hu)
-ll-

A fedett pályás Európa-bajnokságra készülő Deák Nagy Marcell ismét bizonyította, hogy
kis hazánkban a 400 méteres
síkfutásban nincs ellenfele.
A gödöllői atléta ezúttal a február
19-20. között megrendezett fedett pályás Országos bajnokságon ért célba
elsőként ezen a távon és lett magyar
bajnok. Benkő Ákos tanítványát
ugyan a célegyenesre fordulva még

ketten is szorongatták, de az utolsó
métereken sikerült meglógnia
és így magabiztosan nyernie a
400 méteres tá vot 48,01 másodperces idővel.
Remélhetőleg a GEAC atlétáját, aki hőemelkedéssel
teljesített remekül, nem dönti
le az infuenza a lábáról és a
március első hétvégéjén Párizsban megrendezésre kerülő
fedett pályás Eb-n is kimagas-

Sportpolitika – Sportról üléseztek Gödöllőn

Közös sportstratégia
Az Európai Unió (EU) féléves
magyar elnökségének keretében, február 21-23. között a
közösség végrehajtó szervének számító Európai Bizottság
(EB) tartotta meg Budapesten
ülését, valamint a sportminiszterek találkozója zajlott Gödöllőn.
Az ülésen leszögezték: a 2014 és
2020 közötti évekre vonatkozó, közös
prioritásokat fogadnak el, amely
mind a 27 tagországnak megfelel, s
amelynek megvalósítása során létrejöhet az uniós sport-keretprogram.
Androulla Vassiliou, az EB sportért is felelős biztosa elmondta: A nyílt
párbeszéd segíthet meghatározni, milyen stratégiát fogadjanak el az EU

Békéscsaba ellen a négy közé

Az első meccsüket lapzártánk után,
március 1-jén játszották az egyetemi
csarnokban a lányok, míg a 2. találko-

-tl-

nak, melyek közül egyik legnagyobb
a Bizottság közleményében megfogalmazott célok elérése. Az uniós tervek mellett kiemelte Gödöllő remek
adottságait, valamint, hogy a város
sportkoncepciójában megfogalmazottak alapján kiemelt szerepet tulajdonítunk az iskolán kívüli sportolási
lehetőségek biztosításában. Fontos
kiemelni még, hogy nem elsősorban a
versenysport támogatása, hanem a
mindenki által elérhető sportolási lehetőségek kialakítása és bővítése az
elsődleges cél, ezért terveink között
szerepel egy új sportcsarnok megépítése is. (bővebben a 3. oldalon) -tt-

Gödöllőn tanácskozó sportminiszterei. A tavaly elfogadott javaslatoknak
megfelelően kiemelt jelentő-ségűnek
tartják a tagállamok doppingellenes
harcát, de nagy figyelmet kívánnak
szentelni, például a játékosátigazolások, főleg a labdarúgásban jelentkező
követelményeire, a férfi és női esélyegyenlőség sportbéli megvalósulására, az egységes piac igényeit figyelembe vevő jogdíjszabályokra.
Gémesi Görgy, Gödöllő pol- Sportminiszterek találkozója Gödöllőn
gármestereként, valamint a
Nemzeti Sportszövetség elnökeként köszöntötte a résztvevőket és elmondta többek között,
hogy: Csak egy ilyen párbeszéden és partnerségen alapuló
együttműködés képes megfelelni az egyre nagyobb kihívások-

Röplabda – Viharsarki randevú
A TEVA-Gödöllői RC csapata a
legjobb négy közé jutásért a Békéscsabai RSE csapatát kapta a
női Extraligában. Az egyik fél második győzelméig tartó párharc
annak ellenére nem ígérkezik
könnyűnek, hogy a 7. helyen végzett a Békéscsaba, ugyanis a viharsarkiak már az idén egyszer
megviccelték
Deme
Gábor
együttesét (3:2-re kaptunk ki).

lóan teljesít majd.

zóra március 3-án kerül sor a Békés megyei városban. Ha szükséges a 3. összecsapás, akkor arra március 5-én kerülhet
sor, szintén Gödöllőn 18 órakor.
A negyedöntők párosítása:
TEVA- Gödöllői RC- Békéscsabai RSE
BSE-FCSM- Albrecht MVSC MISI
Vasas Duna Autó- MÁV Előre SC Pro
Patria Electronics
NRK Nyíregyháza- Újpesti TE

cius 9-11. között egy másik fronton, történetesen a Magyar kupa négyes döntőjében is jelenése van a gödöllőieknek. A
TEVA-GRC a Vasas, a BSE, valamint a
Nyíregyháza társaságában jutott be az
idei kupasorozat debreceni Finale fourjába, ahol az elődöntőben a mieink ellenfele a Vasas lesz majd március 9-én,
míg a másik ágon BSE – Nyíregyháza
párharc lesz.
Részletek: www.grcvolley.hu
-liA debreceni Főnix csarnok

Magyar Kupa – Közeleg a négyes
döntő
Ugyan a csapat teljes erőbedobással a
bajnoki negyeddöntőre koncentrál, már-

Focizz velünk – Tagtoborzó a Bikáknál
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-16 éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek
jelentkezését. Érdeklődni, valamint jelentkezni a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!

2011. március 2.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Gémesi György polgármester
március havi fogadónapjának időpontja:
2011. március 9., 10-12 óráig és 14-16 óráig
Tájékoztató a kötelező kéményseprő-ipari
feladatok ellátásáról
Értesítjük Gödöllő város lakosságát, hogy a Magyar Kémény Kft.
megbízólevéllel rendelkező dolgozói
2011. március 1-jétől 2011. július 1-jéig látják el
a település közigazgatási határain belül a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat.

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség
elleni oltásáról
Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes áron adathatják be:
Március 7-12-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Kovavet Bt. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Március 14-19-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 8-9 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Március 21-26-ig: hétfő, szerda du. 17-19, péntek de. 8.30-10 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
Március 28-április 2-ig: hétfőtől péntekig délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.
Április 4-9-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
A kedvezményes veszettség elleni védőoltás kutyánként 3.800 forintba kerül. Ez az összeg tartalmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket.
A szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta
ára 300 forint/10 testtömeg kilógramm.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet
állítunk ki, aminek a költsége 500 forint.
Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve
háznál, de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási
díjat is ki kell fizetni.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM
rendelet szól. Ennek értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni, majd mindezt 6 hónap múlva megismételni.
A felnőtt kutyát minden évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
Javaslom az ebek mikrochippel való megjelölését, az elvesztett kutyák hazajuttatásának megkönnyítése érdekében. Ennek részleteiről kérjen tájékoztatást a rendelőben.
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Közérdek

A Polgármesteri Hivatal
Ünnepi nyitva tartása
Március 14., hétfő: Zárva
Március 18., péntek: az okmányiroda 8-12-ig nyitva
Március 18., szombat: a hivatal
pénteki nyitva tartás szerint működik.

Tájékoztató az óvodák
nyári zárva tartásáról
A nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8)
MKM rendelet 2 §. (7) bekezdése
alapján az óvodák 2011. évi nyári
zárva tartását az alábbiak szerint
rendelem el:
2011. június 27-től - július 22-ig
zárva tart a Szent János utcai Óvoda
és a Zöld Óvoda. Ebben az időszakban a Palotakerti Óvoda tart ügyeletet.
2011. július 25-től - augusztus
19-ig zárva tart az Egyetemi Óvoda,
Kazinczy körúti Óvoda, a Martinovics utcai Óvoda, a Palotakerti Óvoda és a Táncsics Mihály úti Óvoda.
Ebben az időszakban az ügyeletet a
Szent János utcai Óvoda látja el.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Tájékoztató a bölcsődék
nyári zárva tartásáról
A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI.törvény 42. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján a városi bölcsődék 2011. évi
nyári zárva tartását az alábbiak szerint rendelem el:
1. sz. Városi Bölcsőde – Palotakert:
2011. július 25 – augusztus 19-ig,
2. sz. Városi Bölcsőde – Kossuth L.
u. 5-7. sz.: 2011. július 25 –
augusztus 19-ig,
3. sz. Városi Bölcsőde – Pre-montrei
u. 8. sz.: 2011. július 25 – augusztus
19-ig.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 28-márc. 6-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243
Március 7-13-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419749.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38.
Tel.: 28/410-302, 06-20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377

VÉRADÁS
Kedves Véradó!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon.
Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében
azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
Véradás helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Véradás ideje: 2011. március 7., hétfő, 10-18 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyáját és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!
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Ajánló

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A BAROKK ÉV 2011.
MÁRCIUS 5-I
PROGRAMJAI
A GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBAN
14 óra:
A Gödöllői Barokk Év megnyitó
ünnepsége és a „Birodalmam
alatt…”(Gróf Grassalkovich Antal) – Gödöllő mezőváros élete a
XVIII. században című kiállítás
megnyitója (a kiállítás nyitva: október 2-ig)
Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere
A kiállítást megnyitja: Dr. Kósa
László akadémikus, egyetemi tanár
Közreműködik: a Gödöllő Consort
Kísérő rendezvények:
10 óra:
A Barokk Év tiszteletére készült
gödöllői bélyeg és boríték első napi
bélyegzése
13 óra:
A gödöllői bélyeg és boríték, valamint a Mária Terézia és Grassalkovich Antal torták sajtóbemutatója
az időszaki kiállító teremben. (A
tortákat készítette a Solier étterem
és cukrászda)

BÉRLET FELHÍVÁS
A Gödöllői Királyi Kastély 2011-es koncert és színházi évadjára az
alábbi bérletet hirdeti meg.
Március 5.: Barokk koncert a Savaria Barokk Zenekarral
Június 12.: 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 holdbéli világ c. operaelőadás
December 10.: „Mester és Tanítványa” Baranyay László és Bogányi
Gergely ünnepi zongora hangversenye
December 11.: A 20 éves gödöllői Cavaletta Nőikar jubileumi ünnepi
koncertje
A BÉRLETEK ÁRA: Teljes árú: 20.000 Ft Nyugdíjas, diák: 15.000 Ft
A bérletek megvásárolhatók a Kastély pénztárában, nyitvatartási
időszakban és a Művészetek Házának jegypénztárában.
informacio@kiralyikastely.hu; +36-28/410-124

A Gödöllői Királyi Kastély márciusban, 10-17 óra között, az
alábbi nyitvatartási rendnek megfelelően várja vendégeit
2011. március 3-9.; március 13-14.; március 19-20.; március 30.
Az alábbi időpontokban a múzeum rövidített nyitvatartási időben,
10-16 óra között látogatható: 2011. március 10., 15., 21., 24., 27. és 31.
Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk! Megértésüket köszönjük!
További információ: www.kiralyikastely.hu

NÉZZEN BE A KULISSZÁK MÖGÉ!

„EURÓPA A KASTÉLYBAN”

Az első félév során hétvégeken, a rendkívüli nyitvatartási
rendnek megfelelően, egy különleges túra keretében tekinthetik
meg látogatóink az elnökségi helyszíneket.
A túra fix időpontokban, 10.30 órától óránként magyar nyelvű
vezetéssel indul. (Utolsó vezetés 16.30 órakor indul.)
Idegen nyelvű csoportok esetén a tárlatvezetéshez előzetes
bejelentkezés szükséges.
Tárlatvezetés időtartama: 50 perc
Csoport létszáma: 25 fő (max. 30 fő)
BELÉPŐJEGY
Felnőtt: 1.200 Ft/fő
Diák: 500 Ft/fő (18 éves korig)
Fenti jegyárak vonatkoznak az újságíró igazolvánnyal és állandó
múzeumi belépővel rendelkezőkre is.
Megértésüket köszönjük!
A fogyatékkal élőknek és kísérőjüknek, valamint kísérő
pedagógusoknak (min. 20 fő gyermek esetén) a belépés
ingyenes.
Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy az elnökségi helyszíneken
fotózni és videófelvételt készíteni nem lehet!
Megértésüket köszönjük!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti Műhely tisztelettel meghívja
Önt 2011. március 12-én (szombaton) 17 órára, a GIM-HÁZ kiállító termébe
BENEDICTUS
Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes Művész kiállításának megnyitójára
A kiállítást köszönti: dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere
Bevezetőt mond: Kodolányi Gyula költő, a Magyar
Szemle főszerkesztője
A kiállítást megnyitja: Végh Attila költő, esszéíró
Közreműködik: Jankó Attila fagottművész
Kurátor: Katona Szabó Erzsébet
A kiállítás megtekinthető: 2011 április 17-ig szombat,
vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is
A kiállítás a „Barokk Év Gödöllőn 2011” programsorozat része.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

Kérjük, támogassa adója 1%-val
a Gödöllői Királyi Kastélyt!
Egy különösen értékes és védett bútordarab került magántulajdonból a Királyi Kastély Múzeum
gyűjteményébe, ami
az egyik fiók aljába égetett leltári
jelzés: egy magyar koronával díszített E betű tanúsága szerint egykor
Erzsébet királyné tulajdonában volt.
A szekrényt Erzsébet királyné lakosztályában, az állandó kiállításon
szeretnénk elhelyezni. Jelenlegi állapota azonban ezt nem teszi lehetővé. Kérjük, segítse személyi jövedelemadója 1%-ával ennek a gyönyörű Erzsébet-relikviának a mielőbbi restaurálását és bemutatását!
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószáma: 18665161-2-13
További információ:
muzeologusok@kiralyikastely.hu
Támogatását ezúton is köszönjük!

2011. március 2.

Mozaik
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Nálunk március a TÉSZTA hónapja!
Kóstolja meg Ön is tésztából készült ételeinket!
Kínálunk: sztrapacskát, túros tésztát, káposztás tésztát,
krumplistésztát, valamint olasz tésztakülönlegességeket.

Március 10-én TORKOS CSÜTÖRTÖK!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
3 fogásos menüvel várjuk Önöket hétköznaponként 11.30-15.00-ig
Új e-mail cím: info@ekhotel.hu, etterem@erzsebetkiralyneetterem.hu
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

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

12 Gödöllői Szolgálat

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

2011. március 2.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*Köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk: RUDICS LAJOS
temetésén részvételükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
INGATLAN
*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: 30/4114698 (napközben 9-18 óra között)
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
*Gödöllő központjában 2,5 szobás magasföldszinti cirkós, felújított
lakás eladó 14,8MFt 06 20-539-1988
*Garázs-összekötéses ikerház emelt szintű szerkezetkész állapotban
17MFt 93nm nappali +3szoba 20-7722428 / www.godolloihaz.hu
*János u.ban 1,5 szobás II. emeleti lakás Iár: 9,2 MFt 20-772-2429
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 207722428
*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
*János utcában 59m2-es erkélyes, jó állapotú konvektoros lakás
eladó. Iár: 10,9MFt 20-7722428
*Kertvárosban, 620 nm-es ősfás telken 2 szobás családi ház eladó
13.5 MFT (20) 804-2102
*Szada központjában új építésű 3szobás családi ház kulcsrakészen
eladó! Iá.: 21,9MFt (20) 944-7025
*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
*Központban két szobás lakás 8.5 M Ft-ért eladó 20-804-2102
*Szőlő u.-ban, 69 nm-es, 3 szobás, extra tágas erkélyes, műanyag
nyílászárós lakás eladó. Iár: 12,9MFt 20-804-2102
*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 www.godolloihaz.hu
*Nagyfenyvesben 3szoba +nappalis, étkezős felújított cirkós ház
eladó szuper áron költözés miatt. Iár: 19MFt 20-772-2429
*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,53nmes lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
*Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó 26,5MFt
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
*Eladó 35-55m2 körüli üzlethelységet keresek a központban.
20-944-7025
*Kastély mögött jó állapotú családi ház, két nappalival, négy szobával,
1254m2-es telken eladó! Iár:27.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es telek,
8.8Mft-ért eladó! 21m-es utcafront, víz, villany a telken! 20-539-1988
*Gödöllő kertvárosában felújítandó vályogház telekárban eladó!
Iár:13.4Mft! 20-539-1988
*Gödöllőn fiatalosan felújított 4.em-i két és fél szobás lakás
eladó! Iár.10.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllőn János u-ban negyedik emeleti, két és fél szobás felújított lakás 11Mft-ért eladó! 20-539-1988
*János u.-ban 3.em.-i, sarokkádas, nappalis, 64m2-es lakás
eladó! Iár:13.25Mft! 20-539-1988
*Gödöllő Újfenyvesi részén választható telekre, saját igényre
alakítható ikerházi lakások eladók! Minőségi kivitelezés, utólagos
fizetési feltételek! Ár:25.9Mft-tól! 20-539-1988
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,5 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn, családias, csendes környezetben, zöldövezeti zárt lakóparkban 2006-ban épült, 124 m2-es, 4 szobás, földszinti társasházi lakás.
(tágas terasz, saját zöld terület és garázs, felszíni parkoló, tároló tartozik
a lakáshoz). A lakás modern stílusú bútorokkal berendezett, színvonalas,
igényes kivitelezésű. Akár teljes bútorzattal (29,5 mFt) vagy bútorozatlan állapotban eladó (28 mFt). Ugyanitt 1. emeleti, 124 m2-es, 3 szobás,
2 fürdőszobás, erkélyes lakás, garázzsal, saját zöld területtel 23 mFt
irányáron eladó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma utcában 75 nm-es, nappali +
2 szobás, 2 fürdőszobás, befejezés előtt álló, kétszintes ikerházfél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn ÁRON ALUL a Boncsokban (Csiperke u-ban) 16 m utcafronti szélességű, 800 m2-es zártkert, egy 12 m2 alapterületű, 2 helyiségből álló
faházzal. Iá: 3,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Akár 1 millió Ft kedvezményben részesülhet! Gödöllő
Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból (30-92
m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban
lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/
m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086
*Gödöllőn központhoz közeli, teljes körűen felújított, földszinti, erkélyes
lakás. 84 m2-es, 3 szobás, egyedi fűtésű. Új víz-, és villanyvezetékek,
burkolatok, szaniterek, nyílászárók, konyhabútor, felújított erkély. Iá:
16,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült társasházban 103 m2-es,
kétszintes öröklakás. Nappali, 2 szoba, konyha kamra, fürdősz. A
lakáshoz felszíni, belső udvari gk. parkoló tartozik. Iá: 19,9 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllő belvárosában, 80 m2-es, nappali+2 szobás, cirkófűtésű,
2 emeleti öröklakás. A lakás újszerű állapotú, D-Ny-i fekvésű,
tágas terek és napfényes helyiségek jellemzik. A gépkocsi
parkolást felszíni, belső udvari gk. beálló biztosítja. Iá: 23,9 mFt.
Érd: 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 a Szilágyi Erzsébet utcában nagyon jó állapotban lévő, 90
m2-es, 2+fél szobás családi ház, egy 50 m2-es melléképülettel, 900
m2-es telekkel. Iá: 26 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, 155 m2 alapterületű, színvonalas belső
kialakítású, 2 külön bejárattal rendelkező földszintes családi ház. 2 nappali, 3 szoba, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 wc, tágas terasz és
garázs, 988 m2-es telek. A telken egy különálló, külön mérőórákkal
ellátott, szoba-konyha-fürdőszoba kialakítású lakóház épült, mely akár
vállalkozás céljára (fodrászat, kozmetika, rendelő, iroda, stb.) is alkalmas. Iá: 39,9 mFt. Érd.:20/9194-870
*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: 32 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított 86 m2 alapterületű, nappali + 2 szobás családi ház, kis telekkel. (Új elektromos és vízvezetékek,
új külső műanyag nyílászárók, új burkolatok szaniterek, külső homlokzati színezés, távirányítású kapu, 2 gk. beálló, kis pince). Iá: 23 mFt.
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 20/9194-870
*Gödöllőn (Királytelepen) jó állapotban lévő, 150 m2-es, nappali+3
szobás, kétszintes családi ház 475 m2-es telekkel. Iá: 27,5 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet park közelében 34 nm-es, 1 szobás, felújításra
szoruló lakás. Iá: 6 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllőn a központban, 1. emeleti, 49 m2-es, 1+fél szobás, nagy
erkélyes, jó állapotban lévő lakás. Iá: 10,2 mFt. FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János u-ban 2. emeleti 2 szobás egyedi fűtésű lakás
eladó. Iá: 10 mFt. 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
*ÁRCSÖKKENÉS! Veresegyházon tó közelében, csendes környéken,
1996-ban épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi ház. Nappali+2
szobával, 2 gardróbszobával, különálló garázzsal. Iá: 22 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Vácszentlászlón 80 nm alapterületű, 2+ fél szobás családi ház, 1200
nm-es telekkel. Iá: 8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn, Palotakerten, FÖLDSZINTI, 38nm-es, D fekvésű,
redőnyözött, jó állapotú lakás ELADÓ! Alacsony rezsi (egyedi fűtésszabályzó, egyedi mérőkkel) és közös költség jellemzi. Iá.:7.2MFt
Érd.:30/491-5020
*Gödöllőn, KERTVÁROSI hangulattal, ERZSÉBET parkhoz közel,
MAGASFÖLDSZINTI, 55nm es, 2szobás, K-Ny tájolású, IGÉNYESEN
felújított lakás eladó. Barátságos, nyugodt környezet, kisgyermekes
családoknak is ideális. Nagyobb lakás ill. családi ház értékegyeztetéssel csere alapot képezhet. Iá.:11.3M Ft Érd.:30/491-5020
*Eladó Gödöllőn, az Egyetem szomszédságában, csendes, nyugodt
környezetben egy 59nm-es, világos, jó beosztású, igényesen felújított
(villany, vízvezetékek, nyílászárók cseréjével) MAGASFÖLDSZINTI, 2
szobás, KONVEKTOROS fűtésű lakás, 6 nm-es saját tárolóval. Óvoda,
iskola, tömegközlekedés 5 percen belül. Iá:13.5M Ft Érd.:30/491-5020
*EGYEDI AJÁNLAT, NAGYON JÓ ÁRON! Gödöllőn Centrumban eladó
egy TÉGLA építésű, KONVEKTOROS fűtésű, 70 nm-es 1+2 fél szobás,
nagy ERKÉLYES, nyugati fekvésű FELÚJÍTOTT lakás. AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ! Iá: 13M Ft Érd:30/491-5020

*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.: 0630-385-5569
*ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐ, Blahán! Rét utca közelében 1290 m2-es
27 m széles telek, ősfás gondozott kerttel, jó közlekedéssel, aszfaltozott utcában ELADÓ. Tel.: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ – A
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! Sorszám: 4872
*KERTVÁROSI GYÖNGYSZEM! Gödöllőn a Brassó utca közelében, 88
m2-es, 2.5 Szobás ÖNÁLLÓ TÉGLAHÁZ széles, formás 1140 m2-es
telken ELADÓ. Hívjon: 0630-919-5960 www.ingatlanvadasz.hu - A
NAGY POSTÁVAL SZEMBEN AZ ELSŐ EMELETEN. Sorszám: 1169.
*FELKÖLTÖZTÜNK! Kedves Ügyfeleink, Irodánk mai naptól újra megnyitott ugyanazon a címen a Dózsa György út 18. alatt a NAGY
POSTÁVAL SZEMBEN AZ ELSŐ EMELETEN A FOLYOSÓ VÉGÉN. 10
éves helyi értékesítési tapasztalattal vállaljuk gödöllői háza, lakása,
telke eladását, és segítünk találni csere megoldását. Tel.: 0630-9195960 www.ingatlanvadasz.hu
*Eladó Szada külterületen, M3-s autópálya lejárójához közel, családi
gazdálkodásra, lovas tanyának is alkalmas BEÉPÍTHETŐ 15.700nm
TERÜLET, 850,-Ft/nm áron. Villany a telekhatáron. Érd: 20-946-1034
*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek eladó (2,2 és 2,5MFt)
közel a buszfordulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd:
+447838599970, e-mail: h74sanyi@citromail.hu
*Gödöllőn az Irtványban FÖLDTERÜLET és egy panorámás, beépíthető
TELEK eladó. Érd: 06-70-229-8599
*VERSEGEN 2646nm-es TELEK eladó, rajta egy bontandó parasztházzal. Ugyanitt 503nm-es TELEK 10nm-es faházzal szintén eladó. Érd:
30/246-0111, 20/582-8278
*Gödöllő Kertvárosában 3 család részére is alkalmas családi ház külön
bejárattal eladó. Iár: 38 M Ft. Tel: 06-20-9-716-172
*Versegen 3 szobás 90nm-es ház, gazdasági épület (50nm), 3.000
nm-es gyümölcsös, parkos kerttel, kúttal, kemencével eladó. Hitel nincs
rajta. Ár: 16 MFt. Tel. 06-30-637-3947
*Galgahévíz központjában eladó 3 szobás, összközműves családi ház,
alápincézve, melléképülettel, nagy kerttel. Gazdálkodásra, vállalkozásra
alkalmas. Ár: 12 MFt. tel: 06-20-968-0336
*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es, 1+2 félszobás klímás, erkélyes, konvektoros felújított lakás. Alacsony rezsi. Érd: 06-20-345-0074
*Városközpont közelében 110nm-es, 3,5szobás (mindegyik külön nyílik) családi ház 700nm-es kerttel, garázzsal, műhellyel, beépíthető
tetőtérrel családi okból sürgősen eladó. Iár: 26,8 MFt. Részletek:
http://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/ Tel: 30-384-2894
*Gödöllőn a Zombor utcában, téglaházban jó állapotú I.emeleti egyszobás összkomfortos konvektoros lakás tulajdonostól eladó. Iár: 7,5
millió. Tel: 06-30-949-2028
*Bagon nyugodt, csendes környezetben 6 szobás családi ház melléképülettel, garázzsal, nagy kerttel, rendezett udvarral eladó, vagy
egyedi fűtéses lakásra cserélhető. Ár: 12MFt. Tel: 0620-9332-520
*Gödöllőn a Szt. János utcában eladó vagy bérbeadó III.emeleti 1,5
szobás alacsony rezsijű, felújított, patakra néző, fogyasztási órákkal
felszerelt lakás. Iár: 9,5MFt. Tel: 28/418-648
*Gödöllőn központban téglaépítésű, konvektoros, 62nm-es 2+1félszobás, erkélyes II.em. felújított lakás, 2pincerésszel, udvari kocsibeállóval, kellemes környezetben eladó. Iár:15,5 MFt. Érd:06-20-4258489, v. 19 órától: 28/410-997
*Gödöllőn panorámás tóparti családi ház eladó. 2szoba, nappali, mellékhelyiségek, fűtött garázs, 37nm téglából melléképület, 40nm
garázs, rendezett park örökzöld fákkal. 29,5MFt. 1,5szobás lakás
beszámítható. Tel:06-70-223-5303
*Gödöllő Máriabesnyő lakóparkban 130nm-es ikerház (új építésű,
garanciával) +20nm garázs 28 MFt-ért, ill. 194nm-es családi ház
1000nm ősfás telken 35 MFt-ért eladó. Tel. 20/9714-145
*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
*Eladó Kartalon felújított, komfortos, gázkonvektoros parasztház.
Tel: 06-30-598-4317
*Gödöllő belvárosában, Kőrösfői utcában eladó két utcára nyíló
családi ház, kellemes hangulatú belső udvarral. (3szoba, pince,
garázs.) Érd: 0628-430-348

2011. március 2.
*30 nm-es földszinti teljesen felújított lakás 8,3 MFt-ért eladó.
450 nöl bekerített telek (víz, villany van) Szadai CBA mellett eladó
3,5 MFt-ért. Érd: 06-20-983-9945
*Gödöllő János u. 2.em. 1+félszobás 44nm-es lakás eladó vagy
1+félszobás lelakott lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Tel:
20/447-3391
*Eladó Gödöllő külterületén 2.753nm-es telek (Ilka major), horgásztó 100
m-re, víz, villany a közelben. Iár: 2,45MFt. 30-771-5794, 70-271-7378
*Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen eladó egy kétszobás első emeleti
erkélyes, parkra néző lakás. Tel: 06-20-316-7062
*Üdülőház eladó, Jászapáti Nyárfás u.10.sz. alatt, közvetlen a termálfürdő mellett. Családi házként állandó lakhatásra is alkalmas. Iár: 6
MFt, alkuképes. Tel: +36-20-5818-654
*Gödöllő Máriabesnyő lakóparkban 6 lakásos házban fszt.78nm +46nm
terasz +teremgarázs beálló -új lakás előkerttel 20,5 MFt-ért eladó.
Burkolat választható, beköltözés 20 napon belül. Tel. 20/9714145
ALBÉRLET KIADÓ
*Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló családi ház.
Tel.: 06 20 986 4946
*Kiadó Gödöllőn a Palotakerten 2 szobás, erkélyes, részlegesen
bútorozott lakás. Tel.: 20/212-6315.
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*GÖDÖLLŐN OLCSÓ ALBÉRLET KIADÓ. Tel: 20/226-3007, 28/416-449
*Gödöllő, Palotakert lakótelepen igényesen felújított 2 szobás lakás
kiadó. Beépített konyha, internet, kábeltévé, vízóra, fűtés-szabályozó
van. Bérleti díj: 55.000,-Ft/hó +rezsi +kaució. Tel: 06-70-216-4202
*Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 38 nm-es
felújított, 1 szobás, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás berendezve. 45.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució Érd: 06/30/2027828
*Gödöllőn, Palotakerten a négyemeletes házakban igényesen felújított
44 nm-es lakás kiadó. Ár: 50 E Ft/hó +rezsi. Tel: 06-30-5637-413
*Gödöllő központjában 1 szobás 44nm-es felújított szép, tiszta berendezett lakás alacsony rezsivel kiadó. 45.000,-Ft/hó +rezsi és 2 havi
kaució. Tel: 20/248-0001
*Kiadó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában két szobás bútorozott lakás.
Tel: 06-70-584-5150
*Gödöllőn, fiatal egyedülálló férfi vagy nő részére albérlet kiadó.
Kaució nincs! Érd: 20/221-6172
*Kiadó április közepétől az Ady Endre sétányon társasházban lévő 157
nm-es lakás. Iroda és szolgáltatás céljára is alkalmas. Tel: 20-534-1333
*75 nm-es családi, kertes ház Gödöllő központjában igényesnek,
hosszútávra kiadó. Érd: 0630-257-2709
*Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás földszinti konvektoros teljesen
felújított, berendezett lakás 1-2 személy részére kiadó 50.000 Ft +
rezsiért. Tel: 0630-2014-769
*Azonnal beköltözhető, családi háznál különbejáratú berendezett garzon kiadó. Konvektoros fűtés. Külön mérővel minden fogyasztás.
32.000,-Ft/hó +alacsony rezsi. 1havi kaució. 0620-488-0584
*GÖDÖLLŐN SZOBA KIADÓ. Bővebben: 06-20-412-1987
*Alvégben, jó helyen családi házban 1szobás, összkomfortos kis lakás
1-2 személy részére márc.1-től kiadó. 35.000,-Ft +rezsi +1havi kaució
(önálló víz, villanyóra). 06-28/418-005, 30/277-8113
*Gödöllő központjában 35nm-es, 1,5 szobás bútorozatlan, új
építésű téglalakás kiadó. Tel: 06-30-345-0955
*Kiadó Gödöllő belvárosi 90nm-es igényes lakás. Tel: 30/9617-621
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fa tüzelésű lakás kiadó! Egy fő
részére. 1 havi kaucióval. Tel: 0630-609-8707
*Gödöllő központjában 54 nm-es kétszobás, erkélyes, egyedi
fűtésű, felújított 2.emeleti lakás hosszútávra kiadó. 50.000,-Ft
+rezsi. Tel: 06-30-544-5031
*Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Érd: 70/372-4475
*Gödöllő, Kossuth L. u.-ban nappali +3szoba, amerikai konyhás
2fürdőszobás, cirkós, teraszos társasházi lakás kiadó! Iá.:
110.000Ft+rezsi 20-772-2429
*Központban, medencés családi ház, kandallóval, szaunával kiadó!
Ár:250eft/hó+ két havi kaució! 20-539-1988
*Központhoz közel újszerű állapotú 3szoba +nappalis 2fürdőszobás
ház kiadó Ár:100.000Ft/hó +rezsi +kaució 06 20 772 2429
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET
bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050

Gödöllői Szolgálat
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
*Március 1-től a Dózsa György úton üzlethelyiség kiadó. Bérleti
díj: 50.000,-Ft + rezsi. Érd: 06-30-500-7028
*Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm, első emeleti,
utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-ig 06-28-430-209
*Gödöllőn az autópálya lejáró melletti frekventált helyen, a Dózsa
György út 69.sz. alatti éjjel-nappal őrzött BERGER UDVARBAN raktárhelyiség, műhely és iroda kedvező áron, egy havi bérleti díj kedvezménnyel, jó parkolási lehetőséggel bérbe adó. Érd: 30-203-2770
*Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában. Igényesen kialakított, nívós
üzlet a belvárosban. Jó parkolási lehetőség. Tel: +36-30-9428-275
*Gödöllő Dózsa György úti társasház zárt parkolójából nyíló 21 nm-es
GARÁZS ELADÓ, KIADÓ. Tel: 20/946-2210
*Gödöllőn a királyi Kastély ősfás parkjában 1478nm magán
telken, 90 fős étterem +80 fős terasz berendezéssel együtt eladó
vagy kiadó, sok más tevékenységre is alkalmas. Tel: 20-9148-885
*Gödöllőn több iroda és üzlethelyiség kiadó! Ár.60eft/hó-tól! 20539-1988
*Városközpontban 84nm-es üzlethelyiség kiadó, alacsony rezsivel
150.000Ft/hó+2havi kaució. 06-20-9447025
ÁLLÁS

*Csinos, fiatal pultos lányt keresünk a Lavalette Étterembe, napi 4
órára. Tel.:28/430-030, 20/315-0951
*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba keresünk
férfi-női fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-870 -es számon lehet.

*Irodai munkára keresünk németül jól beszélő kolléganőt: -jó kommunikációs készség, -alapszintű számítógépes ismeret, -min. középfokú
végzettség. 0670-323-7777, orangecredit.kft@gmail.com
*Műkörmöst, fodrászt, kozmetikust felveszek gödöllői
Szépségszalonba. Tel: 0630-247-6718
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Ne bízzuk látásunkat a
véletlenre!
Nem véletlen, hogy ez volt tavaly a jelmondata
nemzetközi zöldhályog hétnek, melyet minden év március elején tartanak világszerte. A
kampány célja a betegségre, és a szűrésre való
figyelemfelhívás.
Az idei jelmondat: a"Don't lose sight of your
family"- „ Családod látásáért" szlogen
kétértelmű: Vigyázz a szemed világára, hogy
láthasd a családodat, de figyelmeztesd a családtagjaidat, hogy őrizzék a látásukat.
A vakság második leggyakoribb okának
tekinthető ez a betegség. Alattomos, sok esetben csak a szűréssel derül ki időben, mert nem
mindig okoz panaszt.
Ezért optikánk csatlakozott a mozgalomhoz, és
minden évben, márciusban két hétig ingyenes
zöldhályogszűrést
végzünk
boltunkban.
Régiónkban pedig újságcikkekben hívjuk fel a
lakosság figyelmét a szűrés fontosságára.
Mit kell tudni a zöldhályogról- görögül
glaukómáról?
A szem belső folyadékáramlásának a zavara,
melytől a szem nyomása megnő. Normális szemnyomásnak tekintjük a 8-20 Hgmm-t.
Zöldhályogos roham esetén ez az érték akár a 70
Hgmm-t is elérheti.
A megnövekedett nyomás károsítja a látóideget, a
látótér beszűkül.
A betegség bármely életkorban kialakulhat, de
leginkább a 40 év feletti korosztályt érinti.
Hazánkban a betegségben szenvedők száma
100 és 200 ezer közé tehető. Ami ennél is rosszabb hír, hogy jelentős azoknak a száma, akik
nem tudnak betegségükről, mivel kezdetben
gyakran semmilyen panasz nem jelentkezik, és
már csak jelentős látáskárosodáskor derül ki a
baj. A szűrés az egyetlen biztos megoldás a
betegség idejében történő felismerésében.
A zöldhályognak krónikus és akut formája van:
A krónikus glaukóma lappangó betegség, sokszor
semmilyen panaszt nem okoz, ezért szűrés nélkül
későn ismerhető fel. Tünete időnkénti homályos,
ködös látás, fejfájás. A látótér fokozatosan
szűkül, sajnos a beteg ezt nem érzékeli, és csak
akkor veszi észre, hogy kicsi a látótere, amikor
már szinte csőlátó. Ilyenkor már nem állítható
vissza az eredeti látás, ezért rendkívül fontos,
hogy időben vegyünk részt szűrésen!!!
Akut glaukómás roham általában egyik szemen
jön létre. Hirtelen jelentősen megemelkedik a
szemnyomás. Ez már nem marad észrevétlen!
Nagy szemfájdalommal, hányással, komoly
rosszulléttel jár. A szem kivörösödik, és nagyon
fontos, hogy tág a pupilla. A szem kőkemény,
szivárványszínű karikákat lát a beteg a fényforrások körül. A magas szemnyomás miatt
ilyenkor nagyon gyorsan romlik a látás, ezért
azonnal forduljunk szemészhez!
Szemcseppekkel a szemnyomás jól kordában
tartható, de a betegnek élete végéig rendszeresen kell kontrollra járni. Ritkán műtét is szükségessé válhat.
A lényeg, hogy kellő odafigyeléssel a zöldhályog
jól kezelhető, az idejében elvégzett szűrés pedig
elengedhetetlen, a látásunkat mentheti meg.
Március első 2 hetében optikánkban ingyenes
szűrővizsgálaton vehet részt! A szűrés fájdalommentes, semmilyen veszélye sincs, és csak csak12 percet vesz igénybe. Non-kontakt tonométerrel
szűrünk, a műszer egy pici levegő impulzust ad a
szemre amiből kiszámítja a szem nyomását.
Zöldhályog gyanú esetén szemész szakrendelésre
irányítjuk a pácienseket.
Ne bízza látását a véletlenre! Várjuk szeretettel!
MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417367
www.optikagodollo.hu

INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
LAKÁSOK:
*Kistarcsán, a központban 2005-ben
épült társasházban 92 nm-es, nappali+2 szobás igényes, fiatalos, 3
emeleti, tetőtéri lakás kültéri parkolóval eladó. Irányár: 18,7 mFt.
*Veresegyházon, a Csonkáson 124
nm-es, tetőtérbeépítéses sorházi
lakás (padlófűtéssel) garázzsal, előkerttel eladó. Irányár: 21,5 mFt.
*A Kossuth L. utcában 6 lakásos társasházban, 1. emeleti, nappali+2
szobás, tetőtérbeépítéses, 70 nm-es,
újszerű, klimatizált lakás zárt, udvari
kocsibeállóval eladó. Iár: 20,9 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Iár: 25,5 mFt.
*A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás,
kiváló elrendezésű, erkélyes, felújított,
egyedi fűtésű lakás eladó. Iár: 13,9 mFt.

*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 3. emeleti, jó állapotú lakás
(egyedi mérő órák, szép nagy
szobákkal) eladó. Iá: 13 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 Szabadka utcában 55 nm-es, 2
szobás, igényes, 1. emeleti, erkélyes,
téglaépítésű lakás ízléses belső
berendezésével vagy üresen eladó.
Iár: 13,9 mFt.
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás, 7. emeleti, kitűnő állapotú,
erkélyes lakás (egyedileg szabályozható fűtéssel) eladó. Azonnal
költözhető. Iá: 11,4 mFt
*A Palotakertben 67 nm-es, 2+1 fél
szobás, 3 emeleti, jó elrendezésű
erkélyes lakás (kulturált lépcsőházban) eladó. Irányár: 11,8 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó. Iá: 14,9 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telekkel, pincével, melléképülettel eladó. Iá: 20 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 24,5 mFt.
* 2003-ban épült, 168 nm-es, nappali
+4 szobás, belső emeletes, igényes
sorházi lakás, 295 nm-es telken
úszómedencével a város szívében.
Iá: 24,5 mFt.
*A központtól néhány percre, 2005ben épült, 4 lakásos társasházban,
115 nm-es, nappali+4 szobás lakás
kocsibeállóval eladó. Irányár: 26 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+ 2 szobás, étkezős, téglaépítésű,
egyedi fűtésű 3. emeleti, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 17,7 mFt.
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Legtöbbünk emlékében még él az a kenyér,
ami egy hét után is élvezhető maradt, nem
száradt ki és nem penészedett meg. Amelynek
a hátára a késsel keresztet vetett anyám, s
melléhez szorítva szelte le belőle a serclit.

A kenyér a nyugati kultúrában az étkezés,
sőt, az élet alapja. Nagyon sok metaforában,
s
szimbólumban
szerepel.
Jézus
emlékezetes csodatevése a kenyérszaporítás
volt, s a kovásztalan kenyértésztából sütött
ostya testét szimbolizálja. Az életre utal a
kenyere javát megette fordulat, a kenyerespajtás, akivel ha rossz a viszony,
kenyértörésre fordul a dolog.
Kelesztett kenyeret az egyiptomi kultúrától
ismerünk. A tésztában kelés közben erjedés
játszódik le, ízanyagok keletkeznek, a megduzzadó keményítő, albumin vizet köt meg.
Sütés közben az erjedésből származó szénsavgáz kiszabadul és lazává, lukacsossá
teszi a tésztát. A héj megbarnul, a felszabaduló cukroktól ropogós, karamelles lesz.
Régen mindenki maga sütötte kenyerét. Ám
az antik Rómában már több, mint 200 pékség működött, azóta külön szakma a
kenyérsütés. A kovász ipari előállítás azonban váratott magára. Mivel az élesztő zimáz
nevű enzimje a liszt cukortartalmából szénsavat és szeszt termel, a sör és szeszgyártás
melléktermékként találták fel: az erjedés
habját keményítővel összegyúrták, s így
tartósítva kockázhatták, eladhatták az
élesztőt. Innen érthetővé válik, miért
nevezik a sört folyékony kenyérnek…
Számtalan kenyérféleséget ismerünk, alapanyag és technologiai különbségek vannak köztük. Például: míg a kenyeret 200
Cfok alatt, a pizzatésztát 500 C fok körül
sütik. Divatja is van a kenyérnek, míg
régen fehérkenyér csak a bőrüket rizsporral
is fehérítő uraknak jutott, ma a bőrüket
szoláriummal barnító emberek a barna- és
rozskenyeret esznek. Manapság, mikor 15
féle adalékanyag kerül az ipari kenyér
tésztájába, egyre többen tér vissza az
otthoni kenyérsütéshez. Ennek fáradtságos
részét a dagasztást gép segíti, a többi folyamat sem bonyolult. A frissen sült kenyér
illata díszíti a lakást, s beleharapni az így
készült vajaskenyérbe mmm…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)
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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
*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és utánfutó
van. Többek között autója belső takarítását is megoldom az
otthonában (a mindenes). Érd: +36-20-486-2747
*Angol nyelvű távsegítség Gödöllő és környéki cégek számára.
Fordítás, angol nyelvű üzleti levelezés, piackutatás, kapcsolattartás
külföldi partnerekkel telefonon, e-mail-en keresztül. Soós Erzsébet
english@fibermail.hu, 06-20-399-3610
*CNC forgácsolókat keresünk megmunkáló központra NC
esztergára, ill. hagyományos esztergályosokat, köszörűsöket, gépi
kovácsokat, minősített CO2 hegesztőket, kovács üzembe 10-15T
híddarura darukezelőket (bizonyítvány, gyakorlat szükséges). Érd:
10-17 óráig 06-70-620-9901, 32/769-001, e-mail:
apm10@freemail.hu
*Alulvezérelt darukezelői vizsgával rendelkező hengerítő és élhajlító
lakatosokat keresünk gödöllői munkahelyre (rajzolvasás és gyakorlat szükséges). Korhatár 50év. Érd. 10-17: 0670/3426751 e-mail:
indentplus@freemail.hu
*Az Or-Vi Utazási Központ idegenforgalmi ügyintézőt keres. Utazási
irodai munkatapasztalat feltétel! Pályázni kizárólag az info@orvi.hu
címen lehetséges. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
*Lakatosokat keresünk gödöllői munkahelyre. (Alulról vezérelt
darukezelői engedély szükséges.) Érd: 10-17-ig 06-70/3426-751.
E-mail: indent-plus@freemail.hu
*Gödöllői fémipari Kft. keres egyedi alkatrészek gyártásában jártas, programozási ismerettel rendelkező CNC marós munkatársat.
Szakmai önéletrajzokat a lszabo@vaskuvik.hu e-mail címre várjuk.
Tel: 0620/341-6060
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna
House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő
munkatársakat keres. Érd: 06-30-619-5650, banati.andras@dh.hu
*Autófényezőt gödöllői telephelyre felveszek. Tel. 30/222-3428

*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 024-ig, 2órán belül. 06-303006200.
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70-2479072, 20-9177-555
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 06-30-302-4622.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 06-20-9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: +36-20-423-4828, www.interiortrans.hu
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653,Email:info@ili.hu
*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS
GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-20-9-537-537
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias
hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: 70-414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
+36-30-528-7777
*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: 28/407-122, 06-30/508-1380
*Fogyás éhezés nélkül! 10nap alatt 4-10kg fogyás –Kínai tradicionális masszázzsal (MIAOMEI) (hozzátartozó étrend
kiegészítőkkel). -Gyógy, frissítő, fogyasztó kezelések. Bejelentkezés:
H-Szo Dell’Edera Márta okl. gyógymasszőr 06-70-522-4063
(Kossuth L.u.24-26.)
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20-4-359-650
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28 év
szakmai háttér. Óvakodjon a házaló, kínálkozó kontároktól! Bárándi
József 06-20-532-7275
*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
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok
javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás. -Lamináltpadló
lerakás, fürdőszobai javítások. -Bútorok összeszerelése.
–Redőnyjavítás. Tel:06-70/201-1292
*TV javítás, földi digitális antenna, riasztórendszerek telepítése.
Elektronikai készülékek, videó, hi-fi rádió, konyhai eszközök felújítása.
Korrekt munka, korrekt áron. Keresztes Antal 20-550-9894
*Parkettázási munkálatok kivitelezése, kedvező árakkal, precíz,
szakszerű munkavégzéssel, a munkaterep tisztán való átadásával!
Érd: 06-20-356-7060
*CSERÉPKÁLYHA építése egyedi tervek alapján. Kályhacsempe
készítés. Régi kályha átrakás. Tel: 06-20-3649-567
*METSZÉST, PERMETEZÉST, KERTGONDOZÁST VÁLLALOK. 0620-414-6823

*VÁLLALKOZÁSOK NÉMET-ANGOL LEVELEZÉSÉT, külföldi kapcsolataik kiépítését külkereskedelmi gyakorlattal vállalom. Gyors ügyintézés, diszkréció: 06-30-378-8963
*Vállalom 18-99 év közötti hölgyek masszírozását szalonunkban,
vagy házhoz megyek. Érd: 0670-618-1308, 0670-596-5243
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: +36-20-4359-650
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: +3620-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javításacseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: +3630-9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: +36-20-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

*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

A, B, C, C+E T M kategóriákban.
GÉPJÁRMĥ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

ElĘzetes érdeklĘdés:
06 20 9414-638

06 28 419 529
06 20 99-516-99

Mindenkinek egységesen
„B”10.000 Ft az elméleti tandíj.
Részletfizetés!
Gyors, korrekt lebonyolítás!

Típusválasztási lehetĘség!

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445
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*NE MENJ EL NYELVVIZSGÁZNI PRÓBAVIZSGA NÉLKÜL! ECL
próbavizsga március 9-én az OktaTárs Nyelvstúdióban. Próbáld ki
magad, hogy jól dönthess! Visszajelzést adunk még az éles vizsga
jelentkezési határideje előtt. www.oktatars.hu/eclproba 28/413-437
*HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI PROBLÉMÁT? Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE
ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM
JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA!
MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100
SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL,
OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN
VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
*TOP-TAN: Új angol csoportok: Felnőtteknek: Újrakezdő, senior
újrakezdő, beszédkészség fejlesztő középfokú nyelvvizsga után.
Középiskolásoknak: Középszintű érettségire felkészítő, emelt szintű
érettségire, felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő. Általános iskolásoknak: készségfejlesztő angol 6. osztályosoknak. Kezdő 3.osztályosoknak. www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-643.
*TOP-TAN: Ha gondja van gyermekének a matematika, fizika,
kémia tantárgyakkal általános vagy középiskolában, magántanuló,
vagy vizsgára készül, hívjon bizalommal. Tanári segítséggel a félévi
gyengébb jegy is javítható. Hívjon: 30-908-4130
*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)

*Angolból és földrajzból korrepetálást, érettségire, nyelvvizsgára
történő felkészítést vállalok minden korosztálynak. Tel:
20/2799345 e-mail: gg28@freemail.hu
*Némettanárnő több éves tanítási gyakorlattal diákok korrepetálását, vizsgákra való felkészítését vállalja Gödöllőn HÉV
megállóhoz, busz pu.-hoz 10 percre. Tel: 06-28-418-560
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. +36-28-415-998, +3620-388-4953
ADÁS~VÉTEL
*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.
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok.
Tel: +36-28-412-230
*A CIPŐ – TÁSKA KUCKÓ-ba folyamatosan érkeznek a tavaszi-nyári
kollekcióink. Várjuk szeretettel egyedi cipő és táska üzletünkben!
Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. (Belső udvar.)
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó: 175 65R14 82 T TL gyári acélfelnivel 4 db. Kleber nyári
gumi Toyota Corollarol. Tel.: 20/478-9270.
*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltésmérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) +36-20-94-58-766,
06-28-611-728
EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*Eladó Hajdúszoboszlón a Sieszta üdülőszállóban 1 db. egyszobás,
2x2 hetes apartman üdülési joga. Az apartman 2011. júliusában
már igénybe vehető. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/4710-363.

*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás
Gödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező áron, egyéni, csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi, nyelvvizsga felkészítés. 0630-374-6545 www.mencelus.com
*Nincs jogosítványa, de szeretne? Van jogosítványa, de nincs
gyakorlata? Hívjon bizalommal, segítek! –Homoki Gábor
szgk.oktató. (Ford C Max -diesel) Gödöllő, 0620-450-1780
*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos oktatás. Érd: 06-30-6110036 Kollarics Katalin
*LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS. Egyéni és kiscsoportos formában 3 éves kortól. Dr. Virsingerné Ágota – logopédus –
mozgásterapeuta. Szt. István tér 7. Tel: 20/543-3407
*STOTT PILATES oktatás egyénileg és kiscsoportban, talajon és
Reformer gépen nemzetközi diplomával rendelkező oktatóval
Gödöllőn. Seregi Dominika 20/936-2065
*ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás nyelvtanárnál. Tel: 06-70-5827968, e-mail: aliz18@indamail.hu
*ANGOL nyelv oktatása Gödöllő, Blahán. Diplomás, tapasztalt
pedagógus nyelvtanár, tanító. Felkészítés nyelvvizsgára, érettségire,
állásinterjúra, felvételire. Alsó tagozatosok korrepetálása minden
tantárgyból. 06-20-399-3610, english@fibermail.hu
*F.H. AUTÓSISKOLA. Tel: 30/309-5598 vagy 30-369-4942,
www.fhautosiskola.5mp.eu

*Eladó Sopronban a Solar apartman club hotelben 1 db. egyszobás, 1x1 hetes apartman üdülési joga. Az apartman 2011.
októberében már igénybe vehető. Ár megegyezés szerint. Tel.:
20/4710-363.
*TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA a komoly kapcsolatra vágyóknak!
Országos adatbázissal! H. Boglárka 0620-504-9910
http://galgamente.ctk.hu
*5×2,5 m-es, kétoldalas, (megvilágítható) REKLÁMTÁBLA forgalmas út mellett olcsón KIADÓ. Tel: 30/202-0050
*Tavaszváró mulatságot szervez a ZSUZSA TÁRSKERESŐ
KLUB 2011. 03. 25-én 19.00 - 23.00 óráig Gödöllőn.
Jelentkezési hat.idő: 03.10. Érd: 06-20-571-8369.
Szeretettel várom jelentkezését!
*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 almánkkal. Szép
Idared 150 Ft-ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650
*Gödöllőn 280nm alapterületű RAKTÁRÉPÜLETET
FELAJÁNLUNK BONTÁSRA a bontott anyagokért cserébe. A
téglát, tetőanyagot, fűtés és elektromos eszközöket, a vaskaput a
bontást végző hasznosíthatja. A képződő hulladék hivatalos elszállítása szükséges. Érd: 06-30-203-2770
*Egy éves ivartalanított nőstény cica „Bizsu” szerető gazdit
keres! Cirmos és nagyon szelíd vagyok. Tel: 06-20/9-996-7608

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
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Utazni jó!

Fedezze fel
a TUI színes világát!

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 9.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Hidiné G. Mária, Fenyvesi főút 2., Ujj Gyula, Király u. 25.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csákai Gyuláné, Bajcsy Zs.u. 31., Füle
Zoltánné, Dessewffy u. 6.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lakatos Brigitta, Százszorszép u. 1.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bekné Seregélyes
Ágnes, Szent István tér 3.
A Gödöllői Városi Múzeum kiállítási belépőjét nyerte: Nándori Albertné, Gyöngyvirág u. 1.

Recept – Alma-sárgarépa saláta
HOZZÁVALÓK:
3 szál sárgarépa, 3 alma, 10 dk mazsola, 5
dk dió, 1 kk. citromlé, 2 ek. méz.

ELKÉSZÍTÉS:
A sárgarépát és az almát lereszeljük és
meglocsoljuk citromlével, hozzákeverjük a
mazsolát, majd megszórjuk (ízlés szerint)
egész vagy darált dióval. Ízlés szerint mézzel
meglocsolhatjuk.
Egy másik változat szerint a reszelt almát és répát meglocsoljuk almaecettel és simára kevert mézzel, enyhén borsozzuk, friss tormát reszelünk hozzá, majd hűtőbe tesszük. Tálaláskor natúr joghurtot öntünk rá és behintjük nagyobbra vágott dióval, valamint mazsolával.

A magyarországi utazási piac ugyan kicsi,
de a World of TUI-nak köszönhetően honfitársaink számára nyitva áll a világ. A TUI
kínálata ugyanis olyan sokrétű, kizárt
dolog, hogy aki utazni szeretne ne találja
meg a megoldást.
A legnagyobb európai utazásszervező felismerte azt a tényt, hogy ahány féle ember,
annyi féle igénye van a nyaralás alatt is.
Természetesen a legkeresetebbek a családok számára kínált klubszállodák, ebből is
a legnépszerűbbek a Magic Life hotelek,
ahol a család apraja-nagyja megtalálja a
saját szórakozását. De nem csak családokból áll a világ!
Aki épp nászútra készül, vagy csak egy
romantikus hetet szeretne eltölteni a tenger
mellett, azok számára kínálja a TUI a
Sensimar hoteleket, melyek hangulata olyan,
mintha saját házunk lenne a tengerparton.
Megint más vendégkörre építette fel koncepcióját a Robinson szállodalánc, amely a fiatal
és idősebb korosztályt egyformán preferálja,
de mindenképp az aktív pihenésre vágyók
fogják ott jól érezni magukat.
De ne csupán a tengerpartra gondoljunk,
hiszen számos olyan ember létezik, akit a
hegyvidék, a túrázás és a kristálytiszta levegő
vonz. Őket hívogatják a magasra épített
házikók és wellness hotelek.

Aki pedig igazán extrém élményekre
vágyik, az bérelhet egy hajót például
Írországban vagy Franciaországban és egy
általa kiválasztott folyószakaszon töltheti a
szabadságát. A folyami hajózás nem
csupán kishajóval lehetséges, szintén
óriási élmény egy luxushajóról végignézni
például a Duna jobb és bal partját, közben
ki-kiszállva egy-egy kirándulásra a kikötővárosok valamelyikében.
Természetesen nem feledkeztünk meg a
kultúra iránt érdeklődőkről sem, a
világnyelveket beszélők számára több száz
körutazást kínálunk, de a magyar idegenvezetővel induló csoportokban sem vagyunk híján.
Irodánk a TUI hivatalos képviseleteként
kínálja mindezt Önöknek!
Sissy Utazási Iroda

