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Megkezdődtek a már régóta várt hulladékudvar kialakításának munkálatai a
Vásártéren, ami az ún. Zöld Híd Program részeként épül meg.
(2.old.)
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A Török Ignác Gimnázium vendége volt
Csáky Pál, szlovákiai magyar politikus és
író, aki a magyar kisebbségek helyzetéről
tartott előadást.
(4.old.)

Március 5-én, hétfőn a Szent István Egyetem sportcsarnokában rendezték meg a
kardvívó BEK küzdelmeit.
(8.old.)

Sikeres részvétel

Tóth Tibor Gödöllő új alpolgármestere

Utazás kiállítás

Rendkívül ülést tartott a képviselő-testület március 1-jén. A
tanácskozáson Tóth Tibor (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) képviselőt választották meg Gödöllő alpolgármesterének, és
döntés született arról, hogy a
2013-as esztendő a szecesszió
éve lesz városunkban.
Tóth Tibort, a 8-as számú választókerület képviselőjét választották meg
10 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással Gödöllő alpolgármesterének
a képviselő-testület március 1-jei rendkívüli ülésén. A korábbi alpolgármester, Pintér Zoltán a február 8-ai ülésen
jelentette be lemondását február 29-ei
határidővel. Az új alpolgármester személyére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ szerint dr. Gémesi György polgármester
tehet és tett javaslatot.
Halász Levente (Lokálpatrióta Klub)
betegsége miatt nem tudott részt venni
az ülésen, így a testület tagjaiból 14-en
voltak jogosultak szavazni, de az urnába
csak 13 szavazatot dobtak be. Azt nem
tudhatjuk, hogy ki miként voksolt, illetve ki tartotta magánál a szavazólapot.
Nyilatkozatuk alapján azonban tudható,
hogy Futás Levente és Vörös István
(Fidesz) nemmel szavazott, Kristóf
Etelka (Jobbik) pedig tartózkodott.
Megválasztása után Tóth Tibor letette az esküt: „Köszönöm a megtisz-

Fotó: Balázs Gusztáv

Meghatározó kérdésekben döntött a képviselő-testület

Sikeres volt Gödöllő részvétele
a múlt héten megrendezett
Utazás Kiállításon. Városunk
ismét újdonságokkal képviseltette magát a rendezvényen,
ahol Budapest standja mellett
mutatta be kínálatát: az idei
„Híres Hölgyek Gödöllőn” –
2012 a Nők Éve programsorozat mellett a jövő évi „A szecesszió éve Gödöllőn – 2013,
Életérzések a századfordulón”
című tematikus év elképzeléseit is megismerhették az érdeklődők.

Gödöllő város vezetése: Tóth Tibor, dr. Fábián Zsolt alpolgármesterek,
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző és dr. Gémesi György polgármester

telő bizalmat! Tisztában vagyok a feladat felelősségteljességével, ennek
tudatában fogom a munkámat úgy végezni, hogy az Gödöllő város fejlődését szolgálja. Azt ajtóm mindenki
előtt nyitva áll, akik Gödöllő városért
kívánnak cselekedni, legyenek azok a
választókerületem vagy más választókerületek polgárai, képviselőtársaim, az ellenzéki padsorokból is” –
mondta az eskütételt követően. Gödöllő új alpolgármestere a jövőben töb-

bek között városüzemeltetési, egészségügyi és szociális feladatokat lát
majd el, és tovább viszi a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” programot, amit ő hirdetett meg tavaly.
Tóth Tibor 1982-ben született, négyéves kora óta Gödöllőn él. Iskolai tanulmányait az Erkel Ferenc Általános
Iskolában majd a Fényi Ottó atya által
újraindított Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban végezte. Érettségi után
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem hallgatója lett, ahol
2006-ban diplomázott. Már munka
mellett elkezdte tanulmányait a Szent
István Egyetemen, ahol közgazdásznak tanult. 2006 óta tagja Gödöllő önkormányzata pénzügyi bizottságának,
az ott eltöltött idő alatt megismerkedett
a város pénzügyi gazdálkodásával.
2007 óta elnökségi tagként segíti a Premontrei Öregdiákok Egyesületét.
(folytatás a 2. oldalon,
kapcsolódó írásunk a 6.oldalon)

Az Utazás 35. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást Budapesten, a
HUNGEXPO területén rendezték
meg március 1-4. között. Gödöllő városa már évek óta nagy sikerrel vesz
részt a szakma és a nagyközönség
számára egyaránt fontos rendezvényen.
A Turisztikai Egyesület Gödöllő
az „A” pavilon 212-213 F standján
mutatta be kínálatát.
(folytatás a 6. oldalon)
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Meghatározó kérdésekben döntött a képviselő-testület

Őrzött, tiszta, rendezett körülmények

Tóth Tibor lett Gödöllő új alpolgármestere Hulladékudvar épül a Vásártéren
(Folytatás az 1. oldalról)
2010-től kezdve az országos Rákóczi
Szövetség frissen alakult gödöllői
szervezetének elnöki tisztét is betölti,
barátaival, munkatársaival a határon
túli magyarság lehetőségek szerinti
anyagi és erkölcsi támogatásán munkálkodik.
A 2010-es önkormányzati választásokon a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub színeiben képviselőnek választották Gödöllő 8. számú választókerületében.
Tóth Tibor képviselői munkája ellátása mellett, pénzügyi területen, információbiztonsággal foglalkozott. A
versenyszférában eltöltött hat év alatt

„Fontosnak tartom, hogy az ember,
ha teheti, és elhivatottságot érez, családja eltartásán és az adója megfizetésén túl, társadalmi szerepet is vállaljon. Gödöllőt egy kiemelkedően értékes, élhető városnak tartom” – vallotta 2010-ben, amikor képviselőnek indult, s vallja ma is, a város alpolgármestereként.
lt

Új épület lesz a Rézgombos helyén

Megkezdődött a munka
Az elmúlt hónapokban megkezdődtek a munkálatok az
egykori Rézgombos helyén. A
tervek szerint a területen mélygarázst alakítanak ki, fölé pedig a városi szolgáltatásokba
bekapcsolható épületet emel a
beruházó ELSZER INVEST Kft.
Nem volt egyszerű a beruházó feladata, hiszen terveivel nem csak az
építészeti tervtanácsnak kellett megfelelnie: a végső szót a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal szakemberei
mondták ki. Az eredetileg benyújtott
terveket ez alkalommal is az ő elvárásaiknak megfelelően kellett átalakítani.
Az eredetileg benyújtott tervek közül
a téglaburkolat helyett a vakolt változatot fogadták el (az építészeti tervtanács is ezt támogatta – a szerk.), de a
végleges tervről eltűntek a boltívek,
megváltoztak az ablakok, sőt, a Szabadság út felé néző tornyokból is
mindössze egy maradt.
A fejlesztés során összesen 167 önkormányzati tulajdonú parkoló – köztük 76 mélyparkolóhely létesül. Ennek megvalósítása hozzájárul majd
városunk parkolási gondjainak enyhítéséhez.
Mint emlékezetes, az önkormányzat

Megkezdődtek a már régóta várt
hulladékudvar
kialakításának
munkálatai a Vásártéren. A beruházás az Észak-kelet Pest és
Nyugat Nógrád megyei regionális hulladékgazdálkodási program (Zöld Híd Program) részeként épül meg. Ezzel a gödöllőiek részére lehetőség nyílik
azoknak a hulladékoknak az ingyenes elhelyezésére, amik korábban sok problémát jelentettek. Működésének eredményeként jelentősen csökkenhet az illegálisan
lerakott
hulladék
mennyisége is.

sokrétű tapasztalatra tett szert, a szféra előnyeit szeretné alpolgármesteri
munkájában hasznosítani. Két idegen
nyelven, angolul és németül beszél.
Nős, egy gyermek édesapja, második gyermekük születését áprilisra várják. Szabadidejét aktívan tölti, szívesen
sportol, kirándul.

eredetileg a főtér alatt szeretett volna
mélygarázst kialakítani, a lakossági
ellenállás miatt azonban elállt ettől az
elképzeléstől. A gépjárműforgalom,

és a gépkocsik száma azóta tovább
növekedett, s várhatóan ez a tendencia fog folytatódni, ha Gödöllő járási központ lesz, ahol 178.000 ember
ügyintézése zajlik majd. Az új mélyparkolóra már most is nagy szükség
lenne, elkészülése után jelentős problémákat orvosol majd.
bj

Ez a terv nem kapott támogatást

A Kultúrális Örökségvédelmi Hivatal elvárásainak megfelelően átalakított terv

Amíg érvényes, maradhatnak a régi igazolványok

Megváltoztak a személyi okmányok
Március 1-jétől már nem állítanak ki Magyar Köztársaság feliratú útleveleket, személyi igazolványokat és vezetői engedélyeket, az új alaptörvénynek megfelelően azokon a Magyarország elnevezés szerepel – a változásról a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEK KH) elnöke tájékoztatta a sajtót.
Vetési Iván újságírók előtt elmondta: a
január 1-jétől hatályos alaptörvényben
rögzített országnév – változtatás miatt
az okmányokat – a látható és a szabad
szemmel nem látható részeken – összesen 167 ponton kell módosítani. Ez
érinti például az útlevelet, a személyazonosító igazolványt, a lakcímigazolványt, a jogosítványt, a forgalmi engedélyt és a magyarigazolványt is.
A KEK KH a költségek minimalizálása érdekében nem január 1-jétől változtatta meg az okmányok feliratát, hanem folyamatosan, a meglévő készletek kifogyásával párhuzamosan történik meg az átállás, az év végéig minden okmány esetében – fejtette ki, hozzátéve, hogy március 1-jétől már csak Magyarország feliratú útlevelet, személyi igazolványt és jogosítványt állítanak ki, az azonban előfordulhat, hogy valaki
még március elején is Magyar Köztársaság feliratú igazolványt kap kézhez, ha azt február végén igényelte.
A hivatal elnöke hangsúlyozta, a meglévő, Magyar Köztársaság feliratú okmányaikat nem kell lecserélniük az állampolgároknak, azokat az érvényességükig használhatják.
Az átállás költségét firtató kérdésre a KEK KH vezetője azt válaszolta: az átállásnak nincs plusz költsége, az okmányok nem lettek drágábbak. Megjegyezte, bizonyos mennyiségű okmánykészletet biztonsági tartalékként megőriznek. j

A hulladékgazdálkodási rendszer 106
települését magába foglaló projekt,
mely a térség mintegy 300.000 lakosának nyújt megoldást a
nap, mint nap keletkező
háztartási hulladékok
gyűjtésére, szállítására
és kezelésére. A hulladékgazdálkodási
rendszer működése elindult. 2010-ig megépültek a hulladékkezelő központok, beszerzésre kerültek a gépek.
A projektről információs kiadvány is készült, melyet a gödöllői lakosok 2010-ben megkaptak.
A projekt jelenlegi utolsó szakaszában 7
hulladékudvar kerül megépítésre Gödöllőn, Vácon, Aszódon, Fóton, Kerepesen, Nagymaroson, és Veresegyházon.
A lakossági reakciókból az derült ki, sokan nincsenek tisztában azzal, mi is az a
hulladékudvar. Ezt a szelektív, elkülönített hulladékgyűjtést segítő létesítményt kizárólag a lakosság veheti
igénybe, és a hulladék elhelyezése (leadása) térítésmentes. A szilárd burkolatú
(betonozott), kerítéssel ellátott, parkosított területen zárt konténerek helyezkednek el, és mindegyikbe külön-külön kerülnek elhelyezésre az egyes hulladék
frakciók:
– nagyméretű hulladékok (például bútorok, lomok),
– elektromos, elektronikai készülékek

(például porszívó, rádió, számítógép,
hűtő stb.)
– hasznosítható hulladékok: papír, műanyag, üveg, fém, zöldhulladék,
– Építési törmelék (kis átalakításokból
származó építési törmelék maximum
200 kg/fő/év)
– A háztartásokban keletkező nehezen
kezelhető anyagok (festékes göngyöleg,
szárazelem, akkumulátor, gyógyszer- és
permetezőszer maradványok, gumiabroncsok, használt étolaj stb.)
Háztartási, kommunális hulladék nem
kerül gyűjtésre a hulladékudvarban!
A hulladékudvar használata nem azonos
a szelektív hulladékgyűjtő szigetekével,
az nem hozzáférhető bárki számára. Az
udvarra érkező beszállítót a hulladékudvari átvevő fogadja. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj számlán szerep-

lő ügyfélkód és a lakcímkártya alapján
ellenőrzi, hogy a beszállító jogosult-e az
udvar használatára. Minősíti a hulladék
összetételét szemrevételezéssel, majd
kitöltésre átadja a beszállítói nyilatkozatot az ügyfélnek. Az átvevő segíti a
beszállított hulladék elhelyezését a megfelelő konténerbe, ugyanakkor ellenőrzi
is az átadást. Emellett folyamatosan figyelemmel kíséri a beszállított mennyiségek alakulását és értesíti a kezelőközpontot a szükséges elszállításról a
telített konténerek esetében.
Nyitvatartási időn kívül, állandó őrszolgálat és kamerás megfigyelő rendszer gondoskodik a „guberálás” megakadályozásáról.
A Zöld Híd Program az Európai Unió és
a Magyar állam 95 százalékos támojk
gatásával valósul meg.

Az EU-ra vár a dizájner drogokra vonatkozó szigorítás

Börtönt is kaphatnak a terjesztők
A kormány elfogadta a kábítószerekkel és pszichotróp, illetve
az új pszichoaktív anyagokkal
végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre
vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló rendeletet – áll az
Egészségügyért Felelős Államtitkárság közleményében. A jogszabály megalkotására azért
volt szükség, mert az utóbbi
években ugrásszerű növekedés
figyelhető meg a nagyrészt interneten forgalmazott új típusú,
úgynevezett dizájner drogok terjedésében.
A dizájner drogok jelentős térnyerését
igazolják a rendőrség tapasztalatai, valamint az e szerek használatával kapcsolatos problémák miatt kezelésre szorulók számának fokozatos növekedése
is. Éppen ezért az Európai Unió számos
országa – köztük immár Magyarország
is – meghozta a megfelelő szabályozást
a dizájner drogok ellenőrzése érdekében.
A dizájner drogokat valamely kábítószernek minősülő, ezért szigorúan
ellenőrzött anyag kémiai szerkezetének
módosításával hozzák létre azért, hogy
hatásában az eredeti kábítószerhez ha-

sonló maradjon, de a jogszabályban
közzétett listán nem szerepel, így
legálisan forgalmazható, használható
legyen. A tervszerűen végrehajtott kémiai módosítások szinte korlátlan teret
biztosítanak újabb és újabb dizájner
drogok létrehozásának. A rendeletben
szereplő listára ezért konkrét vegyületek mellett vegyületcsoportok is felkerültek. Ezek az anyagok azonban a
hagyományos drogoknál rombolóbb
hatásúak lehetnek, s különös kockázatot jelent, hogy – éppen a legális,
könnyű beszerezhetőségük miatt – a
fiatalokban nem tudatosul a szervezetre
gyakorolt pusztító hatásuk.
Lényeges, hogy a dizájner drogok a
tilalmazás szempontjából a kábítószerekkel azonos megítélés alá essenek,
mert csak így akadályozható meg ezen
anyagok ellenőrizetlen forgalmazása és
terjesztése. Az ilyen anyagokkal engedély nélkül végzett tevékenység akár 3
év szabadságvesztéssel is sújtható.
A kormány a rendelet tervezetet elfogadta, azonban a hivatalos közzététellel
meg kell várni az EU Bizottság visszajelzését a sürgősséggel bejelentett notifikációs eljárásra. A sürgősség elfogadásáról várhatóan március közepéig
kap a minisztérium visszajelzést.
bj
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A MÖSZ tavaly nyár óta folytat tárgyalásokat

Levélben indokolta lemondását Ángyán József

Árfolyamrögzítés az önkormányzatoknak „Nem tehettem mást...”
Az OTP Bank árfolyamrögzítéses konstrukciót indít a svájci
frankban kibocsátott kötvénynyel rendelkező önkormányzatok számára. Az önkormányzatoknak 200 forint/svájci frank
árfolyamon rögzítenék a kötvénytartozást. A teljes magyarországi önkormányzati piaci
kötvény- plusz hitelállomány
983 milliárd forint volt a múlt
év végén, amelyből az OTP 292
milliárd forinttal rendelkezett.
Ugyan a frank/forint árfolyam ingadozása valóban jelentős gondokat
idézett elő a helyhatóságok számára,
de a svájci frank alacsony kamata
mégis évekig vonzóvá tette az alpesi
valutában való eladósodást. A kamatot illetve az árfolyam alakulását
együtt nézve, a magyarországi önkormányzati szektor évente 11-12 milliárd forint többletterhet könyvelhetett
el az utóbbi években – mondta Wolf
László, a bank vezérigazgató-helyettese.
Arról is szólt, hogy az önkormányzati szektor pénzügyi egyenlege csupán az elmúlt 4-5 év folyamatai, főleg
a forint árfolyamgyengülése miatt
vált negatívvá, még 1991-92-ben az
önkormányzatok teljes adóssága nem
haladta meg az 500 milliárd forintot.
Kifejtette: a helyhatóságok nettó
pénzügyi vagyona 1991-92-ben még
a GDP mintegy 20 százaléka volt, ez
napjainkban negatívvá vált.
Arról is szólt, hogy az önkormányzati kötvények kibocsátása 2006-ban
kezdődött, a jelentős kibocsátás
2007-2008-ben következett be. Az
akkoriban kibocsátott kötvényeknek
tavaly kezdődött meg a törlesztése, az
önkormányzatok megújítandó adóssága 2013-ra mintegy 90 milliárd
forintra nő majd – elemezte Wolf
László.
A önkormányzatok 2014. december végéig, azaz három évig törleszthetik az OTP által felajánlott kedvezményes, 200 forintos árfolyamon a
frankkötvényekben fennálló tartozásu-

kat, a bank ügyfélkörében most mérik
fel, mely helyhatóságok akarnak élni az
árfolyamrögzítéses lehetőséggel.
A lehetőséggel kapcsolatban dr.
Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnök úgy nyilatkozott, mindenképpen üdvözlendő a kezdeményezés, de fel kell hívni arra fel kell hívni
a figyelmet, hogy a teljes adósságállomány kérdését nem rendezi.
– Ez halasztott fizetést jelent, és az
elhalasztott résznek kedvezményes
kamatozása van. Ilyen szempontból
valóban egy pozitív gesztusnak értékelendő az OTP részéről, de ez az ő
általuk kezelt adósságállományra vonatkozik, ami kb.18-20 százaléka a
teljes önkormányzati kötvény és devizában felvett adósságállománynak.
Tudni kell azt is, hogy az önkormányzatok részéről jó a fizetési hajlandóság, mindössze 3% az a hitel, aminél
visszafizetési problémák vannak.
Kérdés azonban, hogyan befolyásolja
majd ezt, ha tovább csökkennek az
önkormányzatok bevételei, ha tovább
szűkül a gazdálkodási mozgástér, ha
nem tisztázódik végre, hogy milyen
bevételek maradnak az önkormányzatoknál. Akkor komoly gondok is lehetnek. Ezzel a lehetőséggel feltehetően a problémás 3% élhet majd, és
azok, akik ebben az esztendőben viszszafizetési nehézségekkel küszködnek, hiszen már tavaly is szűkültek az
állami források, csökkent az önkormányzatok finanszírozása. A másik
nagy probléma, hogy a saját bevételi
rész is csökkent, hiszen recesszió van,
a lakosság nehezen tudja teljesíteni a
kötelezettségeket, s az iparűzési adó
is csökkent.
Gémesi György elmondta, tavaly a
MÖSZ leült a Bankszövetséggel tárgyalni. Akkor egy olyan nyilatkozatot

bocsátottak ki, amiben egyetértettek,
mindkét félnek érdeke, hogy az önkormányzatok korrekten törlesszék
az adósságukat, valamint, hogy a lehető legkedvezőbb megoldást kell
megtalálni. A MÖSZ akkor azt javasolta, hogy az úgynevezett tőketörlesztési részt tolják ki.
– Ezeknél a kötvényeknél 3 év türelmi időt adtak a bankok, amikor
csak a kamatot kellett fizetni a 20
éves lejáratú kötvényeknél,és ezt követően kezdődött a tőketörlesztés. Ez
2010-2011 magasságában terhelte
meg az önkormányzatokat. Ha a mi
javaslatunk alapján egy-két év türelmi idő meghosszabbítást kaphatnának az önkormányzatok, akkor az erre
az időszakra vonatkozó fizetési kötelezettséget a következő 15 évre tudnák széttolni, az elviselhető terhet jelentene a településeknek és levegőhöz
juttatná őket. Bízunk abban is, hogy
elkövetkező két évben talán kicsit a
magyar gazdaság is magára talál, s talán a finanszírozási körülmények is
jobbak lesznek.
A Bankszövetség akkor elképzelhetőnek tartotta, hogy a kétoldalú
megállapodások része lehet egy ilyen
típusú megoldás is. Ez, amit most az
OTP bejelentett, egy picit kevésbé
kedvező megoldás, de minden olyan
dolgot, ami az önkormányzatok helyzetén javít, üdvözölni kell. Az egész
adósságállomány konszolidációjával
kapcsolatosan azonban, nem hagyható ki a kormány. Abban sokat tudnának segíteni nekünk, ha eldöntenék
végre, hogy 2013-ban milyen bevételek maradnak az önkormányzatoknál,
és milyen forrásokra tudunk számítani a megmaradt feladatok finanszírozása, és a kötelezettségeink teljesítése
mellett.
(b.j.)

Hallgatói képviselők az egyetemen

Április 20-án nyílik az új oktatóközpont
Gödöllőn, a Szent István Egyetemen tartotta rendes tavaszi
közgyűlését szombaton a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája. Az ország különböző
felsőoktatási
intézményeiből érkezett több mint száz
hallgatói képviselő
elsőként vette birtokba a Gépészmérnöki
Karon elkészült Műszaki és Természettudományi
Oktató
Központ nagy előadótermét.
A képviselőket köszöntő
Hornok László akadémikus, tudományos rektorhelyettes gratulált az
egyetem hallgatói önkormányzatnak,
amely pályázatával elnyerte a rendezés jogát. Örülünk, hogy itt vannak,
mondta a továbbiakban, hiszen láthatják, hogy egy átlagos méretű egyetem
miként igyekszik helyt állni a felsőoktatási intézmények versenyében. A
SZIE-t is sújtják a költségvetési elvonások, ugyanakkor az élelmiszerbiztonság, az energiahatékonyság, a
fenntartható fejlesztés, az emberi és
természeti erőforrások területén felfe-

Levélben köszönte meg a mellette kiálló zöldszervezetek támogatását Ángyán József, a
Vidékfejlesztési Minisztérium
(VM) január közepén lemondott politikai államtitkára. Mint
fogalmaz: „Jó lelkiismerettel
nem tehettem mást, Miniszterelnök Úr pedig sajnos nem
adott lehetőséget (...) végső
döntésem okainak személyes
megbeszélésére”.
A volt államtitkár levelében – amely a
www.greenfo.hu weboldalon olvasható – azt írja „… jó lelkiismerettel
nem tehettem mást, Miniszterelnök
Úr pedig sajnos nem adott lehetőséget
a számomra egyre növekvő lelki válságot okozó problémák és a hónapok
óta érlelődő végső döntésem okainak
személyes megbeszélésére. Ez utóbbit – nem kis szomorúsággal bár, de
természetesen – tudomásul vettem,
ám ettől világlátásom, a magyarság és
a magyar vidék, a helyi gazdaság, a
helyi közösségek és családok iránti
elkötelezettségem mit sem változott… Azzal a programmal szemben,
amelyet a Nemzeti Vidékstratégiában
megfogalmaztunk, amelyet a társadalom túlnyomó többsége – a fórumainkon, az elmúlt nyolc hónap széles
körű társadalmi vitái során megtapasztaltak szerint – teljes mértékben
támogat, és amelynek végrehajtására
szegődtem, nos ezzel a programmal
szemben mohó, zsákmányszerző gazdasági érdekcsoportok, hogy ne
mondjam „maffiacsaládok”, spekuláns nagytőkés „oligarchák” és a volt
TSz-eket, állami gazdaságokat a többiek elől elprivatizáló nagybirtokos
„zöldbárók” koalíciója jött létre.
Ez az évtizedek alatt kialakult, ellenérdekelt „maffiahálózat” mindent
vinni akar a földtől, az erőforrásoktól
a támogatásokon át a piacokig. Mindent vinni akar a vidéki, helyi közösségek, családok elől, és magam, munkatársaim valamint az emberekkel
közösen kidolgozott Nemzeti Vidékstratégiánk e zsákmányszerzés útjában álltunk.
Elérte hát ezen érdekcsoport, hogy
– amint mondani szokták – elfogyott
körülöttem a levegő, ellehetetlenült a
közös vidékstratégiánk megvalósítása, elkezdődött annak gyökeres átalakítása, adott gazdasági érdekcsoportok üzleti tervévé züllesztése, és megindult az állami földterületeknek a
meghirdetett birtokpolitikai irányelvekkel gyakorta össze nem egyeztethető bérbe adása.
Ezzel a körrel és az általa kikényszerített irányváltással – amely meggyőződésem szerint Dél-Amerikába
vezet – jó lelkiismerettel közösséget
vállalni nem tudok és nem is akarok!

Maradásommal a bennem bízó emberekben nem tarthattam fenn tovább
azt a tévképzetet, hogy a közösen
meghatározott irányba rendben mennek a vidékfejlesztés ügyei. Én nem
csaphatom be az embereket! Soha
sem tettem, és ezután sem fogom senki kedvéért sem megtenni! Jeleznem
kellett hát a fenti helyzetet és irányváltást, és erre nem maradt más eszközöm, mint lemondásom felajánlása.”
A lemondott államtitkár levelében
hangsúlyozta: Mélységesen egyetért
a miniszterelnöknek azon kijelentésé-

vel hogy „a gazdasági elitet távol kell
tartani a politikai döntéshozataltól”.
Úgy fogalmaz, hogy a fent nevezett
kör egy részét nem számítja a szó igazi értelmében vett „elithez” tartozók
közé, „sokkal inkább az elmúlt zavaros évtizedeink gátlástalan, mohó,
másokon átgázoló, zsákmányszerző
haszonélvezőinek” tartja őket, s türelmetlenül várja, hogy mikor és milyen
eszközökkel kezdődik el e körök eltávolítása a hatalomból. Mint fogalmaz: „Erkölcsi megújulás nélkül
nincs felemelkedés a magyarság számára”.
Megfogalmazása szerint a „valódi
rendszerváltó, nyílt színi küzdelemben” szívesen vesz részt, de „az emberekkel és nem az oligarchákkal kell
szövetséget” kötni.
Ángyán József, a Vidékfejlesztési
Minisztérium politikai államtitkára
január 18-án nyújtotta be lemondását
írásban, döntését akkor nem indokolta.
Az államtitkár lemondásának felajánlása után nem sokkal 19 zöldszervezet levelet intézett Orbán Viktor miniszterelnökhöz, amelyben azt
kérték, hogy a kormány állítsa la környezetvédelmi és vidékfejlesztési
szakemberek elbocsátását, valamint
erősítse meg pozíciójában Ángyán
Józsefet. A miniszterelnök azonban
elfogadta a felmentésre vonatkozó
(ny.f.)
kérést.

Kistérségi tanácskozás

dező jellegű és innovációs kutatások
emelik azt a presztízst, amit a Kiváló
Egyetem cím elnyerésével már megszerzett a 12 éve alapított univerzitás.
A hallgatók szakkollégiumok és tudományos diákkörök munkájába kapcsolódva válnak a kutatások részeseivé.
Az egyetem új Műszaki és Természettudományos Oktató központját,
aminek egy részében a közgyűlést
tartották, április 20-án adják át, jelen-

tette be Szabó István, a Gépészmérnöki Kar dékánja. A tízezer négyzetméteren 13-14 laboratóriumot rendeznek be a legkorszerűbb technikák
és technológiák oktatására. Többek
között anyagtudományi, műszaki menedzsment és videólaborban kezdődik meg hamarosan a korábbinál lényegesen jobb feltételek között az oktatás-kutatás.
(l.t.)

Március 1-jén Gödöllőn tartotta soros ülését a Gödöllői Többcélú Kistérségi
Társulás. A tanácskozáson többek között elfogadták a Társulás 2011. évi szakmai beszámolóját, valamint sor került a 2012. évi költségvetés és az I. félévi
munkaterv elfogadására.
Az ülésen bemutatkozott a Széchenyi Programiroda, aminek kiemelt feladata az Új Széchenyi Terv programok népszerűsítése és a fejlesztési források felhasználásának elősegítése.
(b.z.)
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Gödöllőn járt Csáky Pál szlovákiai magyar politikus

Március 1-jén Gödöllőre látogatott Csáky Pál szlovákiai magyar politikus és író. A Magyar Koalíció
Pártja volt elnöke először Gémesi György polgármesterrel találkozott, majd ezt követően a Török
Ignác Gimnáziumban – ahol Fábián Bertalan igazgató fogadta – előadást tartott a diákoknak a
kisebbségek, nemzetiségek európai helyzetéről.

Kiállítás nyílt a Polgári Védelem Napja alkalmából

A légoltalomtól napjainkig
Megnyílt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiállítása a Művészetek Házában, amit a Polgári Védelem Napja alkalmából rendezett a
szervezet. A kiállítást Benkovics
Zoltán pv. dandártábornok, a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg. A
rendezvényen résztvevő Pest megyei
katasztrófavédelmi vezetőket Tóth
Tibor, Gödöllő alpolgármestere köszöntötte.

Az ENSZ 1972-ben nyilvánította
március 1-jét a Polgári Védelem
Nemzetközi Világnapjává. Azóta évről-évre világszerte ezen a napon emlékezünk meg arról a szervezetről,

A Mi mozink

A határ az ég
Csodálatos látványban lett részem az
ablakon át, mikor 1984-ben egy nyolcadik emeleti lakásba költöztem. A
sok gyönyörködnivaló között nem
utolsónak számított, hogy a távolban
felfedezhettem: ejtőernyősök ugranak
ki repülőgépből. Követhettem a szememmel, ahogy ereszkednek a föld
felé, ki lassabban, ki sebesebben, közeledve egymáshoz, távolodva egymástól. Ha ellátogatott hozzám
valaki, az is ámulhatott: jé, ejtőernyősök!
Csak most tudtam meg, március 2-án
a Városi Könyvtár és Információs
Központban a Mi mozink soron kö-

mely folyamatosan részt vesz az
ENSZ katasztrófák elleni, megelőző,
védekező és helyreállító tevékenységében.
Ez alkalomból került megrendezésre
most az a látványos kiállítás, melyen
a látogató a légoltalom megalakulásától napjainkig kísérheti végig a katasztrófavédelem fejlődését, feladatait, mindennapjait. Az érdeklődők
megismerkedhetnek a speciális felszerelésekkel és műszerekkel, s bepillantást nyerhetnek a különböző katasztrófa helyzetekben végzett munkába.
A megnyitón Benkovics Zoltán röviden összefoglalta a magyar polgári
védelem történetét, s szólt az évek során végbement változásokról.
A történelmi áttekintés során érdekességként megemlítette, hogy a rend-

szerváltás előtt, a Varsói Szerződés és
a NATO szembenállásának éveiben
az akkori kormányok fontos településnek tekintették Gödöllőt: városunk
is kijelölt település volt arra az esetre,
ha a fővárost atomtámadás érte volna.
A tervek szerint a budapesti lakosság
egy részét ide telepítették volna.
Ma már persze más, valóságosabb feladatokkal foglalkoznak, s új területtel
is bővült a hatáskörük, hiszen nemrég
a tűzoltóságot és az iparbiztonságot is
a katasztrófavédelem alá rendelték.
Mint mondta, kiemelten kezelik,
hogy a felhívják a lakosság figyelmét
az öngondoskodás fontosságára, valamint a megelőzésre. Ez utóbbira külö-

Felhívás koszorúzásra!
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata az 1848‐as forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez 2012. március 15‐
én 10 órakor a Főtéren. Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Pe‐
tőfi téren.
nösen nagy hangsúlyt helyeznek. Hasonlóan fontosnak tartják, hogy
megismertessék az embereket munkájukkal, s nem csak a nagy nyilvánosságot kapó katasztrófahelyzetekkel, hanem a kevésbé látványos, a
mindennapokban végzett tevékenységükkel is. Ennek jegyében jött létre
a most megrendezett kiállítás is, amit
a tervek szerint újabb követnek majd.
jk

vetkező bemuta- Kresz Albert, Fuszenecker Ferenc, Nagy Ottó, Szabadi Attila
tóján, hogy ki volt
a gödöllői ejtőernyős bázis parancsnoka. Nagy
Ottó. Róla készített portréfilmet a
Fuszenecker Ferenc-Szabadi
Attila alkotópáros: Repülni mindörökké – Nagy
Ottó ballonkapitány címmel. Mert hőlégballonokkal múzeumnak rendezett be repülős
is dolgozott Nagy Ottó, s természe- élete emlékeiből. Most a filmbemutesen legelőször pedig repüléssel, tató alkalmából személyesen is találkozhattunk vele, a filmesek mellett őt
repülőgépekkel.
Békéscsabai születésű, ott telt a gye- is megszólaltatta Kresz Albert fotórekkora. Már évtizedek óta Gödöllőn művész, az est moderátora.
él. Körösfői utcai házában egy szobát
N. A.

Elhunyt Cselőtei László akadémikus
Életének 88. évében, február 29-én elhunyt Cselőtei László Állami Díjas kertészmérnök, az MTA rendes tagja, a Gödöllői
Agrártudományi Egyetem (GATE) egykori rektora.
Cselőtei László “az elmúlt fél évszázadban a magyar agártudomány meghatározó alakjává vált. A többszörösen kitüntetett
kutatóprofesszor a zöldségtermesztés, az öntözés és az egyes zöldségfélék vízhasznosítás-vizsgálatának elismert szakértője
volt. Egyike volt azoknak az iskolateremtő tanáregyéniségeknek, akiknek szakmai és pedagógiai munkája nyomán elindult
Magyarországon a mezőgazdaság fejlődése” – olvasható az MTA honlapján.
Cselőtei László 1925-ben született Rákospalotán. Egyetemi tanulmányait a budapesti Magyar Agrártudományi Egyetem
Kert- és Szőlőgazdasági Karán folytatta, ahol 1947-ben szerzett diplomát. 1954-től 1962-ig a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, 1962-94 között egyetemi tanára, 1994-től kutatóprofesszor, majd professor emeritus volt. 1960-ban választották a GATE Mezőgazdasági Karának dékánjává, a posztot két éven át töltötte be, 1978-81 között
pedig az egyetem rektora volt.
Fő kutatási területe az öntözés, a zöldségtermesztés, valamint egyes zöldségfélék vízhasznosításának vizsgálata volt. Munkássága hozzájárult egyes zöldség-, illetve kertészeti növények öntözési rendjének megalapozásához, valamint új termelési
technológiák kifejlesztéséhez. Kertészettudományi egyetemi tankönyvek, illetve jegyzetek szerzője, szerkesztője volt.
1955-ben szerezte meg a mezőgazdasági tudományok kandidátusa fokozatot, tíz évvel később, 1965-ben pedig a doktori fokozatot. 1970-ben választotta levelező tagjává a Magyar Tudományos Akadémia, 1976-ban az MTA rendes tagja lett.
Munkásságát egyebek közt Akadémiai Díjjal (1964), Entz Ferenc-emlékéremmel (1970), Állami Díjjal (1988), a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztjével (1995) és Hazám Díjjal (2005) ismerték el.

Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil szervezete‐
ket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek
legkésőbb 2012. március 12‐én 16 óráig jelezni, hétfőtől péntekig 9‐16 óra
között a +36/70‐376‐6544‐es telefonszámon, hogy a koszorúzás rendjét
pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szí‐
veskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 9.30 óráig a hely‐
színre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó valamennyi rendez‐
vényre.
Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy családregény eleje
Az előkelő és gazdag Barrington család, valamint az alacsony sorban, nehéz anyagi
körülmények között élő Clifton
család sorsa fonódik össze
Jeffrey Archer regénytrilógiájában, melynek első kötetét vehetjük most kézbe. A címe:
Majd az idő eldönti.
Jeffrey Archer mint maga is az angol
felső körök tagja jól ismerheti a kiváltságosak életét. Most tanúságot
tesz róla, hogy az egyszerű, szegény
emberek világában is otthonosan mozog, mi több, együttérzése azoké,
akiknek útját nem kíséri szerencse,
akiket messzire elkerül a jólét.
Hogyan lehet, lehet-e egyáltalán
kiemelkedni onnét, ahová születtünk?
A gyermek Harry Clifton magától értetődőnek veszi, hogy ha felnő, majd
ő is a nagybátyja útjára lép: rakodómunkás lesz a bristoli kikötőben. Világháború utáni időben vagyunk –
hogy az csak az első világháború volt,
még nem tudják –, s Harry édesapja a
fronton vesztette életét. Legalábbis a
gyereknek ezt mondják. Özvegy édesanyja nem rendelkezik semmiféle
szakképzettséggel, írni, olvasni se
tud. (Hogy az analfabétizmus a huszadik század első felének Angliájában természetes volt, arról a magyar
olvasó akár csodálkozva értesülhet.)
Harry nemigen érdekelt tehát a tanulásban, nem is válna azzá, ha ki
nem derülne, hogy csodálatos ének-

hangja van. A templomi kórus szólistájaként elért sok siker, az, hogy a
hangjának köszönhetően akár ösztöndíjat is nyerhet egy felsőbb iskolába,
bírja rá aztán, hogy behozza a lemaradását a tanulás terén. Az édesanyja
mindent megtesz érte. Miután sokáig
eredménytelenül próbált munkához
jutni, végre felszolgálónői állást kapott egy teázóban, nincsenek már
megélhetési gondjaik, noha persze
továbbra se dúskálnak a földi javakban.
Az iskolai közösségekben azonban
nem számít a vagyon, nem számít a
rang sem. Harry legjobb barátja Giles
Barrington lesz, akinek apját, nagyapját legfeljebb messziről láthatta korábban, amint autóban suhantak a tulajdonukban levő kikötőbe és el onnét. Most meg hamarosan a Barrington ház szalonjában találja magát,
azon az ünnepségen, amelyet Giles
születésnapja alkalmából rendeztek.
Nem nagyon zavarja meg a gyerekek örömét, szórakozását, hogy Giles
apja, Hugo furcsán barátságtalan
Harryvel. A barátságtalanság oka, sőt,
okai lassan feltárulnak az olvasó
előtt. Meglepő titkokra derül fény.
Peregnek az évek, a gyerekek felnőnek, de Giles és Harry jó kapcsolata nem szakad meg. Mindketten Oxfordba készülnek felsőbb iskolába.
Ott kíván tanulni Emma is, Giles húga. Még előbb egymásba szerettek
Harryvel, a házasságukat tervezik.
Azonban ebből a házasságból nem

Új kiállítás a Királyi Váróban

Nők a művésztelepen
Két nagyszabású kiállítás nyílik
márciusban a „Híres Hölgyek
Gödöllőn” – 2012, A Nők Éve
programsorozat részeként a
Gödöllői Városi Múzeumban.
Elsőként március 10-én a tematikus év és a Gödöllői Tavaszi Napok nyitórendezvényeként a Blaha Lujzát középpontba helyező időszaki tárlatot mutatják be, majd március
24-től Nők a Gödöllői Művésztelepen címmel a Királyi Váróban láthatnak majd az érdeklődők egy különleges, sok újdonságot felvonultató kiállítást.
A cím akár ismerősen is csenghet, hiszen ezt viselte a 2004-ben Glasgowban bemutatott tárlat is. A most
elkészülő összeállítás azonban más
lesz, mint a nyolc esztendővel ezelőtti, kizárólag a XX. század eleji
művésztelepen alkotó hölgyekkel
foglalkozik.
A rendező Őriné Nagy Cecília
olyan összeállítást készített, amely az
alkotó, a művészetben jelenlévő asszonyok mellett a háttérben, a családért

dolgozó, a mindennapi feladatokkal
küzdő nőkről is megemlékezik. Ennek köszönhetően a már ismert nevek
mellett olyanok is felbukkannak, akik
talán csak a művésztelep történetével
foglalkozók számára hangzanak ismerősen.
Az Undi lányok, Carla és Mariska
munkásságának emlékei megőrződtek számunkra. Testvérük, Jolán
nevét azonban nem nagyon hallottuk. Most ő is helyet kap – ha
csak egy portré erejéig is – az
összeállításban.
A kiállítási részből a legnagyobb
teret Undi Mariskának szentelik,
mivel ő volt az, aki a kor emancipált nőjét megtestesítette, és a
művésztelep
férfi
tagjaival
egyenrangú alkotóként írta be
magát a művészettörténetbe.
A négy Frey lány közül Rózsa
és Vilma neve összefonódott a
szövőiskoláéval. Ellától is maradtak ránk alkotások, képek, iparművészeti tárgyak, a szövőiskolán
dolgozó Erzsébetet azonban ritkán

lesz semmi. Nem rajtuk áll. A múlt kísértetei támadnak fel, akadályozzák
meg a boldogságukat.
Hamarosan világháború tör ki. A
második. Nem hitték volna, hogy sor
kerül rá, bár „Herr Hitler” fellépései
nem sok jóval kecsegtettek. A fiúkra,
akik oly szép reményekkel néztek
egyetemi tanulmányaik elé, a tantermek helyett a harcmezők várnak.
Harry haditengerésznek kíván berukkolni. Hogy gyakorlatot szerezzen,
szolgálatot vállal egy Amerika felé
tartó teherszállító hajón. A hajót út
közben német torpedótámadás éri, elsüllyed. Harry megmenekül, sikeresen eljut New Yorkba. Ám ott meglepetés éri. Hogy mi történik vele a
továbbiakban, majd a következő,
Apám bűne című kötetből tudjuk
meg.
(Jeffrey Archer: Majd az idő eldönti)
-nád-

emlegetjük. A tárlat lehetőséget ad az ő
megismerésére is.
Ebből az összeállításból semmiképp
nem maradhat ki a szecessziós művésztelep életének egyik meghatározó
asszonya, Kriesch Laura sem, aki
legtöbbször „csak” mint Nagy
Sándor felesége kerül szóba. Remsey Ágnes Nagyobb mozdulat című kisregényében így vall róla: „Ő
a mindenkori második szólam, aki
meg tudja menteni a sérült dallamot. Ő az, aki Sándor számára az
életet elviselhetővé, sőt kívánatossá szelídíti. Ő a földszinten lakik, és mit sem tud az örvénylő
szellemjárásról, ami odafent zajlik
a manzárdban, a műteremben.
Igaz, hozzá is járnak szellemek, de
azok olyan kedves lények, hogy
egy kisgyermek is eljátszadozhatik
velük.” A művészi munkáját teljes
egészében férjének alárendelő
asszonyt most először mutatja be
kiállítás.
A tárlaton a városi múzeum
anyaga mellett a Nemzeti Galéria,
a Nemzeti Múzeum és magángyűjtők tulajdonában lévő alkotásokat láthatnak majd az érdeklődők.
A március 24-én, 17 órakor
kezdődő megnyitót orkesztika, a múlt
század elején népszerű mozdulatművészet bemutató színesíti.
A kiállítást a Művészetek Házával
közösen valósítja meg az intézmény.
jb

Több száz éves keresztény dallamok a Lovardában

Kántorok hangversenye
Harmadik alkalommal lépnek közönség
elé a gödöllői kántorok, hogy ökumenikus egyházzenei kalandozásra invitálják
az érdeklődőket. Március 17-én a Királyi Kastély lovardájában csendülnek
majd fel a különleges dallamok: európai középkor különféle énekei; itáliai és
spanyol reneszánsz polifónia; magyarországi protestáns graduálénekek;
német barokk kompozíciók és romantikus művek. Az idei hangversenyre nem
érkeznek vendégek, a városunkban
szolgálatot teljesítő kántorok, valamint a
Gödöllői Kántorátus tagjai szólaltatják
meg az európai keresztény zeneirodalom mintegy 6-800 éves repertoárjának
gyöngyszemeit. Mint azt a koncert
egyik művészeti vezetőjétől Balogh
Piusz atyától megtudtuk, az idén római
katolikus, evangélikus, református és
baptista egy-, és többszólamú műveket

hallhat majd a közönség. Mivel az elmúlt esztendőben nem rendezték meg a
kántorok hangversenyét, mind a hívek,
mind pedig a korábbi koncertek résztvevői nagy örömmel várják a március
17-ei fellépést. Ezen első alkalommal
lép fel nagy közönség előtt a Gödöllői
Kántorátus, amit eddig a csütörtök esti
vesperás éneklés alkalmával hallhattak
a hívek. A tizenkét fős kántorátus tagjai
két éven át a Szentháromság templomban énekeltek, majd a kastélykápolnában, december óta pedig a premontrei
kápolnában gyűlnek össze. Tagjai között a Premontrei Szent Norbert Gimnázium egyházzenei képzéséből kikerült diákok mellett tanárokat, civil és
egyházi személyeket is találunk, akik
nagy szeretettel szólaltatják meg a különböző egy-, és többszólamú műveket.
bj

6 Gödöllői Szolgálat

2012. március 7.

Város-Kép

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

Tisztelgés a Művésztelep alkotói előtt

2013 a szecesszió éve lesz Gödöllőn
A város képviselő-testülete a
2013-as évet A szecesszió éve
Gödöllőn – 2013 „Életérzések
a századfordulón” című tematikus évnek nyilvánította a március 1-jei ülésen. Felkérte a
nemzetközi és idegenforgalmi,
valamint a kulturális és oktatási bizottságot, hogy működjenek közre a tematikus év programjának kidolgozásában.
Gödöllő városa a 2011-es Barokk
Évet, és az idei „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 A Nők Éve” rendezvénysorozatot követően jövőre a város művészeti vezetőinek javaslata
alapján a Művésztelepet és a szeceszsziót helyezi a középpontba.
A döntés egyik fő indoka KörösfőiKriesch Aladár születésének 150. évfordulója. A Gödöllői Művésztelep
egykor városunk meghatározó szerveződése volt, és a mai napig a magyar szecesszió bölcsőjeként emlegetik.
Az év során megemlékeznek a Gödöllőn megrendezett Jamboree-ról, a

IV. Cserkész Világtalálkozóról, melynek jövőre ünnepelhetjük 80. évfordulóját.
A tematikus év előkészítő
csoportja megalakult, melyben a város kulturális és
közművelődési életét meghatározó és irányító szakemberei vesznek részt.
A tematikus év munkacsoportjának feladata, hogy
kidolgozza a tematikus év
részletes programját, melyben figyelembe kell venni
a különböző korosztályok
igényeit. A rendezvények legyenek eseménydúsak, attraktívak, méltó módon mutassák be a Gödöllői Művésztelepet és annak alkotóit.
A Gödöllő Barokk Év
rendezvénysorozat volt az
első azoknak a tematikus éveknek a
sorában, amelynek a célja a városi
kultúra és a turizmus összekapcsolása: a kulturális értékekre épülő éves
programkínálat kialakítása és a turiz-

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, amelyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk maradt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra.

Körösfői-Kriesch Aladár szobra

mus részére történő ajánlása. Az idei
tematikus év, a „Híres Hölgyek Gödöllőn” – 2012 A Nők Éve március
10-én kezdődik.
(b.j.)

Előadássorozat a Királyi Váróban

Híres hölgyek Gödöllőn
Királynéról, balladában megénekelt hősies asszonyról és
híres színésznőkről egyaránt
szó esik majd a Sisi Baráti Kör
március 10-én induló előadás
sorozatán.
Cillei Borbála (1392-1451) annyiban
kötődik Gödöllő történetéhez, hogy a
nála jóval idősebb és fülig szerelmes
királyi férje, Luxemburgi Zsigmond a
mai város területét nászajándékba adta ifjú asszonyának. Ez a vidék egykoron királynéi birtok volt.
1428-ban Galambócnál Zsigmond
király elkeseredett harcot vívott a törökökkel.
Életét egy asszony, Rozgonyi Istvánné Szentgyörgyi Cecília (1398-

*

1434) hősies helytállása mentette
meg. A bátor asszonyról Arany János
Rozgonyiné címmel balladát írt. A
hősies helytállásról és a gödöllői kötődésről Halászné Várady Ildikó beszél majd.
Ezt követően három öreghegyi színésznő, Blaha Lujza (1850-1926)
Hegyesi Mari (1861-1925) és Ligeti
Juliska (1877-1945) művészetéről és
a mai Blaha városrészen töltött éveikről tart előadást Szabó Margit, archív
rádió- és filmfelvételek bemutatásával.

A Sisi Baráti Kör március 10-én,
14 órakor a Királyi Váróban tartandó
eseményén közreműködik dr. Suba
László. Az érdeklődők a kávézóban
megkóstolhatják Blaha Lujza eredeti
recept alapján készített tortáját.
(Sz.M.)

Utazás kiállítás 2012 a HUNGEXPO-n

Sikeres gödöllői részvétel
(folytatás az 1. oldalról)

Gödöllő város önkormányzata, a
Gödöllői Királyi Kastély, az Erzsébet Királyné Szálloda és Étterem, a
Művészetek Háza Gödöllő, a Lázár
Lovaspark, a Hungaroring és az
Aquaréna mutatkozott be, de az
egyesület többi tagjának prospektusát és szóróanyagát is megkaphatták
a látogatók.
A kiállításra elkészült a Turisztikai Egyesület Gödöllő honlapja is,
ami www.turizmusgodollo.hu címen
nyújt tájékoztatást városunk és környéke nevezetességeiről, látnivalóiról. Mint azt Padányi Ágnestől, Gödöllő önkormányzatának turisztikai
referensétől megtudtuk, bár most is
nagy létszámú kiállító képviseltette
magát a rendezvényen, a korábbi
évekhez képest kisebb standokkal jelentek meg. Mint mondta, ezen a téren is egyre inkább a honlapok kapnak fontos szerepet, s folyamatosan
nő azoknak a száma, akik a különböző internetes portálok kínálata alapján választanak programot, úticélt.
Ezért is tartották fontosnak, hogy a
rendezvényre már bemutathassák az
új idegenforgalmi honlapot.
Gödöllővel azonban nem csak a
standon, hanem az „ Expo Magazinban” és az „A” pavilon színpadán is
találkozhatott a közönség. Kulturális
életünkből a Fricska táncegyüttes
tagjai adtak ízelítőt.

Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920)
bronzból készült mellszobrát 2007.
október 29-én avatták fel a Gödöllői
Városi Múzeum, az egykori Hamvaykúria épülete előtt. A hajdani szecessziós művésztelep alapítójának
szobra szinte nyitánya a múzeumnak a
művésztelepet bemutató kiállításához.
Gödöllő egyik legújabb szobrának
felállítását a Körösfői-Kriesch Aladár
Művészeti Alapítvány kezdeményezésére az önkormányzat támogatásával,
civilszervezetek és magánszemélyek
adományaiból valósították meg. A város lakói körében példaértékű volt az
összefogás annak érdekében, hogy a
művész emlékét ily módon is ápolják.
Az ünnepélyes avatásra KörösfőiKriesch Aladár születésének évfordulóján került sor. A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester és Körösfői László, az alapítvány kuratóriumának elnöke, a művész unokája közösen leplezték le az alkotást, aminél azóta is, minden esztendőben megemlékezést tartanak november 29-én.
A szobor Gáti Gábor Munkácsy-díjas szobrászművész munkája.

Gödöllő önkormányzata az idén
elsősorban A Nők Éve elnevezésű
tematikus évének rendezvényeire invitálta a nagyközönséget. Az ehhez
tartozó prospektusokból, tájékoztatókból bőséggel válogathattak az érdeklődők. Részben ehhez, valamint a
környék látnivalóihoz kapcsolódott
az erre az alkalomra összeállított
Gödöllő-totó is, ami óriási sikert aratott. A kitöltők között az egyesület
tagjaink jóvoltából értékes ajándékokat sorsoltak ki, többek között a Lázár lovaspark családi programjára, a
Királyi Kastélyba és az Aquarénába
nyertek belépőt a szerencsések, de

szerepelt a díjak között az Erzsébet
Királyné Szálloda ebéd meghívása,
sőt a mogyoródi Formula–1-es Magyar Nagydíjra is lehetett belépőt
nyerni.
Az idei programok mellett újdonságként itt mutatták be először a
2013-ra tervezett „A szecesszió éve
Gödöllőn – 2013, Életérzések a századfordulón” című tematikus év elképzeléseit.
A stand fő látványelemei ezúttal a
Híres Hölgyek Gödöllőn programsorozatot, a Királyi Kastélyt és a
megújult Királyi Várót mutatták be.

Körösfői-Kriesch Aladár 1863-ban született Budán. Művészeti tanulmányait a Mintarajziskolában Székely Bertalan és Lotz Károly vezetésével végezte, majd Münchenben és Olaszországban folytatta. 1887-ben Firenze,
1889-ben Milánó, 1890-ben Velence, 1891-92-ben Róma volt tanulmányainak színtere.
1901-ben házat vásárolt Gödöllőn. Amikor pedig 1904-ben a németeleméri szőnyeggyártól a Kovalszky Sarolta vezette szövőműhely Gödöllőre települt, megfogalmazódott benne a gondolat, hogy egy háziipari-iparművészeti telepet hoz létre. Még ebben az évben meg is alakult a művésztelep,
amelyben az angol preraffaeliták hatására a középkori kézművesség technikai eljárásait igyekeztek felújítani. Még állami támogatást is sikerült szerezniük, így 1907-ben a szövőműhely, majd szövőiskola lett az Országos Iparművészeti Iskola tanműhelye.
Közben nagy megbízásoknak is eleget tett: 1897-ben a Parlament Vadásztermében festett két nagy méretű freskót (Buda a bölényvadászaton és Balatoni halászat), amelyek 1902-re lettek kész. Ezeken a képeken stílusa már
közelebb áll jellemző műveihez.
Gödöllő minden műfajnak otthont adott: a grafikának, könyvillusztrációnak éppúgy, mint a bőr-, fa-, és üvegmunkáknak, mozaiknak, faliszőnyegtervezésnek. Volt szobrász és kerámiaműhelyük is. A képzőművészet, az építészet, a zene, a tánc, az irodalom éppúgy központi szerepet játszott a telep
életében, mint a ház, a kert, a műhely, a család, a gyermeknevelés.
Számos falképet készített többek között a Színművészeti Akadémiára
(Katona Bánk bánja témájára), az 1910-es bécsi Vadászati Kiállításra, a budapesti Zeneakadémiára (A művészet forrása), a marosvásárhelyi Kultúrpalotába, a Pannonhalma millenniumi emlékművébe,. Mozaikot és üvegablakot is tervezett, ezeknek Róth Miksa volt a kivitelezője. A Magyar Képzőművészeti Társulat elnöke volt, Céhbeliek néven külön kiállító társaságot
szervezett, amely 1914-től 1934-ig működött. Tagja volt a KÉVE művészcsoportnak. 1913-tól az Iparművészeti Iskola díszítőfestő osztályát vezette.
Az első világháború kitörésekor haditudósítóként járta a harctereket. 191819-ben a Nemzeti Tanács mellett működő Irodalmi és Művészeti Szaktanács
tagja volt. 1920-ban halt meg. Először Budapesten temették el. Hamvai innen kerültek Gödöllőre ahol jelenleg is, a Dózsa György úti temetőben nyugszik.
(ny.f.)

(k.j.)

Fotókiállítás az Erzsébet Királyné Szállodában

Két csodálatos városba invitálja az érdeklődőket az a fotókiállítás, ami március 1-jén nyílt meg az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében. Abonyi Maya
és Bock Pál fotóművészek „Négyszemközt Párizzsal és Velencével” című fotósorozatait április 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

2012. március 7.

Gödöllői Szolgálat 7

Élő-Világ

Nem szabad minden mennyiségben csonttal etetni!

Ébredezik a természet az egyetemi Botanikus Kertben

A kutyák a csontot szeretik, vagy nem...?

A hóolvadás után előbújtak az első tavaszi virágok Gödöllőn, a Szent István
Egyetem – Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának – városi védettség
alatt álló botanikus kertjében. Kora tavasszal az érdeklődők több száz élénksárga virágú téltemető és lilás színű sáfrány virágpompájában gyönyörködhet-

Sokan kérdezik, etethetnek-e
kutyájukkal csontot, és ha
igen, mikor és mennyit, milyen
rendszerességgel.
Akadnak,
akik ellenzik, és vannak, akik
mellette szólnak. A túl kevés
ugyanolyan rossz, mint a túl
sok. Mint mindennek, kedvenceink csonttal való etetésének
is megvannak az előnyei és a
hátrányai.
A kutya – akárcsak a macska – húsevő-ragadozó, tehát táplálékát nem
kifilézve, hanem szőröstől-bőröstől
(csontokkal együtt) kebelezi be. A
csontok kalcium- és foszfortartalmára
az állatnak szüksége van saját életfolyamataihoz, a megfelelő szilárdságú
csontok felépítéséhez. A kalcium és a
foszfor felszívódásához ugyanakkor
nélkülözhetetlen a D-vitamin, amelynek előanyagai megtalálhatóak a

– segíti az emésztést, jó állapotban
tartja a fogakat és a fogínyt (jobb,
mint egy fogkefe)
– segíti a bűzmirigyek kiürülését
– a benne lévő velő fontos fehérjeforrás.

tésztafélét fogyaszt: ez ellensúlyozza
a csont keménységét, és nem okoz
szorulást. Három hónapos kortól kedvencünk már kaphat csontot, ami
azonban nagyon fontos: a mértékletesség. Bármennyire szereti is a csontot, egyszerre ne kínáljunk neki nagyobb mennyiséget, és amit elé teszünk, azt mindenképpen alaposan
főzzük meg, soha ne adjuk nyersen!

szervezetben, aktivizálását azonban
nagymértékben a napsugárzás mozdítja elő. Fontos tudni még, hogy a
felszívódás nem véletlenszerű, hathatóssága függ a kalcium és a foszfor
mennyiségétől, azok egymáshoz viszonyított arányától is. Az ideális kalcium- és foszforarány 1,3-1: ez az
arány található meg a kereskedelmi
forgalomban kapható csonterősítő
tablettákban is.

Jó csont, rossz csont, avagy mit
igen, és mit ne?
A szilánkosan törő csöves csontokat (elsősorban víziszárnyasok, öreg
kakas és tyúk végtagcsontjait) ne adjunk az állatnak, mert belefúródhatnak a nyelőcsőbe vagy a bélbe, komoly sérüléseket és vérzéseket okozva. Lehetőleg baromfi vagy nyúl lapos csontjait (például farhátot, mellcsontokat), vagy jól megfőtt csirkenyakat tálaljuk elé. Ezek nem fognak
problémát okozni. A nagyobb, főtt
csöves csontok rágcsálása (sertésvagy marhacombcsont és lábszárcsont) kiváló elfoglaltságot nyújt a
számára, és élettanilag is jó hatással
bír, emellett a fogait is tisztítja. Sertéscsontot azonban az Aujeszky betegség miatt csak és kizárólag hőkezelve (sütve vagy főzve) adjunk
oda!

Hetente 1-2 alkalomnál gyakrabban ne adjunk csontot a kutyának. Lehetőleg két “csontos nap” között mindig legyen egy-két “csontmentes
nap”, amikor az állat konzerv- vagy

Mik a csontetetés előnyei?
– tisztítja és erősíti a fogakat
– élvezetet, élményt jelent a kutyának
(addig sem a szék lábát rágja)
– leköti a felesleges energiáit

Mik a hátrányai?
– ha kedvencünk habzsol, és rágás
nélkül nyeli le a csontot, az komoly
gyomormegterheléshez vagy a túlevés miatt akár gyomorcsavarhoz is
vezethet
– túl sok csont fogyasztása miatt a
bélsár fehér és nagyon kemény lesz,
ami miatt obstipatio (bélsárrekedés)
alakulhat ki, ami nagyon fájdalmas;

ha kedvencünk nem tud bélsarat üríteni, és nem visszük időben állatorvoshoz, az akár szepszishez is vezethet
– a sok csont a gyomorban hányást, a
belekben pedig elzáródást vagy vérzést okozhat; idősebb kutyáknál pedig a vastagbélben tömbszerűen öszszeállt csontok eltávolítása gyakran
csak műtétileg oldható meg.
Mivel helyettesítsük a csontot?
– ez attól függ, hogy milyen célzattal
adjuk kedvenceinknek a csontot:
– ha jutalomfalatként, akkor inkább
adjunk igazi jutalomfalatot (egy kis
darab száraz kutyaeledelt vagy virslikarikát)
– ha unaloműzőként, akkor inkább állatkereskedésekben árusított emészthető műcsontot kapjon
– ha a kalciumpótlás a cél, akkor adjunk kalcium-kiegészítő tablettákat.

Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu

nek. A kora tavaszi időszakban számos színpompás, valamint védett tavaszi
növény is bontogatja a szirmait, mint a különféle szellőrózsák, csillagvirágok,
hóvirágok és kankalinok. A kert hétköznapokon munkaidőben látogatható, míg
munkaidőn túl és hétvégén előzetes egyeztetés alapján lehet megtekinteni és
szakvezetést igényelni. További információk: www.botanikuskert.mkk.szie.hu,
botanicalgarden@mkk.szie.hu, telefon: 28/522-000/1761.
Fotó: Takács Gábor

A legnagyobb hiba, amit egy fogyókúrázó elkövethet, az, ha önsanyargatással
próbál megszabadulni súlyfeleslegétől,
illetve szentül hisz abban, hogy a karcsúsághoz nem vezethet más út, mint az,
hogy napi egy, netán két alkalomra redukálja étkezéseinek számát.
Ha nem eszünk rendszeresen, illetve akkor is csak pár falatot, emésztésünk és
anyagcserénk is lelassul, ráadásul szervezetünk is átkapcsol raktározó üzemmódra, hiszen minden joga megvan azt
hinni, hogy beköszöntött a hét szűk esztendő. Szerencsére mindennek az ellenkezője is igaz, vagyis, ha maximalizáljuk anyagcsere-működésünk hatékonyságát, beindul a zsírégetés, és nem kell
többé tartanunk a plusz kilóktól. Hogy

eletmod.hu

Gödöllőn a
Fenyvesnél
(Klapka ut‐
ca környé‐
kén) talált
körülbelül
4 éves ti‐
beti terrier
jellegű kan kutya keresi gazdáját.
Tel.: 30/454‐8887.

A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti Teleppel együttműködve létrejött egy
weboldal, ahol a menhelyen gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.

Tarka sáfrány

A legjobb anyagcsere-gyorsító táplálékok

TÁJÉKOZTATÁS AZ EBEK KÖTELEZŐ
VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRÓL
Március 5-10-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11,
délután 17-19 óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Kovavet Bt. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Március 19-24-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 8-9
óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Március 26-31-ig: hétfő, szerda du. 17-19, péntek de. 8.30-10 óráig, szombaton délelőtt 9-11
óráig. dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
Április 2-7-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út
97.
Április 16-21-ig: hétfőtől péntekig délután 17-19
óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.

Gazdát kereső kutyák, online

Téltemető

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Február 25‐26‐án
9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 20/4823‐058.

hogyan csináljuk? Mindenekelőtt építsük be étrendünkbe a következőket!
Grapefruit
A grépfrútdiéta nem csupán mítosz: a
savanykás gyümölcs valóban az egyik
leghatásosabb zsírégető. Tesztcsoportokkal végzett kutatások szerint ahhoz,
hogy két hónap alatt leadjunk 2-3 kilót,
már az is elég, ha minden étkezéshez elfogyasztunk egy grapefuit felét. A kutatók mindezt azzal magyarázzák, hogy
a többek között C-vitaminban gazdag
citrus olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek szabályozzák a vércukorszintet, emellett zsírégető hatásúak. A
grapefuitban található gyümölcssav továbbá serkenti az emésztőnedvek termelődését is, így jókora löketet ad az
anyagcserének.
Zöld tea
Az egyre népszerűbb zöld tea szintén
hatásos anyagcsere-gyorsító, emellett
értékes antioxidánsokat tartalmaz, élénkít, ráadásul vízhajtó hatású, és a zsírégetéshez is hozzájárul Javítja kedélyállapotunk, és nem utolsósorban segít
megelőzni a rákos, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását
is. Igyunk meg minden reggel egy nagy
csészével; akkor a legjobb, ha ízesítés
nélkül fogyasztjuk.
Brokkoli
A tudósok kimutatták, hogy a bevitt kalciummennyiség és az anyagcsere működése között szoros összefüggés áll
fenn. A brokkoli pedig bővelkedik kalciumban, emellett nagyobb mennyiségű
C-vitamint is tartalmaz, ami segíti a kalcium felszívódását. Mindemellett gazdag A-vitaminban, folsavban, rostokban, nem utolsósorban pedig antioxidánsokban.Ha naponta elfogyasztunk
egy csészével, csupán 20 kalóriával
emeljük meg napi kalóriabevitelünket.

Zöldségleves
Ha ebéd előtt elfogyasztünk egy tál
zöldséglevest, lényegesen csökken étvágyunk, és valószínű, hogy jóval kevesebbet eszünk majd a nehezebb menük-

ből. A levesben található zöldségek
mindemellett fontos vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz és élelmi rostokhoz
juttatnak, ami nemcsak egészségünk
megőrzését segíti elő, de anyagcserénket és emésztésünket is serkenti. Fontos
azonban, hogy a leves ne legyen több
250-270 kalóriánál, illetve ne úgynevezett krémleves legyen.
Víz
Köztudott, hogy a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás elengedhetetlen a fogyókúrához, emellett a legújabb kutatások azt is igazolták, hogy lényegesen
hozzájárul az anyagcsere-működés optimalizálásához is. Eszerint, ha mindennap megiszunk két, két és fél liter vizet,
anyagcserénk mintegy 30 százalékkal

lesz gyorsabb, ráadásul csökken étvágyunk, és szervezetünk is könnyebben
szabadul meg a méreganyagoktól.
Kezdjük a napot egy nagy pohár vízzel,
és legalább kétóránként igyunk egy keveset.
Csípős paprika
A paprika csípős ízéért felelős kapszaicin egy kanadai egyetemi kutatócsoport szerint nemcsak az étvágyat csökkenti, de olyan hormonok termelésére
készteti szervezetünket, melyek nagymértékben serkentik az anyagcsere-működést, így segítségükkel jóval több
kalóriát égethetünk el.
Alma és barack
Egy amerikai egyetem vizsgálatai szerint azok a nők, akik kalóriaszegény
diétát követnek, illetve mindennap elfogyasztanak két kisebb almát vagy ezzel
azonos mennyiségű barackot, hamarabb
adják le a plusz kilókat, és átlagosan kevesebb kalóriát visznek be szervezetükbe, mint azok, akik diétájukat nem
kombinálják hasonló gyümölcsökkel.
Ezért, ha nassolni támad kedvünk, csillapítsuk az éhségünket egy lédús, egészséges, rostos, anyagcsere-gyorsító fifemina.hu
nomsággal.
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Labdarúgás – Rajtol a fociszezon

Vívás – Kardvívó BEK

Hazai meccsdömping

4. helyen a SZIE-GEAC

A március 10-ei hétvégén folytatódik a labdarúgó szezon a megyei bajnokságokban, valamint
utánpótlás fronton is. A 6. helyen
álló Gödöllői SK megyei I. osztályban szereplő felnőtt és a tabella 3. pozíciójából folytató ifjúsági csapat a tavasz során a 15
fordulóból 11 alkalommal játszik
majd hazai környezetben.
Lovrencsics László csapata 24 ponttal,
a 6. helyről várja a folytatást és, ha sikerül kihasználni a hazai pálya előnyét,
akkor igen szép tavasz elé nézhet az alakulat. Sztriskó István U19-es együttese
31 ponttal áll jelenleg a bajnoki tabella
3. helyén.
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás csapatai közül az U16-os, U15-ös és U13as csapatok szintén a március 10-ei hétvégén kezdik a focitavaszt. Az U16-os,
1996-os alakulat maglódi kerete az első,
míg a turai keret a 10. helyről várja a
kezdést az NB II. U17-es bajnokságának közép-keleti csoportjában. Az U15ös gárda 14 fordulót követően a 4. helyen áll, míg az U13-as együttes a 7. pozícióból várja a folytatást az NB II. U15-

U13, közép-keleti csoportjában.
-llA megyei I. osztályú csapat hazai
menetrendje (a csapat hazai mecscseit a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban rendezik meg):
Március 10., szombat 14:30 (U19:
12:30): Gödöllői SK – Kisnémedi
Március 17., szombat 15:00 (13:00):
Gödöllői SK – Tárnok
Március 24., szombat 15:00 (13:00):
Gödöllői SK – Nagykőrös
Március 31., szombat 15:00 (13:00):
Gödöllői SK – Bagi TC
Április 7., szombat 16:00 (14:00):
Gödöllői SK – Alsónémedi
Április 14., szombat 16:00 (14:00):
Gödöllői SK – Pilisi LK
Április 21., szombat 16:30 (14:30):
Gödöllői SK – Sülysáp
Május 5., szombat 17:00 (15:00):
Gödöllői SK – Budakalász
Május 19., szombat 17:00 (15:00):
Gödöllői SK – Hévízgyörk
Június 2., szombat 17:00 (15:00):
Gödöllői SK – Verőce
Június 9., szombat 17:00(15:00):
Gödöllői SK – Felsőpakony
(Részletes program:
adatbank.mlsz.hu)

Diákolimpia – Úszás

Delfinek a Hajósból
Százhalombattán
rendezték
meg a Pest Megyei Úszó Diákolimpia döntőit. A gödöllői Hajós
Alfréd Általános Iskola úszó palántái remekül teljesítettek a
megmérettetésen. Az iskola névadójához méltóan, a fiatal „Delfinek” összesen 3 aranyat, 5 ezüstöt és 3 bronzérmet hoztak haza a
II-IV. Korcsoportos fiúk és lányok
versenyében.

mell, pillangó), 4x50 m-es gyors váltó
„A” kategória (Pintér Fruzsina, Varga
Vivien, Takács Dorottya, Kerekes Ivett);
4x50 m-es gyors váltó „B” kategória
(Pavkó Natália, Ángyán Bernadett, Frei
Dalma, Aranyos Eszter)
IV. korcsoport, 1. helyezett: 4x50 m-es
gyors váltó „A” kategória (Palkovics
Bence, Baráth Richárd, Lipták Milán,
Takács Attila ); 2. helyezett: Palkovics
Bence (100 m gyors „B” kategória); 3.
helyezett: Baráth Richárd (100 m hát
„A” kategória)
-tl-

Eredmények, II. korcsoport:
3. helyezettek: Fiú 4x50 m-es gyors
váltó (Kassai Levente, Agócs Bence, Fábián Tamás, Kroneraff Gábor); Leány
4x50 m-es gyors váltó (Csizmeg Anna,
Lécz Bettina, Benedek Rubinka, Ratkai
Panna)
III. korcsoport, 1.
helyezett: Pintér Fruzsina (100 m gyors és
hát); 2. helyezettek:
Varga Vivien (100 m A két reménység: Pintér Fruzsina és Varga Vivien (jobbra)

Kézilabda – Régióbajnokság

Régióbajnok a GSE
Február 20-án, Érden rendezték
meg az U14-es, 1997 után született korosztályban az Erima gyermekbajnokság Régiódöntőjét 5
csapat részvételével.
A Gödöllői SE veretlenül, mind a négy
ellenfelét (Dunakeszi KUSE, Váci NKSE, Érdi Sport Kft, Herkules DSE) legyőzve végzett az élen, így első helyen
került be az országos elődöntő, a kelet 1.
csoportjába.
A csapat tagjai: Blaubacher Dóra, Botyik Alexandra, Csalló Franciska, Csenteri Anna, Hornyák Bernadett,
Káldy Lili, Kalmár Henrietta,
Lovász Brigitta, Majoros Sarolta, Pathó Dóra, Sándor Johanna,
Sándor Veronika, Szekeres Dóra, Szintai Nikolett, Sztankovics Réka, Tamás Martina,
Tromposch Noémi, Uzsoki
Zsófia, Varga Adrienn, Zavacki
Renáta, edző: Majoros Gusztáv.

2. helyen a FISE
A Pest Megyei kézilabda bajnokságban,
a 2002-ben született lány korcsoportban
a FŐNIX ISE leány kézilabdázói a 2.
helyen végeztek. A 8 csapatos versenyben csak a Szigetszentmiklóstól szenvedtek vereséget a lányok, a többi csapat ellen magabiztos játékkal nyertek.
A csapat tagjai: Bartos Dorina, Eszenyi
Napsugár, Molnár Anna, Székelyhidi
Kata, Szabó Flóra, Hadnagy Dominika,
Horváth Csenge, Zsembery Viktória,
edző: Simics Judit.
-tt-

Március 5-én rendezték Gödöllőn a 40. kardvívó Bajnokcsapatok Európa Kupáját (BEK), amelyre 6 csapat adta le a nevezését.
Hazánkat a magyar csapatbajnokság címvédője, a SZIE-Gödöllői EAC, valamint az ezüstérmes
Vasas képviselte, míg a külföldi
bajnokcsapatok közül a lengyel
Katowice, a holland Koninklijke,
az osztrák Wien és a francia Dijon vett részt az idei BEK-viadalon.
Bokor Levente és Kurucz Balázs gödöllői alakulata az osztrákokkal, valamint az előzetesen a győzelemre is esélyes Dijon-i csapattal került össze. A
GEAC a bécsieket 45:28-ra verte, míg a
franciákkal szemben 45:26-ra alulma-

radt, így a 3. helyért lépett
pástra a folytatásban. A Dijon
magabiztosan verte a Wien
együttesét (45:32), így ők kerültek az egyik ágon a döntőbe, míg az osztrákok az 5.
helyért vívhattak.
A másik csoportban a Vasas a
holland együttessel kezdett és
nyert 45:16-ra, de a későbbi
döntős és győztes Katowice
ellen nagy csatában alulmaradt (45:43), így a bronzért
magyar párharcra került sor. A lengyelek a Koninklijke ellen sem hibáztak
(45:38), így döntősök lettek, míg a hollandok az 5. helyért folytatták a küzdelmeket. A Koninklijke – Wien párharc a
sógorok 45:28-as győzelmét hozta, így
ők végeztek az 5. helyen, míg az németalföldiek a 6. helyen A SZIE-GEAC csapata (balról): Valkai Ferenc, Gémesi Bence, Gáll Csaba, Gémesi Csanád
zárták a tornát.
A bronzmeccsen
megismétlődött az
Országos bajnokság
döntőjének párosítása, ugyanis a GEAC és a Vasas került
össze az idei BEK 3.
helyéért. Nos, a mieink hibáztak többet
és még az sem segített, hogy a bemele-

Tenisz – Újabb Davis Kupa siker

Balázs Attila ezúttal is remekelt
Két hete, Szeged került megrendezésre 2012 első Davis-Kupa találkozója, amelyen a Magyar válogatott az írek kiválóságait fogadták.
Az előzetes tervekkel ellentétben Balázs Attila (a képen), a Gödöllői Kiskastély SE já-tékosa megfázása miatt
pénteken nem tudott pályára lépni, így
Hornok Miklós csapatkapitány Kellner Ádámot és Fucsovics Mártont
küldte harcba. Mindketten hatalmas, ötszettes küzdelmet vívtak. Fucsovics
nyert, míg Kellner kikapott, így a szom-

bati párost 1–1-es állással várták a csapatok.
Másnap Balázs Attila, Kellner Ádámmal (most játszott először párost) az oldalán pályára tudott lépni. Négy szettes,
szoros küzdelemben – három szettben
csak a rövidítés dönött – győztük le a
Sam Barry, James McGee párost.
Balázs Attila a páros után az egyéni
meccsét is remek játékkal nyerte, ezúttal
Connor Niland ellen, mellyel kiharcolta
a magyar csapat számára a továbbjutást.
A londoni Olimpia miatt az állandó időpontok csúsztatásra kerültek, így már
biztos, hogy az április 6-8. között zajló

Kincsem Nemzeti Lovas Program – A kormány elfogadta

Cél a hanyatlás megállítása
A kormány elmúlt heti ülésén
megtárgyalta és elfogadta a Kincsem Nemzeti Lovas Programot,
amelyet Horváth László, a Nemzeti Lovas Stratégia elkészítésére és végrehajtásának koordinálására kinevezett miniszterelnöki megbízott készített, több éves,
széleskörű szakmai konzultáció
alapján.
A Kincsem Nemzeti Lovas Program
célja a múltban komoly nemzetközi elismerésben részesülő, magyar lovaságazat további elszigetelődésének, hanyatlásának megállítása, a lóhasználat
és a lovas tevékenység feltételeinek javítása, fejlődési pályára állítása, a fenntarthatóság alapjainak megteremtése.
Cél, hogy a lovaságazat egyre inkább
képes legyen az önfenntartásra. A program kiindulópontja, hogy a lovaságazatra nem, mint a közpénzek mértéktelen

fogyasztójára, hanem olyan befektetési
területre tekint, mint amelyik a vidékfejlesztés szerves és fontos húzóágazata.
A program összefogja a lovaságazat
fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket, és egységes keretbe foglalja a nemzeti lovaskultúra-oktatást, a lovasturizmust, a lótenyésztést, a lovassportokat, a
lovasterápiát, és a lóversenyzést. Az
ágazat összehangolt fejlesztést és irányítást igényel, hiszen több más területhez szervesen kapcsolódik, mint például
az agrárgazdaság, a vidékfejlesztés, a
foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, a
turisztika, az oktatás, a sport, az egészségügy, a kultúra, a hagyományőrzés, a
nemzeti értékek és a környezetvédelem.
A program végrehajtása a kormánydöntést követően azonnal megkezdődik, és
már az idén számos területen jelentős
előrelépés fog történni a lovaságazat átfogó fejlesztése érdekében: a vidékfejlesztés, a lovaskultúra-oktatás, a lovas-

Kapkodd a lábad – Harmadszor
Harmadik alkalommal rendezték meg Iski Zsolt vezetésével a
Montágh Iskola tornatermében a
“Kapkodd a lábad” ügyességi
versenyt.
Öt iskola, az Erkel, a Petőfi, a Szent Imre és természetesen a házigazda, Mon-

Pest megyei bajnokság –
A FŐNIX ISE csapata

gítésnél kiújult a Vasas vívójának, Nemcsik Zsoltnak a vádlisérülése, így Ő nem
léphetett pástra. A fővárosiak visszavágtak az OB-n elszenvedett vereségért és
45:30-ra nyerték a meccset és végeztek
a dobogó harmadik fokán, míg a Gödöllő a 4. lett.
A fináléban nagy meglepetésre a lengyel Katowice csapata – tegyük gyorsan
hozzá nem érdemtelenül – diadalmaskodott a talán esélyesebb Dijon fölött
(45:37), így Ők lettek a 2012-es Bajnokcsapatok Európa Kupájának győztesei. A díjakat Gémes György, Gödöllő
polgármestere adta át a csapatoknak.
Bokor Gergely, a gödöllőiek edzője így
értékelte a szereplést: – A csoportok sorsolása után tudtuk, hogy a franciák ellen
kell megküzdenünk a döntőbe jutásért,
amelyben alulmaradtunk. A Vasas ellen
túlgörcsöltük a meccset. Mondhatni, a
nagy akarásnak, nyögés lett a vége. Csalódottak vagyunk, mert az Ob-n egy
sokkal erősebb Vasas ellen sikerült nyernünk.
-tl-

tágh Imre szerepelt a versenyen, utóbbi
két csapattal (az egyik csapat fogyatékkal élő srácokból állt).
Öt feladatott kellett megoldaniuk a csapatoknak, amit előre megkaptak az iskolák. A remek hangulatú verseny nagy
meglepetése volt, hogy Árvai Zoltán, a
Hilton szálloda igazgatója személyesen

második fordulót az elmúlt három évvel
ellentétben nem Gödöllőn rendezik,
ugyanis csak Szeged és Nyíregyháza
rendelkezik jelenleg megfelelő csarnokkal. A Szövetség a helyszínről később dönt, azt viszont már biztosan tudjuk, hogy ellenfelünk Lettország csapata lesz, melynek tagja világranglista 68.
helyén álló Ernests Gulbis.
-li-

turizmus, a lovassportok és a lótenyésztés területén.
Horváth László szerint a több ezer éves
magyar lovaskultúra nemzeti örökségünk szerves része, amely magában hordozza az ősök tudását, mozdulatait, kapcsolatteremtő és közösséget oltalmazó
képességét. Kultúránk egészen mély rétegeiben bukkan fel a lovak alakja – meséinkben, népszokásainkban, szólásainkban, irodalmunk és művészetünk
mind a mai napig hitelesen érzékeltetik
a ló iránti tiszteletünket, szeretetünket.
Kérdéses, hogy mit kezdünk ezzel a
több ezer éves lovaskultúrával most,
hogy a lovak szerepe átértékelődött, hiszen a hadviselés és a mezőgazdaság
alapja többé nem a lótartás. Ennek ellenére kijelenthető, hogy a mai világunkban is van helye a lónak, de meg kell találni hagyományos magyar fajtáink és
lovaskultúránk értékteremtő, modern
szerepét.
A program letölthető a Magyar Lovassport Szövetség honlapjáról is:
http://lovasszovetseg.hu/fajlok/Kincse
m_program_egyeztetesre.pdf
adta át azt az öt tortát, amellyel támogatta a rendezvényt. A polgármesteri hivatal nevében emléklapokat adhattak át,
valamint a versenyt a Fogyatékosok
Sportszövetsége is támogatta Tóth Tibor elnönek köszönhetően.
Végeredmény: 1. Erkel, 2. Szent Imre,
3. Petőfi , 4. Montágh I., 5. Montágh II.
Az emléklap mellé mindenki plüss állatkákat kapott, köszönhetően a Ferencváros kosarasainak és szülöknek.
-ll-

2012. március 7.

ajánló

Gödöllői Szolgálat 9

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Városi Múzeum
meghívja Önt
„A piros bugyelláris” –
Blaha Lujza Gödöllőn
című kiállítás megnyitójára
2012. március 10-én
szombaton 16 órára
Köszöntőt mond:
Dr. Gémesi György, Gödöllő
polgármestere
A kiállítást megnyitja:
Dr. Ács Piroska PhD
igazgató (Országos
Színháztörténeti Múzeum és
Intézet)
Közreműködik:
Pécsi Ildikó
Kossuth-díjas színművész,
Gödöllő díszpolgára
Kísérő rendezvény:
15 óra: a gödöllői híres
hölgyek tiszteletére készült
Solier torták sajtóbemutatója
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com
Nyitva: kedd-vasárnap 10−18 óra

Miből lesz a festő?
Boda Anikó festő
kiállítása
a Polgármesteri Hivatal
I. emeleti folyosógalériáján

A tárlat megtekinthető a
hivatal nyitva tartási
idejében, 8-16.30 között

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
TISZTELT BARÁTUNK!
A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZ‐
ALAPÍTVÁNY 1998 óta működik.
A több mint százéves gödöllői sze‐
cessziós művésztelep összművészeti
törekvései, művészeti kvalitása, élet‐
szemlélete létjogosultságot nyerhet‐
nek napjainkban.
Alapító okirata szerint a Közalapít‐
vány, a GIM‐Ház programjain keresztül
támogatja a művésztelep hagyományaira épülő kortársművészeti irányzatokat, a művészeti
oktatást és a társművészetekkel való együttműködést.
Kérjük, támogassa Közalapítványunk tevékenységét jövedelmének 1 %‐ával.

ADÓSZÁM: 18680968‐1‐13
GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon: 06‐28/419‐660; email: gimhaz@invitel.hu
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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT HIRDETÉSFELVÉTEL
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a március 15.-két követő munkarendváltozás miatt a
Gödöllői Szolgálat hirdetésfelvételi nyitvatartása az alábbiak szerint változik:
MÁRCIUS 12-ÉN 8.30-TÓL 16 ÓRÁIG NYITVA
MÁRCIUS 16-ÁN ZÁRVA

Jegyzői tájékoztató a 2012/2013-as tanévre történő beiratkozásról
A 2012/2013-as tanévre való jelentkezés feltétele a 2012. május 31-ig betöltött 6. életév és gödöllői lakhely vagy
tartózkodási hely.

A BEIRATKOZÁS IDEJE:
2012. ÁPRILIS 13. 8-18 ÓRÁIG
2012. ÁPRILIS 14. 8-12 ÓRÁIG
Jelentkezés menete nem tagozatos osztályokba:
Gyermeküket minden esetben a körzetileg illetékes iskolába kell beíratni. A beíratásnál a gyermek állandó lakcímét
veszik az intézmények figyelembe. Amennyiben másik iskolába szeretnék gyermeküket beíratni, abban az esetben is
jelentkezni kell a körzeti iskolába, de jelezni kell, hogy nyilatkozatot adnak le a másik intézménybe. A nyilatkozatot el
kell vinni a választott iskolába. (A nyilatkozat a gyermek pontos adatait tartalmazó pár soros levél indoklással.) A más
körzetből érkező gyermeket az adott iskola csak szabad helyeinek függvényében tudja fogadni.
Jelentkezés menete emelt szintű és a német nemzetiségi kétnyelvű osztályokba:
Előzetes jelentkezés útján, nyilatkozat kitöltésével és óvodai szakvélemény leadásával történik. A nyilatkozatok kérhetők az óvodákban illetve letölthetők az iskolák és az önkormányzat honlapjáról.
A nyilatkozatok leadási határideje:
– az emelt szintű osztályokba (testnevelés és ének-zene) és a német nemzetiségi kétnyelvű osztályba 2012. március
14-e, mellyel a választott iskola igazgatóját kell megkeresni.
Amennyiben a nyilatkozó szülők gyermekeinek létszáma azonos a férőhelyszámmal, úgy minden gyermek felvételt
nyer a választott iskolába. Ha a jelentkezők száma meghaladja a férőhelyszámot, úgy a szülő jelenlétében, sorsolással
kell eldönteni, hogy melyik gyermek kezdheti meg tanulmányait a nem körzeti iskolában illetve vehet részt az emelt
szintű és német nemzetiségi oktatásban. (1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 65.§ (5) bekezdés) Sorsolás nélkül fel
kell venni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.
Az iskolák 2012. március 30-ig értesítik a szülőket a jelentkezés eredményéről.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– az iskolaérettségről szóló szakvélemény
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő és a gyermek lakcímkártyája

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Gödöllő, 2012. február
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

Március 5-12-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.
Március 12-19-ig:Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

Felhívás – Március 15.: forgalomkorlátozások Gödöllőn
Tájékoztatjuk Gödöllő város lakosságát, hogy a március 15-i ünnepi események ideje alatt a következő forgalomkorlátozásokra kell számítani Gödöllő belvárosában:
2012. március 14-én 18 órától 19.30 óráig a gödöllői ifjúság Fáklyás felvonulása miatt a Dózsa György úton félpályás forgalomkorlátozás lesz.
2012. 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 óra között a felvonulás útvonalán, a Kossuth Lajos utcában és a
Baj-csy-Zsilinszky úton teljes útlezárás, a Dózsa György úton és a Szilhát utcában félpályás forgalomkorlátozás lesz.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lovasok és fogatok felvonulását a következő útvonalon láthatják: első
kör: Ady Endre sétány, Dózsa György út, Kossuth Lajos utca, Petőfi tér, Bajcsy- Zsilinszky utca, Szilhát utca, Dózsa
György út. Második kör: Kossuth Lajos utca, Petőfi tér, Kossuth Lajos utca, Dózsa György út, Ady Endre sétány.
Kérjük szíves megértésüket!
Értesítés a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásáról
A Magyar Kémény Kft. értesíti a tisztelt lakosságot, hogy az 51/1999.(XII.25) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7. §-a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási határain belül –
a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Gödöllőn 2012. március 1. és 2012. május 31.
között vég-zik el a feladatokat. A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jelentős összegekkel támogatja a moldvai csángók magyar anyanyelvi oktatását. Az alapítvány főként keresztszülők és
vállalkozók befizetéseiből – a moldvai magyar oktatás költségeinek közel kétharmadát fedezi.
Ezekből a befizetésekből nemcsak az iskolán kívül magyart tanítók bérére, de a program működtetésére is
kerül: a lábnyiki, Csík falusi, diószegi és magyarfalusi
Gyermekek Háza épületeiben ugyanúgy ott van az
AMMOA által összegyűjtött pénz, mint a „magyar iskolák“ kialakítására bérelt, megvásárolt újabb házakban, telkekben, a tantermek felszerelésében és a csángó
gyermekek által használt oktatási eszközökben.
A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány jogosult a személyi
jövedelemadóból a civil szervezetek részére
felajánlható 1% fogadására.
AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18710209-1-13.
Az Önök által felajánlott adórészt teljes mértékben a csángófalvak magyar oktatására
költjük. Köszönjük!

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.

Közérdekű telefonszámok
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:
06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603
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Az Erzsébet Királyné Szálloda
meghirdeti eladásra
fölöslegessé vált készletét.
Hyundai gyártmányú
50 l-es hűtőszekrényeit
10.000 Ft-os egységáron.
Érdeklődni a szálloda recepcióján.
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819,
szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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INGATLAN
+ Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889
+ Eladó Antalhegyen gyönyörű panorámás környezetben,
2010-ben felújított 65 nm-es családi ház 35 nm-es fedett
terasszal. Irányár: 19,9 M Ft. Érdeklődni: 70/775-6025
+ Városközpontban a Kossuth Lajos utcában 1. emeleti teljeskörűen igényesen felújított (klíma, konyhabútor,
nyílászáró, stb..) egyéni fűtéssel, alacsony rezsiköltséggel
56m2-es lakás eladó. Iárnyár: 12.5M forint, Érdeklődni: 20/
9279 570
+ Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép, egyedi bútorokkal
felszerelt tetőtéri lakás eladó! (45 nm, egy szoba, nagyon alacsony rezsi, zárt parkoló.) Ár: 11,8 mill.Ft. Érd: 2o-3727-808
+ Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, erkélyes 2
szobás konvektoros lakás eladó. Iár 10,9 MFt 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Központhoz közel dryvit szigetelt 80 nm 2 szobás családi
ház garázzsal az udvaron eladó. Iár 16,8 MFt 20-7722428
+ GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, minőségi kivitelezésű, 1 szintes 2
szoba +nappalis ikerház 360nm-es telekkel, tárolóval érintkezve,
kulcsrakészen 18,9 MFt ! 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha-étkezős, tégla,
betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt
20-7722429

+ Gödöllőn a János u-ban felújítandó, 2.em-i erkélyes lakás,
két szobával eladó! 20-5391988
+ Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív felújítandó családi ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-5391988
+ Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet
park szomszédságában, 100 nm-es nappali + 3 szobás
családi ház, kertrésszel, garázzsal. Üzleti tevékenységre,
irodának, vagy visszabérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Garantált befektetés alkalmi áron, rövid megtérülési idővel! Gödöllőn, forgalmas helyen jelenleg is bérbe adott,
folyamatos bérbevétellel kétszintes, 100 nm-es üzletház
eladó! I.ár: 24,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-7722429

+ Gödöllőn, eladó a Fenyvesben, teljes közművel ellátott,
nappali + 2 szobás, két fürdőszobás családi ház, a ház alatt
szuterén. A telek 560 nm-es, örökzöldekkel. I.ár: 28 m Ft.
3550, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ,
ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON
7,9MFt 20-8042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Palotakerti lakások többféle méretben, elrendezésben
eladóak Ár: 9,5-től 12,9 mFT-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű
nappali+ 1szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-es,
cirkófűtéses lakás eladó. Választható burkolatok, színek. Iár
11,9MFt 20-7722429

+ Eladó Szőlő utcában, 69 nm-es, 3 szobás, egyedi fűtéses
öröklakás. I.ár: 14,5 mFt. 3555, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ SÜRGŐSEN ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐN A FENYVESBEN,
695m2, 20m-es utcafront! 6.5.MILLIÓ!!!!!!! 20-5391988

+ Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek
eladó. Iár 11,9MFt 20-7722429
+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba
nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel
kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429
+ Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó
állapotú lakás 11.5 MFt Irányáron eladó 20-8042102
+ Sürgősen eladó Harasztban 3 szoba +nappalis, 85 nmes,jó beosztású, fedett kocsibeállós családi ház 500 nm-es
telekkel Iár 25MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt
20-8042102
+ A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es, garázsos
családi ház, szép 725nm-es sarok telken eladó! 209447025
+ Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-8042102
+ Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,
53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102
+ Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 20-8042102
+ Gödöllőn a Palota kert lakótelepen, 63m2-es 1+2 félszobás, átlagos állapotú lakás 7.9Mft-ért eladó! 205391988
+ Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2es, két szobás lakás eladó! 14.8MFt ! 20-5391988

+ Eladó Gödöllőn, nappali + 3 szobás családi ház Kertváros
szélén, 544 nm-es telken. I.ár: 21 mFt. 3537, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó egy két és félszobás, téglaépítésű, egyedi fűtéses,
erkélyes, I. emeleti öröklakás Erzsébet park közelében. Ház
előtt parkolási lehetőség, szép, zöldövezetes környezet,
csendes hely. I.ár: 12,4 mFt. 3566, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó a Lázár Vilmos utcában, a Blahai domboldalban, 560
nm-es építési telken egy 45 nm-es hétvégi ház. Nappali, konyha, fürdőszoba, kamra, terasz. A telken örökzöldek, cserjék,
bokrok, gyümölcsfák. I.ár: 14,2 m Ft. 3565, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Szilasligeten, zöldövezeti részen, újépítésű téglaházban
56 nm-es lakás, 13 nm-es terasszal eladó piaci ár alatt.
ALKALMI VÉTEL! I.ár: 13,9 m Ft. 3236, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn, a Harasztban három szobás családi ház 600
nm-es telken eladó. I.ár: 20,5 m Ft. 3305, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn, csodálatos környezetben, tó partján eladó kétszintes, teraszos, jó állapotú 120 nm-es családi ház eladó.
I.ár: 27 mFt. 3544, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Kertváros szívében 110 nm-es, nappali +
3 szobás ház, 540 nm-es telekkel. A ház alatt 110 nm-es
egyterű szuterén van, víz, villany, három fázis bevezetve. Iá:
23,9 MFT. 2981, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Zsámbokon, csendes helyen, sürgősen eladó 150 nm-es,
újonnan épült nappali+amerikai konyhás + 4 szobás,
padlófűtéses családi ház. I.ár: 18,2 mFT. 3562, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Isaszeg legjobb részén, az erdő mellett, csendes
környezetben szuterén (100 nm) nappali + 4 szobás, két fürdőszobás, tetőteres családi ház. I.ár: 26 mFt. 3563, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, Antalhegyi dombon, 729 nm-es panorámás
hétvégi telek egyszobás, fürdőszobás kis házzal, 15%
beépítési lehetőséggel. I.ár: 11 mFt. 3556, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn a Táncsics M. utcában nappali + 3 szobás
kertes családi ház, sok örökzölddel, garázzsal, télikerttel.
I.ár: 27 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó a Palotakerten egy kétszobás, 63 nm-es lakás,
sürgősen, áron alul! I.ár: 8,9 m Ft. 3534, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó a János utcában, alkalmi eladási áron, egy kétszobás, loggiás, II. emeleti egyedi fűtéses öröklakás, saját
pincerésszel. I.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Veresegyházon, centrumban, beton alapon, terméskő
aljzatburkolattal 1100 nm-es telken, déli fekvésű 4 szobás
családi ház eladó. I.ár: 19,9 mFT. Érd: 3561, FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még
egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt.
Tel.:20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyhanappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz,
gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243
(egész nap).
+ Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2.
emeleti, erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi
gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújított
lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.:
70/3350-379.
+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses lakás
eladó. Tel.: 20/9455-583.
+ Központ közeli, csendes környezetben lévő, felújított, 56
nm-es, 2 szobás, HÁZKÖZPONTI fűtésű, nagy ERKÉLYES, III.
emeleti, jó fekvésű lakás beépített konyhával, saját tárolóval
eladó. Iá: 9.9M Ft Érd:30/491-5020 www.otthonfutar.com
+ Eladó egy csendes központ közeli, TÉGLA, 58nm-es, 2
szobás, KONVEKTOROS, tágas, világos, erkélyes, jó állapotú
lakás saját tárolóval. Iár: 10,5 MFt. Érd: 30/491-5020
+ Gödöllő Egyetemi város részében eladó egy 42 nm-es,
másfél szobás lakás hangulatos, ősfákkal körülvett
klasszikus polgári társasház első emeletén. Nagyon jó
közlekedés, bevásárlási lehetőség. Fiataloknak és
idősebbeknek egyaránt kitűnő otthont nyújthat, mivel nagyon alacsony rezsi költség van. Érd.: 06-20-314-4184
+ Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
TELEK családi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában
2500 m2 SZÁNTÓ 2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve
eladó. Tel: 30/946-7702
+ Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő
új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Kampis A. téren, 16
lakásos társasházban új építésű lakások és garázsok eladók.
Tel: 30/946-7702
+ Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás, amerikai
konyhás lakás kis tárolóval, alacsony rezsivel kétliftes
házban. Ár: 9,9 MFt. Érd: 20-405-9840
+ Eladó Szt. Imre utcában 68 nm-es, egyedi fűtésű lakás
extrákkal liftes házban. Iár: 21,5 M Ft. Ill. Kossuth L. utcában
2 szobás, 4. em. lakás. Iár: 9 M Ft. Tel: 30/3318-172
+ Eladó! GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 830 nm-es telken 150
nm-es ház. 3 szoba összkomfort és 2 szoba összkomfort
külön bejárattal. Akár vállalkozási vagy közösségi célra is
alkalmas. Iár: 28,9 MFt Tel: 30/418-7206, 70/619-9079
+ Eladó Gödöllőn az Erdőszél u. 11.sz. alatti 720 nmes telek
30 nm-es komfortos, hőszigetelt házzal 11,5 MFt irányáron,
vagy elcserélhető ráfizetéssel kertvárosi 70-80 nm-es
házra. Tel: 06-1-403-3711
+ Kör utcában háromszobás, parkettás, nagy erkélyes,
egyedi fűtésű lakás a 4. emeleten tulajdonostól 12,5 MFt
irányáron eladó. 30/5744-092
+ Veresegyházán központ közeli szép kivitelű 3-4 szobás
családi ház eladó. Tetőtér 2011-ben lett beépítve. Minden
szint külön is lakható. Gödöllői csere ráfizetéssel érdekel.
Iár: 29,8 millió. Tel: 30/205-0229 egész nap.
+ Gödöllőn a Dózsa György úton a "Zöld Társasházban" 2.
emeleti, 1+3 fél szobás, amerikai konyhás, egyedi /kombi
cirkó/ fűtésű, vízórás, erkélyes lakás, saját tárolóval,
sorompóval zárt parkolóval, tulajdonostól eladó!
Ingatlanosok kíméljenek. Érd: 20/569-6814
+ Tulajdonostól eladó Gödöllő csendes, nyugodt kertvárosi
környezetében lévő tégla társasházban egy 35 nm-es, 1,5
szobás, felújított, klímás lakás. Iár: 8,2 mFt. Érd: 30/645-1119
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Gödöllői Szolgálat

Április 09. péntek 21h Maszkura és a Tücsökraj + Bohemian Betyars + házibuli zenék Dj Olsdschool & Resident.
10.péntek 23h Modern Tánczene-Andrew G Warm up: Dj Tompa | Go-go táncos fiú! (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig
500Ft majd 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft! SZIE diákigazolvánnyal a belépés díjtalan! Jim Beam Red Stag
akció!) előtte 18-23h zártkörű rendezvény béreld ki Te is akár ingyen! 14.szerda 20h Alvin és a Mókusok
+Prosectura+Kötelező Közhelyek. 15.csütörtök 22h Mozaik05. Chriss Ronson and Stanley Highland, Andy Weed,
Warmup: Xeno b2b Vatsanah. 16.péntek 21h Deák Bill Blues Band+Ismeretlen Előadó+Rock Classic-Dj Resident.
17.szombat 21h„Made in Hungary“ Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási Pisti és 35 év énekelhető
dalai! (22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft majd 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft! SZIE diákigazolvánnyal a belépés díjtalan!

+ Galgahévíz központjában eladó 3 szobás családi ház.
Téglaépület melléképülettel, pincével. Galgahévíz –
Hévízgyörk területén külterületi földek is eladók (~3,5 hektár). Tel: 20/968-0336
+ Tehermentesen, tulajdonostól Gödöllőn, családi házas
övezetben, Grassalkovich utcában áron alul eladó, akár 2
kisebb panellakásra elcserélhető 120nm-es, 4 szobás
lakóház. Két generációnak is megfelelő kisebb ráfordítással,
fele vállalkozásnak is alkalmas. Minden megoldás érdekel.
Ingatlanosok kíméljenek. Iár:13,8MFt. 70/205-0611
+ Gödöllőn közvetlenül a Kastély mellett eladó 250 nm-es
családi ház, különálló 3 beállású garázs kis lakással, felújított, nagyon hasznos elrendezésű, vállalkozásnak, nagycsaládosnak kiváló. 30/307-7314
+ Gödöllőn, áron alul, főúthoz közel, mégis csendes, nyugodt helyen kétlakásos, hőszigetelt családi ház eladó.
Udvaron gyűrűs kút szivattyúval, garázs, mellékhelyiségek,
füvesített kert gyümölcsfákkal. Ár: 23,8MFt helyett most 1
millióval olcsóbban! (142.500,-Ft/nm) 20/414-1580
+ ÁRZUHANÁS Gödöllőn, központhoz közel, Ádám utcában
áron alul eladó 110nm-es családi ház 710 nm-es telken. 4
szoba, mindegyik külön nyílik. Iár: 20,7 millió. 30/3842894
Képek
a
honlapon:
https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home
+ HÉVÍZGYÖRK KÖZPONTJÁBAN eladó 4 szobás, konyhás,
fürdőszobás családi ház melléképületekkel, vagy elcserélhető gödöllői 1.em. 2,5 szobás lakásra. 20/2670-196,
20/436-4807
+ Gödöllőn, zárt lakóparkban sürgősen eladó egy 75 nm-es
(+tároló) külön órákkal ellátott, alacsony rezsijű, padlófűtéses lakás. Hitelátvállalás +fennmaradó rész hosszabb
futamidőn belüli kifizetése is lehetséges. Iár: 16 MFt. Érd:
20/413-1031
+ Gödöllőn a Kossuth L. utcában, csendes környezetben
eladó 61nm, 3.em. 2 szobás, felújított erkélyes lakás. Az
árban: nappali szekrénysor és ülőgarnitúra, klíma, konyhabútor gáztűzhellyel, biztonsági rács, műa. nyílászárók
redőnnyel, korszerű radiátorok, beépített szekrénysor.
Iár:11,2MFt. 30/482-5087

+ Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő
3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresek. Érd: 20/224-6598, 30/250-4696

KIEMELT AJÁNLATUNK:

IGAZSÁGÜGYI
SZAKÉRTŐI
INGATLANÉRTÉKBECSLÉS

+ 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.

+ Kiadó hosszútávra Gödöllő központjában 50 nm-es új
építésű, cirkófűtéses, alacsony rezsijű első emeleti lakás
liftes házban. Április 1.-től költözhető. 2 havi kaució szükséges. Érd: 30/410-8343

ÉS

+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30
nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

ÉPÜLET-ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY
KÉSZÍTÉSE

+ KÜLÖNÁLLÓ RAKTÁR KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ GÖDÖLLŐN
A TESCO KÖZELÉBEN. Tel: 70/542-5509

+ Gödöllőn, Palotakerten 1 + 3 félszobás lakás kiadó.
58.000,-Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: 20/221-4408
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+ Március 1-vel kiadó a Szabadka utcában 2. emeleti, konvektoros, teljesen felújított lakás. Havi 50.000,-Ft + rezsi, 2
havi kaució. Tel: 30/502-4148, 28/418-005

+ IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben,
32 nm, 1.em. ÜZLETHELYISÉG KIADÓ: Gödöllő, Kossuth L.
utcában, 30 nm, fszt. udvarban. Érd: 70/373-8154,
20/9294-669

+ Gödöllőn, a 30-s főúton, jó közlekedéssel 50 nm-es lakás
kiadó. Érd: 70/978-7770

+ GÖDÖLLŐN A BORSOS ÜZLETHÁZBAN 43 nm-es
BOLTHELYISÉG KIADÓ április 1.-től. Tel: 20/574-8111

+ Városközpontban konvektoros, felújított 2 szobás, alacsony rezsijű lakás hosszútávra nemdohányzónak kiadó! Tel:
20/490-4949

+ A PALOTAKERTI ÜZLETSORON KIADÓ/ ELADÓ egy 31
nm-es ÜZLETHELYISÉG. Érd: 30/2808-438
+ Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es cirkós iroda
kiadó lakásnak is. Tel: 30/9617-621

+ Gödöllőn hosszútávra kiadó 2 szobás, bútorozott, fürdőszobás, konyhás 60nm-es szigetelt lakás téglaépületben,
kertes házban, Attila utcában. Külön gázóra, busz közel.
50.000,-Ft +rezsi. 30/581-3827

+ Gödöllő Széchenyi u. 11. szám alatt 20 nm-es üzlethelyiség
25.000,-Ft/hó +rezsi irányáron kiadó. Tel: 70/7797-152

+ Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás, földszinti, konvektoros, teljesen felújított, berendezett lakás 1-2 személy
részére hosszútávra kiadó. 50.000,-Ft/hó +rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: 30/2014-769

ÁLLÁS
+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.

+ A városközpontban azonnal beköltözhető 2 szobás
bútorozott lakás kiadó. Tel: 30/259-1906
+ Gödöllőn, zárt lakóparkban áprilistól kiadó egy 75 nm-es
(+tároló) külön órákkal ellátott, alacsony rezsijű, padlófűtéses lakás. 70.000,-Ft +rezsi/hó (1 havi kaució szükséges).
Érd: 20/413-1031
+ Gödöllő Széchenyi u. 11. szám alatt 120 nm-es lakás
90.000,-Ft/hó +rezsi irányáron kiadó. Tel: 70/7797-152
+ Gödöllőn a Kastély mellett 1,5 szobás tetőtéri lakás családi házban külön bejárattal, garázs beállási lehetőséggel
kiadó. Áprilisi költözéssel. 30/307-7314
ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy konvektoros
59 nm-es 3 szobásra kialakított legfölső (negyedik) emeleti
lakás magánszemélytől. Tel: 70/225-5625

+ Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
30/588-5889.

+ Eladó Gödöllő Újfenyves részén 2004-ben épült 94 nm-es
nappali +3szobás, egyszintes ikerházfél 500 nm-es saját
telekkel, nagyon szép, gondozott kerttel. Iár: 24,9 MFt.
20/2309-709

+ 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

+ Eladó lakás! Gödöllőn a városközpontban (Petőfi tér) régi
építésű társasházban 42 nm-es, másfél szobás, földszinti
lakás eladó. Parkolási lehetőség az udvarban. Iár: 8,6MFt.
Érd: 20/9-366-385

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út
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ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló
családi ház. Tel.: 20/986-4946
+ Gödöllőn Palotakerten kiadó 62 nm-es, II. emeleti 2 szobás,
bútorozott lakás 50eFt + rezsi + 2 havi kaució. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

Ár!

Termékeink bomba áron!

Ár!

A minôség garanciája

649 Ft/kg

959 Ft/kg

+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

Ásványvíz
savas, mentes
1,5 l

+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses lakás
kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+ gödöllő központjában 2 szobás egyedi fűtéses lakás kiadó.
49 ezer /hó + 2 havi rezsi. Tel 20/9455-583.
+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es
összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/
50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 20/538-9543.
+ Kertvárosban bútorozott összkomfortos albérlet külön
bejárattal 30.000,-Ft-ért kiadó. 1 havi kaució szükséges.
Tel: 20/771-3387
+ Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás kiadó! Jó
állapotú vastag falakkal bútorozottan 1 személynek. Tel:
30/609-8707
+ Gödöllőn, az Erzsébet parki lakótelepen, szigetelt, konvektoros házban 2,5 szobás, bútorozott lakás hosszútávra,
igényesnek kiadó. Tel: 20/212-1350

42 Ft

169 Ft
Friss tej
dobozos
1,5%
1l

28 Ft/l

Falusi egész csirke
fejjel-lábbal

Friss
sertéslapocka

399 Ft

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

699 Ft

Napi ajánlat leves + fôétel

Pékségünk ajánlata

OKÉ! félzsíros
tehéntúró
500 g

949 Ft/kg

199 Ft

798 Ft/kg

99 Ft/kg

Fonott kalács 500 g

65 Ft/kg

398 Ft/kg

Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Saját füstölésû termékek

159 Ft
Rozsos barna kenyér 0,75 kg
212 Ft/kg

Fôtt füstölt
darabolt lapocka

Sárgarépa

Fejeskáposzta új

Üzlethelyiségek kedvezô áron kiadók Szadán a Centerben! Érdeklôdni lehet: +36-30-519-2783
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Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694. E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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+ Mezőgazdasági és Kertészeti Áruházba 35 év alatti férfi
eladót keresünk. Méregraktár kezelői végzettség előnyt
jelent. Az önéletrajzokat az agrosol@invitel.hu címre, illetve a
06-28/545-506 faxszámra várjuk.
+ ANGOL, NÉMET szakmai vezető tanárokat keresünk
hosszú távú projectjeinkhez. Kiemelt fizetés, érdekes szakmai munka, rendszeres szakmai továbbképzések. Önéletrajzát, motivációs levelét, diplomamásolatait az info@ili.hu email-re szíveskedjen elküldeni! Tel: 06/20-556-2653
+ VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐ Gödöllői,
mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat
keres állattartó technológiák villamossági, valamint gépészeti
szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A
munka esetenként tartós távollétet igényelhet. Feltételek:
kommunikációképesség angol nyelven, vezérléstechnikai és
villamos ismeretek és/vagy gépészeti ismeretek, jogosítvány.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Információ: 28/510-985
+ Pályázati felhívás: KÖZGAZDÁSZT KERESÜNK banki
területre, akár pályakezdőt is. Tel: 20/2411-377
+ Felsőfokú pénzügyi végzettséggel, vezetői gyakorlattal
munkatársat keresünk. Tel: 30/9412-934
+ Hegeszteni tudó, megbízható fűtésszerelőket keresek
azonnali munkakezdéssel. Érdeklődni a 70/537-2043-s
telefonszámon.
+ CNC gépkezelőket keresünk győri munkahelyre, ill. CNC
gépbeállítókat gyakorlattal és bizonyítvánnyal. Tel: 10-19-ig
70/366-3401, 70/366-5808. E-mail: spike6768@ gmail.com
+ Tatabányai ill. győri munkahelyre keresünk CNC szakembereket (programozási ismeret előny), továbbá köszörűs
munkakörre szerszámkészítőket. Tel: 10-19-ig 70/3663401, 70/366-5808. E-mail: spike6768@gmail.com
+ Cégünk keres kecskeméti munkahelyre diszpécsereket
műszaki végzettséggel és német nyelvtudással, elektronikai
mechanikai karbantartókat (német nyelv előny). Tel: 10-19-ig
70/366-3401, 70/366-5808. E-mail: apm10@freemail.hu
+ GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK: képesítéssel, több
éves tapasztalattal, referenciákkal, angol nyelvtudással,
jogosítvánnyal és autóval. Tel: 70/3915-176
+ ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉSRE ALKALMAS KŐMŰVEST
KERESEK GÖDÖLLŐRŐL. Tel: 30/265-5192
+ Nemzetközi cégcsoport gödöllői irodája keres munkatársat asszisztensi feladatok elvégzésére. Havi: 130.000,-Ft.
Tel: 70/949-1412
+ Alkalmi illetve kisegítő munkát vállalok, szgk és utánfutó
van. Többek között autója belső takarítását is megoldom az
otthonában (a mindenes). Érd: 20/486-2747
+ Különböző munkalehetőség fő és másodállásban diákok,
GYES-en lévők és nyugdíjasok számára. Jó kereseti
lehetőség. Kötetlenül végezhető munka. Tel: 30/598-9359
+ Fekete István Általános Iskola pályázatot hirdet 1 fő tanító
(+rajz és/vagy kémia szak) állás betöltésére, 2012. március
31-től. A pályázatokat (önéletrajz, motivációs levél,
bizonyítványok) lisztami@gmail.com email címre várjuk. Postai
úton: 2183 Galgamácsa, Iskola u. 3. Tájékoztatást ad: Bandiné
Dr. Liszt Amália 30/820-9723 Határideje: 2012. 03. 14.
+ Megbízható, alapos középkorú nő több évtizedes gyakorlattal vállalja irodák, lakások, családi házak takarítását és
egyéb háztartási munkákat Gödöllőn, ill. a gödöllői HÉV vonalán. Ár megegyezés szerint. Érd: 30/895-2856,
samoyede@freemail.hu
+ GÖDÖLLŐI PÉKSÉGBE a sütőiparban jártas, erős
fizikumú, nem italozó, nemdohányzó hölgy jelentkezését
várjuk kisegítő munkára. Éjszakai műszakba, heti 3-4 alkalomra. Érd: 20/436-5929
SZOLGÁLTATÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763
+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
+ Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660

március 7.

+ Hő- fény- betörésvédelem!!! SunTek újgenerációs professzionális üvegfóliázás 10 év garanciával! Mabisz által
elfogadott! Biztonsági üvegfólia+kombinált hővédő és
szigetelő ablakfóliák, telepítéssel: 7.500Ft/m2+Áfa-tól!
Érdeklődni: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth Lajos
u. 26., tel.: 06-30-398-48-15, 06-28-423-739
+ Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660
+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/4234828, www.interiortrans.hu
+ SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási
szín és anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti
belsőépítészeti és lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045
+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+ Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012
Krokovics.
+ GARANCIÁVAL és REFERENCIÁKKAL vállalok festést,
burkolást, gipszkartonozást, laminált parkettázást, dryvit
rendszerű szigetelést és egyéb építészeti, SZÉPÍTÉSZETI
munkálatokat. Hívjon bizalommal, spóroljon minőségi
MUNKÁIMON! 70/338-3639
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+ FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Női hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek
hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
+ REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás + szúnyoghálók +
harmonika ajtók. 20/9-943-145
+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185
+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+ Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.
+ Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS
+ GYERE NYELVET TANULNI! 4 ANGOL EGYÉNI ÓRÁT
AJÁNDÉKBA KAPSZ TŐLÜNK. EHHEZ CSAK BE KELL
JÖNNÖD HOZZÁNK 2012. MÁRCIUS 14-IG ÉS BEJELENTKEZNED INGYENES AJÁNDÉK ANGOL EGYÉNI
ÓRÁIDRA. NEM KELL BEIRATKOZNOD ÉS NEM KELL
FIZETNED SEMMIT SEM. 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: 00884-2011. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620
216 62 40
+ Nem úgy sikerült a félévi jegyed matekból, fizikából,
kémiából, ahogy szeretted volna? Korrepetálásra van szükséged? Hívd Karcsi bácsit. Magántanulók vizsgára való
felkészítését is vállalom. Tel: 30-908-4130.
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+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek
részére egyaránt, 620 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653. Az
I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+ ROSSZCSONT-SZELÍDÍTÉS Tapasztalt, megbízható, leinformálható pedagógusként vállalok napi rendszerességgel,
14-17 óra között 4-6 fő, 3-5. osztályos gödöllői diák részére
tanulószobát otthonomban, kellemes, nyugodt, tiszta
környezetben, akár házhozszállítással is. A foglalkozások
célja a mindenkori házi feladat elkészítése, felzárkóztatás,
tehetséggondozás, gyakorlás, a hiányosságok korrekciója,
konfliktuskezelés, mentorálás, vmint kultúrált szabadidős
tevékenység biztosítása, együttműködve az anyaiskolával,
osztályfőnökkel és a szülői házzal. Tel: 30/210-5058
ADÁS~VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ DIÓBÉL ELADÓ 1.500,-Ft/kg GÖDÖLLŐN. Tel: 30/972-0652
+ Bélyegeket, bélyeggyűjteményeket (magyar, külföldi),
leveleket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, fegyvereket, kitüntetéseket, könyveket
vásárolok gyűjteményembe. Tel: 0620-947-3928
+ Hamarosan ÚJ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÜZLET NYÍLIK
Gödöllőn a Szabadság út 119.sz. alatt! (Szigetvendéglőtől
100m-re). Naponta friss áruval, olcsó árakkal, udvarias
kiszolgálással várunk minden Kedves Vásárlót! Nyitás: március 6-án reggel 7-kor. Nyitási akció mindenkinek 10% kedvezmény. Bálint Józsefné (Rózsika zöldséges).
+ 170 cm-es oszloptuják, kerti géphez utánfutó, körfűrész,
akácfa 1.700,-Ft/q, burgonya 3q, fokhagyma eladó. Tel:
30/569-8137
EGYÉB
+ ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL
VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.
+ Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+ Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, virág-, hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-,
selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913

A Gödöllői Szolgálatot az interneten is
olvashatja: www.szolgalat.com
Az Ön hirdetését a weboldalon
ajándékba adjuk!

HIRDESSEN BENNE!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. MÁRCIUS 14.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Bolgár Péter, Duna u. 4., Sas Ist‐
ván, Nyárfa u. 3.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Szabó Andrea, Komáromi u. 52.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Kovács Imre, Kőrösi Csoma
S. u. 1.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Turcsán Péter, 2117 Isaszeg, Ma‐
dách I. u. 64., Dóczi János, Boró‐
ka u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Centner János
Öreghegyi u. 6.

Utazni jó

Bécs, érdekességek a
szomszéd fővárosból
Ausztria fővárosát bizonyára sokan már bejárták és ismerik a klasszikus látnivalókat, azonban Bécs is számos érdekességet tartogat még a
látogatók számára…
A Duna-torony 252 méter magas, két gyorslifttel
felszerelt, amelyek 45 másodpercen belül a 170
méter magasan lévő, forgó kilátó étterembe viszik
az utasokat: Ez a Duna-torony, Bécs jelképeinek
egyike. A toronyból csodálatos kilátás nyílik Bécs
óvárosára és a Bécsi Erdőre, valamint – az időjárástól függően – a város közelebbi és távolabbi
pontjaira. A Duna-tornyot 1964-ben építették a
Bécsi Nemzetközi Kertészeti Kiállítás alkalmából,
amelyre ma a Duna-park emlékeztet. Hatalmas rétek, hosszú jogging utak, gyermek játszóterek és
virágágyások hívogatják a pihenni vágyókat, a
bátrabbak befizethetnek egy Bungee-Jumping
kötélugrásra a torony 152 méteres magasságából.
Bécs nemrég gazdagodott egy új attrakcióval:
Madame Tussauds világhírű viaszbábu gyűjteménye a bécsi Práter új fénypontja.
Wolfgang A. Mozart
A bécsi Práterben az óriáskerék előtti téren Madame Tussauds panoptikumában 65 viaszfigura
várja a látogatókat. Ferenc József császár és az
ő Sisije, Wolfgang Amadeus Mozart, Falco
vagy Mária Terézia csak néhány az osztrák hírességek és történelmi személyiségek közül,
akikkel a 2000 négyzetméteres kiállítási területen találkozhatunk. A különleges kialakítású interaktív kulisszák között intelligencia tesztet
oldhatunk meg Albert Einstein ellen, Johann
Strauss-szal vezényelhetjük a Kék Duna keringőt, vagy megpróbálhatjuk legyőzni Hans
Krankl focilegendát tizenegyes rúgásban. A
nemzetközi hírességek közül is számos jelen
van: Johnny Depp, Nicole Kidman, Robert
Pattinson, Angelina Jolie vagy Michael Jackson

“képviselik” a showbizniszt. Mahatma Gandhi
vagy Nelson Mandela
pedig a világpolitikát.
Madame Tussauds viaszfigurái több mint 150
éve nyűgözik le a nézőket. Egy figura elkészítése 3-6 hónapot vesz
igénybe. Több mint 500
pontos testmérés és
mintegy 200 fotó szükséges ahhoz, hogy a
részlethű módon bemutathassák egy személy
legapróbb jellegzetességeit is. Összesen 800
munkaórán át készítik a kereken 200.000 eurót
érő viaszfigurákat.Induljunk autóval, busszal
vagy vonattal, néhány óra alatt elérhető ez a művészeti kincsekkel teli, számos közös történelmi
emléket idéző főváros, ahol több napot érdemes
eltölteni.
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

