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Fényi Ottóra emlékeztek március 6-án,
halálának 10 évfordulóján a Premontrei
Szent Norbert Gimnáziumban.
(3. oldal)
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A Művészetek Házában tartott bemutatót
orosz népi dalokból és táncokból a Csernozjomocska nevű ötven fős népi együttes
március 9-én.
(5. oldal)

Kettős győzelemmel kezdte a labdarúgó tavaszt a Gödöllői SK, miután hazai pályán
mind az U19-es (6-4), mind a felnőtt csapat
nyerni tudott (2-1)
(8. oldal)

Tisztelgés a városhoz kötődő híres hölgyek előtt

Minőségi programokat kínál a Nők Éve
Március 10-én megnyílt a „Híres
Hölgyek Gödöllőn – 2012 A Nők
Éve” elnevezésű gödöllői tematikus év, amely számtalan érdekes kiállítással és egyéb művészeti eseménnyel tiszteleg a Gödöllőhöz kötődő híres hölgyek
előtt. A rendezvénysorozat a Városi Múzeum “A piros bugyelláris” – Blaha Lujza Gödöllőn című
időszaki kiállításának megnyitásával vette kezdetét.
A megnyitót megelőző sajtótájékoztatón dr. Gémesi György polgármester
elmondta, hogy a tavalyi Barokk Év sikere igazolta, van igény a minőségi kultúra iránt, és érdemes továbbra is ezen
az úton haladni.
Az idén is ilyen minőségi rendezvényeket kínál Gödöllő az itt élőknek és az ide
látogatóknak, amiknek középpontjába
az itt élt, valamint a városhoz kötődő híres hölgyeket helyezi. Ezek között megtaláljuk Erzsébet királynét, aki több
mint 2000 éjszakát töltött el a kastélyban. Hozzá kötődik majd az év legnagyobb eseménye, az Erzsébet bál, amit
november 17-én rendeznek meg, hagyományteremtő szándékkal.
Megemlékeznek Mária Terézia királynőről, akinek 261 évvel ezelőtti látogatása ma is meghatározó eseménye a város történelmének, de fontos szerepet
kap többek között Léda, Ady Endre múzsája, és Blaha Lujza, a szombaton

megnyílt kiállítás központi alakja.
Természetesen a ma itt élő és alkotó hölgyek is előtérbe kerülnek az egész éves
programsorozatban, aminek során több ,
mint 30 rendezvényt kínálnak, összefogva a különböző kulturális műhelyekkel és civil szervezetekkel.
A sajtótájékoztató zárásaként bemutatták a gödöllői híres hölgyek tiszteletére készített tortákat, amiket a
Solier Étterem és Cukrászata álmo-

dott meg. Ezt követően a Városi Múzeum új időszaki kiállításának keretében a polgármester, köszöntőjét követően, hivatalosan is megnyitotta a
Nők Évét.
„A piros bugyelláris” – Blaha Lujza
Gödöllőn” című kiállításra Kerényiné
Bakonyi Eszter muzeológus érdekes,
különleges anyagot állított össze, melyben festmények, fényképek, színházi
plakátok mellett többek között a Buda-

pesti Történeti Múzeum Blaha hagyatékából láthatják a színésznő több személyes tárgyát. Mint azt Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatója elmondta, „A piros bugyelláris” egyik kedvenc színdarabja volt
Blaha Lujzának, aki gödöllői nyaralójának egyik szobáját is a mű alapján paraszt bútorokkal rendezte be. Ezt Erzsébet királyné is megcsodálta egy alkalommal.
(Folytatás a 6. oldalon)

20. alkalommal

Nőnapi műsor
A hagyományoknak megfelelően a Nőnap alkalmából idén is
kétnapos ünnepi műsorsorozattal kedveskedtek a gödöllői
intézmények vezetői és dolgozói a hölgyenek. A Művészetek
Házában március 7-én és 8-án
rendezték meg óriási sikerrel a
napi három előadást.

Az idei Tavaszi ajándékkosár című
produkciót az tette emlékezetessé,
hogy ebben az esztendőben immár a
20. nőnapi műsorra kerülhetett sor.
Az est házigazdája Pécsi Ildikó, Kossuth-díjas színművésznő, Gödöllő város díszpolgára volt.
Az első Tavaszi ajándékkosarat
1991-ben Gémesi György kezdeményezésére „nyújtották át” a hölgyeknek, akik akkor Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című művét kapták
ajándékba a polgármestertől.
(folytatás a 4. oldalon)
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Testületi ülés

Jól jöhet a versenyszférában szerzett tapasztalat

Hasznos a térfelügyeleti rendszer

Beszélgetés Tóth Tibor alpolgármesterrel

A Gödöllői Rendőrkapitányság
múlt évi munkájáról készült beszámoló megtárgyalásával kezdődött a képviselő-testület március 8-i ülése. Bozsó Zoltán
rendőrkapitány kiemelte, hogy a
kapitányság megfelelt a mintegy
300 kisebb-nagyobb európai
uniós elnökségi esemény biztosítási feladatainak; részt vett a városi térfelügyeleti rendszer első
ütemének kiépítésében, szerepet vállal a működtetésében; létszámát pedig soha nem tapasztalt mértékben, 81 fővel emelte –
és az idén további bővítés várható.
A kapitányság munkáját a képviselők is
kedvezően értékelték. Pintér Zoltán,
Pelyhe József és Varga András, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselői a
körzeti megbízotti rendszer hasznosságát méltatták. Jelenleg összesen 29 körzeti megbízott teljesít szolgálatot a teljes
területen. Számukat Bozsó Zoltán 41-re
szeretné emelni. Mint mondta, őket nem
vezénylik el, a nap 24 órájában szolgálják az adott körzetben élőket. Az elmúlt
télen arra is volt példa, hogy körzeti
megbízott rendőr gyújtott be a kályhába,
amikor észrevette, hogy a házában felkeresett személy nem érzékelte reálisan,
hogy a hideg miatt veszélybe került az
élete. A kapitány rendkívül fontosnak
tartja a bűnmegelőzésben a kommunikációt és a bizalom erősítését a lakossággal. Szükség is van rá, hiszen a
kapitányság területén tavaly 4660 bűncselekmény történt, ebből 1315 Gödöllőn. Településünkön 286 elkövető vált
ismertté. A szándékos testi sértések száma 13 volt. A kiemelt bűncselekményi
kategóriába sorolt rablások számában
tapasztalt csökkenő irányzat folytatódott: 2011-ben 5 rablás történt, 2010ben 16, 2009-ben 36, 2008-ban 32. A
közlekedési bűncselekmények száma a
múlt évben 57 volt, ezen belül az ittas
vezetéseké 37. Gödöllőn tavaly 829
vagyon elleni bűncselekményt követtek
el. Ebből 417 lopás, 146 betöréses lopás,
31 gépkocsi lopás volt. (Utóbbiak közül
17-et találtak meg.) Kábítószerrel történő visszaélés miatt 15 esetben rendeltek
el városunkban nyomozást. A gazdasági
bűncselekmények száma 66 volt,
ugyanannyi, mint 2010-ben.
A megelőző vagyonvédelmet segíti a
Gödöllőn kiépített térfelügyeleti biztonsági rendszer első üteme. Néhány hónap
alatt már 25 szabálysértési feljelentést,
93 helyszíni bírságolást, 17 előállítást és
9 elfogást eredményezett a működése.
Kedvező, hogy a kapitányság területén 251-ről 171-re csökkent a személyi
sérüléssel járó közlekedési balesetek
száma. A 11 halálos kimenetelű balesetből egy következett be Gödöllőn, a 63
súlyos sérüléses balesetből 11, a 97
könnyű sérüléses balesetből 25 fordult
elő.
Az előzőekből is kikövetkeztethetők
a kapitányság idei fő célkitűzései, melyek közül a legfontosabb a nyomozás
eredményességének javítása. Kiemelten
kezelik a vagyon elleni bűncselekmények elkövetőinek felkutatását, bűnösségük megállapítását. Visszatartó erejű
eszköznek bizonyult a gyorsított bíróság
elé állítás lehetőségének gyakori alkalmazása. Ezzel 159 esetben élt a rendőrség.
A rendőrség a nyomozást tovább
lendítő információkra vár, válaszolta a
rendőrkapitány Vörös István képviselőnek (Fidesz), aki a 2010. évi önkormányzati választás idején történt, a
később újraválasztott polgármester személyét érintő szórólapozás ügyéről kérdezett. Az ügyészség felügyeletével zaj-

ló eljárást a múlt év márciusában felfüggesztették. Bozsó Zoltán tájékoztatásában elmondta: az ide vonatkozó törvény szerint az eljárást három évre fel
kell függeszteni, ha bizonyos idő eltelte
után nem lehet kétséget kizáró módon
bizonyítani az elkövetők személyét.

G-Magistratus Zrt: felügyelő bizottságot választottak
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009-ben elfogadott törvény előírja,
hogy e társaságoknál felügyelő bizottságot kell létrehozni. A képviselő-testület
Gémesi György polgármester előterjesztésére a G-Magistratus Szálloda Zrt.
Felügyelő Bizottságának elnökévé
Pelyhe József képviselőt (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), tagjaivá Futás Levente képviselőt (Fidesz) és Bartha Tibor közgazdászt választotta április 1-jétől három évre.

Magáról sem egyeztetett
Érdekesség, hogy az ülés napirendjének megszavazása előtt Futás Levente
a G-Magistratus Zrt. Felügyelő Bizottsága megválasztására vonatkozó előterjesztés levételét kérte a tárgysorozatról. Előkészítetlennek nevezte a személyi javaslatot, mert a jelöltek személyét
nem ismerik, így nem tudják átgondolni
a döntést. Ekkor még nem sejtette, hogy
az egyik jelölt éppen ő lesz a Felügyelő
Bizottságba.
Tájékozatlanságát azonban magának
köszönheti, mivel egy órával később,
amikor a képviselő-testület munkájában
e napirendi pont tárgyalásához ért, Gémesi György elmondta: a megelőző vasárnapi egyeztetésen ismertette volna
személyi javaslatait, azonban azon Futás Levente nem vett részt. (Mint megtudtuk, Vörös István még sms-t is küldött, amiben megírta, hogy a március 4-i
egyeztetésre nem megy el.)
Az önkormányzat vezetői évek óta
meghívják a képviselőket a vasárnapi
egyeztetésekre. Ezeken az alkalmakon
lehetőségük van tájékozódni az előterjesztésekről és kérdezni, véleményt
mondani azokról. Futás Levente most
tehát magáról sem egyeztetett, de a csütörtöki ülésen elfogadta jelölését a felügyelő bizottságba.

Májustól változik a parkolás
Május 1-jén lép hatályba a parkolásról szóló módosított önkormányzati rendelet, amely kiterjeszti a fizetős várakozási területeket és egyszerűsíti a lakótelepeken kiadásra kerülő ingyenes parkolási engedélyek igénylését. A módosítás
révén hétköznap 1245, szombaton 1291
kijelölt parkolóhely szolgálja a gépjárművel közlekedőket.
Az érintett területek lakóinak többsége az e célból megtartott fórum tapasztalatai szerint támogatta a fizetős
parkolóhelyek kibővítését, mert megértette, hogy ez elsősorban a helyi lakosok érdekeit szolgálja, különös tekintettel a járási központtá válást követően
várható gépjárműforgalom növekedése
miatt.
Az új fizetős parkolási övezetek határain belül nem lesznek külön parkolási
zónák. Ha valaki a saját területén nem
talál helyet az ingyenes parkolási engedélyével, akkor annak közelében büntetlenül meg tud állni. Az új fizetős parkolók – melyek a Kossuth Lajos utca, az
Erzsébet királyné körút és a közelben lévő lakótelepen élők számára is biztosítani tudják lakóhelyükön a parkolási lehetőséget – a 11. számú parkolási övezetbe
tartoznak majd. A 3. számú parkoló zó-

nában engedéllyel rendelkezők, a 11.
számú várakozási övezetben is meg tudnak majd állni, hiszen a Szent István téren kevés a férőhely. Ezt fordítva nem
lehetséges.
A külön övezetet alkotó Erkel iskola
mögötti parkolóban az első órában a
parkolási díj csak 10 Ft. Az Állomás téri
parkolóban az első órában szintén 10 Ftba kerül a várakozás, kedvezményt
nyújtva azoknak, akik az állomáshoz
utasokat, csomagokat visznek, vagy jegyet váltanak. Azok számára, akik egész
napra ott akarják hagyni a gépkocsijukat
P+R parkoló nyílik a közeljövőben. Ott
123 gépkocsi részére alakítanak ki kulturált, biztonságos ingyenes várakozási
lehetőséget.
A jogosultságukat igazoló magánszemélyek ingyenes várakozási engedélyét a VÜSZI Kft. állítja ki a Dózsa
György út 12. sz alatti ügyfélszolgálati
irodában. Az engedélyt az igénylő az
engedély kiállítását követően azonnal
átveheti. A korábbi évekhez hasonlóan
VÜSZI Kft.-nél parkolási bérleteket is
lehet vásárolni.
Pelyhe József, a 11. számú várakozási övezettel érintett városrész önkormányzati képviselője megállapította, hogy a most kidolgozott megoldással – ami a lakossági fóromon elhangzottakat is figyelembe vette – az ott
élők 2-3 éve megfogalmazott igényét
tudja teljesíteni a város.

Interpelláció
Vörös István képviselő (Fidesz) egy
húsfeldolgozó működésének engedélyezési körülményeire vonatkozó interpellációt nyújtott be írásban „Mi folyik a
hivatalban?” címmel dr. Nánási Éva
címzetes főjegyzőhöz és dr. Gémesi
György polgármesterhez.
A szóban forgó ügyben – írta Vörös
István – már 4 éve tartó jogvita áll fenn
az érintett lakosságot jelentős mértékben irritáló vállalkozás élelmiszer-feldolgozási tevékenységével kapcsolatos
környezetszennyezési tevékenységét
előidéző, engedély nélküli működése
körül. Válaszában a polgármester felhívta a képviselő figyelmét arra, hogy a
hatályos jogszabályok alapján az önkormányzati ügyek és a hatósági ügyek élesen elválnak egymástól, a képviselő-testület, a polgármester, a települési képviselő konkrét hatósági ügyek intézésébe
nem avatkozhat be, azt nem vizsgálhatja. Az interpelláció tárgya hatósági ügy,
nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe. A hatósági tevékenység vizsgálatára, ellenőrzésére, intézkedések
megtételére a jogszabály által erre felhatalmazott állami szervek jogosultak.
Az interpelláció tárgya olyan hatósági ügy, írta válaszában dr. Nánási Éva,
amelyben a jegyző közigazgatási
hatóságként jár el, ezért nem interpellálható. Tájékoztatásul közölte, hogy az
1997-től működő vállalkozás tevékenységével kapcsolatosan többféle jogszabály hatálya alá tartozó többféle jogi
eljárás folyt a hivatalban. A vállalkozás
jelenleg rendelkezik kereskedelmi
tevékenységre vonatkozó működési
engedéllyel, élelmiszer-előállításra vonatkozó engedéllyel, környezetvédelmi előírásokat meghatározó engedéllyel, melyeket a megyei szakigazgatási hivatalok adtak ki.
A hivatal jó hírnevének védelme érdekében arra a kérdésre, hogy „Mi folyik a hivatalban?", a következő választ
adta a címzetes főjegyző: a hivatalban
az önkormányzati döntések előkészítésére, illetve végrehajtására, továbbá az
ügyfelek hatósági ügyeinek szakszerű
és jogszerű intézésére irányuló munka
folyik. A hivatalban 2011-ben 24.920

Március 1-jén Tóth Tibort választotta meg Gödöllő alpolgármesterének a képviselőtestület. A legfiatalabb képviselőből lett alpolgármestert
feladatairól, terveiről kérdeztük.
– Nem lepte meg, hogy Gémesi
György önt kérte fel erre a tisztségre?
– Bizonyos szempontból meglepett,
hiszen mégis csak a legfiatalabb képviselő vagyok – válaszolta Tóth Tibor.

– Ugyanakkor a korom adottság,
amiről nem tehetek. Másfelől a diplomám megszerzése, tehát 2006 óta
vagyok a pénzügyi bizottság tagja, és
közel két éve képviselő. Így azt gondolom, hogy az elmúlt időszak lehetőséget biztosított a számomra, hogy
megismerjem a város gazdálkodását,
fejlesztési irányait. Ebből a szempontból tehát már nem számítok
annyira „kezdőnek”, s így talán már
nem is annyira meglepő ez a felkérés.
– Milyen önkormányzati feladatokat fog ellátni?
– Elsődlegesen a városüzemeltetési
feladatok tartoznak a hatáskörömbe,
hatósági döntés született. Ebből 47 el szemben nyújtottak be jogorvoslati
kérelmet, ami kevesebb mint 0,2 százalék. Három esetben saját hatáskörben módosításra került sor, a kormányhivatal 25 esetben helybenhagyta, 9
esetben megváltoztatta, 3-ban megsemmisítette, 7 esetben új eljárásra
visszaadta az I. fokon hozott döntést.
A hivatal hatósági tevékenységét az
állami szervek rendszeresen ellenőrzik, az ellenőrzések során feltárt
hibák kijavítására a megfelelő intézkedéseket megteszik. Az ellenőrző szervek olyan fokú jogszabálysértést,
melynek alapján felelősségre vonást
kezdeményeztek volna, az elmúlt
években nem állapítottak meg.
Dr. Gémesi György polgármester és
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
írásos válaszát a képviselő nem fogadta el, a testület viszont elfogadta.

Egyebek
Az Egyebek napirendi pontban
többen is szót kértek.
Futás Levente azt az értesülését
osztotta meg a képviselő-testülettel,
hogy a Vásártérnél épülő hulladékudvart elutasító lakossági aláírásgyűjtés
zajlik. A környéken élők attól tartanak,
hogy a létesítmény a színesfémgyűjtők
találkozóhelye lesz.
A polgármester reagálásában elmondta, hogy a hulladékudvar elhelyezéséről lakossági fórumot követően
született döntés és a beruházás megfelelő engedélyek birtokában kezdődött el. Nem hulladékgyűjtő sziget
épül, hanem olyan létesítmény, amelyben hulladékudvari átvevő fogadja a
beszállítót, amint arról múlt heti lapszámunkban részletesen írtunk. Gémesi György konzultálni fog a terület
lakóival, s erre a megbeszélésre szíve-

valamint a szociális és népjóléti területért felelek. Most, az első hetekben
természetesen sokat kell azzal is foglalkoznom, hogy az eddigieknél jobban megismerjem a hivatal működési mechanizmusát, s mindezek
mellett azt is fontosnak tartom, hogy
minél szorosabb kapcsolatot alakítsak ki a lakossággal.
– A civil szférában végzett munkáját folytatja a jövőben? Hiszen a
Rákóczi Szövetség neve, itt Gödöllőn összefonódott az önével?
– Szeretném továbbra is folytatni,
bár nem biztos, hogy a helyi szervezet elnökeként. A Rákóczi Szövetség
sorsát a szívemen viselem, s ennek
megfelelően próbálom a jövőben is
egyengetni a helyi szervezet útját.
Megváltam azonban a korábbi munkámtól Az alpolgármesteri feladatkör komplexitása, terhelése nem engedi meg, hogy – úgymond – félállásban végezzem bármelyik feladatot. Ezért március elsejétől kizárólag
az alpolgármesteri és képviselői feladataimra koncentrálok.
– Milyen tervekkel vág neki a következő időszaknak?
– Alpolgármesteri feladataim mellett tovább dolgozom a „Legyen Gödöllő kerékpáros barát város!” programon, és a Lokálpatrióta Klub
programjának megvalósításán.
Úgy gondolom, eddigi tapasztalataimat eredményesen hasznosíthatom majd a forrásteremtés terén.
Azt hiszem a mai gazdasági helyzetben erre nagy szükség van.
A terveink, a fejlesztések megvalósításához pénz kell, és sajnos a
források egyre inkább beszűkülnek.
Új lehetőségeket kell találni, s ebben
segíthetnek majd a versenyszféjk
rában szerzett tapasztalataim.
sen várja Futás Levente képviselőt is.
Vörös István gyermekorvosi ügyelet felállítását kérte a jövő évtől Gödöllőn. A polgármester – aki korábban négy évig maga is ügyeletes orvos volt a városban – a kéréssel kapcsolatban elmondta: a jelenlegi ügyeleti rendszer orvosai kiválóan tudják a
dolgukat, a gyermek betegeket is el
tudják látni. Negatív visszajelzést
nem kaptak a szolgáltatásról. Szükség
esetén az ügyeletről tíz perc alatt el
lehet jutni a kistarcsai kórházba. Az
viszont már probléma, hogy a Flór
Ferenc Kórház gyermekosztályának
bezárását tervezik!
Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) elmondta, hogy a március 1-jei rendkívüli ülésen, amelyen
megválasztották az új alpolgármestert, betegség miatt nem tudott részt
venni. Megragadva a mostani alkalmat, köszönetet mondott Pintér
Zoltán korábbi alpolgármesternek
több éves munkájáért és sikeres munkát kívánt Tóth Tibor új alpolgármesternek.
Varga András (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) ahhoz kért segítséget a
polgármesteri hivataltól, hogy a Kossuth utcai üzletsoron, ahol egymás (és
két iskola) közelében három vendéglátóhely működik, lehetőség szerint
mérsékeljék a zajt. Az ezzel kapcsolatos jogszabályi lehetőségekről írásbeli tájékoztatást fog kapni.
Gémesi György arra kérte a képviselőket, Vörös Istvánt személy szerint is megszólítva, hogy a városi
intézmények működésével kapcsolatos kérdéseikkel az intézményvezetőket keressék meg, hiszen ők jogosultak a szakmai kérdésekben tájékoztatást adni.
it
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MÖSZ konferencia a mindennapos testnevelés bevezetéséről

Sokan megelőzték a kormányprogramot
A
mindennapos testnevelés
nem létesítményfüggő, sokkal inkább szervezés, időbeosztás, illetve az önkormányzatok, a helyi
oktatási intézmények és a sportegyesületek együttműködésének a kérdése – állapították meg
a „Mindennapos testnevelés bevezetésének legjobb gyakorlatai” című konferencia résztvevői
március 6-án, Gödöllőn. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) rendezvényén – többek között – Czene Attila, a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
(MEFMI) államtitkára, Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere és
Dubecz József, a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának docense tartottak előadásokat, amit kerekasztal-beszélgetés követett.
A konferenciát megnyitó Gémesi
György MÖSZ-elnök köszöntőjét követően elsőként Czene Attila, a NEFMI
sportért felelős államtitkára ismertette a
mindennapos testnevelés szeptember 1jei bevezetésével kapcsolatos kormányzati célokat. Mint elmondta, az előzetes
felmérések tanúsága alapján, a program
országos bevezetésénél nem elsősorban
a sportlétesítmények, inkább a szakpedagógusok hiánya jelenthet majd gondot.
Persze tornatermek tekintetében is
nagy a lemaradás, ezért nem az egy iskola egy tornaterem modell lenne a
megoldás, hanem az egyéb sportlétesítmények körzetenkénti bevonása a programba, amihez a helyi önkormányzatok,
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oktatási intézmények és sportegyesületek konstruktív együttműködésére van
leginkább szükség. A program akkor
működne igazán, ha körzetenként három-négy sportágban lehetne biztosítani
sportág-népszerűsítő, sportágválasztó
foglalkozásokat, amivel nemcsak a népegészségügyi célokat valósítanák meg,
de a létesítmények és a szakedzők kapacitását is maximálisan ki tudnák
használni. Ezeket az együttműködése-

ket az önkormányzatoknak kellene mindenütt megszervezniük, amihez a kormány minden segítséget igyekszik majd
megadni.
A sportélet fejlesztése és támogatása
rengeteg pozitív hozadékkal bír egy város életében: hozzájárul a tehetséggon-

dozáshoz, erősíti a lokálpatriotizmust, jól felhasználható a városmarketingnél, növeli a helyi
vállalkozók bevételét és lehetőséget biztosít a szabadidő
hasznos eltöltésére – ismertette
előadásában Szalay Ferenc,
Szolnok első embere. A Parlament Sport- és Turisztikai Bizottságának alelnökeként és a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökeként is
tevékenykedő polgármester ezután városa mindennapos testnevelés programját mutatta be. Mint elmondta, a megyei
jogú városok közül elsőként itt vezették
be koncepcionálisan a programot 2001ben, ami 10 általános iskola 105 osztályának 3200 diákját érintette. A program
részeként az önkormányzat megtanítja
az 1-2. osztályosokat úszni, évente díjazzák a diákolimpiákon, illetve a szabadidősport rendezvényeken résztvevőket, a folyamatos ellenőrzések jóvoltából pedig mindenkiről személyre szabottan tudják, hol van lemaradva, miben
érdemes fejleszteni, s melyik sportágra
lenne leginkább alkalmas.
A mindennapos testnevelés bevezetésére a fővárosban is van már példa –
derült ki Kovács Lajos, XII. kerületi
alpolgármester előadásából. A budai kerület nyolc önkormányzati fenntartású
általános iskolájában 2009-ben kezdték
meg a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben való bevezetését, így
abban mindezidáig 56 tanulócsoport
1272 diákja vett már részt. Az iskolákban rendelkezésre álló humán erőforrásokat és infrastruktúrát kiegészítendő, új

intézményi sportfelületeket alakítottak
ki, külső területeket vontak be, kerületi
sportegyesületeket kapcsoltak be a
munkába. Bár még csak három éve
folyik a program, a kontrollvizsgálatok
minden téren kedvező eredményeket
mutatnak: a résztvevőknek nemcsak a
fiziológiai paramétereik, de szociometriai attitűdjeik és tanulmányi eredményeik is kimutathatóan javultak.
Parti Zoltán programigazgató a gödöllői edzéselvű testnevelés programcsomagját ismertette meg az egybegyűltekkel. Mint elmondta, az Edzéselvű Testnevelés Helyi Tanterve egy fő-

városi gimnáziumban korábban kidolgozott programcsomag Gödöllő iskoláira adaptált változata, amelyet
Gémesi György polgármester kezdeményezésére vezettek be a 2011- 2012.
tanévben, az önkormányzati fenntartású
iskolák 1-3. évfolyamain. Ez négy iskolában 36 tanulócsoportot érint, a városban tanulók harmadát.
A programban – amelynek írásos
anyaga letölthető a Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapjáról – részt vesznek a városi sportegyesületek kompetenciával rendelkező szakemberei is, a

testnevelésórákon oktatva a tanulókat. A
csomag lényegi eleme az egyes képességek fejlődésének folyamatos mérése
és követése, ami a program tartalmi
kontrollját, az egyéni fejlődés követhetőségét, annak a résztvevők számára
biztosított megismerhetőségét szolgálja.
Dubecz József docens a sport általi
nevelés és az iskolai sport pozitív élettani hatásairól tartott előadást. Mint
kifejtette, a sporttal való nevelésnek
felbecsülhetetlen jelentősége van a fizikai és mentális fejlődés szempontjából: növeli az immunrendszer működését, jó hatással van a hormonháztartásra, javíthatók vele a kondicionális és a koordinációs képességek, valamint a minőségi életet is meghosszabbítja. Dubecz József felhívta a figyelmet arra, hogy mindig az intenzív
fejlődési szakaszban lévő szerveket és
képességeket kell fejleszteni, és – a
különböző biológiai felépítés, illetve
erőállapot miatt – érdemes elgondolkodni azon is, hogy a fiúk és a lányok
számára különböző testnevelési edzésterveket dolgozzanak ki.
A konferenciát kerekasztal-beszélgetés zárta Dubecz József, Gémesi
György, Kovács Lajos és Parti Zoltán
részvételével, ahol Gémesi György –
mintegy az elhangzottakat összegezve
– elmondta: bár 300 iskolának nincsen
még tornaterme, így mindenképpen
folytatni kell a 90-es évek elején megkezdett tornaterem-építési programot,
a mindennapos testnevelés program
országos bevezetése elsősorban szervezés és időbeosztás kérdése. A kormány kezdeményezése mindenképpen üdvözlendő, de vigyázni kell, nehogy a jelenleg jól működő modellek
sérüljenek a közoktatás állami kézbe
mp
vétele után.

Együttműködés a Dalkia és a Távhő Kft. között Premontrei Szent Norbert Gimnázium – Fényi Ottó perjelre emlékeztek

Kölcsönösen előnyös
Hosszú távra szóló megállapodást kötött a Dalkia Energia Zrt. és
a gödöllői távhőszolgáltató, amely alapján a városi szolgáltató
húsz százalékkal olcsóbban kap kapcsolt termelésből származó
hőt, jelentette be Fernezelyi Ferenc, a Dalkia Energia Zrt. kereskedelmi igazgatója.
Az alacsonyabb ár fejében a távhőszolgáltatónak el kell fogadnia azt, hogy az
energiatársaság gázmotorja csak akkor üzemel, ha a párhuzamosan előállított
áramra vevő van, ismertette a modell lényegét az igazgató.
A 2020-ig szóló megállapodásnak köszönhetően a távhőszolgáltatónak jobban megéri a Dalkiától átvenni a hőt, mint saját kazánjaiban megtermelni. A
városi szolgáltató számára átlagosan 20 százalékkal csökken a kapcsolt termelésből származó hőmennyiség költsége, ugyanakkor azokban az időszakokban,
amikor ez nem biztosított, a városi szolgáltató saját kazánjaiban termeli meg a
hőt. Hozzátette: „a távhőszolgáltató számára ez bizonyos kellemetlenségekkel
jár, cserébe viszont – az olcsó hő mellé – bizonyos százalékot is kap a motorüzemeltetés nyereségéből az energiatársaságtól, amely ezzel méltányolja a
partner rugalmasságát”.
Az igazgató hangsúlyozta: a város számára beépített garanciák biztosítják,
hogy a felek csak a nyereségen osztoznak, a veszteségen nem. „Cserébe viszont a veszteséges években a hiányt a termelő átgöngyölítheti a következő
évre. Gödöllő esetében például
ez az év még nem lesz nyereséges, mert a gázmotorunk karbantartását el kellett végezni, a
következő két évben azonban a
karbantartás okozta veszteség
kiegyenlítődik, és a harmadik
évben már részesedik a működési nyereségből a szolgáltató.”
A megállapodás létrejöttével
kapcsolatban az igazgató úgy
fogalmazott: az együttműködést
az ösztönözte, hogy a hatályos szabályozási és támogatási rendszerek mellett a
távhőtermelőknek és a szolgáltatóknak keresniük kell a kölcsönösen előnyös
együttműködési lehetőségeket.
Fábián Zsolt, Gödöllő alpolgármestere a megállapodást illetően elmondta:
„a Dalkia Energia Zrt. által kínált új együttműködési konstrukció hosszú távon
előnyt jelent a távhőszolgáltatónak, és ezáltal az önkormányzatnak és a fogyasztóknak is. A gazdasági haszon mellett azt is mérlegeltük, hogy ez a konstrukció környezetvédelmi és egyéb járulékos társadalmi hasznokkal is jár a közösségnek”.
A Dalkia Energia Zrt. a magyar energetikai piac meghatározó szereplője, a
vállalat jelenleg mintegy 700 főt foglalkoztat, és több mint 250 üzemeltetett telephelyen van jelen. Anyavállalata az – Électricité de France és a Veolia Environement közös tulajdonában álló – Dalkia-csoport európai szinten piacvezető az
energetikai szolgáltatások terén; 2010-ben 8,6 milliárd euró árbevételt ért el. bj

A Gödöllő díszpolgára címmel 1997ben kitüntetett Fényi Ottó atyára, volt
premontrei perjelre, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium újraindítójára emlékeztek március 6-án, halálának 10.
évfordulóján. Az eseményen egyben
megünnepelték a középiskola újraindításának 20. évfordulóját a mai nevén
Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon aulájában. Az eseményen részt
vettek a több évtizeddel ezelőtt végzett
öregdiákok képviselői és az új nemzedékből Tóth Tibor alpolgármester.
A műsor keretében felidézték Fényi
Ottó életútját. Különösen megható volt
utódjának, Ullmann Péter perjelnek a
személyes visszaemlékezése. Többek
között elmondta, hogy Fényi Ottó az
Ágoston-regula szempontjai szerint
megszerkesztette „a szétszórtságban
élő premontreiek szabályzatát”.
A kétórás programban fényképeket és
filmeket vetítettek Fényi Ottóról és a
középiskola húsz éves történetéről, emléktablókat mutattak be, egyházzené-

szek adtak műsort,
majd Bárdy Péter
igazgató átadta az
öregdiák egyesület
által meghirdetett videó-pályázat elismeréseit. A legjobb filmet Nagy Gergely
és Kis Gergely készítette.
A Gödöllői Premontrei Perjelség hivatalos újraindulásakor, 1990-ben Fényi
Ottó lett a rendi közösség kormányzó
perjele, ezt a tisztségét 1997. január 6-ig
töltötte be. Vezetésével nyilvánosan is
elkezdődött a rendi közösség élete Gödöllőn és Zsámbékon. Városunkban
rendházat és templomot épített. 1992.
szeptemberétől újraalapította a Gödöllői
Premontrei Szent Norbert Gimnáziumot, irányította az iskolaépületek építését, átalakítását, és ő volt az intézmény első igazgatója 1997-ig.
Alapító tevékenységét a világi hatóságok is méltányolták: 1993-ban a
Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével tüntették ki, 1997-ben pe-

dig Gödöllő városának díszpolgára
lett. Megalapításától fáradhatatlan
szervezője volt a Premontrei Öregdiákok Egyesületének, mint annak elnöke. Utolsó hónapjaiban súlyos betegséget bocsátott rá az Úr, és sok fájdalom, kemény szenvedés közepette
hívta magához a Teremtő a Pannonhalmi Főmonostorban, ahol utolsó
napjaiban a bencés atyák szeretettel
fogadták.
A megemlékezés a Fácánosi Premontrei Temetőben ért véget, ahol
tisztelői, s a mai diákok képviselői
megkoszorúzták Fényi Ottó síremlékét.
lt

A SOFA jelentésről tanácskoztak a Szent István Egyetemen

Esélyegyenlőséggel az éhezés ellen
A szent István Egyetemre látogatott az ENSZ Mezőgazdasági
és Élelmezési világszervezetének, regionális irodájának kéttagú küldöttsége.
Jelenlétükkel a nők szerepvállalására,
helyzetére kívánták felhívni a figyelmet. Rövidfilm, számos kiadvány került bemutatásra két helyszínen, rövid
előadás mellett. A középpontban az
úgy nevezett SOFA (State of Food
and Agriculture) 2010-2011 jelentés
állt. Az élelmezés helyzetének bemutatása, ebben a nők szerepe és helyzete volt az előadás fő témája. A
nemek közötti egyenlőség nem csupán a nők problémája, hanem a me-

zőgazdasági termelékenység és a vidékfejlesztés szempontjából is fontos.
Jelenleg főként a fejlődő országokban
jelent problémát a nők elismertsége.
A SOFA szerint, ha a vidéken élő
nőknek azonos mértékű támogatást
kapnának a mezőgazdasági munkákhoz és a pénzügyi szolgáltatásokhoz,
oktatáshoz, piachoz, akkor a mezőgazdaság termelékenysége 20-30 százalékkal növelhető volna. Ez a fejlődő országokban 2,5-4 százalékos
növekedéssel járna, és mintegy 100150 millióval csökkenthetné az éhezők számát világszerte.
A probléma hazánkban is jelen van,
még ha kisebb mértékbe is, mondták
el lapunk kérdésére Bossányi Zsófia,

és Valéria Rocca, a FAO munkatársai, a tanácskozás szervezői. A tanulmány szerint Magyarországon is kimutatható például, hogy a nők kevésbé tudnak bekapcsolódni a szakképzésbe, és a fejlesztési lehetőségekbe.
A tanácskozásba a magyarok mellett
ázsiai és afrikai diákok is bekapcsolódtak.
jk
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Tavaszi ajándékkosár, nem csak hölgyeknek – Nőnap 2012

(folytatás az 1. oldalról)

A műsorban fellépők között többen
vannak olyanok, akik hosszú évek óta
részt vállalnak az előadásokból. Az
évek során folyamatosan változott,
színesedett a produkció, ám egyvalami állandónak bizonyult: a lelkesedés. A részt vevők, ahogyan eddig is
minden esztendőben, töretlen kitartással és – nem utolsó sorban – humorral vitték idén is színpadra a jeleneteket; itt-ott egy-két baki és improvizáció is belefért, ami csak tovább
emelte az est hangulatát.
Az összesen hat előadást – melyre
nem csak Gödöllőről, hanem a környező településekről is érkeztek érdeklődők– telt ház előtt rendezték
meg. A soron következő fellépésre
várakozók a Művészetek Háza aulájában videókivetítőn nézhették meg a
korábbi évek legjobb jeleneteiből
összeállított kisfilmet.

A 2012-es műsorban a következők
működtek közre:
dr. Gémesi György, dr. Nánási Éva,
Pécsi Ildikó, Ágoston Bence, Bárdy
Péter, Bene Zsuzsanna, Benedek
Krisztina, Bokor Árpád, Botrágyi Károly, Buka Enikő, Csányi István, Ella
Attila, Fábián Bertalan, Falk László,
Fodor Csilla, Gambárné Szántai Ildikó, Hatolkai Szaniszló, Horváth Anna, Katrin Lajos, Keresztesi István,
Kósa István, Kósáné Szabó Beáta,
Kovács Balázs, Kovács Ibolya, Lőrincz József, Mészáros Beáta, dr.
Pappné Pintér Csilla, Pálfi Sándorné,
Pánker László, Péterfi Csaba, Prém
Katalin, Rehorovszky Gábor, Somodi
Károly, dr. Szabadfalvi András, Szikra Csilla, Szűcs Józsefné, dr. Tamás
Márta, Tápai Dóra, Tiborczné Garai
Katalin, Tóth Tibor, Vajda Gyöngyvér, Valastyán Gergő, Várnai Miklós,
Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia.
(t.a.)

Fotók: Tatár Attila

20. alkalommal is óriási siker
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Oda az igazság
Úgy tudjuk: Mátyás királyt vagy
megmérgezték, vagy nem. Halála bekövetkezhetett betegség, de akár végelgyengülés
eredményeként, hiszen olyan
életmódot folytatott, ami végzetesen megviselhetett akár
nagyon erős emberi szervezetet is. A gyakori hadjáratok során ott vonult a serege élén, a
pihenés rövid időszakait nem
éppen kényelmes körülmények
között töltve.
Garamvölgyi László, akit leginkább
mint rendőrtisztet ismerhetünk, de
számos könyvet is írt már, most megjelent kötetében azt bizonyítja: csakis
megmérgezhették a nagy királyt.
Mert nagy király volt. Hogy erre
ismét ráirányítja a figyelmünket, talán Garamvölgyi László könyvének
legfőbb érdeme. Ismerjük a mondást:
meghalt Mátyás király, oda az igazság. Azonban az ő elmúltával nemcsak az igazság, nem is elsősorban az
lett oda, hanem hazánk nagyhatalmi
státusza veszett el mindörökre.
Végigkísérhetjük a könyvben a
Hunyadi család ismert tagjainak sorsát, a törökverő Hunyadi Jánosét, az
idősebbik fiáét, a tragikus véget ért
Hunyadi Lászlóét.
Az ifjabbik fiú, Mátyás mindössze
tizenöt éves volt, mikor magyar király lett. Zsenge kora ellenére már a
kezdetek kezdetén sem volt a főurak

bábja, határozottan ragadta magához
az ország irányítását.
Képesnek bizonyult a gazdasági
helyzet rendezésére, erős hadsereg
szervezésére. Művelt, okos, szellemes volt, olyan, aki bármilyen témáról tud eszmét cserélni, a vitában is –
hasonlóan, mint a csatatereken –
győzni, meglepő következtetésekkel
szorítva sarokba ellenfelét.
Minden téren kiváló tehetsége, hatalmas esze sugárba vonta alakját, a
tőle távol élők is jó ismerősüknek tekintették, meséket költöttek arról, hogyan találkoztak vele személyesen.
Hívei mellett persze irigyei, ellenségei is akadtak szép számmal. Garamvölgyi László első számú ellenségének éppen a feleségét, Beatrix királynét tekinti, s meggyőző érvekkel,
tényekkel támasztja alá, miért lehet
ebben igaza.
Pontosan idézi a szemtanúnak,
Bonfininek a leírását a király életének
három utolsó napjáról, a haláltusájáról. Elemzi Beatrix különös viselkedését ezekben a napokban, hiszen
Bonfini arról is aprólékosan beszámol, mit tett és mit nem tett a királyné, miközben férje haldoklott.
Kitér rá Garamvölgyi László, kik
álltak ugrásra készen, hogy Mátyás
halála után megszerezzék a magyar
koronát. Corvin Jánosnak, Mátyás
természetes fiának, akit pedig apja az
utódjául jelölt, esélye sem lehetett a
küzdelemben.

Így hát csak egyetlen királyt adott
az országnak a Hunyadi-dinasztia.
Vesztünkre. Mátyás harminckét éves
dicsőséges uralkodása után hatalmas
űr támadt, mint tudjuk, a gyenge, ingatag II. Ulászló királysága idején
fellángolhatott a Dózsa György vezette felkelés, Ulászló fia, II. Lajos
rokonszenves alakja ugyan történelmünknek, de hiányzott belőle az az
erély és az a ravaszság, amellyel Mátyás bírt. A mohácsi csata elveszett, a
Habsburgok érvényesítették trónigényüket, az erdélyi fejedelmek vallásháborúkba bocsátkoztak, szövetségre
léptek a törökkel…
Meghalt Mátyás király… Emlékezzünk rá újra és újra. Hogy majd ismét lesz valaki, aki olyan tehetséges,
mint ő, attól tartok, nem remélhetjük.
(Dr. Garamvölgyi László: Hunyadi
-nádMátyás)

Orosz folklórbemutató a Művészetek Házában

Elkáprázatott a Csernozjomocska
A voronyezsi egyetem Csernozjomocska nevű ötven fős népi együttese vendégeskedett városunkban március 9-én. Csodálatos produkciójukat a Gödöllői Testvérvárosi Egyesületnek köszönhetően
tekinthették meg az érdeklődők.
Este a Művészetek Háza
színháztermében tartottak
bemutatót orosz népi dalokból és táncokból. Mint
Sándorné Pálfalvy Beáta, az egyesület elnöke elmondta, már napközben is
táncra perdültek, dalra
fakadtak a város különböző helyszínein, így például a kastélyban is, az ott éppen jelenlevő turisták örömteli meglepetésére.
De az igazi mégis az esti jelmezes fellépés volt. Gyönyörű ruhákban jelentek meg a színpadon, hogy többszólamú énekszámaikkal, bravúros
táncaikkal lenyűgözzék a közönséget. A táncok egytől egyik magukkal
ragadóak voltak, a
matróztáncban például a nyolc táncos
fiú a gopakot járva
igazán
tanúságot
tett akrobatikus képességéről. Az est végén a megelőző Nőnapra is
gondolva Fábián Zsolt alpolgármester virágcsokorral köszöntötte
az együttes hölgytagjait, s nagy örömünkre megtudattuk, számíthatunk még gödöllői fellépésükre.
A világutazó táncegyüttes ez alkalommal Chile és Franciaország
között ejtettek útba bennünket.
N. A.

Tavaszköszöntő Arpeggio koncert

Jubilál a gitárzenekar
Könnyűzenei kalandozásra invitálta vendégeit az
Arpeggio Gitárzenekar március 10-én a Frédéric
Chopin Zeneiskola nagytermében megtartott tavaszköszöntő alapítványi estjén. A koncerten több népszerű sláger átdolgozás hangzott el a fennállásának
húszadik évfordulóját ünneplő együttestől.
A Kósáné Szabó Beáta által vezetett gitárzenekar
számtalan nagysikerű fellépést tudhat maga mögött,
s az idei esztendőben is gazdag programot kínálnak
a gitárzenét kedvelőknek.
Tavaszra tervezett jubileumi koncertjük mellett fellépnek többek között a debreceni gitárzenei fesztiválon, a múzeumok éjszakáján a Főtéren, ahol madri-

gál koncerttel örvendeztetik meg a közönséget, valamint a kastély rendezvényein is, ahol már szinte állandó vendégnek számítanak.
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Siker produkció a Művészetek Házában

Ismét Kabaré
Nagyszabású vállalkozást vitt
végbe a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete a múlt év
szeptemberében, amikor a
már klasszikusnak számító
musicalt, a Masteroff-Kander-Ebb alkotótrió Kabaréját
mutatta be a Művészetek Házában. Az óriás sikerű előadást
március 18-án és 19-én ismét
láthatja a közönség.
A sokunk által ismert történet, melynek színpadi és filmváltozata egyaránt óriási sikert aratott, Cliff és
Sally egymásra találásának, majd elválásának regénye a múlt század 30as éveinek egyre inkább fasizálódó
Berlinjében ma sem érdektelen.
A Gödöllői Fiatal Művészet Egyesületének előadásában Cliff szerepében Neumann Balázst, Sallyében
Miklós Krisztinát láthatja a közönség, míg a folyamatosan jelen levő
konferansziét Géczi András alakítja.
Schulz úr szerepében Hábetler Andrást, Schneider kisasszonyéban pedig

Herczenik Annát láthatja a közönség.
Az előadás zeneileg is igazi csemege, s nem csak a darabhoz kötődő
világhírű slágerek miatt. A zenei rendezés Fodor László, a Hot Jazz Band
tagjának munkája, a muzsikát pedig a
kiváló és rendkívül népszerű zenekar
szolgáltatja.
Mint azt a múlt őszi előadások is bizonyították, telitalálat volt a Hot Jazz
Band felkérése, bár ez számunkra is új
feladat volt, hiszen ezt megelőzően
még nem játszottak musicalhez kísérőzenét. Az előadást Horváth Zoltán
rendezésében láthatja a közönség.
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Válogatás az elmúlt évek kiállításaiból

Visszatekintés a GIM-Házban
Új kiállítással várja az érdeklődőket március 18-tól a GIM- Ház. Ez
alkalommal nem új alkotásokat mutatnak be, hanem az elmúlt
évek tárlatainak anyagaiból válogattak a rendezők.
Az új, gyűjteményes kiállításon a Gödöllői Iparművészeti Műhely tagjai közül
többek között Anti Szabó János, Remsey Flóra és Kun Éva munkáit csodálhatják meg, de a helyi művészek mellett Molnár Péter grafikus, Penkala Éva
textilművész, Nagy Judit kárpitművész, és a festőművész Borgó egy-egy művében, valamint Ardai Ildikó és E. Szabó Margit faliszőnyegeiben gyönyörködhetnek a látogatók. Katona Szabó Erzsébet, a GIM-Ház vezetője úgy fogalmazott: annak ellenére, hogy különböző műfajok mutatkoznak be, a tárlat
mégis egységet mutat.
A kiállításhoz a következő hetekben több rendezvény kapcsolódik; találkozókat, műhelynapokat és két könyvbemutatót is szerveznek.
Itt kerül sor A. Szabó Magda – a Párizsi Magyar Intézet volt kulturális
tanácsosának – Hazám és Párizs című könyvének bemutatására, ami a szerző
személyiségén és emlékein keresztül kalauzolja az olvasót. A rendezvényt
filmvetítés kíséri.
Májusban ismét idegen vidékre kalandozhatunk, Nepálba vezet bennünket
könyvével Sipos Erzsébet, aki különleges, női szemszögből írt útikönyvét mutatja be. A GIM-Ház ezekkel a rendezvényekkel is a nők évéhez kíván kapcsolódni.
A kiállítást május utolsó vasárnapjáig hétvégeken, vagy egyéb időpontokban
előzetes bejelentkezés alapján tekinthetik meg az érdeklődők.
bj
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Tisztelgés a városhoz kötődő híres hölgyek előtt

Minőségi programokat kínál a Nők Éve
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Öreghegyen lévő villa ma már sajnos nincs meg, a művésznő emlékét
azonban őrzi a róla elnevezett városrész.
A kiállítás több ritka darabbal
büszkélkedhet. Így például felépítették az egykori Nemzeti Színház egy
korabeli színpadképét, amelynek ré-

szeként megcsodálhatjuk a művésznő
eredeti ruháját, sőt, egy makett segítségével az egykori legendás színházat

is. A tárlat egyik különlegessége az
1916-ban bemutatott „A nagymama”
című film megmaradt, mindössze
néhány perces részlete, aminek segítségével ma is élvezhetjük Blaha Lujza játékát.
Több relikviával gazdagította a kiál-
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Város-Kép

lítás anyagát Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színművész, városunk díszpolgára is,
aki a múzeumnak adományozta
azt a selyemből készült babérlevél formát, ami Blaha Lujza
kézírását őrzi. Ezt, mint elmondta, Komlós Jucitól kapta
ajándékba, aki a „Bal négyes
páholy”-ban (amiben Pécsi Ildikó Blaha Lujzát
alakította), és az
Aranyemberben
az édesanyját játszotta. A megnyitón neki köszönhetően szólalt meg
több, Blaha Lujza
által énekelt nagysikerű nóta, a
Nemzet Csalogányának
eredeti,
még gramofonos hangfelvételeiről. Felcsendült többek között
az „Egy cica, két cica…”, Csokonai Vitéz Mihály Reményhez című verse műdal formában, és az „Eresz
alatt fészkel a fecske”,
amelyet a vendégek, Pécsi
Ildikó buzdítására, együtt
énekeltek az évszázados
felvételen daloló Blaha
Lujzával.
A szakmai megnyitót dr.
Ács Piroska, az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója tartotta, aki az
életrajzi adatok mellett megidézte a XIX. század népszerű
műfajának, a népszínműveknek
a világát is.
Mint elhangzott, a dalokkal, táncbetétekkel színesített, a paraszti létet
idillikus formában megjelenítő műveket Erzsébet királyné és Ferenc József magyar specialitásnak tartotta. A
királyi pár kedvelte és tisztelte Blaha
Lujzát, akinek óriási érdeme, hogy az

Híres hölgyek tortái
Március 10-én, a városi múzeumban mutatták be a Nők Évéhez
kapcsolódó
gasztronómiai
ínyencségeket, amiket a Solier
étterem cukrászata álmodott
meg. A különlegességeket meg
is kóstolhatták a vendégek.
Mint azt a kiállításmegnyitót megelőző
sajtótájékoztatón Szoljár Csaba, a cukrászat vezetője elmondta, a tortakülönlegességek megalkotását hosszas kutatómunka előzte meg. Ennek során áttanulmányozták az érintett korok sajátosságait, korstílusát, szakácskönyve-

akkori német nyelvű kulturális közegben – mivel a népszínműveket magyar
nyelven játszották – sokat tett a magyar
nyelv népszerűsítéséért, műveléséért. A
közönség szeretetét jól mutatja, hogy
még életében elnevezték róla a Nemzeti
Színház előtti teret.
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MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐN

Blaha Lujza mellszobra

Bár csak vendégségben van Gödöllőn, mégis a város egyik különlegessége Blaha Lujza bronz mellszobra, amit a Gödöllői Városi Múzeum kiállításának részeként láthatnak az érdeklődők.
Bory Jenő szobrászművész alkotásának eredetije Blaha Lujza
szülővárosában található. A művet Rimaszombat főterén, a római katolikus plébániatemplomtól északra állították fel 1940ben.
A szobor a népszínművek szereplőjeként örökítette meg a Nemzet Csalogányát. A műről több másolat is készült, amit városunkban kiállítottak, eredetileg a Művészeti Szakszervezetek
Szövetségének Székházát díszíti. A 63 cm magas alkotás Pécsi
Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színművész segítségének köszönhetően lehetett a kiállítás része.

ket, történelmi leírásokat, az érintett századok receptúráit, íz-világát, valamint
az ünnepelt Hölgyek kedvenc édességeit. Az előzetes tájékozódás során
meghatározták a korok jellemzően
használt és kedvelt alapanyagait, íz-jegyeit. Az így kapott információkból
gyakorlatilag szabad asszociációval
születtek meg a torták. Természetesen
igyekeztek modern tortákat alkotni,
melyek megfelelnek a mai kor elvárásainak is, de hűen tükrözik az adott éra
stílus és íz-jegyeit is.
A múlt évben nagy sikert aratott Mária
Terézia torta mellett Erzsébet királyné,
Mária Valéria, Blaha Lujza és Brüll
Adél (Léda) tiszteletére készült egy-egy
különlegesség.
Mária Terézia kedvelte a tokaji borokat,
a csokoládét, az aszalt és friss gyümölcsöket, a mandulás, mézes, fűszeres süteményeket. Ezek lettek a kiinduló alapjai a róla elnevezett tortának. A lágy,
muskotályos borhab, a fűszeres gyümölcs kavalkád és a finoman hangolt
mandula és csokoládé íz, egyszerre tükrözi a nőiesen harmonikus és a tobzódó
barokk íz-világot.

Óriási érdeklődés kísérte a Sisi
baráti kör első, gödöllői híres
hölgyekről szóló előadását,
amit március 10-én tartottak a
Királyi Váróban.

A hölgyek előtt tiszteleg az idén Gödöllő, a „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők Éve” rendezvénysorozattal. A
tematikus év programjainak sorában azonban nem csak a gödöllői híres hölgyek kerülnek reflektorfénybe, hanem
azok is, akik jelentős szerepet töltöttek be a világ és a magyar történelem alakításában. Az e témában készülő kiállítás megrendezéséhez olvasóink segítségére is számítunk, az alábbi kérdésekre várjuk olvasóink válaszait:

– Ön szerint kik azok a nők, akik jelenleg meghatározóak a világtörténelemben és a művészeti életben?
– Ön szerint kik azok a nők, akik ma meghatározóak hazánk életében?
Válaszaikat kérjük, juttassák el szerkesztőségünknek:
Postán: Gödöllői Szolgálat Szerkesztősége, 2100 Gödöllő, Pf.385; e-mailben: info@szolgalat.com
A válaszok személyesen is leadhatók a Művészetek Házában található ügyfélszolgálatunkon.

Mária Valéria nagyon szerette a Sacher
tortát, valamint a gesztenyés süteményeket. Ezen a vonalon elindulva és a

Sacher torta alapanyagait és a gesztenyét használták fel a főhercegnőről elnevezett torta elkészítéséhez. Puha
gesztenyés piskóta lapok keretezik a pikánsan savanykás sárgabarack habot,
melyek ízeit, gesztenyével és csokoládés sacherral tették még izgalmasabbá
és összetettebbé.
A Blaha Lujza tiszteletére az esküvőjére
készült, később az ő nevével fémjelzett
torta modern változatát készítették el.
Ehhez az enyhén mandulás ízű linzer lapokat, házi készítésű málnás meggylekvárral töltötték meg, majd málnás-fehércsokoládéval vonták be a tetejét és
mandulával panírozták az oldalát.
A Léda torta kialakításánál – mivel Léda zsidó származású volt –, a zsidó hagyományokat és a század eleji Párizs
könnyedségét igyekeztek megfogalmazni, valamint Ady és Léda kapcsolatának feszültségét is igyekszik szimbolizálni. Ennek alapját a flódni képezi.
A torta alapját egy sűrűbb csokoládésmákos-almás piskótatészta adja, melyet
könnyű diókrém, sacher piskóta és lébj
gies kávéhab tesz izgalmassá.

Siker a Sisi Baráti Kör előadássorozata

Önnek ki számít híres hölgynek?

– Ön szerint kik azok a nők, akik a múltban jelentősen befolyásolták a világtörténelem alakulását?

Erzsébet királynéról köztudott, hogy
igen kedvelte az ibolya virágával ízesített fagylaltot és parfét, de kedvencei
között szerepeltek az epres és kókuszos
sütemények is. Az utóbbi két alapanyagot választotta kiinduló pontnak a Solier
cukrászat. Az Erzsébet királyné bombatorta váltakozó rétegei; eperhab, kókuszhab, kókuszos tészta, roppanós kókusz macaron és eperzselé. Ebből született meg a könnyed és nőies sütemény.

A rendezvénysorozat nyitóeseményén
elsőként két olyan hölgyről esett szó,
akiknek gödöllői kötődése kevésbé
ismert: Cillei Borbála magyar királynéról, akinek birtokba adományozta
férje, Zsigmond király a gödöllői területet, valamint az Arany János jóvoltából Rozgonyi Cicelleként ismert
Rozgonyi Istvánné Szentgyörgyi Ce-

cíliáról esett szó, aki 1528-ban, Galambócnál, a törökkel vívott csatában
megmentette az előbb említett Zsigmond király életét.
A történelmi kalandozást követően a
három öreghegyi
színésznőről, Blaha Lujzáról, Hegyesi Mariról és
Ligeti Juliskáról
hallhattak az érdeklődők, akik egy
különleges csemegét is megkóstolhattak:
Köntös
Sándor, a Monarchia
Kávézó
vezetője ugyanis
elkészítette Blaha
Lujza, eredeti recept szerinti tortáját, ami a vártnál jóval nagyobb sikert aratott. Jó hír az
ínyenceknek,
hogy
torta
más
alkalmakkor
is
kapható lesz a
kávézóban.
bj
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Meddig és hogyan?

Az etetési időszak vége
Magyarország természeti környezetének állapota szerencsére továbbra sem
igényli a madarak egész éves etetését, és
azért dolgozunk, hogy ez a jövőben se
váljon szükségessé. A téli madáretetés
befejezésének megfelelő időzítésével
azonban különösen a település madarai
számára nyújthatunk kora tavasszal is
segítséget. A tavaszi vonulás és a költéskezdés időzítésében a legfontosabb
szempont a megfelelő táplálékellátottság. Ez azért nélkülözhetetlen, mert a
vonulás utáni kondíció-visszaállítás, a
fészeképítés, majd különösen a tojásrakás jelentős többletenergiát igényel.
Éppen ezért a március közepétől április
közepéig tartó időszak – különösen elhúzódó tél és hűvös tavasz esetén – kritikus periódus a korán fészkelni kezdő
madarak és ezek azévi (első költésből
származó) szaporulata számára. Ez különösen a települési, főleg a városi, belvárosi madarakra igaz, ahol a természetes növényzet területi aránya az épületek, az utak és utcák miatt a természetesnél jóval alacsonyabb. Bármilyen meg-

lepőnek tűnik is, a kora tavasz elsősorban nem a rovarevők, hanem a magevők
számára jelent kihívást. Ennek oka,
hogy ekkorra szinte teljesen kiürülnek
az előző ősszel képződött természetes
magraktárak (hullottmag bázisok, érett
virágzatok, vadföldek), miközben a növényi élet sem indul még be. Ezzel
szemben a rovarok akár télen is repülnek, ha süt a nap és a hőmérséklet +10
fok környékére emelkedik, ami kora ta-
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vasszal már általánosnak számít.
Ezzel az eltérő természetes táplálékkínálattal magyarázható, hogy az etetési
időszak végén a cinegék és más rovarevők száma gyakran drasztikusan csökken, vagy ezek a fajok el is tűnnek az
etetőkről, miközben a magevők nagyobb számban és olyan etetőhelyeken
is megjelenhetnek, ahol akár egész télen
egyet sem lehetett látni.
Ezért azt javasoljuk, hogy ha a madarak,
különösen a magevők (tengelic, zöldike,
erdei pinty, meggyvágó) továbbra is
(akár “új fajként”) látogatják az etetőnket, az etetést március végéig (akár április elejéig-közepéig) is folytassuk úgy,
hogy az eleségben a napraforgómag
mellett nagyobb arányban szerepeljenek
az apró magvak (például állatkereskedésben is beszerezhető köles, pintyeknek és papagájoknak árult keverék) és
az alma.
Április elejére (enyhe tavaszokon akár
néhány héttel korábban) a megújuló növényzet: a fák és bokrok friss rügyei, levelei és hajtása, a friss fűtakaró és a
gyepszinti virágzó lágyszárúak már kellő természetes táplálékbázist kínál a madaraknak. Ilyenkor kell abbahagynunk
az etetést, de ha ennek helyszínén tovább működtetjük az itató-madárfürdőt,
illetve “élesítjük” a porfürdőt, akkor tavasztól sem kell nélkülöznünk a télen
megszokott madárnyüzsgést a kertben,
az ablakban, erkélyen.

Miért ne etessünk egész évben?
Az elmúlt évszázadban kialakult gyakorlat szerint a madáretetés a fagyos,
havas, ónos esős időszak, tehát a késő
ősztől kora tavaszig tartó hónapok madárvédelmi tevékenysége. Mára ez az
egykor magától értetődően tiszta kép
összetettebbé vált. Nyugat-Európa
egyes régióinak környezetállapot-romlása, többek között a megfelelő mennyiségű egészséges táplálék szűkös hozzáférhetősége miatt az énekesmadarak állományai drámaian csökkentek, ezért az
ottani állatvédelmi szemlélet (nem kis
mértékben a madáretetés kiemelt természetvédelmi figyelemfelhívó, szemléletformáló hatása miatt) a madarak egész
éves etetését támogatja.
Hazánkban szerencsére továbbra sincs
szükség az egész éves etetés gyakorlatának bevezetésére, mert április második
felétől még a települési zöldfelületek is
képesek ellátni táplálékkal a madarainkat.
Az etetésnek legkésőbb az énekesmadarak első költésének fiókakelésre ütemezett befejezése két madárvédelmi
okból is fontos. Egyrészt megfigyelések számolnak be arról, hogy a cinegék
hajlamosak az etetőben maradó napraforgóval etetni a fiókáikat, akik ezt
nem tudják megemészteni, és a gyomortól a nyelőcsőig felgyülemlő magoktól megfulladhatnak, elpusztulhatnak. Másrészt nagyon fontos, hogy madaraink (a szülők és a fiatalok egyaránt) a lehető legnagyobb mértékben
az élőhelyi környezetük kínálta feltételekhez alkalmazkodva éljenek, a
fiatalok ezt tanulják meg, ne váljanak a
folytonos (és szükségtelen) emberi segítségre építő “tehetetlen” és kiszolgáltatott lényekké, akik egyből bajba
kerülnek, ha az emberi segítség megszűnik. Magyarország természeti környezete alapvetően még nem romlott le
annyira, hogy a házunk-kertünk madarainak jelentős része ne találna elegendő táplálékot magának. Ezért az
etetés helyett ott és azzal segítsünk,
amire és ahol ez valóban szükséges.mme

A felsőmocsoládi öreg hárs az Év Fája Európában

Matuzsálemek harca
Hét európai fa közül a Somogy megyei Felsőmocsolád 400 éves
hársfája lett az első helyezett, és ezzel az interneten szavazók
döntése alapján elnyerte az Európai Év Fája díjat.

Fotó: Sélley Miklós

Vogl Szilvia, a település polgármestere szerint azzal, hogy valóra váltak a reményeik, és nyertek, új távlatok tárultak fel az ötszáz lelkes falu előtt.”Régóta
vártunk már arra, hogy adódjon lehetőség a turizmus fellendítésére, értékeink
bemutatására” – mondta, majd hozzátette: a győzelem lendületet ad, máris
elkezdtek gondolkodni azon, miként tudnának pályázni parkolóhelyekre, rendezett fogadóhelyre az öreg hárs környékén. A falun két turistaút is átvezet, ezt
is szeretnék kihasználni.
A versenyre Csorba Simon Mária, a felsőmocsoládi birtok egykori tulajdonosainak egyik leszármazottja nevezte be a öreg hársfát. Az egykori Bánó-kastély ma ismét a család tulajdonában van, és jelenleg szállodaként működik. Az
öreg hárs végig fölényesen vezetve, 11.158 szavazattal nyerte meg a február
végéig tartó versenyt, 1300 szavazattal maga mögé utasítva a második helyezett köpeci (Románia) szilt. Harmadik helyen, hatezer szavazattal, a bulgáriai
Kívánságfa végzett.
A döntőbe azok a fák jutottak be, amelyeknek érdekes története van. A legenda szerint a felsőmocsoládi öreg hárs mágikus erejével védelmezi az őt körülvevő erdőt. Történetét a környékről származó Bánó család őrizte meg. A
család máig élő hagyománya, hogy legfiatalabb tagjaikat bemutatják a fának.
A több száz éves matuzsálemek történetei a Treeoftheyear.org weboldalon
magyar nyelven is megismerhetők. A szavazatokat is itt lehetett leadni. Az Európai Év Fája díjra azok a fák pályázhattak, amelyek saját hazájukban a közönség segítségével elnyerték az Év Fája címet.
A cseh kezdeményezésű versenyen hét ország vett részt, a magyarországi
szervező az Ökotárs Alapítvány volt. Az ismert cseh művész, Martin Patricny
által készített díjat május 23-án Brüsszelben vehetik át a győztes fa nevezői.

Sárkányok Indonéziában
Néhány hónappal ezelőtt elképesztő felfedezést tett egy kutatócsoport Indonéziában. A Buton-ban található Lambusango Erdőben egy parányi gyíkszerű élőlényt találtak, amiről közelebbről
nézve megállapították, hogy bizony szárnyai vannak. A lény így
leginkább egy apró sárkányhoz hasonlít.
Az állat szárnyai a denevéréhez hasonlóan eresnek tűnnek, azonban a kutatók
megállapították, hogy a piros szárnyon látható fehér vonalak valójában az állat
bordái. A tudósok feltételezik, hogy a kis lény a repülő sárkánynak is nevezett
közönséges repülő agáma (Draco Volans) rokona lehet.
Mivel a fényképek készítése után rögtön elengedték az apró sárkányt, arról
nem érkezett hír, hogy az állat tud-e repülni, de az sem valószínű, hogy mesebeli
rokonaihoz hasonlóan kastélyokat őriz és tüzet okád.
wwf.hu

Magyar tenyésztésű kutya még nem ért el ilyen elismerést
Magyar tenyésztésű bobtail lett a világ legszebb és legeredményesebb pásztorkutyája; Vörös
Zsuzsanna olimpiai bajnok öttusázó és Koroknai József Jimmy névre hallgató bobtailje március
10-én nyerte el a címet az Angliában megrendezett Cruft's show-n.
Harcsás Márta, az Ebugatta című újság főszerkesztője az MTI-nek március
11-én elmondta, hogy ilyen magas elismerést magyar tenyésztésű kutya még
nem ért el. Jimmy ugyancsak elsőként szerepelhetett az aznapi birminghami
Best In Show-ban, ahol a világ legszebb kutyái közül választják ki az év “szuper kutyáját”.
A győztes bobtailnek a tenyésztője is magyar, Szetmár István. A főszerkesztő
éppen azért tartotta kiemelkedőnek az eredményt, mert, dacára annak, hogy a
bobtail angol fajta, magyar tenyésztésű és tulajdonú kutyaként az anyaországban utasított mindenkit maga mögé a
pásztor- és juhászkutyák közül.
Az eredmény támogathatja a jövőre Budapesten megrendezendő World Dog Show sikerét is, amelyre 30 ezer körüli
kutyát várnak. A birminghami versenyre 28 ezer kvalifikált kutyát neveztek.

KÖTELEZŐ, VESZETTSÉG ELLENI EBOLTÁS
Március 19-24-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 8-9 óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig. Dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő,
Kazinczy Ferenc krt. 34.
Március 26-31-ig: hétfő, szerda du. 17-19, péntek de. 8.3010 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.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Március 15‐én és 18‐án:
SZIE Állatorvostudományi Egyetem
rendelőintézete
(Bp., VII. ker., István u. 2.)
Március 17‐én, 9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 20/4823‐058.

Gazdát kereső kutyák, online
A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti Teleppel együttműködve létrejött egy
weboldal, ahol a menhelyen gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.
Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu
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Labdarúgás – Pontos szezonkezdés

Kitüntetés a Parlamentben

100 éves portások, 20 éves nyerőember

Szarenszkyné: a Maratonista

Az elmúlt hétvégén végre elkezdődött a tavaszi szezon a labdarúgóknál is. A megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK felnőtt
és U19-es csapata hazai pályán
fogadta ellenfelét, a Kisnémedi
együttesét és kettős győzelemmel kezdte a szezont.
Az U19-es gárda már 6–0-ra is vezetett,
de Sztriskó István tanítványai egy kicsit kiengedtek a végére, így mondhatni
szoros, 6–4-es eredménnyel ért véget a
találkozó. Az újabb 3 ponttal továbbra is
a dobogó 3. fokán áll a GSK.
A felnőttek is remekül kezdték a tavaszt.
Egy közepes színvonalú mérkőzésen a
helyzeteit jobban kihasználó csapat,
azaz a Gödöllő megérdemelten nyerte
meg a meccset. A találkozó érdekessége
volt, hogy a hazai kaput a 47 éves Sipeki Attila, míg a vendég kisnémediek kapuját az egykori NB I-es hálóőr, az 53
éves Koszta János védte. Ketten együtt
100 évesek voltak. Akár ők is lehettek
volna a mérkőzés hősei, mert magabiztosan védtek, de végül a 20 éves gödöllői Koczeth Zsolt lett a hős, aki egy minutummal beállását követően (80. percben lépett pályára), a második labdaérintéséből megszerezte azt a gólt, amivel végül nyert a Gödöllő. A GSK a 16.
fordulót követően a bajnoki tabella 6.
helyén áll 27 ponttal.
Pest megyei I. osztály, 16. forduló
Gödöllői SK – Kisnémedi 2–1 (1–0)
Gól: Kovács Miklós, Koczeth Zsolt

Pest megyei I. osztály U19, 16. forduló
Gödöllői SK – Kisnémedi 6–4 (5–0)
Gól: Farkas Péter, Krizsanyik Kristóf
(2), Nagy Barnabás, Tóth Bence, Veszely Károly
Következik:
Március 17., szombat 14:30 (U19:
12:30) Táncsics M. úti Sportcentrum:
Gödöllői SK – Tárnok
Utánpótlás – Négyből két siker a
rajton
A Gödöllői Sport Klub azon utánpótlás
csapatai is elkezdték a bajnoki küzdelmeket, akik az országos kiemelt II. osztályban szerepelnek. Az NB II. középkeleti csoportjában versenyző csapatok
mérlege: két győzelem, két vereség.
NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 14. forduló: Gödöllői SK
U16-Maglód – Üllő 11–0 (3–0) Gól:
Hegyi Balázs (4), Husz Attila (2), Szabó
Tibor, Varga Tamás, Zubik Attila, Dobi
Gergő (2)
NB II. U17 közép-keleti csoport, 14.
forduló: Tápiószecső – Gödöllői SK
U16-Tura 7–1 (2–0) Gól: Poszonyi
Krisztián
NB II. U15 közép-keleti csoport, 16.
forduló: Ferihegy-Vecsés – Gödöllői
SK 2–1 (0–0) Gól: Balogh Róbert
NB II. U13-as, ¾ pályás bajnokság
közép-keleti csoport, 16. forduló: Ferihegy-Vecsés – Gödöllői SK 0–3 (0–0)
Gól: Lovász Barnabás, Fekszi Roderik,
Szabó Rajmund
-li-

Futsal – Felszarvazott Bikák

A Cső behúzva, a Vasas bebukva
Egy győzelem, egy vereség, ez az
elmúlt heti mérlege a Gödöllői Bikák NB I-es teremlabdarúgó csapatának. Baranyai Pál együttese
előbb a Cső-Montage ellen lépett
pályára és nyert, majd a Vasas
vendégeként sima vereségbe
szaladt bele.
Az üllői Cső-Montage elleni találkozón
nehezen indult be a gépezet, ugyanis a
meccs elején a vendégek akarata érvényesült, akik meg is szerezték a vezetést. Lassan, de biztosan végül felébredtek az alvó Bikák és még a szünet
előtt megfordította a csapat az állást. A
második 20 percben aztán, ha nem is
könnyed játékkal, de végül magabiztos
arányú győzelmet aratott a Gödöllő.
Az elmúlt pénteken már a Vasas volt az
ellenfél. A Fáy utcai meccs nem indult

jól, ugyanis Nagy Roland eltiltását töltötte (az Üllő ellen állították ki), míg kiderült, hogy Lovrencsics Balázs sem
léphet pályára lejárt sportorvosi engedélye miatt. Nos a kreatív Nagy, valamint
a gyorsaságát kamatoztatni tudó Lovrencsics nélkül átrohant a fiatal fővárosi
csapat az öregfiúk mérkőzés sebességében közlekedő gödöllőieken, akik
mindezek ellenére legalább tíz darab
100%-kos gólhelyzetet puskáztak el. A
kettős meccs után 33 ponttal a 3. helyen
áll a Gödöllői Bikák csapata a tabellán
az alapszakasz 20. játéknapját követően.
Futsal NB I., 19. forduló
Gödöllői Bikák – Üllő FC Cső-Montage
6–3 (2–1) Gól: Vidák Balázs (3), Simonyi Gábor, Szente Tamás, Nagy Roland
Futsal NB I., 20. forduló
Vasas Futsal – Gödöllői Bikák 6–1
(3–0) Gól: Ughy Márk
-ll-

Atlétika – Hírcsokor

Nemzetközi és hazai érmek
Ezúttal is remek eredményekről
számolhatunk be a gödöllői atléták háza tájáról. A GEAC-atlétika
szakosztályában versenyző fiatalok számos érmet szereztek az
elmúlt időszakban is.
Kezdjük egy tengeren túli eredménnyel.
Az USA-ban tanuló GEAC atléta, Fajoyomi Dávid magasugrásban 217 cm-rel
nyert egy „A” kategóriás versenyt Cleveland-ban.
A hazai hírcsokrunkat a bajnokságokat
helyettesíteni igyekvő seregszemlékkel
kezdjük. Ezúttal a serdülő összetett versenyét, valamint az egyéni verseny
hosszú távú versenyszámait bonyolította le a Szövetség. A gödöllői serdülök
közül néhányan nem csak a helyezésükkel, de az elért eredményükkel is kitűntek. Pápai Benedek frenetikus hajrával hagyta faképnél az élmezőnyt és
nyert fölényesen 3000 méteren. Ajkler
Eszter az összetettben lett abszolút második. Sikere értékét növelte a magasug-

rásban elért 163 cm-es egyéni csúcsa.
Kovács Emma 5. helye a nagyok között szintén komoly teljesítmény. A 11
éves Simonváros Csanád rúdugrásban
az utóbbi idők nagy ígérete, ezúttal 290
cm-rel nyert.
Eredmények, 14 évesek, 3000 méter:
1. hely: Pápai Benedek, 5. Fekete Ábel,
6. Skribek Mátyás
15 évesek, 3000 m: 2. hely: Bencsik
Gergő, 3. Jenes Csongor; Rúdugrás 3.
hely: Simonváros Zsombor
11 évesek, rúdugrás: 1. hely: Simonváros Csanád; lányok rúd, 2. hely: Kriszt
Mária
Dobó bajnokság – Veszprém
Zömmel betegségek miatt nem a legjobb összetételben vett részt a veszprémi Téli dobóbajnokságon a GEAC dobó csapata. Igazán dicsérhető teljesítményt csak Kriszt Botond ért el egyéni
csúcsával gerelyhajításban. A többiek a
4-6. hely között végeztek.
-tt-

Szarenszky Tiborné a maratoni
futás nagyasszonya, ezt nyugodt
szívvel leírhatjuk. Az áprilisban
már 77. szüetésnapját ünneplő
gödöllői futó február 21-én a Parlamentbe volt hivatalos.
– Huszonegyen kaptunk meghívást abból az alkalomból – kezdi Szarenszky
Tiborné –, hogy idős maratonistaként
köszöntsenek bennünket. Varga Mihály miniszterelnök helyettestől vehettük át azt az oklevelet (a képen), amelyben megköszönik sok éves teljesítményünket. Nagyon megható volt a ceremónia és külön öröm volt, hogy kiemelték: Én vagyok a legidősebb női
maratonista futó idehaza.
– Ha jól tudom, 16 éve fut mindössze.
– Igen, az orvosom tanácsolta, hogy

kezdjek el mozogni, kocogni az egészségem megőrzése miatt. Jó visszagondolni erre a 16 évre. Körülbelül 30 versenyre neveztem évente és mindannyiszor célba is értem. Futottam 6 Budapesti Maratont, teljesítettem Rómában a
42 kilométeres és 192 centiméteres távot (ez a maratoni táv - a szerk -). 13 félmaratont teljesítettem, többek között
Calgaryban. Idehaza számos nagyvárosban futottam le többféle távot, a határon túl, pedig Londonban és kétszer
Monacoban futottam 10-15 km-t. Egyik
legnagyobb kihívásom egy ausztriai 22
km-es táv volt, amelyet 2000 méteren
kellett teljesíteni.
– Ha jól tudom már nem a maratoni
táv a fő erőssége.
– Hát igen, sajnos 2011-től maratont
már nem tudom vállalni, mert a percen-

Utánpótlás – Újabb megyebajnok GSE csapat

Kézilabda – A juniorok beragadtak

A férfiak: ahol abbahagyták
Ott folytatták, ahol abbahagyták,
azaz: továbbra is remekül teljesít
a Gödöllői KC férfi kézilabda csapata. Február utolsó vasárnapján
folytatódott az NB II-es férfi bajnokság és a listavezető GKC jól
indította a szezont, három mecscsből háromszor tudott nyerni.
Az idénynyitón a Dunakeszi VSE-Magyarság gárdáját verték magabiztosan
Bartos Gábor tanítványai hazai pályán
(34:23), majd következett a Salgótarján.
Az idegenbeli fellépés igen küzdelmesre és izgalmasra sikeredett, végül a gödöllői alakulat örülhetett a győzelemnek
(21:22). Az elmúlt játéknapon a „kis”
Fradit látta vendégül a Gödöllő. A mieink alaposan helyben hagyták a fővárosiakat, 13 góllal verték az FTC kettőt.

A juniorok 28:28-as döntetlenre végeztek a Dunakeszi ellen, a Salgótarjáni
Strandépítők csapatától 30–28-ra kapott
ki a csapat, míg az FTC II-től 35–30-as
vereséget szenvedett Mácsár Gyula
együttese.
A megyei bajnokságban szereplő hölgyek is megkezdték a kézilabda tavaszt.
Első idei fellépésükön, hazai pályán
nem várt vereségbe szaladt bele a GKC
hölgykoszorúja.
NB II. Keleti-csoport, 14. forduló
Gödöllői KC – Ferencvárosi TC II.
41–28 (18–11)
Juniorok: Gödöllői KC – Ferencvárosi
TC II. 30–35
Pest megyei bajnokság, B-csoport,
nők, 14. forduló: Gödöllői KC– Alsónémedi SE 21–25 (14–12)

2012. 03. 19. hétfő

József végzett. Ugyan ebben a korcsoportban a lányoknál 2. helyezést ért el
Bálint Beatrix. Ez a verseny az országos diákolimpia döntőbe jutásért zajlott.
-ll-

18:00 óra, 2. mérkőzés:

TEVA-GRC – BSE
SZIE Sportcsarnok
(A párharc az egyik fél 3. győzelméig tart)

TÁMOGASSA A
JÖVŐT!

Az V. korcsoportos fiúknál 1. helyezett lett Baranyi Károly, 2.
lett Rózsa Norbert, míg a dobogó harmadik fokára állhatott fel
Pók Márk. A IV. korcsoportot a
lányoknál Szunyogh Brigitta
nyerte meg, míg a III. korcsoportban a fiúknál az első helyen Pásztor László, a 3. helyen Baranyi

Kérjük, támogassa a Jövőt! Támogassa a Gödöllői Sport Klubban
sportoló fiatalokat adója 1 %-val!
A GSK a következő számra várja a
felajánlásaikat:
Adószám- 18699090-1-13

Terematlétika – Erkel fölény teremben
csapat: 1. Erkel, 2. Hajós, 3. Szt. Imre,
4. Damjanich, 5. Premontrei, 6. Petőfi
1999-es lány egyéni: 1. Simon Kinga
(Hajós), 2. Kohajda Orsolya (Szt. Imre),
3. Törő Katalin (Premontrei);
csapat: 1. Hajós, 2. Erkel, 3. Szt. Imre,
4. Premontrei, 5. Damjanich
1999-es fiú egyéni: 1. Oke Olufemi (Erkel), 2. Simonváros Csanád (Szt. Imre),
3. Ács Patrik (Hajós);
csapat: 1. Erkel, 2. Szt. Imre, 3. Hajós,
4-5. Premontrei és Damjanich, 6. Petőfi
1998-as lány egyéni: 1. Kovács Emma
(Hajós), 2. Szemjanyinov Paula (Erkel),

Úszás – Pintér Fruzsina német sikere
A 12 éves gödöllői Pintér Fruzsina ismét remekelt a medencében. Az úszó
kislány március első hétvégéjén a né-

Eredmények: GSE – Gyömrő 23:12,
GSE – Inárcs-Örkény KC 25:18, GSE –
Dabas NUKE 25:13, GSE – Váci NKSE 30:15, GSE – Érdi Sport Kft 21:11

NB I. Női Röplabda:
Elődöntő

Hét érem a zöld asztalnál

Február 28-29-én rendezték a
városi terematlétika versenyt,
amelyen az Erkel iskola szerezte
a legtöbb első helyet, szám szerint 4 egyéni és 5 csapataranyat.
Eredmények: 2000-es lányok egyéni:
1. Benyhe Anna (Premontrei), 2. Pavkó
Natália (Hajós), 3. Csernyánszky Sára
(Szt. Imre) és Szikszai Rebeka (Hajós);
csapat: 1. Hajós, 2. Erkel, 3. Premontrei, 4. Szt. Imre, 5. Damjanich,
2000-es fiúk egyéni: 1. Ajide Dániel
(Erkel), 2. Köő-Tóth Kúnó (Török), 3.
Hegyi Tamás (Szt.Imre);

A Gödöllői SE U14–es lánycsapata után
az U13-es lánycsapat is veretlenül nyerte meg a megyei döntőt, így első helyen
jutott tovább a régiódöntőbe az Erima
gyermekbajnokságban. A tavalyi országos döntőn 3. helyezést szerzett lánycsapat minden ellenfelét magabiztosan legyőzve szerezte meg az első helyet, így
teljesítve a kitűzött cél felé vezető út első feladatát.
Csapat tagjai: Botyik Alexandra, Csenteri Anna, Hornyák Bernadett, Káldy
Lili, Kalmár Henrietta, Majoros Sarolta,
Sándor Johanna, Sándor Veronika, Szekeres Dóra, Varga Adrienn, Zavacki
Renáta, edző: Majoros Gusztáv.

-lt-

Asztalitenisz – Fogyatékkal élők versenye

Március 3-án Abonyban, a fogyatékosok Pest megyei szervezet
által rendezett asztalitenisz bajnokságon vettek részt a Montágh Imre iskola növendékei,
akik három arany, két-két
ezüst és bronzérmet szereztek.

kénti szintidőt nem tudom teljesíteni.
Sajnálom, mert ez volt a kedvenc távom. Imádtam maratont futni, készülni
a versenyre, végigcsinálni, célba érni.
– Meddig akar még futni?
– Az elmúlt évben 33 versenyre neveztem és értem célba mindegyiken. Lassan 77 éves leszek, de futni, túrázni, mozogni muszáj, ez a gyógyszerem… -tl-

metországi Regensburgban vett részt
egy 3 napos, 48 csapatot, 757 főt felvonultató úszóversenyen. A Hajós Is-

3. Ajide Deborah (Erkel); csapat: 1. Erkel, 2. Hajós, 3. Szt. Imre, 4. Premontrei
1998-as fiú egyéni: 1. Kerekes Marcell,
1. Kerekes Marcell, 3. Esztergály Koppány (mindhárom Erkel);
csapat: 1. Erkel, 2. Hajós, 3. Damjanich, 4. Szt. Imre, 5. Premontrei
1997-es lány egyéni: 1. Koczkás Dóra
(Erkel), 2. Bucsányi Henrietta (Hajós),
3. Tromposch Noémi (Hajós);
csapat: 1. Erkel, 2. Hajós, 3. Premontrei
1997-es fiú egyéni: 1. Simonváros
Zsombor (Líceum), 2. Orova Márton
(Premontrei), 3. Bereczki György
(Damjanich);
csapat: 1. Damjanich, 2. Premontrei, 3.
Erkel
-tlkola 5/a osztályos tanulója a BVSC
tagjaként, amely egyedüliként képviselte hazánk színeit 200 háton első,
100 és 50 m gyorson 2. helyezett, 200
vegyesen és gyorson 3. helyezett lett,
míg 50 m pillangón 4. helyen ért célba.

2012. március 14.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Megnyílt a
„A piros bugyelláris” –
Blaha Lujza Gödöllőn
című kiállítás

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
A GIM‐HÁZ 2012. március 15. ünnepi
nyitva tartási rendje:
2012. március 15. (csütörtök):
ZÁRVA – Nemzeti ünnep
2012. március 16. (péntek):
ZÁRVA – Heti pihenőnap
2012. március 17. (szombat):
NYITVA 14.00 – 17.00 óra között
2012. március 18. (vasárnap):
NYITVA 14.00 – 17.00 óra között
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóházában 2012. MÁRCIUS 17‐ÉTŐL lesz látható a
GIM‐Ház gyűjteményi anyagából rendezett csoportos képző‐ és iparművészeti kiállítás.
Résztvevő művészek: Anti Szabó János, Ardai Ildikó, Bódis Erzsébet, Borgó, E. Szabó Margit, F.
Orosz Sára, Farkas Éva, Gyulai Líviusz, Katona Szabó Erzsébet, Keresztes Dóra, Kodolányi Lász‐
ló (†), Kovács Péter Balázs, Kun Éva, Molnár Péter, Müller Magda (†), Nagy Judit, Orosz István,
Penkala Éva, Remsey Flóra, Somorjai Kiss Tibor, Szuppán Irén
A kiállítás megtekinthető 2012. június 3‐ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 17
óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon: 28/419‐660; e‐mail: gimhaz@invitel.hu

10 Gödöllői Szolgálat

2012. március 14.

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 16-ÁN ZÁRVA

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!

FELHÍVÁS – ADÓZÁS
Tisztelt Adózó!
A jogszabály változások miatt 2012. március 1. napjától számlaszámaink megváltoztak kérjük, hogy az adóbefizetéseket az alábbi számlaszámokra szíveskedjenek teljesíteni.
A korábban megküldött csekkeket kérjük, hogy a befizetések teljesítéséhez ne használják. A megváltozott számlaszámú készpénzátutalási megbízások (csekkek) ügyfélfogadási időben (Ügyfélfogadás: hétfő 8,00 - 18,00; szerda: 8,00 16,30) az adóirodán beszerezhetőek.
IPARŰZÉSI ADÓ
ÉPÍTMÉNYADÓ
TELEKADÓ
IDEGENFORGALMI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
KÉSEDELMI PÓTLÉK
BÍRSÁG
ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ILLETÉK
TALAJTERHELÉSI DÍJ
IDEGEN BEVÉTELEK (szemétsz.díj, stb.)
TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZLA.
EGYÉB BEVÉTEL

12001008-00155330-04500004
12001008-00155330-04300000
12001008-00155330-04400007
12001008-00155330-00900000
12001008-00155330-04600001
12001008-00155330-04700008
12001008-00155330-04800005
12001008-00155330-05100009
12001008-00155330-05000002
12001008-00155330-05200006
12001008-00155330-04000004
12001008-00155330-04900002

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 12-19-ig:Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Március 19-26-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
A fenti változások miatt a gépjárműadóval, az építményadóval és a telekadóval kapcsolatos értesítések és határozatok
várhatóan március végén kerülnek postázásra. A befizetést az értesítésben és a határozatban foglalt határidő szerint
kell teljesíteni.
Gödöllő, 2012. március 5.
ADÓIRODA

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.

Pályázati felhívás – civil szervezetek

TÁJÉKOZTATÓ
ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei,
egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.

Tóth Tibor alpolgármester
tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy fogadónapját minden hónap
utolsó hétfőjén tartja, 10‐től 12
óráig, valamint 14‐ től 16 óráig.

1. Pályázat célja:
Gödöllő Város Önkormányzat pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi CLXXV.
törvény. 2. §. bekezdései alapján).
2. A pályázók köre:
– Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon ténylegesen működő, adószámmal és számlaszámmal rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.
3. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2012. január 1. – 2012. december 31-ig.
4. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a „Közszolgáltatási Szerződés" aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást
követően, de legkésőbb 2013. január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
5. A pályázat benyújtásának határideje és módja:
2012. MÁRCIUS 23., 14 ÓRA
A pályázatokat 1 példányban kell eljuttatni postai úton az alábbi címre (Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Iroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára (II. em. 222. szoba).
A pályázati adatlap 2012. március 14-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján, a Közoktatási, Művelődési és Sport Irodáján vagy letölthető a városi honlapról
(www.godollo.hu).
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően állították-e össze a dokumentumokat, mert az ettől való – akár formai
akár tartalmi – eltérés esetén a pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül. Hiánypótlásra nincs
lehetőség.

Tóth Tibor ezen időpontokban
fogadja a 8. számú választókerület
lakóit is.

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
végzik el a feladatokat. A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

2012. március 14.

Mozaik

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.

zolgálatot
A Gödöllői S
:
is olvashatja
az interneten
t.com
www.szolgala
alon
sét a webold
Az Ön hirdeté
juk!
ajándékba ad

HIRDESSEN

BENNE!
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INGATLAN
+ Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889
+ Gödöllőn, Dózsa György úton a zöld társasházban 1+3 félszobás, felújított 3. em lakás sürgősen eladó! Tel.: 30/843-6440
+ CSAK 14,9 millió Forint! Családi ház Szilasligeten: két
család részére is alkalmas, külön bejárattal, garázs, gáz, villany, nagy kert! Tel: 06-20-346-0985
+ 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
+ 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
+ SÜRGŐSEN ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐN A FENYVESBEN,
695m2, 20m-es utcafront! 6.5.MILLIÓ!!!!!!! 20-5391988
+ Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-7722429
+ PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ,
ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON
7,9MFt 20-8042102 WWW.GODOLLOIHAZ.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
+ 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 nm-es,
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+2 félszobás 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
+ 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.: 20-417-7687
+ 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
+ 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
+ Gödöllőn, Alma utcában, alkalmi áron eladó egy ikerház,
nappali + 2 szobás, két fürdőszobás, tetőteres családi ház.
I.ár: 15,2 MFt. 3274, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ 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
+ Eladó Szadán, a Kisfaludy utcában egy 854 nm-es építési
telek. I.ár: 6 MFt. 3570, 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.: 20-41-77-687
+ Eladó a Palotakerti lakótelepen, egy 1,5 szobás, felújított
öröklakás. Alacsony rezsi, egyedi fűtésrendszer. Eladási ár:
8,2 m Ft. 3571, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ AKCIÓS VÉTEL! Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 1034 nmes telken 25 méteres utcafronttal egy kétszobás, téglából
épült családi ház, kis pincével, melléképületekkel. I.ár: 16
MFt! 3569, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 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 a Tavaszmező utcában, a Kastély mögött egy ikerház 60 + 60 nm-es különálló lakrésszel, teljes közművel.
Alkalmas két generációnak is az ingatlan. I.ár: 20 MFt.
3568, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó egy 1,5 szobás, távfűtéses földszinti lakás. I.ár: 8
MFt. 3564, 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: 22 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 konyha-nappali, 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.
+ JÁNOS utcában, csendes szép környezetben lévő, II.
emeleti, TÉGLA építésű, 54 nm-es, 2 szobás KONVEKTOROS
fűtésű, ERKÉLYES tehermentes, AZONNAL költözhető lakás
saját tárolóval eladó. Iá:8.7M Ft 30/491-5020
+ Gödöllőn, JÁNOS utcában, 63nm-es, 2 + fél szobás,
ERKÉLYES, napfényes, CIRKÓ fűtéses, új nyílászárókkal rendelkező lakás eladó! Iár: 11.9MFt 30/754-5564
+ Gödöllőn, JÁNOS utcában, konvektoros, erkélyes, TÉGLA,
I. emeleti, 53nm-es, 2 szobás lakás sürgősen eladó!
Iár:8.8MFt 30/754-5564
+ 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
+ Gödöllőn, csendes helyen, központhoz közeli 1+2 félszobás, felújított, erkélyes lakás sürgősen eladó. Alacsony
rezsi, egyedi fűtés. Tel: 20/345-0074
+ 1 szoba összkomfortos felújított, földszinti, parkra néző,
alacsony rezsijű, tehermentes lakás eladó. Ára: 6,9 MFt. Tel:
30/9446-816
+ Gödöllő Kossuth L. utcában 3 szobás, földszinti, erkélyes,
egyedi vízmérős, távhő által fűtött lakás eladó. Irányár 12 M
Ft. Érdeklődni: 20/3527445.
+ 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
+ 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.
+ Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű
hibátlan állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval,
tárolóval. 15,7 M Ft. 70/364-4212
+ 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
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Gödöllői Szolgálat

Március 14.szerda 20h Alvin és a Mókusok+Prosectura+Kötelező Közhelyek+Nu Generation Party-Dj Resident.
15.csütörtök 22h Mozaik05. Chriss Ronson and Stanley Highland, Andy Weed, Warmup: Xeno b2b Vatsanah.
16.péntek 21h Deák Bill Blues Band + Ismeretlen Előadó majd Classic Rock-Dj Resident (Jegy a Kódexben!)
17.szombat 20h IMPRO Minden ami a történelemből kimaradt! Part3: Középkor. A Club Színház előadása. (jegyek az
esti buliba is érvényesek!) 17.szombat 21h „Made in Hungary“ Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási Pisti
és 35 év énekelhető dalai! (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft majd 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft! 23.péntek 21h
Pokolgép + Bermuda + Postumus majd Rock-Metal - Dj Resident. 24.szombat 20h Trafo Dumaszínház: Badár Sándor
+ Hajdú Balázs (Jegy a Kódexben és az esti buliba is érvényes!) 27-28.Kedd-szerda 20h Bajnokok Ligája kívetítőn!

+ Gödöllői nagy kertes, panorámás házamat eladom, vagy
értékegyeztetéssel gödöllői vagy budapesti öröklakásra
cserélem. Ingatlan értéke 29 MFt. Tel: 20/977-3182
+ 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
+ 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
+ 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
+ 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
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy konvektoros
59 nm-es 3 szobásra kialakított legfölső (negyedik) emeleti
lakás magánszemélytől. Tel: 70/225-5625
+ 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
+ Tölgyesen 1064 nm-es parkosított üdülőtelek 30 nm-es
alapterületű tetőteres téglaépülettel eladó. Iár: 14,2 MFt.
Tel: 20/388-5652
+ Sürgős! Bagon 110nm, részben felújított családi ház
eladó. Rendezett udvaron 48nm garázzsal. Gödöllői lakáscsere is érdekel. Iár: 8,9MFt. Tel: 20/471-3658
+ Domonyvölgyben 2 szoba összkomfortos kertes családi
ház betegség miatt eladó, vagy kisebbre cserélhető 1.
emeletig. Azonnal költözhető, buszmegálló 10 percre. Érd:
du. 14-től 70/3435-231
+ Gödöllőn központban 7.em. 44 nm-es, 1,5 szobás, jó
állapotú lakás világos konyhával, és parkra néző szobákkal
reális áron eladó. Ingatlanosok kíméljenek! Tel: 20/392-5969
+ Kétszobás lakást vennék 9,5 millió forintig. Egyedi fűtéses rendszer előnyben. Tel: 20/355-2047
+ Gödöllőn a Rét – Rigó – Röges – autópálya között 1057
nm-es, még nem beépíthető telek, ill. a Kelemen László
utcában 886 nm-es, 18 m széles, összközműves építési
telek eladó. Érd: 20/886-1450
+ Gödöllő központi részén felújított, 2 szobás, 2.em. lakás
eladó. Iár: 12,65 MFt. Tel: 30/291-9534
+ Gödöllőn közvetlenül a Kastély mellett eladó (megosztva
is) 250 nm-es családi ház, különálló 3 beállású garázs kis
lakással, felújított, nagyon hasznos elrendezésű, vállalkozásnak, nagycsaládosnak kiváló. 30/307-7314
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
+ Gödöllőn társasházi, I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE
KIADÓ. Azonnal költözhető, kizárólag nem dohányzó személy
részére. Egy havi kaució szükséges! Ár: 30.000 Ft + a rezsi
fele. Érd.: 70/318-2127
+ Gödöllőn, a Szabó Pál utcában, egy négylakásos társasházban, 120 nm-es lakrész, gépkocsi beállóval bérbeadó.
Bérleti díj: 120e. Ft/hó, 2 hónap kaucióval. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ gödöllő központjában 2 szobás egyedi fűtéses lakás kiadó.
49 ezer /hó + 2 havi rezsi. Tel 20/9455-583.

+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. 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
+ Gödöllő Kossuth L. utcában 3 szobás, földszinti, erkélyes,
bútorozatlan, egyedi vízmérős, távhő által fűtött lakás
hosszútávra kiadó (minimum: 1 év), 40.000 Ft/hó + rezsi +
2 havi kaució. Érdeklődni: 20/3527445.
+ Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás kiadó! Jó
állapotú vastag falakkal bútorozottan 1 személynek. Tel:
30/609-8707
+ Gödöllő központjában kiadó egy 54 nm-es
alapterületű hibátlan állapotú, teljesen gépesített és
berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval. 80.000,+rezsi 2 havi kaució. 70/364-4212
+ Gödöllőn hosszútávra kiadó 2 szobás, összkomfortos,
bútorozott, fürdőszobás, konyhás 60nm-es szigetelt lakás
téglaépületben 2 nőnek vagy gyermek nélküli házaspárnak
Attila utcában. Külön gázóra, busz közel. 30/581-3827
+ 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
+ A városközpontban azonnal beköltözhető 2 szobás
bútorozott lakás kiadó. Tel: 30/259-1906
+ Gödöllőn buszpályaudvarral szemben 1,5 szobás,
1.em. gázkonvektoros alacsony rezsijű bútorozatlan
lakás hosszútávra kiadó. 50.000,-Ft +rezsi +kaució. Tel:
20/371-5666
+ Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 60 nm-es
földszinti lakás –hosszútávra is-. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 20/8071-377
+ Gödöllőn a Szt. János utcában 1.em. 53 nm-es bútorozatlan, erkélyes, konvektoros, külön vízórás, 2 szobás lakás
kiadó. 50.000,-Ft/hó +1 havi kaució. Érd: 20/483-1903
+ Máriabesnyőn csendes környezetben kiadó 2-3 fő részére
egy 60 nm-es, 1,5 szobás különálló családi ház 45.000,-Ft
+rezsi +kaució szükséges. Jó a közlekedés, iskola, óvoda a
közelben. Tel: 20/3280-417
+ Kiadó hosszútávra Gödöllő központjában új építésű, fiatalos alacsony rezsijű, cirkófűtéses, napfényes, 1.em. 50 nmes lakás liftes házban. Április 1-től költözhető. 2 havi kaució
szükséges. Érd: 30/410-8343
+ Gödöllő központjában 1 szoba összkomfortos, teljesen
berendezett lakás hosszútávra kiadó. Tel: 20/510-9382
+ 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
+ Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
30/588-5889.
+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870
+ Gödöllőn 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 Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari
30 nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30346-5408.
+ 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 BORSOS ÜZLETHÁZBAN 43 nm-es
BOLTHELYISÉG KIADÓ április 1.-től. Tel: 20/574-8111
+ 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
+ Patak téri garázssoron szerelőaknás téglagarázs eladó.
Iár: 900.000,-Ft. Érd: 20/468-9535

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

„Szem előtt tartva az árakat”

2 AKCIÓ 1 OPTIKÁBAN!
A tavaszt várva különleges ajánlatokkal
lepjük meg kedves vásárlóinkat!
A hagyományokkal szakítva egyszerre
több akciós, egymástól független ajánlatot is kínálunk.
1.A kedvező árat szem előtt tartva komplett szemüveget készítünk 9500Ft-ért.
Ez az ár tükröződés és karcmentesítő
réteggel ellátott egyfókuszú lencséket,
keretet, munkadíjat, és teljes körű
szemvizsgálatot is tartalmaz.
2. Multifokális szemüveglencséket 20%
kedvezménnyel vásárolhat, március 31.-ig.
Picit bővebben a multifokális lencsékről
szeretnék tájékoztatást adni: kinek ajánlott a
multifokális, vagy más néven progresszív
lencse? 40 éves korunk felett látásunk közelre
romlik, olvasó szemüvegre van ilyenkor szükségünk. Annak, akinek mindez mellett még
távolra sem jó a látása, már rögtön két szemüvegre lenne szüksége, sőt akár egy harmadikra
is, például monitorhoz.
3 szemüveg egyszerre? Örökké cserélgetni kellene, keresni, hol is van éppen a szükséges
pápaszem. Arról nem is beszélve, hogy 3 keretet
kell hozzá vásárolni…
Ezen a problémán segít a multifokás szemüveg:
kényelmes, modern, fiatalos, és a lényeg, hogy
minden távolságra tökéletes látást biztosít!
Vízszintes előre tekintéskor távolra ad éles
látást, ettől a nézővonaltól lefele tekintve pedig
folyamatosan (progresszíven) nől a dioptria
érték a lencsében. Így a távoli rész alatt a monitor távolságra, még lejjebb pedig olvasó
távolságra nyújt éles képet a szemüveg. Sok
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hozzánk betérő, kedves vásárlónktól halljuk,
hogy nem mer multifokális lencsét vásárolni,
mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy nem is lehet
megszokni. Az ilyen problémák hátterében
általában a rosszul elkészített szemüveg áll.
A szemvizsgálatnál, a lencse becsiszolásánál, és
a lencse típus választásánál is nagyon fontos a
precíz bemérés és a hozzáértő lencseajánlás.
Ha valaki mégsem tudja megszokni ezt a lencsét, a gyártó kicseréli külön olvasó és távoli
lencsére, vagy bifokális lencsére. (Ilyenre nem
emlékszem, hogy sor került volna egyszer is.)
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet
érjük el szemüvegében, a szem pupillája elé
kell, hogy kerüljön a szemüveglencse
fókuszpontja. Ennek meghatározását a legtöbb
látszerész üzletben kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez videocentírozó berendezés
segítségével, egy rendkívül precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség
kizárásával. A műszerrel fényképeket tudunk
készíteni Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben. Majd, tizedmilliméter pontosan tudjuk
meghatározni a pontos paramétereket a
szemüveg elkészítéséhez. Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy az elkészített
szemüveg Önnek kiváló látásminőséget, hosszú
évekig tartó, kényelmes viseletet és gyors
megszokást biztosítson.
Most ráadásul, ingyenes, széleskörű látásvizsgálattal, és rendkívül kedvező lencse és
keretárakkal is várjuk!
Szeretne egy jó szemüveget? Tiszteljen meg
bizalmával, és mi igyekszünk rászolgálni!
Bejelentkezés: Tel: 28/417-367
info@mseoptika.hu
Cím: MSE Optika Gödöllő, Petőfi tér 3.
Szőke Emese
optometrista, látszerész mester
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+ 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

március 14.

SZOLGÁLTATÁS

+ 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
+ Nemzetközi cégcsoport gödöllői irodája keres munkatársat asszisztensi feladatok elvégzésére. Havi: 130.000,-Ft.
Tel: 70/949-1412

+ 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
+ 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
+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül. 70/264-3660
+ Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel:
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

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

+ 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.
+ GYERMEKFELÜGYELETET, IDŐSGONDOZÁST (bevásárlás, ügyintézés), háztartási munkát, számítógép használatának oktatását (nyugdíjasoknak is) vállalom. Házhoz megyek.
Középkorú, intelligens, magasan képzett, lelkiismeretes
hölgy személyében. 20/532-4168

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/4234828, www.interiortrans.hu
+ 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
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650

+ Nemzetközi cég üzletkötőket keres, leszervezett előadások megtartására, heti jutalékos kifizetéssel. 70/776-6937

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

+ MEGBÍZHATÓ, ALAPOS nő több évtizedes gyakorlattal
TAKARÍTÁST és egyéb háztartási munkákat vállal Gödöllőn,
ill. a gödöllői HÉV vonalán. Ár megegyezés szerint. Érd:
30/895-2856, samoyede@freemail.hu

+ 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

+ Kereskedelmi Kft. keres termékeinek házhozszállítására
GYAKORLOTT áruszállító munkatársat 3,5 tonnás tgk-ra, B.
kategóriás jogosítvány, saját GPS és budapesti helyismeret
szükséges! Jelentkezés: fényképes, bérigénnyel ellátott
önéletrajzzal: aruszallitas2011@gmail.com

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

2012. március 14.

+ 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.
+ Megbízható brigád vállal felújítást, átalakítást, kőműves
munkát, gipszkartonozást, dryvitozást, színezést, hideg-,
melegburkolást,
festőmunkákat,
viakolorozást,
díszburkolást. 30/712-1621
+ SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás, mély-,
folttisztítás kedvező nm áron az Ön otthonában ipari nagy
teljesítményű takarítógéppel, bio tisztítóanyagok segítségével. Tel: 20/3671-649
+ HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Régi és új tipusú NO-FROST rendszerű hűtőgépek javítása hétvégén is. Tel: 30/273-9143
www.hutodoki.hu
+ KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, külső belső szigetelő
munkák, villanyszerelés. Tel: 30/386-4456
+ 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
+ Gyógypedikűr 30 év szakmai háttérrel. Mozgásban korlátozottaknak, nyugdíjasoknak háznál is. Ár megegyezés
szerint. Kérem, óvakodjanak a házaló kontároktól, akik még
a nevüket sem merik adni munkájukhoz. Gödöllő, Szabadság
út 13. Bárándi József 20/532-7275
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+ GYERE NYELVET TANULNI! 4 ANGOL EGYÉNI ÓRÁT
AJÁNDÉKBA KAPSZ TŐLÜNK. EHHEZ CSAK BE KELL JÖNNÖD HOZZÁNK 2012. MÁRCIUS 21-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
+ 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 férfi 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
+ ÚJ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÜZLET NYÍLT Gödöllőn a
Szabadság út 119.sz. alatt! (Szigetvendéglőtől 100m-re).
Naponta friss áruval, olcsó árakkal, udvarias kiszolgálással
várunk minden Kedves Vásárlót! Nyitási akció mindenkinek
10% kedvezmény. Bálint Józsefné (Rózsika zöldséges).
+ Bélyegeket, bélyeggyűjteményeket (magyar, külföldi),
leveleket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, fegyvereket, kitüntetéseket, könyveket
vásárolok gyűjteményembe. Tel: 0620-947-3928

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

+ 170 cm-es oszloptuják, kerti géphez utánfutó, körfűrész,
akácfa 1.700,-Ft/q, burgonya 3q, fokhagyma eladó. Tel:
30/569-8137

+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185

+ Holland ülőgarnitúra (nem kihúzható) 3+2+1 barna fa és
szövet, üveglapos dohányzóasztallal, valamint 180 literes
GORENJE KOMBI hűtő eladó. Ár megegyezés szerint. Tel:
20/576-6448

+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+ Eladó új 22 kW-s öntöttvas gázkazán eredeti csomagolásban. Tel: 20/234-0919

+ 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

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.

OKTATÁS
+ 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)
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+ 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, Hárserdeiméz 1500 Ft +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913

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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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szentpétery Vera, Nagy Sándor
köz 1.; Szilágyi Lajosné, Százszorszép út 1.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szili Sándor, Szilágyi E. u. 19.; Sutka
József, Fenyves köz 48.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Pongrácz Zsanett, Dessewffy
A. u. 25.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: : Kalydy Endre, Tátra u. 3.; Kollárné Fehér Annamária, Ősz u.
14.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Horváth Ró‐
bertné, Brassó u. 9.; Antal Katalin, Kandó K. u. 49.

RECEPT – BÖJTI KÁPOSZTA
Hozzávalók:
1,5 kg savanyú káposzta,néhány káposztalevél, 25
dkg rizs, 4 kemény tojás, 2 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 csokor kapor vagy petrezselyem,
1 alma, 2 dl tejföl, 1 kiskanál pirospaprika, 1 kiskanál törött bors, 2 evőkanál liszt, 2 evőkanál olaj
Elkészítés: Egy fej vöröshagymát olajban megdinszteljük, majd hozzáadjuk a megmosott rizst és
üvegesre pároljuk. Felöntjük a rizs kétszeresének megfelelő mennyiségű vízzel, majd a sóval és a
borssal ízesítjük. Takarék lángon puhára pároljuk. Hagyjuk kihűlni, majd összekeverjük a kockára
vágott tojásokkal. Ez a töltelék, amivel megtöltjük a káposzta leveleket, amiknek előtte a középső, vastag erét kivágjuk.
A másik fej hagymát és a fokhagymát is apróra vágjuk és kevés olajon megdinszteljük. Megszórjuk a pirospaprikával, majd belekeverjük a savanyú káposztát, a felvágott kaprot vagy petrezselymet és a felszeletelt almát. A töltelékeket a tetejére tesszük. Annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi,
majd kis lángon puhára főzzük. Ha a káposzta megpuhult, liszttel elkevert tejföllel behabarjuk.
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