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A Gödöllő Táncegyüttes lett a legsikeresebb a békéscsabai felnőtt szólótánc
versenyen.
(5. old.)
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Nagy sikert arattak a gödöllői programok az Utazás 2011, 34. Nemzetközi ide
genforgalmi kiállításon.
(6. old.)

A Tallinnban rendezett Taekwon-do Eb-n a
felnőtt kategóriában Szűcs Judit bronz-, a
veteránoknál Bures Ferenc ezüstérmes lett.
(8. old.)

Tisztelgés Mária Terézia és Grassalkovich I. Antal előtt

EU Régiók Bizottsága

Hivatalosan is megnyílt a Barokk Év

Gödöllői ülés

A Gödöllői Városi Múzeum „Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich I. Antal) – Gödöllő mezőváros
élete a XVIII. században című kiállításának megnyitásával hivatalosan is kezdetét vette a Gödöllői Barokk Év. A decemberig tartó eseménysorozattal a
város kettős évfordulóra emlékezik: 260 esztendeje látogatott Gödöllőre Mária Terézia királynő, és
240 évvel ezelőtt hunyt el a település egykori birtokosa, Grassalkovich I. Antal.
A március 5-ei nyitónapon négy jeles
esemény is várta az érdeklődőket, a
kiállítás megnyitó mellett ekkor mutatták be az emlékév tiszteletére kibocsátott bélyeget és borítékot, a Mária
Terézia és a Grassalkovich Antal tortákat, majd a kastélyparkban ünnepélyesen átadták a királynő egészalakos bronz szobrát, mely egykor a
Millienniumi emlékművet díszítette.
A rendezvény este a Savaria Barokk
Zenekar koncertjével ért véget.
A gödöllői kulturális évad minden
esztendőben a Gödöllői Városi Múzeum kiállításával veszi kezdetét, és így
van ez az idén is, amikor egy összefogott, tematikus év veszi kezdetét –
mondta Gémesi György polgármester megnyitó beszédében. Ennek a lehetőségét a legnagyobb épített gödöllői érték, a Grassalkovich kastély kínálta fel, ami most az uniós elnökségi
eseményeknek köszönhetően a nemzetközi figyelem középpontjában áll.
Mint mondta, a programok a helyi
kulturális csoportok és a városi intéz-

mények
összefogásával valósulnak
meg, amelyek nem
konkurensei, hanem
partnerei egymásnak. Gémesi György
mindenkinek köszönetet mondott, aki
részt vett abban a
több mint egy éves
előkészítő munkában, aminek eredményeként a programsorozat megvalósulhatott.
A Gödöllői Városi
Múzeum a Grassalkovich I. Antal korabeli, gödöllői népéletet bemutató
kiállítással, és annak rendezvényeivel
kapcsolódik meg a Barokk Év
rendezvényeibe. Különleges időszak
volt ez a település életében, hiszen,
mint ahogyan Gaálné dr. Merva
Mária, a múzeum igazgatója fogalmazott, Gödöllőn minden, ami barokk, Grassalkovich I. Antalnak kö-

szönhető. Mint mondta, az egykori
szelemenágas házakból álló települést ő emelte ki a szürkeségből azáltal, hogy birtokainak központjává tette, és felépítette a kastélyt.
Az egykori birtokos különleges
személyiségére mutatott rá dr. Kósa László akadémikus is, a kiállítás
szakmai megnyitója során. Felhívta a
figyelmet arra, hogy Grassalkovich,

Március 3-4-én Gödöllőn tanácskozott az Európai Unió
Régiók Bizottságának (COR)
elnöksége (Bureau), valamint a
bizottság néppárti (EPP) frakciója.

amellett, hogy alulról indult és tehetségének köszönhetően nagyon sokra
vitte, valóban – mint ahogy a kiállítás
címében is benne van – birodalmat teremtett, s a település adottságainak jó
felhasználásával olyan örökséget hagyott hátra, amivel Gödöllő életét a
mai napig befolyásolta.

Az első napon az EPP tagok üléseztek, a munka középpontjában az önkéntesség és a sport állt; a másodikon a COR Bureau tagjai ültek asztalhoz, s a tanácskozás témája az
agglomeráció, a város-vidék kapcsolat és területi kohézió erősítése volt.
A Mercedes Bresso bizottsági elnök által eredményesnek minősített
program során megállapodás született arról, hogy a Régiók Bizottsága
nyilatkozatot bocsát ki az észak-afrikai helyzettel kapcsolatban, valamint megtárgyalták és elfogadták
a „Szubszidiaritásfigyelő hálózatról” szóló jelentést és munkaprogramot.
Bár a gödöllői program csütörtökön kezdődött, a résztvevők jelentős
része már szerdán megérkezett, és
Gémesi György polgármester vezetésével Schmitt Pál köztársasági elnöknél tettek látogatást. Az államfő
többek között sportkérdésekben cserélt eszmét a COR tagjaival, akik
között ott volt Michael Schneider,
a Régiók Bizottságának EPP-frakciójának vezetője.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)

Figyelemre méltó részletek

Új Kia Sportage

4 999 000
Ft-tól

Üzemanyag fogyasztás (kombinált): 5,5–8,2 l/100
km CO2 kibocsátás (kombinált): 147–195 g/km.
Minden üzemanyag-fogyasztási adat a BO/1268/
EGK EU irányelveivel összhangban elvégzett,
hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik,
modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az
adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását
illetően. * 7 év/150 000 km teljes körű garancia.
Érvényes az EU tagállamokra (+Norvégia, Svájc,
Izland, Gibraltár.) Részletekről érdeklődjön
márkakereskedésünkben. A kép illusztráció.

KIA GÖDÖLLŐ 2100 Gödöllő, Blaháné út 2.
Telefon: 06 (28) 416-205, e-mail: kaszab.istvan@gablini.hu, www.kiagodollo.hu
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Képviselő-testületi döntések

Géniusz Tehetségnap a Török Ignác Gimnáziumban

Játék a kastélyban és a Művészetek Házában A zsenik köztünk vannak
A Művészetek Háza az európai
uniós elnökség ideje alatti korlátozott körülmények ellenére
is kiemelt figyelmet fordít a nyitott házként történő működésére. Ez tükröződik az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodásban is.
A város nevelési-oktatási intézményeinek közösségi rendezvényeihez
az első félévben nem tud helyszínt
adni a Művészetek Háza, de előzetes
egyeztetés alapján rendelkezésre bocsátja technikai szolgáltatásait.
Az önkormányzat változatlanul elvárja a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek közvetítését a különböző korosztályok számára. Ennek
keretében a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületével együttműködve
októberben a Kabaré című musical,
novemberben Molnár Ferenc Játék a
Kastélyban című vígjátéka négy-négy
előadására készülnek. Július végén a
kastély díszudvarában Goldoni: Mirandolina, a fogadósnő című zenés
komédiájának bemutatását tervezi a
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete
a Gödöllői Városi Fúvószenekar, a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttese, a Gödöllői Városi Vegyeskar és a Talamba Ütőegyüttes
Gödöllő közreműködésével. Folytatódnak a változatos zenei gyermekprogramok, a gyermekszínházak előadásai, a Bon-bon matiné és a népszerű Mesélő Muzsika sorozat.
2011-ben három képzőművészeti
tárlatot rendeznek a Művészetek Házában: a Gödöllői Nyári Tárlatot,
Papp Tibor fotográfus kiállítását és a
Gödöllői Művészetbarátok bemutatkozását.
A nemzeti és városi ünnepek, díjátadó ünnepségek és megemlékezések,
köszöntések, egyéb programok szervezése, rendezése és lebonyolítása a
Művészetek Háza Kft. feladatkörében
marad.
A közművelődési megállapodás kiemelt feladatként jelöli meg az oktatási intézményekkel, társintézményekkel, egyéb kulturális tevékenységet is folytató szervezetekkel az
együttműködést, a programok egyeztetését, a közös pályázati lehetőségek
felkutatását.
Fontos feladat az Ifjúsági Klub működtetése, és az is, hogy ez a diákönkormányzatok által delegált fiatalok
közreműködésével, véleményüknek,
javaslataiknak figyelembe vételével
történjen.

Czeglédi Ingrid vezeti az Egyesített Szociális Intézményt
A képviselő-testület egyhangúlag
Czeglédi Ingridet, a jelenlegi főnővért
bízta meg március 1-jétől ötéves időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény vezetésével. A vezetői állás meghirdetéséről novemberben, Ipacs Piroska nyugdíjba vonulása miatt döntöttek. A pályázati felhívásra hat pályázat érkezett be, melyek a törvényi előírásoknak megfeleltek.
A vezetői pályázatok véleményezésére létrehozott ad-hoc bizottság valamennyi pályázót személyesen meghallgatott és egyhangúan Czeglédi Ingridet jelölték alkalmasnak a meghirdetett vezetői álláshely betöltésére. Kiemelték, hogy nagyon fontos a bizalom, a jó kapcsolat az intézmény dolgozóival, az ott élőkkel. Pályázatában
oly módon vázolta fel elképzeléseit,
amely a realitást tükrözi, a meglévő feltételekkel számol.

Megújulhat az Idősek Otthona
Az Ambrus Acélszerkezet Gyártó és
Építő Kft. nyerte az Egyesített Szociális Intézmény Ady sétányon működő Idősek Otthonának komplex akadálymentesítése és belső átalakítása céljából indított közbeszerzési eljárást. A
beruházás megvalósítása érdekében tavaly két közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat, de mindkettő
eredménytelen volt. A pályázati támogatással elkezdődő korszerűsítés javítja
az otthon lakóinak életminőségét és
energia-megtakarítást eredményez.

Még nem értékesítik a
meggyesi ingatlanokat
Az ingatlanok közművesítéséig és a
megközelítésüket szolgáló utak és tartozékaik megépítéséig, forgalomba helyezéséig elhalasztotta az önkormányzat a Meggyes területen lévő telkeinek
értékesítését.
A 2009 februárjában értékesítésre
kijelölt ingatlanok megvétele iránt komoly érdeklődés nem mutatkozott, hiszen a 2008-as pénzügyi és az azt követő reálgazdasági válság miatt az ingatlanfejlesztési beruházási hajlandóság jelentősen visszaesett.
Tavaly az értékesítés kedvezőbb feltételeinek megteremtése érdekében a
telektömböket felosztották, ennek
eredményeként 24 építési telekként kialakítható földrészlet alakult ki 8001061 m2 nagyság között. Mivel az utak

Három hétvégén pótlóbuszok
a Gödöllői HÉV egyes szakaszain
HÉV-pótló buszok közlekedtek a Gödöllői
HÉV vonalán szombaton és vasárnap, s erre
számíthatnak az utasok máricus 12-14-én
(szombat-vasárnap-hétfő), valamint 26-27én (szombat-vasárnap) is. Ezekben az időszakokban a vonalon karbantartási munkákat végeznek.
Március 12-én, 13-án, 14-én, 26-án és 27-én
a vonatok csak Gödöllő és Cinkota között
közlekednek. A fenti napokon a kimaradó
szakaszokon a következő HÉV-pótló autóbuszokkal lehet utazni:
A H1 HÉV-pótló autóbuszok az Örs vezér tere
és Cinkota között közlekednek, az alábbi
megállók érintésével: Örs vezér tere, Örs vezér tere (Kerepesi út), Rákosfalva, Nagyicce,
Sashalom, Mátyásföld repülőtér, Mátyásföld,
Imre utca, Csinszka utca, Cinkota, Vidám vásár utca, Cinkota, illetve Cinkota, Vidám vásár utca, Cinkota, Csinszka utca, Mátyásföld,
Imre utca, Mátyásföld repülőtér, Sashalom,
Nagyicce, Rákosfalva, Örs vezér tere.

és a közművek még nem épültek meg,
a telkek egyelőre nem minősülnek építési telkeknek.

Pályára kerülhetnek az extrém
sportok
A képviselő-testület kinyilvánította
szándékát a baptista imaház mögötti
1109-es helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú beépítetlen területen gördeszka, görkorcsolya és BMX sportágak űzésére alkalmas skate park kialakítására. A hasznosításról a végleges
döntést akkor hozza meg, ha a beruházás és az üzemeltetés kérdésében a feltételek teljes körű bemutatásának előzményével a polgármester javaslatot
tesz a szerződések megkötésére. Gödöllőn az extrém sportok űzésének negyedszázados múltja van. Először
1986-ban a buszpályaudvar mögött
épült BMX pálya, majd a Tüzép mögötti területet kapták meg a fiatalok határozatlan idejű használatra. Mivel ott a
rendezési terv szerint elkerülő út épül a
jövőben, ezért hosszú távú fejlesztést
nem lehetett végrehajtani, a fiatalok más
lehetőségek után néztek, amit a város
közterein és padkáin találtak meg. A
most elkészült főtéren erre már nem nyílik lehetőség, de a skate park kialakítására megfelelő helyszínnek mutatkozik a Baptista imaház mögötti 1955
négyzetméteres ingatlan. A szándéknyilatkozat birtokában megkezdődik a pálya tervezése. A létesítmény üzemeltetéséről is a képviselő-testületnek kell
majd döntenie.

Egyesületi székhely bejegyzések
Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesület a Szabadság út 23. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanra, a Vuelta Sport
Egyesület pedig a Táncsics Mihály úti
ugyancsak a város tulajdonában lévő
Táncsics Mihály úti Sportcentrumba
jegyezze be a székhelyét.
A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Közhasznú Egyesület 2010. december
2-án alakult meg azzal a céllal, hogy a
három és több gyermekes családok érdekeit civil szervezeti kereteken belül
képviselje.
A Vuelta SE 2000 óta működtet ritmikus gimnasztika és kerékpár szakosztályt. Gödöllőn a Hajós Alfréd Általános Iskola a bázisa, 25 igazolt versenyzővel és több mint 100 tanfolyamos kislánnyal foglalkozik.
it

A magyar kreativitás legendás. A nagy
felfedezések, az emberiség jövőjét meghatározó találmányok mögött szinte
mindig ott találunk egy vagy több magyar nevet. A magyar tudósok jelentőségét jól példázza az a jelenet, amely állítólag egy, a második világháború idején tartott tudományos megbeszélésen
történt. Az Institute for Advanced
Studies ülésén Enrico Fermi betegség
miatt nem vett részt, az elfoglaltsága miatt korábban távozó Albert Einstein
visszaszólt még németül az ajtóból:
„Uraim, most már nyugodtan folytassák
magyarul!”
A kiváló tudósok, hazájuknak hírnevet szerző
művészek egykor ugyanolyan diákok voltak, mint
azok, akik ma a Török
Ignác
Gimnáziumban
koptatják a padot.
A mostani generáció
azonban már szervezett
formában kapja meg a támogatást ahhoz, hogy
megtalálja azt a területet,
ahol a legeredményesebb
lehet. Ez ugyanis a célja
annak a programnak, amihez még a
múlt évben csatlakozott a Török Ignác
Gimnázium, mint a városunkban működő egyetlen középiskolai Tehetségpont. A TÁMOP 3.4.4/B pályázat által
finanszírozott Géniusz program lehetőséget nyújt a tanároknak a tehetségek
kezelésére, szakköri képzések megszervezésére és segíti a tanulmányi versenyeken való részvételt. A programot
részletesen megismerhetik az érdeklődők a március 12-én megrendezendő
Géniusz Tehetségnapon is.
Az egész napos rendezvénysorozat három részből áll. A délelőtt vetélkedővel
indul, amelynek során a gyerekek arról

adnak számot, mit tudnak a magyar tudósokról, géniuszokról, majd lehetőséget kapnak arra, hogy saját érdeklődési
körükben tartsanak előadást, vagy bemutassák hobbijukat, megismertessenek társaikkal egy-egy általuk érdekesnek tartott témát.
Déltől veszi kezdetét az a szakmai program, amire a pedagógusokat, a szülőket
és – természetesen – az érdeklődő
diákokat várják. Ezen a különböző szakmai beszélgetések mellett segítséget
kaphatnak a pályaválasztáshoz, és találkoznak olyan régi törökösökkel, akik
büszkeségévé váltak egykori iskolájuk-

nak. Többek között Benedek Krisztina
népdalénekest, Páli Jenő biológust,
Kiss Erzsébet genetikust, egyetemi tanárt és Benkó Réka vívót várják közös
beszélgetésre, melynek során felelevenítik diákéveiket, valamint szót ejtenek
az iskola és a környezet sikereikben játszott szerepéről.
A napot 18 órai kezdettel kulturális
program – Tehetség-Fesztivál – zárja,
amelyen a jelenlegi törökösök lépnek
színpadra.
A rendezvénysorozat azonban nem csak
a gimnázium diákjainak és szüleiknek
szól, minden érdeklődőt szeretettel várjk
nak.

A VÜSZI már a tavaszra készül

Megkezdődött a nagytakarítás
Bár a tavasz még várat magára, a VÜSZI Kft. a múlt héten már
megkezdte az ilyenkor esedékes tavaszi nagytakarításhoz kapcsolódó munkákat. A következő időszakban ezek jelentik majd a
fő feladatokat a városi utakon.
A munka a sárfelszedéssel kezdődött, ezt elsőként a Testvérvárosok útján végezték el, és a héten – amennyiben ezt az időjárás engedi – tovább folytatják. A
következő hetekbe valamennyi, kiemelt szegéllyel ellátott utat végig járnak a
VÜSZI Kft. munkatársai.
A takarítás azonban nem csak a sárfelszedésre korlátozódik, ennek keretében
burkolat tisztítást, az utak mellett felszedik a szemetet, valamint elvégzik a stabilizált és a földutak karbantartását is.
Mindezek mellett folytatódik a kátyúzás is, az alapos karbantartásnak köszönhetően a városi kezelésben lévő utakon már csak kisebb burkolati javításokra van szükség.

Itt az elektronikus menetigazolvány

Halad a korral a MÁV
Már az interneten, valós időben is nyomon követhetjük a
vasúti mozgást, akár percre pontosan megtudhatjuk, hol
is jár egy-egy szerelvény. A vasút ugyanis halad a korral.
Két éve szereltette fel a
MÁV a mozdonyokra a
műholdas fedélzeti berendezést, melyek segítségével létrehozták az
elektronikus menetigazolványt. A MÁV Trakció honlapján ma már
valós időben is nyomon
követhetőek a vonatok.
Egy-egy járatra kattintva
megtudhatja a felhasználó, hogy milyen azonosítójú vonatról van szó, honnan-hová tart és
késik-e. De az is megtekinthető, hogy az egyes megállóhelyekre pontosan mikor érkezik meg. A http://iemig.mav-trakcio.hu oldal 30 másodpercenkénti frissítéssel működik.
jb

Forgalomkorlátozásokra kell számítani Gödöllő belvárosában a március
15-i ünnepi események ideje alatt:
2011. március 15-én reggel 7 órától a Petőfi téren tilos a parkolás!
A Petőfi téren a Petőfi-szobor melletti mélygarázsba 10. 45-től 11. 15-ig, a
koszorúzás ideje alatt nem lehet ki- és behajtani.
A lovas felvonulás ideje alatt, délelőtt 11 és 11. 30 között a felvonulás útvonalán, a Kossuth Lajos utcában és a Bajcsy-Zsilinszky úton teljes útlezárás, a Dózsa György úton és a Szilhát utcában félpályás útlezárás lesz.
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Az Európai Unió Régiók Bizottsága

Gödöllői tanácskozások

is megvalósulhat, hogy a vidéki termékek, mindenek előtt a jó minőségű,
egészséges és biztonságos élelmiszerek jelentős hányada a közeli városi

(folytatás az 1. oldalról)

A tanácskozást videóüzenetben üdvözölte Viviane Reding európai
alapjogi biztos, aki fontosnak nevezte, hogy az ülés témájául az önkéntességet választották, hiszen 2011 az
önkéntesség éve az Európai Unióban.
A tanácskozás első részében az
önkéntességnek a szociális gondoskodásban, majd a sportban betöltött
szerepéről esett szó.
Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, családés ifjúságügyért felelős államtitkára
előadásában a társadalmi szolidaritás
megvalósítása eszközének nevezte az
önkéntességet. Kiemelte, hogy a szociális gondok és a nyomor felszámolására egyetlen állam, egyház és civil

szervezet sem képes, ha nem állítjuk
meg az elidegenedés folyamatát a társadalomban.
A sport, a szociális kohézió és az
önkéntesség egy síkon mozog. Ezzel
a gondolattal kezdte beszédét Czene
Attila sportért felelős államtitkár, aki
felhívta a figyelmet arra, a kézzelfogható eredmények mellett a sportnak meghatározó szerepe van a nemzet értékrendjének, erkölcsének alakításában.
„Közös eredményt szeretnénk felmutatni, és ehhez sportos fegyelemmel küzdenünk kell” – mondta Czene
Attila. Az államtitkár szerint az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott
célok nem valósulhatnak meg sportkeretprogram létrehozása nélkül, ehhez pedig a tagállamoknak meg kell
vizsgálniuk, hogy GDP-jük mekkora
hányadát költik sportra. Czene Attila
külön kitért a sport társadalmi szerepére és a mindennapi testnevelés fontosságára is.
Ehhez kapcsolódóan dr. Gémesi
György elmondta: Gödöllőn, a magyar kormány szándékaival egyetértésben, ez év szeptemberétől bevezetik a mindennapos testnevelést felmenő rendszerben. Javaslatot tett a COR
EPP frakciójának, hogy a kormányokkal és a regionális önkormányzatokkal együttműködve, kezdeményezze ennek egységes európai isko-

lai bevezetését, és a szükséges feltételek áttekintése után akár az EU 2020
keretein belül anyagi támogatással is
segítse a tagállamok ez irányú törekvéseit. Javaslatát a Régiók Bizottsága
Európai Néppárti Frakciója elfogadta
és nyilatkozatába is beemelte.
*
Pénteken az észak-afrikai helyzettel kapcsolatos állásfoglalás kiadásának egyeztetésével kezdődött a munka a COR Bureau ülésén. Az állásfoglalás kiadásának gondolatát Mercedes Bresso asszony, a bizottság elnöke vetette fel.
Mint az a megbeszélésen elhangzott, a nyilatkozatban a legfontosabb
kérdésekkel, a demokratikus átalakulási folyamatokkal kívánnak foglalkozni, mindezt úgy megfogalmazva,
hogy az egyfajta javaslat legyen a civil lakosság által elindított demokratikus folyamatok támogatására. A tervek szerint az állásfoglalást a március
végi plenáris ülésen fogadják majd el.
A COR Bureau megtárgyalta és elfogadta a
2005-ben
létrehozott
Szubszidiaritásfigyelő
hálózatáról szóló jelentést és munkaprogramot. A szubszidiaritás
az az elv, amely szerint
a döntéseket a polgárokhoz lehető legközelebbi
szinten kell meghozni.
Az Európai Unió intézményrendszerének működésében például azt
jelenti, hogy ne Brüszszelben döntsenek arról,
hogy a gödöllői gazdálkodók mennyi
és milyen fajta baromfit nevelhetnek.
A tanácskozáson Ángyán József, a
Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a gödöllői egyetem professzora „Város és vidék a regionális politikában és a vidékfejlesztésben” címmel tartott előadást. Kiemelte: a megfelelő fejlesztések esetén a globális világgazdaság ellenére

A Sándor-palotában

piacokon találjon vevőre és így stabil,
a globális rendszereknek kevésbé kiszolgáltatott, környezet terhelő szállítástól mentes, fenntartható gazdasági rendszerek alakíthatók ki. Abszurd
ugyanis az a helyzet, amelyben egy
„átlag sárgarépa”, amely bekerül a világkereskedelembe, mire a termőföldtől az asztalig eljut, egy erre vonatkozó elemzés szerint 1847 kilométert tesz meg, miközben a fogyasztótól néhány kilométer távolságon
belül előállítható lenne, valamint,
hogy a városi lakosságot kínai tejporból készült „tejet” vásárol, miközben
a közeli vidéki tehenészetek tönkre
mennek.
Gémesi György „Lehetőségek és
kihívások az agglomerációban” címmel tartott előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az agglomerációs
településeken a nagyvárosi érdekek
védelmében adminisztratív eszközökkel korlátozásokat vezetnek be, nagy-

DÁTUM

ESEMÉNY

Március 11-12.

Gymnich ülés
(a líbiai helyzet függvényében)

Március 17-18.

Nemzetközi Bologna Csoport ülése

Március 21-22.

EGTC ülés

Március 25-26-27.

Környezetvédelmi Tanács
informális ülése

régiós hulladékgazdálkodási rendszert, amely mintegy 300.000 ember
hulladékát kezeli a
legkorszerűbb módon, amellyel március 3-án Bresso
asszony vezetésével az ökörtelekvölgyi központban
ismerkedtek
a
Bureau tagjai.
A tanácskozást
követő sajtótájékoztatón Mercedes Bresso rendkívül hatékonynak minősítette a
gödöllői szervezést. Az elnökasszony reményének adott
hangot, hogy következő látogatásai alkalmával (Az elnökségi időszakban még három alkalommal látogat városunkba
– a szerk.) lehetősége lesz
Gödöllő más nevezetességeivel is megismerkedni. (b.j.-l.t.)

Mercedes Bresso
és Gémesi György

Az Európai Unió felépítése
A könnyebb átláthatóság kedvéért lapunk rövid összeállítást készített az
Európai Unió felépítéséről, a döntéshozatalokban részt vevő szervezetekről, azok működéséről:

Ángyán József

városi kezdeményezésre rendezési
tervekkel, törvényekkel akadályozzák az egyes önkormányzatok szabad
területhasznosítását. Szólt az agglomerációban lezajló pozitív és negatív
hatásokról, az utóbbiakról kiemelte:
az ellen az összefogás nyújt lehetőséget. Erre példaként hozta fel a 106 település összefogásával megvalósult

A márciusi gödöllői EU-s események

Március 28.
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Közélet

LEZÁRÁS
(legmagasabb szinten védett)
Kordon a Művészetek Háza körül, az
Ady sétányt a Honvéd utcánál zárják le

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

Március 29.

Oktatásügyi miniszterek
informális ülése

Kordon a Művészetek Háza körül, az Ady
sétányon a Martinovics utcától szalagos zárás

Március 31.

Demográfiai kérdésekért és családpolitikáért felelős miniszterek ülése

Kordon a Művészetek Háza körül, az Ady
sétányon a Martinovics utcától szalagos zárás

Európai Parlament
Elnök: Jerzy Buzek (lengyel). Az Európai Parlamentet 5 évente választják meg. Fő feladata a
törvényhozás az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatok alapján. A Parlament hatáskörét
az Európai Unió Tanácsával együtt gyakorolja. A Parlamentnek jogában áll feloszlatni az Európai
Bizottságot. A Parlament tagjai nem nemzeti frakciókat alkotnak, hanem nyolc, európai szinten
szerveződő politikai csoportba tömörülnek. A plenáris üléseket Strasbourgban, más üléseit
Brüsszelben tartják. Az Európai Parlamentnek 22 magyar tagja van.
Európai Tanács
Elnök: Herman Van Rompuy (belga). Az Európai Tanács határozza meg az EU általános poli‐
tikai menetrendjét. Tagjai a tagállamok állam‐ és kormányfői, valamint a Bizottság elnöke. Az Eu‐
rópai Tanács elnökét 2,5 évre választják meg, fő feladata, hogy előkészítse a Tanács munkáját és
biztosítsa a tagállamok közötti konszenzust.
Európai Unió Tanácsa
Az EU fő döntéshozó testülete. A törvényhozói szerepkört a Parlamenttel együtt tölti be. A
Tanács felel az EU kül‐, biztonság‐ és védelmi politikájáért, valamint dönt a szabadsággal és a jog
érvényesülésével kapcsolatos fontos kérdésekben. A Tanács az európai uniós országok kormá‐
nyainak minisztereiből áll. Az üléseken a napirenden lévő témákért felelős miniszterek vesznek
részt. Az EU elnöki tisztét hathavonta más‐más tagország tölti be: a soros tagállam elnökli az ülé‐
seket és határozza meg az időszak átfogó politikai ütemtervét.
Európai Bizottság
Elnök: José Manuel Barroso (portugál). Az Európai Bizottság az EU végrehajtó szerve, az Euró‐
pai Unió egészének a közös érdekeit képviseli és támogatja. Új európai jogszabályokra irányuló
javaslattervezeteket készít, melyeket az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt. A Bizottság
irányítja az uniós szakpolitikák végrehajtásának napi menetét és az EU pénzalapjainak fel‐
használását. Figyelemmel kíséri az európai szerződések és jogszabályok betartását. A Bizottság
testülete 27 főből áll – minden tagállam egy biztost jelöl ki. A Bizottság elnökét az EU kormányai
választják az Európai Parlament hozzájárulásával. A többi biztost – a leendő elnökkel történő
egyeztetés után – a tagállami kormányok jelölik ki. A kinevezéshez a Parlament jóváhagyása is
szükséges. A biztosok nem hazájuk kormányát képviselik, hanem az EU más‐más szakpolitikai te‐
rületéért felelnek. A Bizottság elnökének és a tagoknak a kinevezése 5 éves időszakra szól, mely
egybeesik az Európai Parlament mandátumával.
EU Régiók Bizottsága
Elnök: Mercedes Bresso (olasz). A Régiók Bizottságának véleményét akkor kérik ki az uniós
jogalkotók, ha a régiókra vagy a helyi önkormányzatokra hatással lévő döntést kell hozniuk pél‐
dául a közlekedés, az egészségügy, a foglalkoztatás vagy az oktatás területén. Az intézmény 344
tagból, főként regionális önkormányzatok vezetőiből és városok polgármestereiből áll.
EU Gazdasági és Szociális Bizottsága
Elnök: Staffan Nilsson (svéd). Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsága 344 tagja révén az
érdekek széles körét, így a munkáltatók, a szakszervezetek, a fogyasztók, a természetvédők stb.
érdekeit képviseli. Tanácsadó szerv, mellyel az uniós jogalkotóknak konzultálniuk kell a különböző
szakpolitikai területeken – például a foglalkoztatás, a szociális juttatások, a szakképzés területén –
javasolt uniós jogszabályokkal kapcsolatban.
Európai Bíróság
Feladata biztosítani, hogy az EU‐jogszabályokat a tagállamok azonos módon értelmezzék és al‐
kalmazzák, s így a jog mindenkire egyformán vonatkozzon. A Bíróság biztosítja, hogy az EU tagál‐
lamai és intézményei a törvényi előírásoknak megfelelően működjenek. A luxembourgi székhelyű
intézmény testületébe minden ország egy‐egy bírót delegál.

4 Gödöllői Szolgálat

2011. március 9.

Civil

Török(ös)ökből rómaiak kompánia

Ab ovo…
Rendhagyó római lakoma helyszíne volt a Török Ignác Gimnázium. A szakácsok már kora
délutántól kezdve sürögtek-forogtak, szorgosan dolgoztak,
hogy mire a vendégsereg megérkezik, addigra minden rendben legyen, és a hagyományos
római ételek készen fogadják
az érkezőket. Volt ott minden,
mi szem-szájnak ingere: az étlapon szerepelt többek közt az
igen kívánatos sütőtökpüré; főételnek lehetett választani a
házigazda, Apicius receptje
alapján készült hústekercseket; desszertnek pedig nem
más volt, mint a mindenki kedvencének választott körtefelfújt.
Aki elég korán érkezett, az besegíthetett a Solier étteremből érkezett két
szakácsmester munkájába is. A fel
adatokra kijelölt „nyertesekre” várt
ama nemes elfoglaltság, hogy meghámozzák a körtét, megpucolják a gesztenyét, vagy megtöltsék dióval a –
már akkor is szép küllemű – datolyákat.
A meghívott vendégek – igazi rómaiakhoz méltón – hosszú fehér tógát
viseltek, rabszolgák egész sora szolgálta ki őket. A vacsora megkezdése
előtt lezajlott a szokásos művelet: a
mester segédje egy korty bort – Jupiternek áldozatul – a földre öntött.
Majd a szolgák megmosták a díszes

tagjainak kezeit, manikűröztek (ahol szükség volt rá), és megkezdték az előételek felszolgálását.
Ez tartalmazta a – már említett – sütőtökpürét, volt tojás is (rendkívül
impozáns elrendezésben), meg répa
(kis borssal bolondítva), és mindezek
mellé még kenyér, ami ízletesebb már
nem is lehetett volna. Miközben a
lakomázók az előétel kínálta örömökben részesültünk, addig a nézőként
érkezett „köznépnek” felolvasást tartottak.
A főfogás a következőkből állt:
gesztenyés lencse, árpakása, és az
Apicius uram (Ullrich Balázs tanár
úr) saját receptjéből elkészített hústekercsek.
Harmadik fogásként érkeztek a
desszertek. A szolgák hoztak egy

nagy tál ízletes diós-mézes datolyát
és az elmaradhatatlan almát (itt vált
világossá a híres római mondás: „Ab
ovo usque ad mala – A tojástól az
almáig”. Az elejétől a végéig…).
Közben jobbnál jobb nedűk jöttek
kancsószámra, „borok” minden menynyiségben!
Hátra volt még a meglepetés. A
szakácsok, és a főszervező, Ullrich
Balázs tanár úr (aki a rómaiak szép-

séges nyelvére okítja tanítványait kemény és fáradtságos munkával) kitalált egy apró kis meglepetést: a köznép is megkóstolhatta a nemes és
mennyei étkeket! Amikor ezt
megtudták az – eddig a lakomázókat csak vágyakozva
néző – emberek, mindenki
az asztalokhoz sietett, és az
éhes csapat egy szempillantás alatt elfogyasztott mindent az utolsó morzsáig.
Amikor a lakoma befejeződött, barátaimmal megköszöntük a szíves vendéglátást
Apiciusnak (akinek eme csodás ötlete támadt egykoron, hogy egy
este erejéig legyünk igazi rómaiak),
Fodor Sándornak és Fiel Attilának,
a Solier Cafe szakácsainak (akik a
szakácstudományuk legjavát adták
hozzá az este sikeréhez), és minden
kedves megjelentnek, legyen az gyerek vagy felnőtt; mert ez az este igazán
felejthetetlenné sikeredett, és kívánom, hogy legyen még sok ilyen!
Oláh Dóra Petra

Meghívó – Gödöllői Református Egyházközség Baba-Mama Klub
A Gödöllői Református Egyházközség Baba-Mama Klubja szeretettel meghívja Önt „Az egészséges gyermek a jövő
befektetése” című előadássorozatának megnyitó eseményére.
Célunk az egészséges gyermekhez vezető út bemutatása. Módszerek, gyógymódok megismertetése a modern orvostudomány és egyéb alternatív gyógyászati területeken.
Meghívott előadó: Dr. Csikós Tamás csecsemő- és gyermek szakorvos
Az előadás címe: Hogyan törődjünk gyermekünk immunrendszerével?
Vizsgáljuk a testi, lelki folyamatok, valamit azok egymásra gyakorolt kölcsönhatásait a gyermek betegségének
keletkezésében, lefolyásában és kezelési megoldásaiban.
Az előadást Balogh Tamás lelkipásztor nyitja meg.
Időpont: 2011. március 22. (kedd) 16.30 óra
Helyszín: Gödöllői Református Egyházközség gyülekezeti terme
A rendezvény várható időtartama kb. 1-1,5 óra. A részvétel ingyenes. Az előadás ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk.
Kérjük, hogy amennyiben módjában áll előzetes jelentkezését az alábbi e-mail címen tegye meg:
babamama@invitel.hu

FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA!
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, civilszervezeteket, 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!
A Tarsolyos Lovasegylet tájékoztatja a március 15-ei ünnepség résztvevőit,
hogy a lovasfelvonulás ezúttal nem érinti a főteret. A Kossuth Lajos utcaDózsa György út-Petőfi tér közötti szakaszon, valamint a Petőfi téren és a
Bajcsy-Zsilinszky utcában tekinthető meg.

A hét kérdése

MEGHÍVÓ
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB 2011. MÁRCIUS 17-ÉN 18 ÓRAI
KEZDETTEL a kis és középvállalkozók számára tájékoztatót rendez a Városháza földszinti nagy termében az Új Széchenyi Terv
pályázatairól.
Az est előadój: Gyurácz Németh Iván, az M27 Absolvo Consultig
vezető tanácsadója.

– Ön, hogy vélekedik Gödöllő új
közterület használati rendjéről? – tettük fel a kérdést múlt
heti számunkban, miután a
képviselő-testület jelentős szigorításokat fogadott el a belváros, a játszóterek és buszmegállók területére vonatkozóan.
„Mivel unokáimmal rendszeresen
járok a játszótérre, nap mint nap
mérgelődtem azon, hogy egyesek
mennyire nem tudják, hogyan kell
viselkedni ott, ahol kisgyermekek
vannak. Ez egyaránt vonatkozik a
cigarettafüstöt a kicsi arcába fúvó
szülőkre-nagyszülőkre, és a sörösüveget összetörő kamaszokra. Nagyon bízom benne, hogy ezzel a szabályozással kulturáltabb körülményeket lehet majd teremteni.”
Szabados M.
„Remélem, hogy be is fogják tartatni ezt a rendeletet, és nem csak papíron létezik majd! Mivel nincs kocsim, vagy gyalog, vagy busszal, illetve vonattal közlekedem. Így rendszeresen bosszankodom, amikor
mások cigarettafüstjét kell szívnom,
például a buszra várva. Aminek
azonban ennél is jobban örülök, az,
hogy tilos az adománygyűjtés. Igaz,
ez időszakos volt a belvárosban, de
például karácsony környékén rend-

szeresen állítottak meg a különböző
ürüggyel, ilyen-olyan „adománygyűjtők”. Szívesen adakozom – nem
csak ünnepek idején – de ez rendkívüli módon zavart, mert az erőszakosságot nem szeretem…”
Kiss Lajosné
„Sajnos, Magyarországra nem jellemző, hogy jó utcai zenészek lennének, pedig külföldön láttam már
ilyeneket. Bécsben például kifejezetten jópofa, bábos-hangszeres
produkciók vannak. Azokat, amiket
itt Gödöllőn láttam eddig, nem ilyenek voltak. Ha ez kontroll alá kerül,
a kellemetlen élmény helyett a város, a főtér akár új színfolttal is gazdagodhat…”
P. N.
„Nem tudom, mennyire lehet egy
ilyen rendeletet betartatni, szerintem, inkább az emberek fejében kellene rendet tenni, hogy ne forduljon
meg senkinek a fejében, hogy rágyújt a játszótéren, vagy a papírt ne
a szemetes mellé dobja, stb. Mindenesetre biztos, hogy kulturáltabb lesz
a környezet, pláne, hogy ha kiépül a
kamerás térmegfigyelő rendszer.”
V.S.
A hét kérdése:
– Ön hogyan ünnepel, emlékezik nemzeti ünnepeinken?
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Köszöntéstől a Facebookig
Mire jók a szabályok, köztük
az illemszabályok? Mint ahogy
a közlekedési szabályok a baleseteknek kívánják elejét venni, az illemszabályok arra hivatottak, hogy a lelki baleseteket
megelőzzék, kiszűrjék, lehetetlenné tegyék.
Legyünk tekintettel egymásra, mondják. Adjuk meg egymásnak a tiszteletet. Az egész napunkat megszépítheti egy-egy kedves gesztus, míg jó
időre elkeseríthet, ha nem kapjuk
meg valakitől, ami megillet.
De mi illet meg? Hogyan? Mi az a
kedves gesztus, ami éppen megfelelő,
nem sok, és nem kevés? Ezt meg kell
tanulni. Lipcsey Andersson Emőke
most megjelent Kés, villa, sms című,
Anna néni illemtankönyve alcímű
munkája főhősének, a kamaszkort éppen elhagyó, a felnőttkor küszöbére
érkező Kristófnak szerencséje van.
Nyolcvan éves nagynénje, Anna néni
nagy szeretettel, tapintattal, türelemmel ismerteti meg az illem-, de azt is
mondhatjuk, az életszabályokkal.
Ne tedd másnak, amit magadnak
nem kívánsz. Viszont: tedd azt, aminek te is örülnél – így foglalhatjuk
össze a lényegét a tudnivalóknak. Ha
ezt elfogadjuk, ha megvan bennünk a
törekvés arra, hogy kellemes személyekké váljunk a környezetünk számára, a részletek, a szabályok elsajátítása már gyerekjáték.
A legkülönbözőbb helyzetekkel találkozhatunk a könyvben. Hogyan
köszönjünk, hogyan mutatkozzunk

be, hogyan beszéljünk
hozzánk hasonló korú
és tőlünk idősebb emberekkel. Majd a közlekedés nehéz terepére
lépünk. Nem adják át a fiatalok a helyüket az idősebbeknek a villamoson!
– halljuk a vádat. Nem tudom, nekem
átadják. Éppen fel is húztam emiatt
még nemrég az orrom: nem vagyok
olyan öreg… S nem fogadtam el a felajánlott helyet. De hamar beláttam, ez
nem szép tőlem. Most már méltányolom a helyét átadó fiatal figyelmességét, megköszönöm, mosolygok, leülök.
A telefonálás… Ez se könnyű ügy.
Mit mondjon a hívott, s mit a hívó
fél? Hogyan fogadjuk a téves hívásokat, de főleg hogyan a reklámcélúakat, a valamire rábeszélni kívánókat? Különösen az utóbbiak sok
bosszúságot okozhatnak – hacsak be
nem látjuk, hogy a telefonáló nem leli
örömét a zaklatásunkban, szívesebben végezne „rendes munkát”, azonban nem talál olyat. Jobb híján telefonálgat.
Egyetemen, orvosnál, színházban,
moziban, kávézóban, házibuliban járnak az illemtankönyv szereplői, Kristóf és azok, akikkel kapcsolatba kerül. Vásárolnak, asztalt terítenek, születésnapot ünnepelnek.
A hagyományos helyzeteken kívül
bekerülnek a könyvbe a legújabban
adódó, mobiltelefon és internet nyújtotta lehetőségek is. Hogyan írjunk
e-mailt, sms-t? Hogyan viselkedjünk
az internetes közösségi oldalakon?

Helytörténeti előadások a könyvtárban

Gödöllői Széphistóriák
„Tiszteld a múltat és éltesd tovább!” – Kőrösi Csoma Sándornak ezt a gondolatát választotta a Gödöllői Széphistóriák című előadás-sorozat mottójául
Bana Éva, a programsorozat
szervezője.
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban a múlt évben indult helytörténeti előadások az idén is
folytatódnak, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium magyar és történelem fakultációs diákjainak bevonásával.
Néhány nappal a Barokk Év megnyitója előtt, a sorozat keretében Pap-

Számomra különösen a Facebook
okoz fejtörést. Most akkor jelölhetek-e
ismerősnek olyat, akit személyesen
nem ismerek vagy nem? Egyrészt
folyvást biztat az oldal: jelöld ismerősnek, mert nagyszámú közös ismerősötök van. Jelöld ismerősnek, mert
hasonló a véleményetek, ízlésetek,
hiszen ugyanazt „lájkoljátok”. Másrészt, ha rákattintok az illetőre, olvashatom: csak akkor jelöld, ha személyesen ismered.
Részemről nem sok értelmét látom, hogy csak olyanokat jelöljek virtuális ismerősnek, akiket személyesen ismerek. Persze, lehet, hogy nincs
igazam. Úgyhogy azt böngésztem legizgatottabban a könyvben, ezen a téren
mi a helyzet. Egy biztos: itt is az követendő, ami mindenütt másutt. Tapintat, türelem, kedvesség vezérelje a
viselkedésünket, határozza meg a
megnyilvánulásainkat.
(Lipcsey Andersson Emőke: Kés, villa,
sms – Anna néni illemtankönyve) - nád lődők. A helytörténet iránt érdeklődők számára bizonyára jó hír, hogy
a sorozat a korábbi előadásairól készült felvételek felkerülnek a könyv-

házi János muzeológus Grassalkovich I.
Antalról tartott előadást, aminek eredményeként a résztvevők jobban megismerkedhettek az egykori gödöllői barokk
főúrral és tevékenységével.
A következő széphistória is sok helytörténeti különlegességet tartogat, a március végére tervezett találkozón a régi Gödöllőről tudhatnak meg érdekességeket az érdek-

Bu Györgyi mutatkozik be a Levendula Galériában

A selyem világa
Különleges selyemre festett
képekkel és szebbnél szebb
kelmékkel indítja a 2011-es
kiállítás sorozatot a Levendula Galéria.
Március 12-én Bu Györgyi Keresztmetszet című tárlata nyitja a
sort. A cím nem véletlen, hiszen az
erdélyi származású festőművész
pályájának keresztmetszetét nyújtja a bemutatásra kerülő anyag,
amelyen festményei mellett gyönyörű, hordható kendői, ruhái is
helyet kapnak. A 17
órakor kezdődő kiállítást Bércesi-Dienes
Erika jelmez-díszlettervező
képzőművész, főiskolai tanár
nyitja meg. Az estet
Csúr Gábor, Szabó
Mátyás, Derecskei
András zenéje színesíti.

tár honlapjára, ahol utólag is megtekinthetőek.
jk

Kép és szöveg: bj

A legeredményesebb táncegyüttes

Chopin Zeneiskola

Van mire büszkének lenni

Újabb siker

Szép eredményeket hozott a
2011-es esztendő a Gödöllő
Táncegyüttesnek, bár még
csak az első negyedévben járunk. A gödöllői táncosok több
fórumon is bemutatták tudásukat, és több díjjal is gazdagodtak.

Szép eredményeket értek el a
Frédéric Chopin Zeneiskola
növendékei a VII. Országos Továbbképzős Versenyen. Az intézményt képviselő tanulók
több díjat is kaptak, tovább
öregbítve az iskolában folyó
színvonalas munka hírnevét.

Január 21-23-án Békéscsabán léptek
színpadra, ahol a felnőtt szólótáncversenyen öt fővel képviselték városunkat. Táncosaink közül Szokolik
Szabolcs és Szokolik Melinda már
második alkalommal kapta meg az
aranysarkantyút, illetve az Aranygyöngyöt. Hasonló módon, szintén
másodszor részesült Aranysarkantyúban Moussa Ahmed.
Sima Zoltán és Hajdu Zsuzsanna
sem maradt le társai mellett: ők is
Aranysarkantyúval és Aranygyönggyel
tértek haza. Miután a táncegyüttes valamennyi indulója kiemelkedő teljesítményt nyújtott, elmondhatják,
hogy ők voltak a legeredményesebb

résztvevői a megmérettetésnek.
A következő hónapban két jeles fellépés várt a Gödöllő Táncegyüttesre:
először a Hagyományok Házában
léptek fel (ahol egyébként gyakori
vendégek), majd a Néptánc Antológián mutatták be tudásukat.

Február 5-én, a Hagyományok Háza
színpadán a Veresegyházi Hagyományőrző Együttessel környékbeli
táncokat és hagyományokat mutattak
be Téli népszokások címmel. Ez újdonság volt a gödöllőiek számára,
hiszen idősebb táncosokkal korábban
nem készítettek ilyen hosszú közös
műsort.
Február 26-27-én az Operettszínház adott otthont a Néptánc Antológiának, ahol ismét nagy sikert arattak.
A rangos rendezvényen, amellett,
hogy Rákos menti verbunkkal és
csárdással kápráztatták el a közönséget, átvehették a Martin György em-

lékplakettet is abból az alkalomból,
hogy az együttes már harmadik alkalommal kapott kiváló minősítést. A
rendezvény második napján a gyerekek is bemutatkozhattak: a Hajdu
Zsuzsanna és Moussa Ahmed által
vezetett Kisdruzsba csoport Rábaközi
búcsút táncolt.
A Gödöllő Táncegyüttes a XXX.
Országos Táncház Találkozóra készül, ennek keretében április 1-jén a
Művészetek Palotájában lépnek fel. A
hazai közönség legközelebb a március 15-ei ünnepi műsor szereplőiként
láthatja őket.
bj

Kovács Borbála – oboa – Kiemelt
ní-vódíj (Felkészítő tanár: Buka Enikő), Ella Orsolya – hegedű – Nívódíj (Felkészítő tanár: Béres Ágota),
Sivadó Balázs – hegedű – Nívódíj
(Felkészítő tanár: Juniki Spartakus),
Szajkovics Ádám – zongora – Nívódíj (Felkészítő tanár: Törpényi Sándor), Farkas Péter – zongora – dicséret (Felkészítő tanár: Törpényi
Sándor), Rácz Zoltán – klarinét – dicséret (Felkészítő tanár: Fodor László).
A Frédéric Chopin Zeneiskola
növendékei évente több hazai és
nemzetközi versenyen érnek el szép
eredményeket.
jk
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Barokk Évet, amelyhez szívből kívánok sok sikert.” Ezekkel a gondolatokkal zárta szavait Zsigmond Attila,
majd az átadás alkalmából oklevelet
nyújtott át Gémesi György polgármesternek és
Gönczi Tibornak, a kastély
igazgatójának.
Ezt követően
Gémesi György
és Gönczi Tibor,
valamint a Magyar Posta Zrt.
részéről Jeney
Zsolt
ágazati
igazgató a Barokk Év alkalmából kibocsátott
dr. Gémesi György, dr. Kósa László, Gaálné dr. Merva Mária
bélyeget és bomintegy kétszáz kastély épült az or- rítékot nyújtották át a rendezvényt jeszágban. Úgy fogalmazott a Barokk lenlétével megtisztelő Habsburg
Évvel tisztelgünk Mária Terézia ki- Györgynek, a Magyar Vöröskereszt
rálynő előtt, mindaz előtt, amit Ma- elnökének, Zsigmond Attilának, a
gyarország köszönhetett neki, és tisz- Budapest Galéria főigazgatójának,
telettel idézzük meg Grassalkovich Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színműAntalt, az államférfit, korának vésznek, Gödöllő díszpolgárának,
kiemelkedő magyar arisztokratáját, a Adalbert Bicserdynek, az osztrák
magyar barokk, különösen a magyar nagykövetség tanácsosának és konbarokk építészet teremtő mecénását.
zuljának, Kravcsik Elemérnek, Zala
György leszármazottjának és
Illyés Antalnak,
a szobor restaurátorának.
A Barokk Év
nyitónapjának
rendezvényeit a
Grassalkovichkastély dísztermében megrendezett
koncert
zárta, melyen a
Savaria Barokk Schmidt Pál és
Gémesi György
Zenekar Vivaldi
A főigazgató a szobor történetének és Bach műveit szólaltatta meg.
ismertetése mellett megemlékezett
*
annak alkotójáról, Zala Györgyről is,
A Barokk Évhez kapcsolódóan a
akit – mint mondta – ítészei és az városi múzeumban sajtótájékoztató
utókor a legjobban mintázó magyar keretében mutatták be a Magyar Posemlékműszobrásznak tart.
ta által kibocsátott bélyeget és borí„Budapest főváros megbízásából a tékot, valamint a Solier Cukrászda álBudapest Galéria vezetőjeként öröm- tal készített Mária Terézia és Grassalmel adom tartós letétbe Mária Terézia kovich Antal tortákat.
szobrát Gödöllő városának és gyöSchmidt Pál, a Magyar Posta Zrt.
nyörű kastélyának. Kívánom, hogy e vezérigazgatója kijelentette, nagy
szobor is gazdagítsa, díszítse azt a öröm számára, hogy a Posta is hozzájárulhatott a Barokk
Évhez, majd Gémesi
György polgármesterrel közösen bélyegezték le a kiadványt,
ami a Magyar Posta
Idegenforgalom sorozatában jelent meg, s
hazánk kultúrtörténeti emlékeit mutatja
be. A bélyegen –
mely Hajdú József
fotóművész és Domé
Eszter tervezőműZsigmond Attila
vész munkája – a

Megnyílt a Barokk Év
(folytatás az 1. oldalról)

Grassalkovich-kastély, a hozzá
készült díszborítékon pedig
barokk díszítésben a kastélykápolna külső része, és Grassalkovich I. Antal látható.
A bélyeghez már a sajtóbemutató előtt is hozzájuthattak
a gödöllőiek. Az első bélyegzést Gémesi György polgármester, Gönczi Tibor, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető
igazgatója és Gaálné dr. Merva Mária, a múzeum igazgatója ejtette meg, délelőtt 10
órakor. Ezt követően a polgármester a felbélyegzett, lepecsételt borítékot átadta az első
szerencsés gödöllői lakosnak,
Dolányi Márknak, illetve az eseményen megjelent két gödöllői díszpolgárnak, Tóth Krisztina hatszoros

Fotók: Balázs Gusztáv, Reményi Krisztán

Mária Terézia és Grassalkovich I. Antal emléke

Kitért arra is, hogy a vallási diszkrimináció századában még arra is
volt gondja, hogy az őslakosság általa
lebontatott református temploma helyett újat emelhessen, holott ő maga
buzgó katolikus volt.
Mint mondta, a most megnyílt kiállítás kiválóan mutatja be a korabeli
népéletet, kiemelve annak lényegesebb elemeit. Külön felhívta a figyelmet az egykori szelemenágas ház és
környezetének rekonstrukciójára, valamint a XVIII. századi mezővárost
bemutató animációra, ami a digitális
technikának köszönhetően, a levéltári
adatok feldolgozásának eredményeként megmutatja, hogyan is nézhetett
ki az egykori mezőváros.
A tárlat számtalan különlegességet
vonultat fel, így például olyan, az
1800-as évek elejéről származó térképeket, amelyeken jól beazonosítható,
hogy az egyes területek kinek a használatában voltak. Megtekinthetők itt
az egykori patika kellékek is, valamint a kor temetkezési kultúráját is
megismerhetik az
érdeklődők. Ehhez
egy különleges leletet kapott kölcsön
a múzeum: a váci
Fehérek Temploma
Memento Mori kiállításáról érkezett
hozzánk egy eredeti, XVIII. századi
zárt koporsó.
A kiállítást dr.
Czeglédi Noémi történész muzeológus és Fábián Balázs néprajzos muzeológus rendezte, az animációt Szőke Balázs készítette, az ünnepélyes
megnyitót a Gödöllő Consort barokk
muzsikával tette még emlékezetesebbé.
A megnyitó ünnepség a Grassalkovich-kastély kertjében folytatódott,
ahol Zsigmond Attila, a Budapest
Galéria főigazgatója hivatalosan is
átadta Gödöllő városának Mária Terézia királynő egészalakos bronz szobrát, mely egykor a Millenniumi Emlékművet díszítette.
A rendezvényen Pécsi Ildikó a
királynő egyik Grassalkovich Antalhoz írott levelét olvasta fel, majd
Zsigmond Attila mondott beszédet,
melyben felidézte a királynő alakját,
akit uralkodásra termett, karizmatikus
személyiségnek nevezett, s akit sokan
Mátyás király után a legjelentősebb
magyar uralkodónak tartanak. Intézkedései közül kiemelte az oktatás és
az egészségügy fejlesztését, valamint
az országos postaszolgálat működtetését, s megemlítette, uralkodása alatt
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Város-Kép

Gödöllő Város Önkormányzata
köszönetét fejezi ki
a Reneszánsz Kőfaragó Zrt‐nek, Pál János vezérigazgatónak és
Kiss Ferenc építésvezetőnek,
a Tér‐Profil Kft‐nek, Csabáné Farkasházi Edit tervezőnek,
a VÜSZI Kft‐nek, Zdenkó Pál részlegvezetőnek,
és Hernádi Zsolt restaurátornak
Mária Terézia királynő szobrának Gödöllőn történő felállításához
nyújtott segítségükért.

Utazás 2011

A kiállításon gazdag kínálatot mutatott be Gödöllő: az érdeklődők részletes információkat kaptak a városi mú-

zeum tematikus túráiról, a Cserkészösvényről, a szecessziós irodalmi túráról valamint a máriabesnyői kegyhelyet bemutató Terézia- és Antal útról, és bemutatták azt a programajánlatot, amiben a kastélylátogatás mellett a Lázár Lovaspark is szerepel.
A városi standot felkereső hazai, és
a környező országokból érkezett idegenforgalmi szakemberek közül többen is visszatérő vendégek voltak,
tudtuk meg Padányi Ágnestől, az önkormányzat turisztikai referensétől,
aki elmondta, jól lemérhető volt,
hogy az uniós elnökség milyen pozitív hozadékokkal jár Gödöllő számára. Sokan érdeklődtek ugyanis kifejezetten ennek kapcsán a kastély, különösen annak EU-s helyszínei iránt.
Gödöllőnek ismét sikerült kivívnia
a szakma elismerését: különlegesség

ugyanis, hogy a város – már második
alkalommal – az idei mellett, a jövő
évi programokra is felhívta a figyelmet. A „Híres Hölgyek Gödöllőn”
prospektus ugyanis már a jövő évi tematikus év eseményeinek bevezetője,
s ezt itt már kézbe vehették a látoga-

Szintén a sajtótájékoztató
keretében mutatták be azt a
két torta különlegességet,
amit a Barokk Év tiszteletére alkotott a gödöllői Solier cukrászat. Soljár Csaba,
a cukrászda tulajdonosa
elmondta,
elkészítésüket
hosszas kutatómunka előzte meg,
melynek során áttanulmányozták a
XVIII. század ízvilágát, receptúráit,
felhasznált alapanyagait, valamint a
királynő és az egykori főúr kedvenc
édességeit. Ezek után a mai kor elvárásainak megfelelő, de a barokk kor
ízvilágát idéző, modern tortákat alkottak.
A Mária Terézia tortában a lágy
muskotályos borhab, a fűszeres gyümölcskavalkád és a finoman hangolt
mandula és csokoládé íz egyszerre
tükrözi a nőiesen harmonikus barokk
ízvilágot. A Grassalkovich Antal torta
egy férfiasabb, „barokkosan” összetett íz, ami a szilvának, a markánsabb
csokoládénak és mandulának, illetve
a fűszeres mézes ízeknek köszönhető.
A bemutatót követően a sajtó képviselői, a múzeum kiállításának megnyitása után pedig minden érdeklődő
megkóstolhatta a finomságokat, amik
nagy sikert arattak. A torták egy ideig
csak a Solier Cukrászdában lesznek
kaphatók.
(ny.f.)

Újdonságokkal mutatkozott be Gödöllő

Óriási érdeklődés kísérte Gödöllő részvételét az Utazás
2011, 34. Nemzetközi idegenforgalmi kiállításon, amit a
múlt héten rendeztek meg a
Hungexpo területén. A civil közönség elsősorban a Barokk Év
programjai és látnivalók iránt
érdeklődött, a turisztikai szakma mindezek mellett elismeréssel fogadta, hogy a város az
idei rendezvények mellett már
a 2012-es tematikus évet ajánlotta az érdeklődők figyelmébe: Itt mutatták be ugyanis a
„Híres Hölgyek Gödöllőn” figyelemfelhívó prospektust.

Európa-bajnok asztaliteniszezőnek és
dr. Bodó Szilárd állatorvosnak.
Gönczi Tibor Fülöp Istvánnak,
Gaálné dr. Merva Mária pedig Török Rékának nyújtotta át a borítékot.

tók. Ennek segítségével megismerhették azokat a gödöllői hölgyeket,
akiknek a személye köré épülnek
majd a 2012-es kulturális programok.
A kiadványban Mária Terézia királynő; Erzsébet királyné; Blaha Lujza
színésznő, a „Nemzet csalogánya”;

Brüll 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 kapott helyet.
Szintén nagy érdeklődés kísérte a
Barokk Év, és a Gödöllői Városi Múzeum új prospektusát, valamint a
múlt esztendőben közönségdíjat kapott „Rejtett kincsek Pest kapujában”
című katalógust, ami a Gödöllői Kistérség látnivalóit mutatja be. A média
versenyre az idén a városi honlap turizmussal foglalkozó fejezetét nevezték be. Ennek végeredményét a későbbiekben közlik.
A gödöllői standot felkereső szakemberek megkapták azt a Gödöllő
mappát, amiben megtalálták valamennyi kulturális rendezvény, valamint a gödöllői uniós események
tájékoztatóját.
(k.j.)
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Zsírpárnára gyúrnak a vonuló madarak

Fecskéink hamarosan hazatérnek
Fecskéink és más vonuló madaraink számára az elkövetkező
napok és hetek a hiperevés jegyében telnek el, hogy amint
megfelelő zsírtartalékot halmoztak fel, elindulhassanak a hosszú
útra északra – hazafelé, hozzánk. A repülés a legnagyobb
energiaigényű mozgásforma, ráadásul a kistestű énekesmadarak normál állandó testhőmérséklete 41-43 Celsius fok, ezért
számukra létkérdés a szinte folyamatos táplálkozás. A fecskék
számára a következő hetek különösen nagy kihívást jelentenek.
Különösen a hosszú távú vonuló, a Szaharán túli területekről visszatérő énekesmadaraink számára létfontosságú, hogy
üzemanyagként kellő mennyiségű zsírt
tudjanak felhalmozni, mielőtt több szakaszban elindulnak, hogy átrepüljék a
néhol már 1500 km széles sivatagot,
majd szigetről-szigetre haladva átkeljenek a Földközi-tenger „köves gázlóin“.
A tavaszi vonulásra készülő fecskéink, miközben Afrikában a telelőterü-

letekről észak felé tartanak az utolsó felkészülési pontot jelentő
Száhel-övezetbe, mostanában fejezik be a vedlést. A 2010. év madarai,
a fecskék számára azért
különösen nagy kihívás a
vonulás, mert ők repülő
rovarokra vadásznak, így
az egy táplálékegység
megszerzéséhez szükséges energiaigény alacsony tápláléksűrűség, a
konkurensek magas száma és rossz idő esetén aránytalanul magas lehet. A hormonális szabályozásuk
„hiperevést“ (hyperphagia) vált ki,
melynek köszönhetően igen rövid idő
alatt megduplázzák a testsúlyukat!

A vonulás sikere a madarak
zsírpárnáitól függ
A sivatagok, tengerek és óceánok
felett átvezető, akár több ezer kilométer
széles vonulási útvonalak a rossz idő
periódusokhoz hasonlóan táplálkozás
deficites területek, amit a madarak csak

A magyar gyerekek többsége nem fél a viperáktól

A kígyók védelmében
A magyar gyerekek többsége
ugyan nem tartja szimpatikus állatnak a viperákat, de nem is fél
tőlük és fontosnak tartja hazai
védelmüket – derül ki abból a
felmérésből, amelyet bécsi egyetemisták készítettek a Rákosi vipera védelmi program munkatársaival együttműködve.
A közel 400 – fővárosi és Kecskemét
környéki – 12-14 éves diák megkérdezésével készült kutatás rámutatott, hogy
– a mérgeskígyók általános elutasítottsága ellenére – a gyerekek szerint a viperák épp olyan fontos elemei a hazai
faunának, mint a közkedvelt állatfajok.
A kígyók előkelő helyet foglalnak el az
ellenszenvet, félelmet keltő állatok között, ennek ellenére meglepően kevés
szakirodalmi forrás áll rendelkezésünkre ezzel kapcsolatban. Ezért végzett
felmérést a tavalyi év első felében a bécsi Állatorvosi Egyetem négy diákja, az
osztrák Vadbiológiai Kutatóintézet kutatójának irányításával, a Rákosi vipera
védelmi LIFE+ program égisze alatt. Az
egyik vizsgálat során, 3 budapesti és 5
kiskunsági általános- és középiskolá-

ban, a résztvevő gyerekek egy közel 50
kérdésből álló tesztet töltöttek ki. A
kérdések a siklókhoz és a mérges kígyókhoz való viszonyulásuk mellett a
róluk alkotott képre, illetve ismeretanyagra vonatkoztak.

Az eredmények értékelése során kiderült, hogy a hazai gyerekek mindössze
30 százaléka elutasító a kígyókkal kapcsolatban. A Magyarországon előforduló kígyókkal már közel 70 százalékuk
találkozott, sőt egynegyedük meg is
fogta őket. A Rákosi vipera védelmi
program fajmentő munkájáról – melynek eredményeképpen a kígyó visszatérhet korábbi élőhelyeire is – kevesebb
mint 15 százalékuknak volt negatív vé-

Fővárosi Növény- és Állatkert

„Mosolygós” gekkóbabák
Gekkóbabák cseperednek az állatkertben. Az ifjú tapadógyíkok közül némelyik már három hónapos: ezek az állatok
a pálmaházi „hüllőóvodában” kerülnek
bemutatásra. A legfiatalabbak egyhetesek sincsenek, ők a Madagaszkár házban, a felnőttekkel közös terráriumban
élnek. Az elkövetkező hetekben nyolc
további tojás kikelésére is számítani
lehet.

Az állatkertben nemcsak az emlősök és
a madarak, hanem a hüllők is igen jól
szaporodnak. A közelmúltban a madagaszkári nappali gekkóknál volt gyermekáldás. Az első négy kicsi három hónapja kelt ki a tojásból, ezek az állatok
jelenleg a pálmaházi Hüllőóvodában
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láthatók, és ebben a korban már
elég fejlettek ahhoz, hogy a közönség is jól láthassa és könnyen
megtalálja őket terráriumukban.
Február 23-án és 28-án újabb két
kisgekkó kelt ki a tojásból: ezek
az állatok – csakúgy, mint a felnőttek – a Madagaszkár ház
egyik terráriumában tekinthetők
meg. Közben a felnőttek újabb
tojásokat is raktak, jelenleg
nyolc tojásban fejlődnek még embriók.
A madagaszkári nappali gekkó (Phelsuma madagascariensis) a hat magyarországnyi területű Madagaszkár északnyugati, szubtrópusi erdőségeiben őshonos. Más gekkókkal ellentétben ezek
az állatok nem éjszaka jönnek elő, hanem elsősorban a nappali órákban aktívak. Rovarokon és más apró állatokon
kívül édes gyümölcsöket, virágport és
nektárt is fogyasztanak. A kifejlett állatok 25-28 cm hosszúra nőnek. SzaEgy éves ivartalanított nőstény
cica, „Bizsu” szerető gazdit keres!
Cirmos és nagyon szelíd vagyok.
Tel.: 20/9-996-7608

a belső energiatartalékaik segítségével
küzdhetnek le. Ilyenkor kora tavasszal is
az időjárási szélsőségeknek a telelőterületeken, ahol a mind gyakoribb aszályos időszakok táplálékhiányt, az elégtelen felkészülés miatt az állományok
akár több tíz százalékos pusztulását
okozhatják. A Szahara déli pereme, az
Éhség-övezet, egy rendkívül ellentmondásos, különös vidék, ami keletnyugati irányban övezi a fekete kontinenst. Ide érkeznek madaraink a következő hetekben, táplálkoznak, majd innen kelnek útra.
pts
leménye, nagy többségük támogatta a
kígyók visszatelepítésének gondolatát.
A felmérésből kiderül, hogy minél több
információval rendelkezik valaki a mérgeskígyókról, annál kevésbé tartja őket
félelmetesnek. A válaszadók nemének,
illetve lakhelyének összevetéséből kiderült, hogy legkevésbé a Kiskunságban
tanuló fiúk, leginkább a budapesti lányok tartanak tőlük.
Magyarországon jelenleg
két mérgeskígyó faj él: a
gyakoribb és erősebb mérgű
keresztes vipera, illetve az
aktív védelmet igénylő, veszélytelenebb rákosi vipera,
amelyből már csak mintegy
1200 él a megmaradt hazai
élőhelyeken a Hanságban és
a Kiskunságban (ebből 700
a Rákosi Vipera Védelmi
Központ területén). A hiedelmekkel ellentétben a viperák a legritkábban támadnak emberre, már lépteink rezgését érzékelve elmenekülnek.
Évente 1-2 viperamarásról van tudomásunk, az elmúlt 60 évben pedig két haláleset történt, mindkettőt a keresztes vipera marása okozta. A rákosi vipera marásával kapcsolatban nincs tudomásunk
halálesetről, vagy maradandó károsodásról, a leírása óta eltelt több mint 100
évben.
pts
porodási időszakuk novembertől
májusig tart, a tojásokból általában
60-65 nap elteltével kelnek ki a fiatal
állatok.

Hóvirág: a tavasz hírnöke
A hóvirágnak (Galanthus) körülbelül 75 faja és fajtája ismert, és mind fehér színű. Nálunk a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) őshonos, de kedvelt még a kertekben is nevelt
pompás hóvirág (Galanthus elwesii) és a redőslevelű hóvirág
(Galanthus plicatus) is.
Annak, aki a hóvirágra pillant, úgy tűnik,
mintha a növény kocsányán három fehér tejcsepp hintázna. Ez magyarázza a
latin Galanthus elnevezést, ami azt jelenti, hogy tejvirágú.
Hagymás, évelő növény, kora tavasszal hajt. Minden hagymán 2-3 sötétzöld színű levél található A szár kocsányán egyetlen virág csüng, amely
többnyire a tavasz legelején jelenik
meg, de előfordul, hogy már a tél végén

is örülhetünk neki. A virág három belső
lepellevele zöldes, a három külső pedig
valamivel hosszabb és harangszerűen
fedi az előbbieket.

Érdekességek a hóvirágról
– Háromezer évvel ezelőtt Homérosz
eposzában az Odüsszeiában, Hermész
varázsfüvet adott Odüsszeusznak, és ez
hatástalanította a mérget, melyet Kirké
istennő a hős borába kevert.
A gyógynövény, amely immunissá tette
Odüsszeuszt a méreg okozta amnéziával szemben, nem volt más, mint a hóvirág.
– A görög mitológiában Hermésznek, a
rómaiban Merkúrnak nevezték az olümposzi istenek hírnökét, aki álmot hoz a

halandók szemére. Homérosz talán sugallni akarta az utókor számára, hogy
Hermész gyógynövényének kivonata
jótékony hatással bír, álomba ringat.
A redőslevelű- vagy krími hóvirág
február elején, március elején jelenik
meg, a pompás vagy óriás hóvirág pedig
olykor már januártól is megörvendeztet
virágaival.

A nemesített hóvirág nagyobb virágú,
és hosszabban virít. Számos változatot
termesztenek, melyek méretben, virágzási időszakban és a virágok alakjában
is eltérő jegyeket mutatnak. A hozzáértő
szakemberek (galanthophile) és gyűjtők
lelkes tábora minden egyes újabb termesztett faj megjelenését örömmel
nyugtázza.
– A hóvirág gyakran áttör a hórétegen,
nem várja meg annak elolvadását, mintegy üde látványként a tél egyhangú
szürkesége után.
– A hóvirágból kivonható galantamin
egy természetes anyag, amely elősegíti
az izmok elernyedését és az alvást. A
vörös pókliliom (Lycoris radiata) és a
nárcisz szintén tartalmaznak galantamint.

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.

A hüllőket is bemutató állatkertekben
viszonylag gyakran tartják ezt a gekkófajt. Nemcsak azért, mert nappal, tehát a
látogatási időben aktív, hanem azért is,
mert látványos megjelenésük és „mosolygós” ábrázatuk miatt is népszerűek
a közönség körében.
pts
Tessedik úton
talált, kb. 4
éves, ivartalanított kandúr eredeti gazdáját keressük.
Telefon:
20-216-9918

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.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Március 12-13., szombaton
és vasárnap 9-11-óráig.
dr. Koleszár István
rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06/30-535-55-23
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Sport

Atlétika – Serdülő fedett pályás bajnokság

Küzdősport – Taekwon-Do Európa-bajnokság

Kovács Emma és Pápai Benedek remekelt

Két gödöllői érem

Az elmúlt szombaton rendezte
meg, pénzszűke miatt egy nap
alatt a Magyar Atlétikai Szövetség a serdülők fedett pályás bajnokságát. A GEAC versenyzői
közül ketten is kimagasló eredményt értek el. Kovács Emma
magasugrásban, míg Pápai Márton 3000 méteres síkfutásban remekelt.
A magasugrás és a 3000 m-es futás az
összetett bajnokság keretein belül került lebonyolításra. A gödöllői atléta
reménységek közül a két 13 éves versenyző nyújtott nem csak helyezésben,
de minőségben is kiváló eredményt.
Kovács Emma 150 cm-rel nyerte a ma-

gasugrást, ami várható is volt, hiszen
154 cm-el ő vezeti a ranglistát. Pápai
Benedek apró termetével nagy tekintélyt vívott ki magának érett versenyzésével és rendkívüli időeredményével.
Hajszállal kapott csak ki a hajrában.
Príma Balázs, egyik dobó ígérete a GEAC-nak értékes ezüstöt kasszírozott.
Eredmények:
Bajnok: Kovács Emma (magasugrás,
150cm); 2.hely: Pápai Benedek
(1000m, 2.56.36mp.), Balázs (diszkosz,
39.75 m); 4.hely: Kovács Emma (60m
gát, 10.26 mp.), Ajkler Eszter (magas 14
éves, 150 cm); 5.hely: Ajkler Eszter
(60m gát, 9.68 mp.); 9.hely: Madácsi
Réka (1000m, 3.21.79 mp.)
-bá-

Czeba Mihály 5. danos mester
gödöllői tanítványai 2002 óta
minden évben hoznak el érmet
az évente más-más országban
megrendezett I.T.F. Taekwon-Do
Európa, illetve világbajnokságokról.
Az idei évben sincs ez másként. Februárban, Észtország fővárosában, Tallinnban szerepeltek sikeresen a gödöllői sportolók. Ez évben 3 versenyzőnek
volt lehetősége kijutni az Európa-bajnokságra, ebből 2 versenyző ért el helyezést. Szűcs Judit 1. danos mester
felnőtt női kategóriában a dobogó harmadik, míg Bures Ferenc 1. danos
mester veterán kategóriában a dobogó

második fokára állhatott fel. A harmadik versenyző az eddig minden évben sikeresen szereplő Bontovics Babett mester volt, akinek sajnos az Eb
előtt másfél héttel, a felkészülés során
eltört a lába, de sérülése
ellenére részt vett a versenyen, és a legjobb 8-ba
való bekerülés után esett
ki.
Ezen a nívós versenyen
26 ország, több mint 500
versenyzője
mérhette
össze tudását. Az év első
komoly versenyén tehát
sikeresen szerepeltek a
gödöllői versenyzők, várjuk a további sikeres sz-

Diákolimpia – Labdarúgás

Labdarúgás – Sikeres idénykezdet

Szent Imre siker a II. korcsoportban

Előny lett a hátrány

Az elmúlt héten rendezték az
idei tanévi II. korcsoportos Diákolimpia versenyt a labdarúgás
sportágban.
A városi viadalon öt iskola vett részt
(Hajós, Szent Imre, Erkel, Petőfi, Damjanich), végül a Szent Imre csapata örülhetett, akik győzelmükkel bejutottak az
április 19-én, Vácott megrendezésre kerülő megyei döntőbe.
Eredmények:
Hajós – Damjanich 0–3, Erkel – Petőfi
1–5, Hajós – Petőfi 0–3, Erkel – Szt. Imre 3–4, Erkel – Damjanich 5–0, Szt. Imre – Petőfi 5–1, Hajós – Szt. Imre 0–3,
Damjanich – Petőfi 2–2, Hajós – Erkel
0–3, Damjanich – Szt. Imre 0–3
Végeredmény:
1. Szent Imre Ált. Isk., 2. Petőfi Sándor
Ált. Isk., 3. Erkel Ferenc Ált. Isk., 4.
Damjanich János Ált. Isk., 5. Hajós Alfréd Ált. Isk.

Diákolimpia, Sí – Síelésben is az
élmezőnyben
Február 24-25-én az ausztriai Gerlitzenben (Murau mellett) rendezték a sí
Diákolimpia korosztályos versenyeit.
Két gödöllői diák is jól szerepelt az Alpesi lesiklás egyesületen kívüli, 1996-os
korcsoportban. Gombás Bence, a Török Ignác Gimnázium tanulója a tavalyi
16. helyezés után az idén az 5. helyezést
érte el megelőzve ikertestvérét, Gombás Mátét (Hajós). A 22 nevezettből
13-an értek célba, és az ikreket csak
négy, korábban versenyzéssel foglalkozó síelő tudta megelőzni.
-ll-

ennek ellenére a gödöllőiek mindent
megtettek azért, hogy a lelkes hazai közönség jól szórakozzon. A Bikák lapzártánk után játszottak a Salgótarján
csapatával hazai pályán.
NB II. keleti csoport, 12. forduló
Gödöllői Bikák – SZTE EHÖK SE
21–1 (10–0)
Gól: Schrancz Balázs (4), Lovrencsics
Balázs (4), Nagy Roland (2), Ughy
Márk (3), Szente Tamás, Vidák Balázs
(3), öngól (3), Gerhát Viktor
-tt-

Football Factor Labdarúgó Kupa
Gödöllőn a Műfüves Sportcentrumban
Március 20-án vasárnap Gödöllőn, a Táncsics Mihály úti
műfüves pályán labdarúgó
kupát rendeznek Felnőtt férfi
nyílt kategóriában.
Időpontja: 2011.03.20. (vasárnap)
Nevezési határidő: Március 16.
Nevezési díj: 15.000 Ft/csapat
Szabályok röviden:
- A pályán egyszerre: 5+1 játékos
szerepelhet
- Nevezhető játékosok száma: 15
fő/csapat
- Pálya mérete: 20×40m
- Kapu mérete:3×2m
Díjazás:
1. helyezett: 30.000 ft értékű Football Factor vásárlási utalványt +
érem, kupa, oklevél

Iskolai sport – Remek hangulat a Monágh tornatermében

Március 1-jén, a Montágh iskola
tornatermében tartották, immáron a második Kapkodd a lábad versenyt. A sorversenyen az
Erkel, a Montágh két csapattal, a
Petöfi, és a Szent Imre iskolák
diákjai vettek részt.

21-re már nem kell lap

Nem túlzás, ha azt írjuk, hogy könynyed győzelmen van túl Baranyai Pál
együttese, és továbbra is magabiztosan,
33 ponttal (5 pontos előnnyel) vezeti a
csoportját az Újszegedi TC előtt. A gólparádét sajnos ezúttal is kevesen látták,

A GSK a mogyoródi műfüves pályán
fogadta a 16. forduló előtt 6. helyen álló
Tápiószecsőt, akik úgy lehettek a mérkőzés előtt, hogy a kötelező győzelmek

egyikéért utaznak el. Nos, a fiatal gödöllői alakulat meglepte a látogatókat és
mindvégig uralva a találkozót, nyerni
tudott. A meccs krónikájához tartozik,
hogy Smeló Dávidot, némileg szigorúan, már a 20. percben kiállította a játékvezető ennek ellenére sikerült kétgólos
előnyt szereznie a hazaiaknak (Nagy
Roland egy sorfalon megpattanó szabadrúgásgólt ért el, míg Lovrencsics
Balázs egy egyéni akció után kiharcolt
és értékesített büntetőből talált be), míg
a hajrában Bánki Edömér is a kiállítás
sorsára jutott. Ennek ellenére csikarta ki

Kapkodd a lábad másodszor

Futsal – NB II-es bajnokság

A Gödöllői Sport Klub futsal csapata magabiztosan menetel az
NB II. keleti csoportjában. Ennek
ez úttal a tabella 7. helyén álló
SZTE EHÖK Szeged látta a kárát,
ugyanis a listavezető Gödöllői Bikák 21–1-re verték őket.

Bravúros győzelmet ért el a Gödöllői SK felnőtt csapata a Pest
megyei I. osztályú bajnokság első tavaszi játéknapján. Lovrencsics László tanítványai a Tápiószecső elleni, „hazai” mérkőzésen nyertek 2–1-re úgy, hogy a
20. perctől emberhátrányban játszottak.

2. helyezett: 20.000 ft értékű Football Factor vásárlási utalványt +
érem, kupa,oklevél
3. helyezett: 10.000 ft értékű Football Factor vásárlási utalványt +
érem, kupa, oklevél
4-6. helyezett: kupa+oklevél
Különdíjak a Football Factor jóvoltából: www.footballfactor.hu
- Legjobb Játékos, Legjobb Kapus,
Gólkirály
A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel, illetve a Football Factor
speciális focibolt jóvoltából focicipők tesztelhetők és kedvezményesen vásárolhatók!
A részleteket: www.sevo.hu
Bővebb információ, nevezés: Tokai
Norbert +36-70/60-44-393

Ez olyan nyitás volt a külső iskolák
felé, ahol a szervezők az egészséges
gyerekeket szerették volna közelebb
hozni a fogyatékkal élő gyerekekkel. A
második alkalom is nagy sikert hozott,

és ami a legfontosabb, ismét elérte célját, vagyis a közeledést. Mindenképp
köszönetet kell mondani Prém Katalinnak a Montágh iskola igazgatónőjének, Pecze Dániel Sportügyi Tanácsnoknak, Pánker László városi
sportreferensnek, Tóth Tibor testnevelő tanárnak, valamint Árvai Zoltánnak (Hilton szálloda), aki az esemény utáni megvendégelést biztosította a résztvevőknek.
Ugyan az eredmény ezeken a rendezvényeken mindig másodlagos, de a

Röplabda – Női Extraliga, negyeddöntő

Kettőből a négy közé
Két mérkőzés elég volt a TEVAGödöllői RC csapatának arra,
hogy bejusson a legjobb négy közé a bajnokságban és ezzel teljesítse az év elején felállított minimális célját a csapat. Deme Gábor tanítványai a Békéscsaba ellen játszották a negyeddöntőt és
előbb hazai pályán, majd idegenben is 3:1-re tudtak nyerni, ezzel
2–0-ás összesítéssel jutottak a
legjobb négy közé.
Az első, hazai találkozón mindvégig

uralta a játékot a TEVA-GRC és annak
ellenére, hogy a harmadik szettet „ellopták” a vendégek, a papírformának megfelelően nyerni tudtak Széles Petráék.
A békéscsabai találkozó már izgalmasabbra sikeredett, és ugyan itt is 3:1-re
tudott nyerni a Gödöllő, de minden egyes pontért nagy volt a küzdelem a pályán. Ahogyan az edző értékelt: A mérkőzésre rányomta bélyegét a nagy tét,
egymás hibájából éltek a csapatok. Annak köszönhetjük győzelmünket, hogy
mi kevesebbszer rontottunk. Óriási volt
a küzdelem a pályán.

Vívás – Országos korosztályos versenyek

Gáll Csaba és Bancsics Máté nyertek
Az elmúlt hónapban remekül
teljesítettek a gödöllői vívók. A
korosztályos versenyeken két
arany, két ezüst, két bronzérem és további döntős helyezések születtek.

U23-as kardversenyen 35 indulóból
Gáll Csaba magabiztos vívással a
legjobbnak bizonyult, Gémesi Bencét megelőzve, aki a dobogó 2. fokára állhatott fel. A hölgyeknél Kurucz
Balázs tanítványa Lipták Laura 7.

erepléseket.
Aki szeretne csatlakozni a klubhoz
annak némi információ. Az edzések
ideiglenesen (a Művészetek Háza EU-s
elfoglaltsága miatt) a régi forrás családsegítő helyén látogathatók a palotakerttel szemben minden kedden és csütörtökön 16:30-tól. Érdeklődni Czeba
Mihálynál, a 06-20/530-4957 es szá-limon lehet.

az igen fontos győzelmet és bizonyítani
azt, hogy a kis pénz nem feltétlenül jelent kis focit. A csapat győzelmével maradt ugyan a 12. helyen, de 18 pontjával
közelebb került a középmezőnyhöz
A következő fordulóban is hazai pályán látja majd ellenfelét vendégül a
Gödöllő, de, hogy pontosan hol, azt lapzártánkig nem tudtuk meg, így az adatbank.mlsz.hu oldalon nyomon lehet követni majd, hogy Gödöllőn, vagy Mogyoródon lesz-e pontosan a találkozó.
Pest megyei I. osztály, 16. forduló
Gödöllői SK – Tápiószecső FC 2–1
(1–0) Gól: Nagy Roland, Lovrencsics
Balázs
Következik:
Március 12., szombat 14:30 (ifi: 12:30):
Gödöllői SK – Törtel
-llszervezők jutalmazták a he-lyezetteket
(mindenki éremmel és ajándékokkal térhetett haza). Az első helyen a Szent Imre
végzett, megelőzve a képzeletbeli dobogón az Erkel, valamint a harmadik helyen végző Petöfi iskolát. A negyedik a
Montágh I., az ötödik a Montágh II. csapata lett.
-tl-

A TEVA csapata mind a bajnokságban, mind a kupában a négy közé jutott
az idén. A március 9-11. között Debrecenben esedékes négyes kupadöntőben
tovább fényesíthetik céljaikat a lányok,
ugyanis a Vasas elleni elődöntőben korántsem esélytelen a csapat. A klub szurkolói buszt indít a március 9-én, a Főnix
csarnokban megrendezendő meccsre.
Részletek a www.grcvolley.hu oldalon
olvashatóak.
Női Extraliga, negyeddöntő 1. meccs
TEVA Gödöllői RC – Békéscsabai RSE
3:1 (12,18,-23,22)
Női Extraliga, negyeddöntő 2. meccs
Békéscsabai RSE – TEVA Gödöllői RC
1:3 (-18,21,-18,-24)
A párharc végeredménye: 2:0, a TEVAGRC javára.
-ltlett. A 33 fős serdülő versenyen Bancsics Máté nyert és Gémesi Huba 5.
helyezést érte el. Az U14-es versenyen Holló Áron 2. és Matuz Márk
3. helyen végzett, míg a legkisebbeknél, ahol 56-an indultak, Gémesi Botond a 6. lett. Gáll Csaba edzője Varga József, a többi versenyzőé Bokor
Gergely. Gyerek tőr versenyen Markolt Dániel bronzérmet szerzett. Edzője: Czakkel István.
-zs-

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 9.

HIRDETMÉNY
A Köztársasági Elnök az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökének előterjesztésére a bírósági ülnökök általános választását 2011.
március 7. és 2011. április 30.
napja közé eső időtartamra tűzte
ki (30/2011. (II. 18.) KE. határozat). A helyi bíróságok ülnökeinek
megválasztásáról a területileg illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete határoz. Ennek értelmében Gödöllői Városi Bíróság
ülnökeit Gödöllő város Önkormányzatának Képviselő-testülete
választja meg. Ülnököt jelölhetnek
a Gödöllői Városi Bíróságra a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bírósági illetékességi területén működő
helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek – kivéve pártok.
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Közérdek
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a
bíróság illetékességi területén alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló
nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve
és van-e választójoga.
A jelölt a jelölés elfogadását haladéktalanul, az ülnökké történő
megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási
kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
Jelölési határidő: 2011. április 8.
Jelölt lehet az a büntetlen előéletű,
30. életévet betöltött, a 70. életévét
el nem ért magyar állampolgár,

akinek választójoga van.
A jelölést, annak elfogadását, valamint a büntetlen előélet igazolására
szolgáló hatósági bizonyítványt
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal I. emelet 122. sz. szobájába kell
eljuttatni. A jelölés bejelentése tartalmazza a jelölőre vonatkozó adatokat is (név, lakcím, illetőleg önkormányzat, társadalmi szervezet,
oktatási intézmény neve, címe), valamint a jelölő (szervezetnél a képviselője) aláírását.
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Az ülnökök választásával kapcsolatos további információ érdekében
hívható telefonszám: (28) 529-125.
Gödöllő, 2011. március 4.
Dr. Gémesi György sk.
Gödöllő Város Polgármestere

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
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Március 15-i ünnep
utáni ügyfélfogadás rendje a következő:
2011. március 14. (hétfő): pihenőnap
2011. március 16. (szerda): ügyfélfogadás 8.00 – 16.30 óráig
2011. március 17. (csütörtök):
ügyfélfogadás 8.00 – 16.30 óráig
(csak a Lakosságszolgálati- és Okmányirodán)
2011. március 18. (péntek): ügyfélfogadás: 8.00 – 12.00 óráig
(csak a Lakosságszolgálati – és
Okmányirodán)
2011. március 19. (szombat): ügyfélfogadás nincs
Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 7-13-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419749.
Március 14-20-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

Köszönjük, hogy adója
1 százalékával támogatja Gödöllő
sportéletét!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Gödöllőn lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a Flór Ferenc Kórházban (2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1., tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 06-1-465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!
2011. március 10 – 31.

KIRCHHOFER JÓZSEF
SPORTEGYESÜLET
Adószám: 18721728-1-13
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Ajánló

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

BAROKK KIÁLLÍTÁS
„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal) –
Gödöllő mezőváros élete
a XVIII. században

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK:
Óvoda, általános iskola
alsó tagozat:
Mesélő tárgyak
(legyező, doboz, szentkép stb.)
Az én házam, az én váram
(barokk építészet)
Munkák és napok
(hétköznapok és ünnepek a barokk
korban)
Felső tagozat, gimnázium:
“Mostan színes tintákról
álmodom…”: a barokk írásbeliség
“Máriát imádni hívek jöjjetek”:
vallásosság a barokk korban
Időpont egyeztetése:
Kerényi B. Eszter (28) 419-068
gmuzeum.g@gmail.com

BÉRLET FELHÍVÁS

A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

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

NÉZZEN BE A KULISSZÁK MÖGÉ!

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)

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 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

„EURÓPA A KASTÉLYBAN”

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: Pintér Zoltán alpolgármester
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
M ú z e u m
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
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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!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)
IRODA NYITVA TARTÁSA:
KEDD: 11 – 16, SZERDA: 8:30 – 16,
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16,
PÉNTEK: 8:30 – 12
HÉTFŐN NINCS HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
INGATLAN
*Őrbottyán külterületén lótartásra és lakóház építésére alkalmas 2 Ha
földterület eladó. 850 Ft/nm2. tel.:70/7015617
*Eladó Gödöllő, Kör utcában 2. emeleti, 63 nm-es alapterületű, erkélyes, korszerűsített, alacsony rezsiköltségű, egyedi fűtésű lakás. Új,
hőszigetelt külső nyílászárók, fa belső nyílászárók és borovi fenyőből
készült beépített szekrények. Korszerű háztartási gépek számára
megfelelően felújított elektromos hálózat. Iá.: 15,1 mFt. Tel: 30/4114698 (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.: 30-228-8403, 20420-6243 (egész nap).
*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 20-7722428
*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, 53nm-es
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
*Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó egy 75 m2
alapterületű, jó elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás társasházi öröklakás, új beépített minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A
lakáshoz örökzöldekkel beültetett, parkosított kertrész és fedett terasz tartozik. A kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és borospince
teszi hangulatossá. Iá: 23 mFt. Érd.: 20-9194-870
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma utcában 75 nm-es, nappali + 2 szobás,
2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es
saját telekrésszel eladó. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*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: 19,9mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

*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 20/9194-870
*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: 41 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 28/411086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm alapterületű, 2 + fél
szobás, belül részben felújított családi ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 20,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*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: 10,2mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*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, 1996ban épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi ház. Nappali+2 szobával, 2
gardróbszobával, különálló garázzsal. Iá: 22 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870
*Vácszentlászlón 80 nm alapterületű, 2+ fél szobás családi ház, 1200 nmes telekkel. Iá: 8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Eladó Isaszegen, egy emeletes családi ház, teljes berendezéssel (műszaki
felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Földszint 90nm: előszoba,
közlekedő, 2szoba, nappal, étkező, konyha (egybe) fürdőszoba. Emelet
80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdőszoba.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár két család részére is megoldható a lakhatás.
300nm telek rendezett. I.ár: 30mFt Tel: 30-579-0545, 20-404-2383
*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 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: 06-20-946-1034
*Gödöllőn az Irtványban FÖLDTERÜLET és egy panorámás, beépíthető
TELEK eladó. Érd: 06-70-229-8599
*Ipari terület (3200nm) eladó a Gödöllői gépgyár mellett 4500,-Ft/nm
+ÁFA. Gödöllőn a Batthyány utcában 1120nm osztható építési telek egyben és külön-külön is eladó. Ár megegyezés szerint. Érd: 06-20-421-9433
*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
*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: 06-30-384-2894
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*Gödöllőn a Zombor utcában, téglaházban jó állapotú I.emeleti egyszobás
összkomfortos konvektoros lakás tulajdonostól eladó. Iár: 7,5 millió. Tel:
06-30-949-2028
*Isaszegen 669nm-es parkosított, rendezett telken 110nm-es négy
szobás családi ház eladó. Saroktelek főútvonal mentén, frekventált helyen
(iskola, óvoda, vasútállomás, orvosi rendelő, gyógyszertár, Tesco). 2003ban felújítva +melléképület, tüzifa tároló, garázs. Gázos központi fűtéssel,
új építésű cserépkályhával, héjvédelmes riasztó rendszerrel. Üzlethelyiség
is kialakítható. Iár: 25MFt. Tel:+36-30-559-1676
*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
*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
*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
*MOGYORÓD belterületén eladó 3 szobás családi ház pincével, nagy
belső kerttel –mely akár még egy építési telekre is alkalmas –fele
része. Érd: 30-359-1673
*Szt. János utcában 1 szobás téglaépítésű, egyedi mérőórás, konvektoros,
jó állapotú lakás eladó. Iár: 8MFt. Tel: 06-30-828-5854
*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
*Építsen saját lovardát! Gödöllőn, Repülőtéri útról nyíló 22.000+24.000
nm mezőgazdasági besorolású 3% beépítésű, nyugodt környezetű ingatlanokon. Irár: 700 Ft/nm. T: +36-20-965-0066
*KERESEK kétgenerációs ingatlant. Cserealap 1db kétszobás lakás, 1db
kistarcsai építési telek, plusz kp. Tel: 06-28-417-677
*Hévízen a legjobb termálvízi tó közelében eladó egy 37nm-es amerikai
konyhás apartman teljesen berendezve. Érd: 06-20-511-3974
*KERESEK olyan családi ház tulajdonost, aki kisebb családi házát nagyobbra cserélné értékegyeztetéssel. Akár két generációsra is. Érdekelne még
lakótelepi lakás Gödöllőn kettő db egy tulajdonostól, szintén értékegyeztetéssel. (Palotakert kizárva.) Érd: 06-20-342-9412
*Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás konvektoros II.emeleti lakás eladó.
10,3 MFt. Érd: 06-20-520-5249
*Gödöllő, Erdőszél utcában 605nm panorámás, közművesített, teraszos
kialakítású, 15%-s beépíthetőségű TELEK, állandóan lakott környezetben
tulajdonostól eladó. Iár: 10,5M Ft. Érd: 06-30-434-8058
*Gödöllőn Ibolya utcában 2 egész +4 félszobás családi ház eladó, vagy két
kisebb egyedi fűtésű lakásra cserélhető. Érd: 06-20-224-6660
*Gödöllőn Erzsébet királyné krt.4.sz. alatt magasföldszinti 63nm-es, 2
szobás, erkélyes lakás eladó. Tel: 28/418-710, 20/954-0186
*Gödöllőn a Szent János utcában egyedi fűtéses 2 szobás 64 nm-es fiatalosan, teljesen felújított ebédlős lakás eladó. Érd: 06-30-308-1316
*Gödöllőn, Királytelepen, nagyon csendes, jó környéken eladó tulajdonostól egy nappali +4 szobás 2003-ban épült családi ház. Iár: 35 M
Ft. Érd: 06-20-9413-405
*Helyes kis családi ház keresi új gazdáját. 980nm-es telken egy
2001-ben belülről felújított 80nm-es ház eladó Máriabesnyőn. Ir.ár:
16,5MFt. Tel: 20/669-2655
*GÖDÖLLŐN szép környezetben 5 szobás, dupla komfortos, új
építésű ikerházfél saját kerttel ELADÓ vagy KIADÓ. Ár megegyezés
szerint. Érd: 06-30-500-2432
*67 nm-es lakás eladó Palotakerten. Tel: 06-30-2100-490
ALBÉRLET KIADÓ
*Kiadó Gödöllőn a Palotakerten 2 szobás, erkélyes, részlegesen bútorozott
lakás. Tel.: 20/212-6315.
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllőn 3. emeleti, 40 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtésű, felújított és
bútorozott lakás kiadó. 50 eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086
*Gödöllő belvárosában, új építésű háztömbben, 1. emeleti, nappali+1
szobás, igényes lakás KIADÓ. Érd.: +3620/9194-870
*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
*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
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*Kiadó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában két szobás bútorozott lakás. Tel:
06-70-584-5150
*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
*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.em. lakás hosszútávra kiadó. 50.000,-Ft +rezsi. Tel: 30-544-5031
*Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Érd: 70/372-4475
*Gödöllőn a városközpontban, frekventált helyen 3 szobás 2 szintes
bútorozatlan lakás kiadó. I.ár: 110.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 30-9-504-604
*A Petőfi iskola mellett 2 szobás, földszinti, gázfűtéses, vízórás
téglalakás kiadó NEMDOHÁNYZÓKNAK. Ár: 50.000,-Ft/hó +rezsi
+1havi kaució. Tel: 30/479-9009
*Kertes ház felső szintjén bútorozott szoba, fürdőszoba +konyharész
az egyetem közelében kiadó 55.000,-Ft/hó, rezsivel (félhavi kaucióval). Tel: 30/2969-618, 13 órától.
*Gödöllőn Szent János u.40-42-ben II.em. 2szobás, konvektoros, nagy
konyhás 60 nm-es lakás kiadó 2011-től hosszútávra. 2havi kaució szükséges. 50.000,-Ft +rezsi/hó. 70/413-2353
*Gödöllő központjában közvetlenül a kastély mellett családi házban
különbejáratú tetőtéri lakás kiadó garázs lehetőséggel. Rendezett
környezet. HÉV, busz, vonat 5p. 30/307-7314
*Hosszútávra kiadó felújított palotakerti 10emeletes ház 4.emeletén lévő
45nm-es 1szobás lakás bútorral vagy anélkül. 45.000,-FT/hó +rezsi
+1havi kaució. Tel: 0670/269-2828
*Hosszútávra kiadó Bp.XVI.ker. Zsélyi Aladár úton hosszúerkélyes
1,5szobás bútorozott lakás diákok részére. Gödöllői HÉV vonalán
Mátyásföld repülőtéri megállótól 2percre. 3-4fő részére ideális.
2011.04.01-vel beköltözhető. 57.000,-Ft/hó +rezsi (kb40.000,-Ft).
Érd:28/418-710, 20/954-0186
*Gödöllőn, kertes övezetben, 2 szobás, bútorozatlan, összkomfortos földszinti lakás, nem dohányzóknak kiadó. Tel: 20/542-1087
*Gödöllő, Kossuth L. u.-ban nappali +3szoba, amerikai konyhás 2fürdőszobás,
cirkós, teraszos társasházi lakás kiadó! Iá.: 110eFt+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
*Kiadó Gödöllő belvárosi 90nm-es igényes lakás. Tel: 30/9617-621
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára is.
Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely
akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFt.
Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn több iroda és üzlethelyiség kiadó! Ár.60eft/hó-tól! 20-539-1988
*Városközpontban 84nm-es üzlethelyiség kiadó, alacsony rezsivel
150.000Ft/hó+2havi kaució. 06-20-9447025
*Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában. Igényesen kialakított, nívós
üzlet a belvárosban. Jó parkolási lehetőség. Tel: +36-30-9428-275
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm, első emeleti,
utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-ig 06-28-430-209
*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: 06-20-9148-885
*Gödöllő belvárosában bevezetett 42 nm-es üzlet kiadó vagy eladó.
Esetlegesen csere lakás is szóba jöhet. Érd: 06-30-440-0146
*Gödöllő belvárosában a Petőfi téren utcafronti 110 nm-es, vagy megosztva
50 és 60 nm-es, riasztóval felszerelt üzlethelyiség kiadó. Tel: 70/43-43-499
*Gödöllő belvárosában a Spar áruház mellett (Kossuth L. u. 44.) 35 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Érd: 06-20-511-3974, 06-20-422-7168
*Gödöllőn a szökőkútnál üzlethelyiség KIADÓ. Tel: 30/272-8158
*Gödöllőn az M3-s autópálya és az M31-s elkerülő út lejárója mellett a
Repülőtéri úton, őrzött területen raktárak, irodák, üzlethelyiség, kültéri
szabad terület akadálymentes parkolási lehetőséggel, kedvező áron kiadó.
Érd:06-30-9-519-566

ÁLLÁS
*Gödöllői autó szerviz, autószerelésben is gyakorlott gépjármű-villamossági szerelőt keres! A fényképes önéletrajzokat várjuk:
info@chevroletkatona.hu
*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba keresünk férfi-női fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-870 -es telefonszámon lehet.
*A Frédéric Chopin Zeneiskola pályázatot hirdet iskolai és gyermek
könyvtáros munkakör betöltésére, heti 30 órás részfoglalkozású,
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban. Feltételek: felsőfokú könyvtárosi végzettség. Előny: ECDL számítógépes ismeret,
középfokú angol nyelvtudás Jelentkezés: postai úton: 2100 Gödöllő,
Ady Endre sétány 1. Pályázati határidő: 2011. március 31. Az állás
legkorábban 2011. május 1-től tölthető be.
*Műkörmöst, fodrászt, kozmetikust felveszek gödöllői Szépségszalonba.
Tel: 0630-247-6718
*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
*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: indentplus@freemail.hu
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna House –
gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatársakat
keres. Érd: 06-30-619-5650, banati.andras@dh.hu
*Újonnan induló külföldi munkaközvetítő iroda HR managert keres. Üzleti
szintű német nyelvtudás elvárt. 20-35 év közötti hölgyek jelentkezését várjuk. Tel: 0670-300-6231, e-mail: galambos62@freemail.hu
*Szakképzett óvodapedagógus gyermekfelügyeletet vállalna hétköznap
délután ill. hétvégén bármikor (hétköznap óvodába, iskolába érte mennék,
különórára elkísérném.) Madarászné Tel: 06-30-504-2122
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
LAKÁSOK:
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telekkel, pincével, melléképülettel eladó. Iá: 18,5 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 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 2 szobás, 59
nm-es, 4. emeleti, felújított, erkélyes
lakás egyedi mérőórákkal, saját
tárolóval eladó. Iá: 12,5 mFt.

*A Szent János utcában 2 szoba+
étkezős, 64 nm-es, 4. emeleti, felújítandó lakás egyedi mérőórákkal,
tárolóval eladó. Iá: 11,4 mFt.
*A Szabadka utcában 55 nm-es, 2
szobás, igényes, 1. emeleti, erkélyes,
téglaépítésű lakás ízléses belső
berendezésével vagy üresen eladó.
Irányár: 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 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.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*ASZÓDON, nappali+2 szobás,
amerikai konyhás, 2005-ben
épült,130 nm-es családi ház 1080
nm-es, parkosított telken, szép
környezetben eladó vagy gödöllői
telekre, házra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 28,9 mFt.
*ASZÓDON 3 szobás, 100 nm-es
felújítandó
családi
ház
melléképületekkel, pincével 585 nm-es
telken eladó. Irányár: 5,7m Ft
*BAGON, az M3-as lehajtójától 1 kmre 100 nm-es, felújítandó régi építésű
ház, csendes, aszfaltos utcában
1339 nm-es telken eladó. Iár: 7 m Ft
*VERESEGYHÁZON, 2006-ban épült
158 nm-es, földszintes, nappali+ 3
szobás igényes családi ház beépített
háztartási gépekkel, 24 nm-es
üzlethelyiséggel, pincével, garázzsal
807 nm-es telken eladó. Iár: 39,9 Ft
*VERESEGYHÁZON, 90 nm-es, 3
szobás részben felújított családi ház
gondozott 853 nm-es telken eladó.
Csereként új építésű, 1. emeleti lakás
beszámítanak. Iá:19m Ft.
*VALKÓN,
erdővel
övezett
panorámás dombtetőn 1417 nm-es
telken 225 nm-es új építésű,
szerkezetkész családi ház áron alul
eladó. Irányár: 14,9 mFt.
*ZSÁMBOKON, a főút mentén 2000ben épült nappali+ 5 szobás, tetőtérbeépítéses kiváló állapotú családi
ház melléképületekkel eladó vagy
értékegyeztetéssel gödöllői lakásra
cserélhető. Irányár: 18,9 mFt.
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*A Napsugár étteremben női szakácsot vagy gyakorlott kézilányt
felveszünk. Tel: 28/410-416, 20/9-461-061
*Pedikűr manikűr műkörmöst, valamint meglévő fodrász mellé váltást
keresünk bevezetett szépségstúdióba vállalkozóival. Az üzletben van
kozmetikus, masszőr, szolárium és szauna is. Tel: 06-20-200-2725
*TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS! Vállalok családi házaknál takarítást, ablaktisztítást, vasalást Gödöllőn és környékén. Ár megegyezés szerint. Egész
nap hívható: 0620/9494-752

Retro szerda

100 Ft
80 Ft
80 Ft
100 Ft

Csemegeuborka
Csalamádé

Csirkecomb rántva
Csirkepörkölt
Tejfölös csirkepaprikás
Brassói aprópecsenye
Rántott sertésborda
Sertésborda párizsiasan
Natúr sertésborda
Lacipecsenye
Rántott sertésmáj
Pirított sertésmáj

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Desszert:

Savanyúság:
FĘétel:

100
100
100
100
Sültburgonya
FĘtt burgonya
Tarhonya
Galuska
Csontleves házi metélttel
Csontleves májgaluskával
Gulyásleves
Hideg meggyleves

200
200
250
250

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Ft
Ft
Ft
Ft

Köretek:
Levesek:

Retro szerda minden héten március 23-tól.

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

100 Ft
100 Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

Ha az ember sokáig él, türelmes vagy legalábbis
van sok tárolótere, előbb-utóbb ismét
divatosként használhatja régi ruháit. A divat
ismétli önmagát, kis változtatással, de 30-40
évenként ugyanoda fordul a kerék…
A gasztronómia is vissza-visszanyúl a korábbi idők
receptjeihez, megoldásaihoz, a korábban jól
kipróbált módszerekhez. Így térünk vissza az alacsony
hőmérsékleten
sütött
húsok
porhanyósságához (mai divatos nyelven konfitáláshoz) – amihez hasonlót nagyanyám
ösztönösen produkált, időnként a sparhert szélére
húzva a nagy vaslábast. Hasonlóképp fedezzük fel
újra a régi ízeket, zöldségeket, belsőségeket. A legdrágább étlapon látjuk a véreshurkát – ismét divat-



Gasztronómia kaleidoszkópban

Fagyöngyétterem
2100Gödöllƅ,Szabadságút199.
Telefonszám:+36Ͳ/28/Ͳ430Ͳ434,+36Ͳ/20/Ͳ454Ͳ2768
www.fagyongyetterem.huem@il:v.vica@fibermail.hu
KövessenminketfacebookͲonis!

Varga Icu rovata

ba jött, mintha mindig ott lett volna. Sokan keresik
a régen szeretett, majdnem elfeledett ízeket, a
házias konyhát, nagyanyáink által rutinosan jól
főzött ételeket, ám sok helyütt ezek már kimentek
a divatból, már nem trendi főzni azt, amin
gyerekkorunkban felnőttünk.
A Fagyöngy mostantól szerdánként ezt próbálja a
hetvenes évek étlapjairól visszaidézni. A torkos
csütörtök árait is túlszárnyalva retro szerdáinkon a
retro főételek – rántott csirke, velőrózsa, pacal,
brassói, lacipecsenye, rántott borda, csirkepaprikás
stb. – 400 forintért lesznek elérhetőek, a levesek –
bab-, csont- májgaluska- gulyásleves 250 forintért.
Deszertként próbáljuk meg ismét a piskótatekercset, lekváros és egyéb töltelékes palacsintát
Természetesen a zenei szolgáltatással is e kor
hangulatát fogjuk visszaidézni.
Szeretnénk visszaadni a becsületét ezeknek a
házias ételeknek, miközben egyidejűleg a mai
kor ételeit is készítjük. Nem titkolt célunk
ezekkel az árakkal éttermünket minél több
emberrel megismertetni.

Ajánlott italfogyasztás: 300 Ft/fĘ

*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
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés,
tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak kezelése,
műtét utáni rehabilitáció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 024-ig. 06-70-241-8999.
*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: +36-20423-4828, 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,E-mail: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: +36-70-414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként
is. Tel: +36-30-528-7777
*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
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: +36-20-4359-650

*Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi
mérés. 06-70-264-3660
*TV javítás, földi digitális antenna, riasztórendszerek telepítése.
Elektronikai készülékek, videó, hi-fi rádió, konyhai eszközök felújítása.
Korrekt munka, korrekt áron. Keresztes Antal 06-20-550-9894
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! +36-70-280-2276
*Parkettázási munkálatok kivitelezése, kedvező árakkal, precíz, szakszerű
munkavégzéssel, a munkaterep tisztán való átadásával! Érd: 20-356-7060
*CSERÉPKÁLYHA építése egyedi tervek alapján. Kályhacsempe készítés.
Régi kályha átrakás. Tel: 06-20-3649-567
*VÁLLALKOZÁSOK NÉMET-ANGOL LEVELEZÉSÉT, külföldi kapcsolataik
kiépítését külkereskedelmi gyakorlattal vállalom. Gyors ügyintézés, diszkréció: 06-30-378-8963
*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 20-532-7275
*METSZÉST, PERMETEZÉST, KERTGONDOZÁST VÁLLALOK. 20-414-6823
*TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás, tetőjavítás, bádogozás. Tel:
70-949-7007
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k, BT-k,
egyéni vállalkozók részére teljes körű számviteli szolgáltatást vállal,
több évtizedes gyakorlattal. Tel: 28/411-428
*Ingyenes gally- és nyesedék elhelyezési lehetőség Gödöllőn.
Részletekről telefonon érdeklődhet: 036-20/9367-314,
www.favago.net Ne égesse el, használjuk újra!
*Műhellyel rendelkező LAKATOS bármilyen lakatos munkát vállal Gödöllőn
és környékén. Pl.: kapuk, előtetők, erkélykorlátok, lépcsők, lépcsőkorlátok
gyártása, szerelése. Tel: 0620-3379-738
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS! Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves
munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás,
közületeknek is. Ingyenes árajánlat! Tel:20-9-361-233, 28/610-982
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: 20-9527-289, 28-476-229
*LAKÁSSZERVIZ: -Kapuk, ajtók, ablakok, zárak javítása, zárcsere,
betörés utáni javítás. –Burkolatok: (szőnyeg, pvc, laminált), fürdőszobai javítások. –Villanyszerelés, üvegtisztítás (üzletek, lakások),
kertrendezés. Tel: 70/201-1292
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98

Piskótatekercs
Lekváros palacsinta
Kakaós palacsinta
Gesztenyepüré
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*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718
www.dr.asztalos.javitas@gmail.com
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +36-20-4-359-650
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel:30-386-4456
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
+36-30-9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: 30-9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS
*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

*EREDMÉNYES MÓDSZEREK A NYELVVIZSGA-FELKÉSZÍTÉSBEN.
INGYENES MINI KONFERENCIA ANGOLTANÁROKNAK GÖDÖLLŐN. 2011.
március 22. 14.30-19.00. Minden résztvevő ajándék tankönyvcsomagot
kap. Regisztráció: www.oktatars.hu/tanaroknak vagy küldd el SMS-ben a
ECL KONFERENCIA szót a 20/297-1210-re.
*HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI PROBLÉMÁT? Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked
*TOP-TAN: Új angol csoportok: Felnőtteknek: Újrakezdő, senior újrakezdő,
beszédkészség fejlesztő közéfokú nyelvvizsga után, üzleti nyelv.
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)

*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. 06-30-374-6545 www.mencelus.com
*Kineziológia kezdő tanfolyam I. II. (tanulási nehézségek) Gödöllőn 2011.
februártól indul. -III. Testkód: április 2. 3. -IV. Haladó: június 23-26. -V.
Szavaknál is hangosabban: aug.11-14. Előzetes jelentkezés Barna
Krisztina: 20/323-1856

Gödöllői Szolgálat

15

*STOTT PILATES oktatás egyénileg és kiscsoportban, talajon és Reformer
gépen nemzetközi diplomával rendelkező oktatóval Gödöllőn. Seregi
Dominika 20/936-2065
*ANGOL nyelv oktatása Gödöllő, Blahán. Diplomás, tapasztalt pedagógus
nyelvtanár, tanító. Felkészítés nyelvvizsgára, érettségire, állásinterjúra,
felvételire. Alsó tagozatosok korrepetálása minden tantárgyból. 06-20399-3610, english@fibermail.hu
*GYAKORLÓ ÓRÁK JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK. Tel:
30/369-4942
ADÁS~VÉTEL
*140 cm-es oszlopos smaragd tuják olcsón eladók! Tel: 30-505-6992
*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.)
*Eladó: Samsung mikrohullámú (5.000,-), Újszerű kombinált hűtő
(316 +104 L -24.000,-), automata felültöltős mosógép (22.000,-Ft).
Tel: 06-30-9545-917
*Thomson 50 - 2006. januári kiadású újszerű televízió (i.ár: 40.000,), 1m×2m-s kovácsolt vaságy betéttel (i.ár: 100.000,-Ft) sürgősen
eladó. Tel: 06-20-965-0066
*Kisbálás szalma 350,-Ft. Házi füstölt szalonna 1500,-Ft/kg.
Mangalica zsír 1000,-Ft/kg eladó Gödöllőn. Tel: 06-30-9542-659
*Tűzifa, konvektor eladó akciós áron! Tel: 30/9144-950
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, töltés-mérés, 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.
*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.
*BOSZNIA – DALMÁCIA – MONTENEGRÓ! Utazást ajánlunk a kedves
érdeklődőknek, egyedülálló programkínálattal a szokásos magas színvonalon. 2011. október 3-9. (7nap). Részvételi díj: 113.500,-Ft 3× részletfizetéssel. Utazás: légkondicionált autóbusz. Elhelyezés: 2 ágyas,
zuhanyzós szobákban. Félpanziós ellátás. Érd: Tóthné Anci: 28/415-685,
30/268-5596, anci40@citromail.hu
*TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA a komoly kapcsolatra vágyóknak! Országos
adatbázissal! H. Boglárka 0620-504-9910 http://galgamente.ctk.hu
*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
*Tavaszváró mulatságot szervez a ZSUZSA TÁRSKERESŐ KLUB 2011. 03.
25-én 19.00 - 23.00 óráig Gödöllőn. Jelentkezési hat.idő: 03.10. Érd: 0620-571-8369. Szeretettel várom jelentkezését!
*5×2,5 m-es, kétoldalas, (megvilágítható) REKLÁMTÁBLA forgalmas út
mellett olcsón KIADÓ. Tel: 30/202-0050
*Házi hízó (nem tápos) eladó. Élő ár: 400 Ft/kg, hasítva: 500 Ft/kg.
Megnézhető, kiválasztható. Átlagsúly 120 kg. Érd: 06-20-413-1031
*Választási kismalacok eladók! F1-s tenyészkocától és Pietre×Duroc
tenyészkantól származó 30kg átlagsúlyú kismalacok eladók 800,-Ft/kg-s
áron őstermelőtől! Érd: 06-20-413-1031

Akár kicsiben, akár nagyban
szeretné, nálunk megtalálja a
megfelelő reklámfelületet!
Kérje egyedi, kedvező ajánlatunkat
hirdetésére szabottan!

Egy új rovattal szeretnénk
segíteni az angolul tanulókat.
Két hetente egy-egy hatékony nyelvtanulási technikát fogunk bemutatni.

Szókincsfejlesztés
hatékonyan
Nagyon jól el lehet boldogulni akár egyszerű
nyelvtani szerkezetek használatával is, ha bő
szókincsed van. A szókincs építése éppen
ezért nagyon lényeges. A szókincsfejlesztés
azonban nem egyenlő a szómagolással.
Miért nem működik a szómagolás?
Nézzük egy példát, az angol GET igét:
• get = kapni (I got a present from my mum.)
• get = szerezni (Did you get a present for
your mum?)
• get = hozni (I'll get a drink for you.)
• get = rávenni (He got his sister to help him
with his homework.)
• get = megérkezni (You got home very late
last night.)
• get = érteni (She didn’t get the joke.)
Most mit is jelet a "get"? Mit írjak mellé a
szótárfüzetbe? Itt a legtöbb nyelvtanuló már
feladja - és ez nem is csoda.
Ha magyar szavakat rendelsz az angol
szavakhoz, és azokat magolod be, akkor
lexikális tudást szerzel, és nem készséget
fejlesztesz! Lehet, hogy két lábon járó szótár
leszel, de a szavakat nem tudod majd
megfelelően használni. Ennek a tanulási
módszernek a következménye a "Hunglish",
azaz a magyar tükörfordítása értelmetlen
angolra, amit nem csoda, hogy az anyanyelvű
beszélők nem értenek meg.
Hogyan fejleszd a szókincsed úgy, hogy
használni is tudd? Szavak helyett tanulj
kifejezéseket!
Például: get a present for my birthday, get
home late, I’ll get a drink for you.
Azaz tanulj összetartozó kifejezéseket, adott
szituációban gyakran elhangzó mondatokat!
A kifejezések tanulásának az előnyei:
• könnyebb lesz megjegyezni, mert szituációhoz kapcsolódik,
• egyszerre több szót tanulsz ugyanannyi idő
alatt,
• használni is tudod, hiszen tudod mi a vonzata, stb.,
• tisztában leszel a helyes szórenddel,
• struktúrát is tanulsz egyszerre, nem csak
szókincset,
• kigyomlálod a Hunglish-t a beszédedből.
A legjobb, ha az adott kifejezést szituációhoz,
élethelyzethez, élményekhez, mozdulatokhoz
vagy egy mentális képhez kapcsolod.
Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.
www.oktatars.hu/angolul
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
MÁRCIUS 16.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Kürti Andrásné, Szabadság tér
12-13., Varga Tamás, Kossuth L.
u. 51.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Nagy Tibor, Pál László köz 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte: :
Juhász Adrienn, Kazinczy krt. 7.
Orosz Katalin, Nap u. 2.
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Kovács Kristóf , Kőrösi
Csoma S. u. 1.
A Gödöllői Városi Múzeum kiállítási belépőjét nyerte: Rusznák Melinda, Akácfa u. 31.

Recept – Káposztás burgonyás lepény
HOZZÁVALÓK:
60 dkg burgonya, 40 dkg fejes káposzta,
2 tojás, 2 ek. tejföl, 2 ek. olaj, 1 fej vöröshagyma, só, bors.

ELKÉSZÍTÉS:
A burgonyát héjában félpuhára főzzük,
majd meghámozzuk és lereszeljük.
A megmosott káposztát vékony csíkokra
gyaluljuk, a hagymát apró kockákra vágjuk. A tojásokat, a tejfölt és az olajat habverővel simára keverjük. Valamennyi hozzávalót
egy tálban összegyúrjuk. Kivajazott tepsibe tesszük, ahol egyenletesen elosztjuk és előmelegített sütőben 175 fokon, körülbelül 30-40 percig sütjük.

