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A keresztény egyházzene különleges dallamai csendültek fel március 17-én a
Királyi Kastély lovardájában a Kántorok
Hangversenyén
(5.old.)

A TEVA-GRC 3 év elteltével tudott ismét
nyerni a BSE otthonában. A női röplabda-bajnokság elődöntőjének 1. mérkőzésén 3:1-re nyertek a gödöllőiek. (8.old.)

Március 15-én együtt ünnepeltek a gödöllőiek

Tisztelet a hősöknek

Hazaszeretettel és jövőbe vetett hittel

A kellemes tavaszi időben sokan
gyűltek össze Gödöllő főterén a Gödöllői Városi Fúvószenekar „toborzójára”, hogy együtt ünnepeljék március 15-ét. Az ünnepi műsorban Oberfrank Pál színművész, a veszprémi
Petőfi Színház igazgatója tolmácsolásában hallhatta a közönség Petőfi
Sándor gondolatait, többek között a
Nemzeti dalt és a Feltámadott a tenger című költeményeket, Nemes Levente Szabó Lőrinc megzenésített
verseivel elevenítette fel a 164 évvel
ezelőtti eseményeket,majd a Gödöllő
Táncegyüttes tette emlékezetesség a
megemlékezést.
A rendezvényen Gémesi György
polgármester mondott ünnepi beszédet, aki a magyar történelem egyik
legszebb napjának nevezte1848. március 15-ét.

„Büszkék és boldogok lehetünk, hogy
ott és akkor voltak
akik életüket és egzisztenciájukat nem
féltve, nem kímélve
szembe szálltak az
idegen, elnyomó hatalommal és megmutatták Európának és a világnak, hogy lehet és
kell tiszta célokért, a
szabadságért küzdeni.
Bár a forradalom győzött, de mint tudjuk,
a túlerővel szembeni
szabadságharc elbukott. Még sem volt értelmetlen, mert mind a
mellett, hogy hőseink
világtörténelmet írtak
a célok később, ha
nem is teljesen, de
megvalósultak. A gigászi küzdelemhez elengedhetetlen volt a
mérhetetlen hazaszeretet. A hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez érzett
ragaszkodás mely tettekben is megnyilatkozott, a haza iránt való kötelességek teljesítésében, akár a legfőbb érdekeik mellőzésében, önzetlenségben, odaadásban, önfeláldozásban. Erre sokan mondhatnák, hogy
szép-szép, de ez már a múlt. Az azóta
Fotó: Tatár Attila

Fáklyás felvonulással, ünnepi
megemlékezéssel,
koszorúzással és lovas felvonulással
tisztelgett Gödöllő az 1848-49es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. A
rendezvények
hagyományosan a főtéren kezdődtek, majd
a Petőfi-szobornál folytatódtak, délután pedig a Művészetek Házában fejeződtek be,
ahol ünnepélyes keretek között adták át a Gödöllő Városáért díjakat.

átalakult, globalizált, lüktető világunkban sokkal inkább az egyén érdekérvényesítő ereje kell, hogy mozgassa a világot. Nem lényeges a közös sors, a közös szenvedések és örömök az együvé tartozás ... a haza számukra egyfajta lakóhellyé vált.
Csak a nagy nemzeti hanyatlások
korszakában gyengül a hazaszeretet

Táblaavatás
Immár negyedik éve, hogy a Török
Ignác Gimnázium kezdeményezésére
az iskola és Gödöllő város önkormányzata, Magyarország és településünk arra érdemes alakjairól elnevezett utcákban névtáblát avat. Március
14-én – folytatva a korábbi évek hagyományait – az aradi vértanúk hősi
emlékét továbbvivő egyik utcában
került sor a március 15-i megemlékezésekre hangoló ünnepségre. Kiss
Ernő altábornagy előtt tisztelegtek
névtáblájának felállításával és megkoszorúzásával.

érzése, lábra kap az önzés, az egyén
elszigetelődése, a magánérdek kielégítésének a hajhászása, a hazaszeretet
szóval vallása és tettel megtagadása.
A hazaszeretet érzésének gyengülésével a nép erkölcsi ereje is gyengül,
összetartozása lazul, képtelenné válik
nagy fellendülésekre, nagy tettekre.

Az eseményen Fábián Bertalan
igazgató megnyitója után Tóth Tibor
alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Ebben úgy fogalmazott: „Gödöllő város önkormányzata minden
olyan kezdeményezést örömmel fogad és támogat, mely városunk közösségét építi, munkálja. Úgy gondolom, hogy a Török Ignác Gimnázium
aktív szerepvállalása a névtáblák kihelyezésében, avatásában hangsúlyosan képes ezt a célt szolgálni.”

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 4. oldalon)
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Hulladékudvar – Dr. Gémesi György levele Vécsey Lászlónak
A Vásártéren a Zöld Híd program részeként épül a lakosság
által igénybe vehető, a szelektív hulladékgyűjtést segítő, a
nyitvatartási időn belül átvevő
segítségével, azon túl állandó
őrszolgálat felügyeletével működő hulladékudvar. Hírek szerint a beruházással szemben a
tervezett objektum közelében
élő lakosság aggodalmának
adott hangot és aláírásgyűjtés
indult. Az önkormányzathoz
ezen aláírásokkal ellátott dokumentum a mai napig nem
érkezett. Vécsey László országgyűlési képviselő, Szada
község polgármestere – aki
maga is tagja a projektért felelős önkormányzati közösség
társulási tanácsának – viszont
levelet írt dr. Gémesi Györgynek, Gödöllő polgármesterének, a társulás elnökének.
Ebben tájékoztatta arról, hogy fogadóóráján gödöllői állampolgárok egy
csoportja segítségét kérte a hulladékudvar ügyében, majd arra kérte
„hogy egy intenzív lakossági párbeszéd lezárásáig, esetleg egy minden
szempontból alkalmasabb reménybeli új helyszín kijelöléséig a volt
Vásártéren folyó munkálatokat polgármesteri és/vagy elnöki hatáskörben leállítatni szíveskedjék”.
A következőkben dr. Gémesi György
válaszlevelét közöljük, amiben a
többi között a következőket írta: „A
napokban felmerült észrevételek miatt az érintetteknek hamarosan fórumot szervezünk, ahol az ismételt
tájékoztatás mellett minden felvetődő kérdés megvitatására lehetőség

lesz, ahová tisztelettel hívom és várom.”
Vécsey László Úr!
országgyűlési képviselő
Pest Megyei 4. oevk. Gödöllő
Tisztelt Képviselő Úr!
Kedves László!
Köszönettel vettem a Gödöllőn épülő hulladékudvar ügyében hozzám
intézett levelét.
Mint Ön is tudja, a 2005-ben, másodízben elfogadott regionális hulladékgazdálkodási programunk része,
hogy 9 hulladékudvar épül meg társulásunk területén, közöttük, egy
ilyen létesítmény Gödöllő városban.
A korábbi, 106 tagönkormányzatunk
közül, 80 % támogatással mindössze
7 ilyen létesítmény válhat valóra.
A hulladékudvarok, a hulladékgazdálkodásban tőlünk 15-20 évvel
előbbre járó Nyugat-európai országokban szerves részét képezik a lakókörnyezetnek, hiszen a bennük folyó tevékenységek nem veszélyeztetik a környezetükben élő polgárokat.
Nincs vegyes hulladék beszállítás,
kizárólag a lakossági körben keletkező, családi mennyiségű háztartási
veszélyes, zöld és egyébként szelektíven gyűjthető hulladékok fogadására nyílik lehetőség.
A hulladék udvarokban állandó személyzet van a nyitva tartás ideje
alatt, térfigyelő kamerákkal megfigyelt zárt létesítmények, ahol a veszélyesnek minősített anyagok nem
mások, mint a mindennapi életünk
során használt elektronikai berendezések, étolaj, szárazelemek, festék-

A február 8-án elfogadott városi költségvetés, valamint a gazdasági társaságok üzleti tervei szerint a képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat és a VÜSZI Kft. szerződéseit, az önkormányzat és a Művészetek Háza Gödöllő Kft. közművelődési

megállapodását, továbbá a Gödöllői
Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
valamint a Gödöllői Távhőszolgáltató
Kft. szindikátusi szerződésének felülvizsgálatát.

Új rendelet a város vagyonáról
Az új törvényi feltételeknek megfelelően a képviselő-testület hatályon
kívül helyezte az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodásról és a vagyongyarapításról szóló önkormányzati rendeletét és új rendeletet alkotott az
önkormányzat vagyonáról.
A régi rendeletnek az intézményi
ingatlanok bérbeadására, hasznosítá-

gároknak, akik egyébként nem éltek
a felajánlott személyes egyeztetés és
a más helyen már megépült hulladékudvar megtekintésének lehetőségével.
Értetlenül olvastam azon kérését,
hogy intézkedjem a folyamatban lévő munkák leállításáról.
Ön Szada Polgármestereként tagja a
projektért felelős önkormányzati közösség Társulási Tanácsának, mely a
legfőbb döntéshozó szerv.
Ebből fakadóan kellő információkkal rendelkezik feladatainkról, azokat támogatta és tudja, hogy a közös
erőfeszítésekkel megmentett, ma
már üzemelő hulladékgazdálkodási
rendszerből, tőlünk független okok
miatt, éppen a Pest Megyében építendő hulladékudvarok maradtak ki.
Ezek társfinanszírozását az EU Bizottság már meg is vonta.
Személyes közbenjárásom eredménye lett, érzékelve a komoly pénzügyi kockázatokat és az Önkormányzati Társulás pénzügyi lehetőségeit is, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiegészítő támogatásával, hazai költségvetési forrással
került kiváltásra a megvont, 50%-ot
kitevő EU pénzügyi forrás.
Tudnia kell azt is, hogy az Európai
Unió illetékes bizottsága, végső befejezési határidőként a 2012. áprilisát határozta meg.
E teljesítés híján Magyarország eleshet a projekt utolsó részletének
lehívási jogától, mely 1 és 2 millió
Euro közötti veszteséget jelenthet.
Felróható magatartás esetén, az
egyes településeket is pénzügyi
veszteség, visszafizetési kötelezettség érheti.
A feladat teljesítése közben a létesít-

ményt Gödöllő Város Polgármesteri
Hivatalának szakemberei a beruházóval átterveztették, melynek eredményeként az érintett teljes terület
40%-a parkosításra kerül és 5 méter
széles zöldsávval, fásítással is gazdagodik.
A napokban felmerült észrevételek
miatt az érintetteknek hamarosan fórumot szervezünk, ahol az ismételt
tájékoztatás mellett minden felvetődő kérdés megvitatására lehetőség
lesz, ahová tisztelettel hívom és várom.
Öntől, mint a terület országgyűlési
képviselőjétől és Szada polgármesterétől, mint a tulajdonos önkormányzati közösség tagjától joggal elvártam volna, hogy személyes helyszíni látogatására engem is meghív,
vagy legalább beköszön hozzám,
hogy a felmerülő problémákat, lehetséges kompromisszumokat együtt is
meg tudjuk beszélni.
Mindezek hátterében kérem valódi
együttműködő támogatását és azt,
hogy a hulladékgazdálkodás, környezetvédelem ügyéből a helyi politikai kérdések kizárhatóak legyenek.
Ez utóbbi szempont vezetett oda,
hogy a teljes kudarcból, Magyarország jelenlegi társadalmi, szakmai
törekvéseivel megegyező regionális
hulladékgazdálkodási rendszert építettünk fel.
Tisztelettel :
Gödöllő, 2012. március 14.
Dr. Gémesi György
önkormányzati társulás elnöke
Gödöllő Város Polgármestere

Zöldhulladékot csak zöldzsákba

Képviselő-testületi döntések
A költségvetés végrehajtása

maradékok stb.
Ezek elkülönített, biztonságos és
csupán átmeneti tárolása szintén
megoldott az ilyen létesítményekben. A készülő hulladékudvar a város
ellátását célozza, intenzívebb forgalom a kezdeti időben jellemző, de ez
is csökken, eloszlik az igénybe vétel
során.
Településünkön, közel 6 évvel ezelőtt született meg a döntés a hulladékudvar helyéről, több helyi fórum, tájékoztató írás született erről.
A hulladékudvar elhelyezése szinkronban van a helyi rendezési tervekkel, melyek szintén az előírt módon, nyílt eljárásban kerültek elfogadásra.
Sajnálatos tény, hogy az állampolgárok egy része, csak felületesen
vesz részt a város életében és az is
tény, hogy a tervek elfogadása és a
megvalósítás között esetenként évek
telnek el. A változó világban, a problémák sokasága mellett sem emberi,
sem pénzügyi erőforrások nem állnak rendelkezésre arra, hogy minden
témában, éveken keresztül tartsunk
fenn aktív információs időszakokat.
Úgy vélem, hogy Önnek és nekem,
mint a város polgármesterének kellő
kollegalitással, közösen szükséges
tájékoztatni az itt élő polgárokat a
környezetgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés kiemelkedő fontosságáról, időszerűségéről.
Ez utóbbi gondolathoz csatlakozva
jelzem Önnek, hogy hozzám mindössze két megkeresés érkezett ez
üggyel kapcsolatban 2012. február
végén és a napokban. Az önkormányzati társulás munkatársai dokumentált módon, napokon belül kimerítő, tisztelettudó és alapos válaszokat adtak a hozzájuk forduló pol-

sára vonatkozó rendelkezései 2013.
január l-jétől veszítik hatályaikat,
amikortól az általános és a középiskolák állami irányítás alá kerülnek.

Gödöllői Fészek
Engedélyezte a képviselő-testület a
város nevének viselését a Gödöllői
Fészek Nagycsaládosok Egyesülete elnevezésében, továbbá a
település címerének
és zászlójának használatát a civil szervezet logójában.
A testület ahhoz is
hozzájárult, hogy a
civil szervezet székhelyeként a Szabadság út 23. szám alatti
Civil Házat jegyezze
be.

Személyi változások
A képviselő-testület egyhangúlag
módosította állandó bizottságainak
személyi összetételét. Ez azért vált
szükségessé, mert március 1-jén Tóth
Tibort (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
alpolgármesterré választották és a helyi
önkormányzatokról szóló törvény kimondja, hogy alpolgármester nem lehet bizottság elnöke vagy tagja. A Gazdasági, a Pénzügyi valamint a Népjóléti Bizottságban Pintér Zoltán képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
váltja őt, akit – ugyancsak Tóth Tibor
helyett – ifjúságügyi tanácsnokká is
megválasztottak.
lt

Környezetbarát szemlélettel
Rövidesen véget ér a türelmi
időszak, így a Zöld Híd Régió
Kft. már csak az általa forgalmazott, környezetbarát, biológiailag lebomló zöldhulladék
gyűjtő zsákokban szállítja el a
komposztálható zöldhulladékot.
Az új rendszert, mint ahogy azt a
Zöld Híd Régió Kft. már korábban is
jelezte, 2012. január 1-jétől vezették
be, az év első három hónapjaiban
azonban az átmenetre való tekintettel
a sima zsákokat is elszállították. Ez az
időszak azonban március végén be-

fejeződik, így aki még nem tette meg,
annak ideje beszerezni a szükséges,
biológiailag lebomló zsákokat, amik
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a begyűjtött zöldhulladékból jó minőségű
komposztot tudjanak előállítani.
A zsákok nettó 40 Ft/db áron vásárolhatóak meg a korábban megszokott helyszíneken: Mezőgazdasági
Bolt, Szabadság út 28./b.; Gazdabolt,
Dózsa Gy. u. 51.; Mezőgazdasági
Szakáruház, Szabadság út 60. Ezekhez a lakosság önköltségi áron juthat
hozzá, mivel az ár megállapítása során az volt a cél, hogy az minél kisebb

Illegális lerakóvá vált a szelektív gyűjtő

Közös ügy
Lapunkhoz az elmúlt napokban
több jelzés is érkezett a Klapka
utcai buszforduló mellett kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő
szigetekkel kapcsolatban.

dani, de számít a lakosság segítségére
is. Arra kérik a területen élőket, hogy
amennyiben észlelik a hulladékgyűjtő
sziget nem rendeltetésszerű használatát,
a környéken történő illegális lerakást,
azt mobiltelefonon rögzítsék, és a képe-

mértékben terhelje a lakosságot,
ugyanakkor elősegítse a környezettudatos szemlélet kialakulását, s emelje
a zöld hulladék gyűjtés színvonalát.
Ez az ár alatta marad még a bevásárlóközpontokban kapható nagyobb
méretű műanyag zacskók árának is,
hiszen annak, aki helyben vásárolja
meg a korábban ingyenesen kapott
szatyrot, ma már a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően, általában
50 forintot kell fizetnie darabonként.
Ingatlanonként, egy szállítási nap
alkalmával, maximum 10 zsák helyezhető ki.
bj

ket juttassák el az önkormányzatnak.
Ezzel jelentősen javulhat a felderítés
aránya.
Mint arról lapunkban korábban már
beszámoltunk, a múlt évben a közterület felügyelet munkatársainak több
esetben is sikerült ilyen ügyekben intézkedni, s az elkövetők ellen rendőrségi eljárást folytattak le.
j

A lakók szerint a helyzet szinte már tarthatatlan, mert a kóbor ebek által széttépett zsákok hulladékát a szél az egész
környékre teríti. Egyesek az ott elhelyezett üvegeket a földön széttörik, így
az aszfaltot is üvegdarabok borítják. A
vízlevezető árok eltömve szeméttel, és
a nemrég rendbe hozott tér, valamint
annak környéke balkáni állapotokat
mutat. Hiába a karbantartás, a rend sokszor csak néhány óráig tart.
A problémát az önkormányzat mobil
kamerák kihelyezésével kívánja megol-
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Március 15-én együtt ünnepeltek a gödöllőiek

Hazaszeretettel és jövőbe vetett hittel
(folytatás az 1. oldalról)

A nemzetek akkor bomlanak fel, amikor a hazafiság érzése nem védi meg
többé őket a nagy megpróbáltatások
idején. „Szeresd a Te népedet, nemzetedet, jobban mint önmagad, s rajta kívül
más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy
maradékaid is hosszú életet élhessenek”
– írta Wass Albert.
Hölgyeim és Uraim!
Ma nincsenek idegen megszálló csapatok hazánk területén, nem kell szuronyokkal szembenézni a csatamezőn és
minden ellenkező híresztelés ellenére,
ha nem keressük a bajt, nem kell harcolnunk a szabadságunkért és nincsenek
hála Istennek még átvitt értelemben sem
háborús viszonyok ... de vannak kutya
kemény kihívások, melyek felszámolá-

sa nélkül egyre inkább tornyosulnak
előttünk a nem megkerülhető sürgősen
megoldásra váró feladatok, úgy mint a
fogyó népesség az egyre kiterjedtebb
szegénység leküzdése, valós munkahelyteremtés és gazdaságélénkítés, de
mondhatnám az összeomlás előtt álló
egészségügyi ellátás megújítását vagy a
fiatalok kivándorlásának megállításához, életük hosszú távú tervezéséhez
szükséges reális alternatívák biztosítását.
Ezen problémák megoldásához kevés a szándék és a jó kommunikáció, viszont elengedhetetlen egyértelmű, öszszehangolt – a rögtönzéseket befejező –
stratégia megfogalmazása, a pártpolitikai érdekek háttérbe szorítása, a szakmai szempontok elsődlegessége, társadalmi párbeszéd azonnali megkezdése,
a nemzeti érdekeket nem háttérbe szorító, aktív együttműködő nemzetközi diplomácia, sok-sok jó szakember áldozatos munkája, a folyamatos ellenségeskedés helyett széles körű szövetségi politika, végül de nem utolsó sorban
ALÁZAT. A túl magabiztos, esetenként
agresszív magatartás veszélyes állapotokat teremthet és nem segít az egyre nehezebbé váló helyzet megoldásában.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Még áll a ház, de megrogytak az alapjai. Meg kell erősíteni, esetenként újra
kell rakni azokat. Az alapok megerősítése nélkül könnyen járhatunk úgy, mint
aki homokra építette a házát. Az első
nagyobb vihar elsodorta azt. Nem veszíthetünk több időt, az igazi munkát
sürgősen el kell kezdeni, amíg visszafordíthatatlan folyamatok nem indulnak
el.
Ma már nem elég csak a homlokzat
és a kirakat felújítása, nem elegendőek
az átmeneti látszatmegoldások a lassan
áttekinthetetlen, elsődlegesen a hatalmi

szempontokat érvényesítő strukturális
átalakítások. Újra kell gombolni a kabátot, amíg nem késő. Ehhez nélkülözhe-

tetlen a többségi politikai erő igaz szándéka és cselekvése.
1848 márciusában is egy ilyen, az
alapokat újra lerakni kívánó építkezés
indult meg, melyhez hazaszerető magyarok milliói csatlakoztak együtt, egymásba kapaszkodva, önzetlenül, nem
kímélve életüket, egzisztenciájukat. A
hazaszeretettől átitatva, a jövőbe vetett
hittel, saját érdekeiket háttérbe szorítva
tették a dolgukat. Tudom, nem könnyű a
mai hazai és nemzetközi viszonyok
mellett versenyképesnek lenni a világban, hogy a magunkkal hurcolt súlyos
örökségek nagyon szűkítik a mozgásteret, de ha az érintettek nem néznek
szembe a realitásokkal, ha csak mindig
vissza és másra mutogatunk, ha újabb és
újabb ellenségeket keresünk, hogy elfedjük a valóságot, akkor esély sem lesz
a felemelkedésre. Vannak, vagyunk ebben az országban ma is sokan, akik nagyon nagyon szeretjük a hazánkat és
ezek az érzések nem értékelődtek át
négyévenként politikai kurzusoktól füg-

gően. Ma is élő és stabil alapjai vagyunk
és lehetünk egy újraépítkezésnek és készen állunk mint ők, 48-ban, ha szükség
van ránk. De kérdezem ... szükség van

ránk? Az eddigiek láttán úgy tűnik, egyre kevésbé, pedig nem csak az idő, de az
erő és a türelem is fogytán van.
Itt, Gödöllőn a mai együtt ünneplés is
bizonyítja, hogy bár nyilván sokan sokféleképpen gondolkodunk városunkban, de meg tudtuk találni azokat a közös pontokat, amelyek egy értékközpontú, hosszú távú közösség építés és
stratégia alapjai. Ebben többek között
meghatározó szerepe volt annak, hogy
kezdettől fogva minden március 15-én
együtt tudtuk énekelni tiszta szívvel a
magyar Himnuszt együtt koszorúzunk
és kerestük meg, mint ahogyan ma is, 48
aktuális üzeneteit. Ez a közös gondolkodás, az összefogás adta meg a hátszelet Gödöllő sikereihez. Nem volt soha
két Gödöllő, mint ahogyan nincs két
Magyarország és két nemzet sem. Bí-

zom abban, hogy a magyar történelem
során oly sokszor megmutatkozott öszszefogás, önzetlen hazaszeretet döntéshozóink számára nem csak kommunikációs fogás, hanem valós érték és erőforrás lesz a megmaradásunkért folytatott gigászi küzdelemben és megteremti
az alapjait egy nemzeti KIEGYEZÉSNEK, mely nélkül nem lesz igazi felemelkedés ” – mondta beszédében Gémesi György.
Az ünnepi műsort követően a megemlékezők Petőfi Sándor szobránál elhelyezték a megemlékezés koszorúit,
majd a délelőtti programot a Tarsolyos
Lovasegylet által szervezett hagyományos lovasfelvonulása zárta, amelyhez
évrőlévre egyre többen csatlakoznak a
lovas hagyományőrzők, nem csak térségünkből, hanem az ország távoli településeiről is.

Átadták Gödöllő Városért Díjakat
A nemzeti ünnep gödöllői programjainak záróeseménye a Gödöllő Városért Díjak átadása volt a Művészetek
Háza színháztermében március 15-én,
délután. A képviselő-testület 2012-ben
Benedek Krisztina Mária pedagógusnépművészt, Márton Danku István
magyar–ének-zene tanárt, karnagyot és
a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és
Szolgáltató Non-profit Kiemelkedően
Közhasznú Kft. részére ítélte oda a kitüntetést. A díjakat Gémesi György polgármester adta át.
Az ünnepelteket Benedek Krisztina
és Márton Danku István tanítványai, valamint a Rokkka zenekar műsora köszöntötte, melyben meglepetésként Benedek Krisztina lánya, Széphalmi Júlia
énekelt.
A méltatások teljes szövege a
www.godollo.hu-n található meg.

Márton Danku István, Bokor Árpád, a VÜSZI
igazgatója és Benedek Krisztina Mária

Benedek Krisztina Mária kétéves korától él Gödöllőn. Iskolai tanulmányait az Erkel Ferenc Általános Iskola
zenei tagozatán kezdte. Első osztályos korától furulyázni és hegedülni tanult, a Chopin zeneiskola kiváló növendéke lett. Márton Danku István készítette fel 13 évesen élete első népdaléneklési versenyére és ő indította a Kazinczy szépkiejtési versenyeken is.
Kirchhofer József távgyalogló és hosszútávfutó tanítványaként lett 1981-ben a Gödöllői Egyetemi Atlétikai
Club (GEAC) atlétája, a következő években pedig a GEAC legeredményesebb serdülő, majd ifjúsági atlétája.
Többszörös magyar bajnok és csúcsjavító az ifjúsági magyar atlétikai válogatott tagja. 1985-ben Pest megye
legjobb ifjúsági női sportolója.
19 éves volt, amikor a sportpályákat a folklórszínpadokra cserélte. Országos Diáknapokon két ízben nyert
I. helyezést népdalének kategóriában.
A Budapesti Tanítóképző Főiskolán 1989-ben végzett. A főiskolai évek alatt is sikeresen szerepelt a különböző megmérettetéseken.
A tanítóképző után népdalénekes előadóművész és néptáncpedagógus lett. Idén diplomázott kiváló eredménnyel a Táncművészeti Főiskola mesterfokozatú tánctanár képzésén. Több szakkönyve is megjelent.
Számos elismerése között említhetjük az 1995. és 1997. évi Országos Szólótáncversenyen elért Aranygyöngyös Táncos díjat, az 1996-ban elnyert Népművészet Ifjú Mestere címet (miniszteri kitüntetés).
Jelenleg a Damjanich János Általános Iskolában és a Frédéric Chopin Zeneiskolában oktat, tanítványai kiváló
eredményeket érnek el a különböző országos versenyeken.
Tagja a Kerekítő országos baba-mama hagyományőrző-hálózatnak, ahol módszertani előadásokat és bemutató foglalkozásokat tart. Nevéhez több kisgyermekeknek szóló zenés-énekes foglalkozás kötődik.
Tagja a Kolompos és a Rokkka együttesnek, több művészeti csoport vezetője.
A kulturális életben kifejtett előadóművészi és tanári munkáját a város 2008-ban Gödöllő Kultúrájáért Díjjal
jutalmazta.
A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 1992 óta
részese városunk életének. Hitvallásuk, hogy az élhető város mindennapos életében munkájuk meghatározó szerepet tölt be. Számunkra az a legnagyobb dicséret, ha nem kerülnek az érdeklődés középpontjába, mert az azt jelenti, hogy a városüzemeltetés zökkenőmentesen, panaszmentesen folyik.
Alapításkor a Városüzemeltető és Szolgáltató Intézmény nevet viselte tevékenységi körei a követezők voltak: távhőszolgáltatás, épület-karbantartás,
önkormányzati bérlakások üzemeltetése, házfelügyelőség 1996-ig, gyepmesteri tevékenység, hulladékkezelés, szemétszállítás, parkfenntartás,
közterület takarítás, városi rendezvények műszaki
hátterének biztosítása, út-híd vízelvezetés karbantartása, építése, csúszásmentesítés, közútkezelői
feladatok ellátása az önkormányzati utak esetén,
telepüzemeltetés, raktár, üdülő üzemeltetés, temetőüzemeltetés. A társaság 2009-ben alakult át, ekkortól viseli jelenlegi nevét. Azóta is az ő feladatuk
az út és járdaépítés folytatása, a városi parkok
karbantartása, 2010-től a Királyi Kastély parkjának üzemeltetése. Új játszótereket alakítottak ki a
Csanakban és az Alsóparkban, a Dózsa György úti
temetőnek új kerítést építettek. Jelentős szerepük
volt az EU-elnökség zökkenőmentes lebonyolításában.
A VÜSZI Kft. képviseletében Bokor Árpád ügyvezető igazgató vette át a díjat.

Márton Danku István magyar–ének-zene tanárként 1977 óta él és dolgozik Gödöllőn. Tanított a
Török Ignác Gimnáziumban, az Erkel Ferenc Általános Iskolában; jelenleg a Református Líceum, Gimnázium és Kollégium tanára.
1977 óta vezet színjátszó csoportokat és irányít
kórust. Az elmúlt 20 év alatt több mint 200 diák
dolgozott a keze alatt, akikkel tájoltak már a Felvidéken, Erdélyben és Kárpátalján.
Zenetagozatos növendékei kérésére 1991-ben
megalapította a Cavaletta Nőikart, mellyel Magyarországon kívül Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg és Finnország számos városában több mint 50 alkalommal koncerteztek.
A Cavaletta Leánykar 1999-ben Gödöllő Kultúrájáért Díjat kapott. 2000-ben a Leánykarral megalapították a Cavaletta Művészeti Egyesületet, melynek ugyancsak ő a művészeti vezetője. Az idén tízéves Ad Hoc Színház már hét három felvonásos
darabbal örvendeztette meg városunk közönségét.
A Református Líceum, Gimnázium és Kollégiumban
az osztályfő-nökségen kívül 2006-ig a diákönkormányzat segítője volt. Mind mai na-pig az ő feladata az iskolai rendez-vények szervezésére és
megrendezése. 2007-ben a Gödöllő Gyermekeiért,
Ifjúságáért Díjban részesült.
Életének választott mondata: Soli Deo Gloria!

Fáklyás felvonulás

(l.t.-k.j.)

A több évtizedes hagyományoknak megfelelően idén is megtartották városunkban a gödöllői ifjúság számára
a fáklyás felvonulást. A több száz fős tömeg a Petőfi-szobortól a Dózsa György úti temető 48-as emlékművéhez vonult, korabeli dalokat énekelve. A két helyszínen Czirle Fanny és Villant Bálint, a Club Színház
tagjai szavaltak Petőfi-verseket; közreműködött a Gödöllői Városi Vegyeskar. A temetőben Czeglédi Noémi, a
Gödöllői Városi Múzeum muzeológusa olvasott fel olyan korabeli visszaemlékezéseket, melyek a 1848-49-es
forradalom és szabadságharc gödöllői vonatkozásait emelték ki. Ezt követően az önkormányzat nevében
Tóth Tibor alpolgármester és Pelyhe József önkormányzati képviselő helyezte el a megemlékezés koszorúját
a szobornál.
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Összetartó, értékek mentén szerveződő közösségek kellenek

Tisztelet a hősöknek

Pelyhe József lett a Gödöllői Lokálpatrióta Klub elnöke

Névtábla avatás

Vezetőváltásra került sor a Gödöllői Lokálpatrióta Klub élén.
A március 13-i elnökségi ülésen Pelyhe Józsefet választották a szervezet vezetőjének,
miután Pintér Zoltán lemondott az elnöki tisztségről.
– Nagy megtiszteltetés, hogy az elnökség bizalmat szavazott nekem –
mondta lapunknak a korábban cserkészvezetőként, jelenleg pedig önkormányzati képviselőként tevékenykedő új elnök. – Megbízatásom rendkívül intenzív munkavégzést igényel,
hiszen az elnöki megbízással járó
nem kevés feladat mellett a további
teendőimet is legalább az eddigi színvonalon szeretném ellátni. Mindehhez erőt ad, hogy munkámmal városunkat, s azokat a gödöllői közösségeket szolgálhatom, amelyek értéket teremtenek, értéket hordoznak,

kapaszkodót nyújtva a mindennapok
nehézségei közepette a lakosság számára. A Lokálpatrióta Klub vezetése
során mindent meg kívánok tenni
azért, hogy városunk továbbra is
valódi otthonként szolgáljon, az itt
lakók valódi közösséget tudjanak alkotni!

Ismét Petőfi-Hét

Rajzverseny és ágyúdörgés
Immár 11. alkalommal hozta el
a tavasz a Petőfiben az iskola
névadójáról elnevezett programsorozatot. Ez a hét kiemelkedett az egyébként is színes
mindennapokból.
Megrendezték például a városi rajzversenyt, melyre 3 éve már nem csak
a város iskolásai, hanem az óvodások
is pályázhatnak, illetve ezen alkalomra már fotókkal is lehetett jelentkezni.

Éltek is ezzel a lehetőséggel Gödöllő
tehetséges gyermekei, hiszen több
mint 350 színvonalas, művészi élményt nyújtó rajzból és képből ké-

szítette el az iskola az igényes kiállítást.
Ennek a programnak volt része az
iskola 280. évfordulója alkalmából
tavaly alapított Petőfis díj
átadása is; ezt a tantestület
azon személyeknek ítéli
oda, akik sokat tettek vagy
tesznek az iskoláért.
Az idei évben az intézmény aulájában elhelyezett kézi-faragású táblára a
következők neve
került fel: Winkler
Nándor (az iskola
tanára, igazgatóhelyettese volt 1978as években); Vass Károlyné
Babi néni (nyugdíjas földrajz-biológia szakos tanárnő)
és dr. Gémesi György (Gödöllő Város polgármestere,
volt Petőfis diák)
A hét másik kiemelkedő rendezvénye
a városi vers- és prózamondó verseny
volt, melyen ebben az évben 155 fő
óvodás és iskolás közül választotta ki

Időutazás a Török Ignác Gimnáziumban

II. Római lakoma
Második alkalommal rendezték meg a „Római lakoma” című programot a Török Ignác
Gimnáziumban. Tavaly már
hatalmas sikert aratott és idén
is nagy számban jöttek az érdeklődők a továbbfejlesztett
verzióra.
A lakoma két részre tagolódott. Az első volt a spectaculum, amikor nyolcadikos diákok bemutatták, hogyan
étkeztek az ókori rómaiak. Eközben
Ullrich Balázs, a gimnázium tanára
mondott néhány érdekességet és sorban szólította a hetedik osztályos felolvasókat, akik egy-egy római szerző
művének segítségével avatták be a jelenlévőket a korabeli szokásokba és
mindennapokba.
Ezután következett az ételkóstolás,
a gustatio. Volt bab, zöldborsópüré,
hal és mindenféle hús is változatosan
elkészítve, ahogy egykor Rómában
fogyaszthatták azokat, majd desszertek is kerültek az asztalokra, amiket
szabályos ostromnak vetettek alá a
diákok. Volt, aki háromszor is repetázott egy-egy finomságból! Persze a
legnépszerűbb a körtefelfújt volt. Aki
tavaly kóstolta, idén már az első sorban állt, mikor a szakácsok még csak
sütötték, hogy biztosan kaphasson be-

lőle. Bár nem volt tervbe véve, a süteményért folytatott harc révén, a gladiátorviadalokból is ízelítőt kaphattak
az érdeklődők. Persze annak sem kellett elkeserednie, akinek nem jutott;
még kárpótolhatta magát a szintén
különleges mézes datolyával.
A Török Ignác Gimnázium aulájában körben mindenhol a római ételek
receptjeit bemutató plakátok függtek
Marcus Gavius Apicius „szakácskönyvéből”, így mindenki meg tudta
nézni, mit is eszik valójában. Bár a
rómaiak leghíresebb ízesítője, a garum azért nem volt benne mindenben.
Ezt ugyanis az ókorban a rómaiak az
összes ételbe belerakták, ezzel ízesítették a húsokat, ezt tették a kásákba,
de még az édességekbe is került belőle. Ez egyébként egy halpasztaszerű

– Milyen feladatok várnak önre a
következő időszakban?
– Tagságunkkal az elmúlt évek
alatt több népszerű programot, előadást, sportrendezvényt szerveztünk
meg, indítottunk el, ezeket természetesen folytatni kívánjuk. Szeretnénk tovább színesíteni a város
egyébként rendkívül gazdag kulturális és sport kínálatát. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy egyre több
fiatalt sikerült bevonni abba az építő
munkába, ami a Gödöllői Lokálpatrióta Klub által 1994-ben elkezdődött, és ami azóta is élvezi az itt élők
támogatását.
Szeretném, ha a jövőben, valamenynyi korosztályból, még többeket sikerülne megszólítanunk. Meggyőződésem, hogy a város és az ország jövőbeni sikerét a jól működő, összetartó,
értékek mentén szerveződő közösségek adhatják.
jk
a zsűri a legtehetségesebbeket. A Petőfiben már hagyomány, hogy a legnagyobbak Pécsi Ildikó művésznő
előtt szavalnak és hallgathatják meg
bátorító, ösztönző javaslatait, értékelését.
A programhét méltó befejezését ismét
egy újítás szolgáltatta: a Petőfiben
idén nem hagyományos műsorral ké-

szültek március 15-e megünneplésére, hanem előzetes feladatok elvégzése után az iskola udvarára érkező korhű lovasok és tüzérek segítségével idézik fel a 48/49-es eseményeket.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az utca kis közösségének az összetartozás élményét adja, ha az utca lakója
reggelente tisztelettel,
esetleg büszkén emlékezve sétál el a magyar
történelem hősi alakjainak méltó módon emléket állító névtábla előtt.
A magam részéről, mint
Gödöllő Város újonnan
kinevezett alpolgármestere, mindent megteszek
annak érdekében, hogy
minden hasonló alulról
jövő, közösségteremtő
és az ifjúságot építő kezdeményezést
felkaroljak és támogassak. Teszem
mindezt annak reményében, hogy az
utódaink Kiss Ernő utolsó mondataira
(„Istenem, az újkor ifjúsága egész
ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei,

virrasszatok a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szívük és a
hazáé az életük.”) meggyőződéssel és
hittel teli pozitív felelet adjanak a

mindenkori magyar nemzeti jövőben.”
A tábla leleplezésé követően a
résztvevők koszorúval tisztelegtek
Kiss Ernő altábornagy emléke előtt.
hc

Születés Hete, a családdá válás ünnepe

Jubilál a rendezvénysorozat
Lelkes szervezők jóvoltából május 5–13. között közel 60 helyszínen
kerül megrendezésre a tízedik, jubileumi Születés Hete.
A helyszínekre látogató érdeklődők idén is megtalálhatják az évről-évre nagy érdeklődéssel fogadott szülésfelkészítéseket, szoptatási tanácsadásokat, hordozó alkalmatosságok bemutatóit is, de lesznek ismét filmvetítések, kerekasztal beszélgetések, kiállítások, koncertek, bemutatók, mozgásos lehetőségek is. A szervezők célja, hogy a
láogatók minél szélesebb körben jussanak információkhoz, ezáltal döntéseiket kutatási eredményekre, szakértő véleményekre alapozhassák többek között a párkapcsolat, szexualitás, családtervezés, anyává-apává válás, várandósság, szülés-születés, szoptatás/táplálás, csecsemőgondozás, hordozás, női szerepek megélése, gyermekvállalás és karrier egyeztetése terén.
Gödöllő a rendezvénysorozat egyik elsőként csatlakozott helyszíne, városunkban
tehát jelentős hagyományai vannak e rangos eseménynek. Dr. Kiss Katalin fejlesztőpedagógus korábbi kezdeményezéséhez csatlakozott a Socius Kör Egyesület,
majd a Védőnői Szolgálat, az utóbbi 2 évben pedig már széleskörű civil összefogással szerveződnek a programok. A Regina Alapítvány valamint a Fészek Nagycsládosok Egyesülete kezdeményezésére és szervezésében az idén folytatódik a tavaly sikeresnek bizonyult szülés kerekasztal, mely az „Szülni, de hogyan„ címmel
kerül megrendezésre a Védőnői Szolgálat szakmai támogatásával és részvételével.
A tervek között szerepel többek között, hogy idén ismét megszervezik a múlt évben
nagy sikert aratott baba-mama majálist. A részletes programokat a szervezők a későbbiekben teszik közzé. Bővebb Információ: 70/634-5680.

A legnagyobb izgalmat az igazi ágyú
megtöltése és az ágyúlövés hozta
majd, nemcsak az iskolások, hanem a
környék lakói számára is.
pi

MEGHÍVÓ – GÖDÖLLŐI BAPTISTA GYÜLEKEZET

szósz volt, amit úgy készítették, hogy
a halakat hónapokon keresztül rothasztották, majd átpasszírozták, különböző fűszerekkel ízesítették,
ezután nagy kétfülű edényekben,
amforákban elraktározták.
A nagysikerű lakomát most is
óriási érdeklődés
kísérte. Az ételek
mindenkit lenyűgöztek, amiért külön dicséret illeti a
szakácsokat, Fodor Sándort és
Fiel Attilát (és természetesen Apiciust, aki vette a fáradtságot és leírta a recepteket, hogy
aztán azokat elkészítsék itt, Gödöllőn,
a Török Ignác Gimnáziumban).
A program a TÁMOP 3.2.11/10-1
KMR-2010-0045 A Művészetek Háza Gödöllő komplex művészeti nevelési program támogatásával valósult meg.

HITMÉLYÍTŐ IGEHIRDETÉSEK lesznek a Gödöllői Baptista Gyülekezet
imaházában, melyekre mindenkit szeretettel várunk!
Igét hirdet: Tenkely Béla albertirsai lelkipásztor

Oláh Eszter

2012. MÁRCIUS 25-ÉN (VASÁRNAP)
10 ÉS DU. 17 ÓRAKOR

Gödöllői Baptista Gyülekezet (2100 Gödöllő, Kornya Mihály utca 2.)
(a Dózsa Gy. úti Shell benzinkút mellett)
Telefon: +36/20/886-2633

MEGHÍVÓ – TELEKI PÁL EGYESÜLET
Teleki Pál, a tragikus sorsú államférfi, tudós, nem‐
zetnevelő halálának 71. évfordulóján, sírjánál, a
máriabesnyői temetőben koszorúzással egybe‐
kötött megemlékezést tartunk 2012. április 1‐jén,
vasárnap 12 órai kezdettel. A megemlékezésre Teleki Pál tisztelőit
szeretettel meg‐hívjuk és várjuk.
A szokásos díjmentes autóbusz ismét közlekedik. A Művészetek Há‐
za parkolójából 11.35‐kor indul, vissza pedig a megemlékezés befe‐
jezése után. Útközben minden buszmegállóban megáll.
A Teleki Pál Egyesület elnöksége

2012. március 21.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Góóóóóóóól!
Papot, lelkészt, tiszteletest,
tisztelendőt nem ritkán láthatunk focizni manapság, mi
több, akár görkorizásra is vállalkoznak. Az egyházközség
egybentartása terén is jó szolgálatot tehet az egyházi vezető
effajta tevékenysége.
Kármán Tibor Egy focista naplójából című ifjúsági regényében egy futballedző tudásával, képességeivel bíró református lelkipásztorral ismerkedhetünk meg. A naplót író ifjú focista szemszögéből. Mintha valóban
egy tizenéves, még általános iskolás
gyerek naplója alapján készült volna
a könyv. Nem nehéz manapság rábukkanni a fiatalok naplóira, sokan
írnak rendszeresen blogot az interneten, ahol bárki arra tévedővel megosztják gondolataikat, élményeiket,
néha meglepő érettségről, mély érzésekről téve tanúságot.
A regény „egy focistájának” valóban mindene a foci. Ő nem internetes
blog szerzője, kézírásos naplóról beszél az író néhány bevezető sora, meg
arról, hogy az egészen személyes dol-

gokat kihagyta regénye összeállítása
közben „Dinyó kérésére”.
Dinyó. A világklasszis focista Ronaldinho nevéből képződött hősünk beceneve. Találkozása a falujukba került tiszteletessel sorsdöntő a számára. Egészen felfejlődik a község, Bivalyos csapata Borostyán Bernát református lelkész útmutatása, akár szigorúnak is nevezhető edzési módszere hatására. Az addig céltalanul labdát rugdosó gyerekek egymás után
nyerik a meccseket a környező falvak
csapataival történő összecsapásokban, míg végül a megye élvonalába
kerülnek. Dinyót még egy Pestről érkezett menedzser is megkísérti: magával vinné fővárosi ifikhez.
Dinyó azonban marad. A szíve Bivalyosért dobog. Meg Annácskáért,
akivel megélik az első szerelem szépségét. A fiúktól, a barátoktól sem tudna elválni, noha persze látja, szóvá teszi kinek-kinek a hibáját is. A szüleiről, különösen az apjáról sem rejti véka alá a véleményét, mely nem éppen
hízelgő.
A tiszteletes kedvéért el-elmegy a
templomba. Ismerkedik a Bibliával, s

bevallja magának, hogy az egészen jó
dolgokat tartalmaz. A saját döntése,
hogy megkeresztelkedik.
Sok mindenről beszámol a napló,
sok mindenre kitér, színes, akár az
élet. Már ha észrevesszük a színeit. A
meccsek izgalmát, az ég kékjét, a kirándulások örömét. Mint a tiszteletesnek a regényt záró istentiszteleten elmondott igehirdetésében hallhatjuk:
„Isten igéjét is csak akkor értjük, ha a
hétköznapokban akarjuk megélni.”
(Kármán Tibor: Egy focista naplójából)
-nád-

Gödöllői színpadon a gödöllői történet

Sisi királyné a Barokk Színházban
Franz Schubert, Johannes Brahms és
Joseph Haydn műveiből válogatott, s
olyan népszerű művek csendülnek fel
az est folyamán, mint – többek között
– a Cigánybáró nyitánya, az V. magyar tánc részlete, vagy például a Hu-

Erzsébet királyné élete sokakat megihletett. Filmen, színpadon egyaránt
több mű örökíti meg legendás alakját.
Róla szól a március 24-25-én 19 órai
kezdettel a Barokk Színházban bemutatásra kerülő Sisi királyné című kü-

lönleges daljáték, amit Németh Pál
állított színpadra.
A történet hol is játszódhatna máshol,
mint 1867-ben Gödöllőn, s azt a ne-

vezetes eseményt örökíti meg, amikor
a királyi pár a magyar királyi koronázási ünnepségek keretében Grassalkovich Antal egykori kastélyába látogat, s Andrássy gróf a magyar nemzet
koronázási ajándékaként átadja nekik
a kastélyt a hozzá tartozó birtokkal
együtt. A kastély ezt követően Erzsébet királyné kedvelt pihenő rezidenciája lett.
A darab zenei betéteit a Savaria Barokk Zenekar szólaltatja meg. A rendező Erkel Ferenc, Johann Strauss,

Nők a Gödöllői Művésztelepen

nyadi Lászlóból ismert Palotás. Sisi
szerepét Ducza Nóra, Ferencz Józsefet Jekl László, Andrássy grófot pedig Szerekován János alakítja.
jb
A Gödöllői Városi Múzeum és a Művészetek Háza Gödöllő tisztelettel meghívja Önt a

Egyházzene történeti kalandozás

Kántorok hangversenye

a koboz, a csengő, vagy a dob kapott
szerepet. Az est folyamán Liszt Ferenc
műveiből is felcsendült néhány, mintegy tisztelgésként a zeneóriás előtt, aki-

A kiállítást köszönti: Dr. Gémesi György polgármester

Óriási érdeklődés mellett rendezték meg a Kántorok Hangversenyét a királyi kastély lovardájában március 17-én este. A különleges egyházzenei koncertet
harmadik alkalommal tartották
meg.

A városunkban szolgálatot teljesítő
kántorok, valamint a Gödöllői Kántorátus tagjainak előadásában különleges
egyházi dallamok csendültek fel : az európai középkor különféle énekei; itáliai

és spanyol reneszánsz polifónia; magyarországi protestáns graduálénekek;
német barokk kompozíciók és romantikus művek szólaltak meg az európai ke-

NŐK A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEPEN
című kiállítás megnyitójára
2012. március 24-én szombaton 17 órára a Királyi Váróba

Megnyitja: Wessely Anna művészettörténész
A Magyar Mozdulatművészeti Társulat Etűdök című orkesztika
bemutatóján közreműködik: Haraszti-Zwiep Adrienn és Kocsis Andrea
A kiállítás megtekinthető: 2012. március 24-június 17.
hétfő kivételével minden nap 10-18 óra között
Királyi Váró - Gödöllő, Állomás tér 1.
Tel.: 06-20-4518-402, e-mail: guzeum.g@gmail.com
resztény zeneirodalom mintegy 6-800
éves repertoárjából.
A koncerten magyar, latin francia és
spanyol nyelvű énekeket hallhatott a közönség, amiket néhány mű esetében az
egyházi zenében megszokott módon orgona kíséret tett teljesebbé, de volt ahol

nek születésének 200. évfordulójáról a
múlt évben emlékeztünk meg.
A koncert során a kántorok kórusát a
Szent Efrém férfikar néhány tagja, valamint Annus Réka és Csuha Kata
egészítette ki. A művészeti vezető Balogh Piusz és Kocsis Csaba volt.
bj

Új kiállítás a Levendula Galériában
Bányai Gizella munkáiból nyílik kiállítás március 31-én 17 órakor a Levendula Galériában. A festőművész Barcsay Jenő, Sarkantyú Simon
és Raszler Károly tanítványaként végzett a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán. 1980 óta tanítással is foglalkozik. 1981-ben rendezett első
egyéni kiállításán réz- és linóleummetszeteit mutatta be.
Ezek a lapjai alapvetően szépirodalmi ihletésűek: Gabriel Garcia Marquez: Száz év
magány és Bulgakov: Mester és Margarita című regényéhez készített illusztrációk.
Linóleummetszetein figuráit expresszív gesztusokkal jellemzi és hangsúlyosan kiemelve helyezi őket a drámai jelenetek középpontjába. Újabban készült munkáin a
művészi kifejezés lehetőségeinek minimális, expresszív eszközökre való redukciójára törekszik. 1977-ben megkapta a Collegium Hungaricum II. díját, 1986-ban
pedig Szombathelyen a Murális pályázaton érdemelt II. díjat.
A kiállítást Kemsei István, József Attila-díjas költő nyitja meg. A jó zenéről ez
alkalommal Csúr Gábor és Derecskei András gondoskodik. Az alkotásokat
2012. május 10-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
jk
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30 éve halt meg Ambrus Gizella gödöllői műfordító-újságíró

Hölgy egy híres családban
Ambrus Gizella (1888. május
16. – 1982. március 26.)
Ambrus Zoltán író, esztéta és Tormássy Gizella újságíró, műfordító lánya. Budapesten született 1888. május 16-án – ez sajnos édesanyja életébe került.
Hosszú évekig apai nagyanyja,
Ambrus Józsefné (sz. Spett Vilma)
nevelte Budapesten, Gyomán és Gödöllőn.
Édesapja újraházasodott 1894-ben:
Benkő Etelka (Blau Adél) operett
énekesnőt vette el. (Felesége közben
operaénekesnek képezteti magát, s
1902-től az Operaház szerződteti magánénekesnek.)
A kislány továbbra is a nagymamával élt, ő taníttatta. Majd nem sokkal
később, apja kívánságára, Pestre járt
tanítóképzőbe, ahol irodalom-történelem szakos tanárként végzett. Polgári iskolai tanárként 1916-1950 között dolgozott a Práter utcai iskolában. Itt ismerkedett meg későbbi férjével, Fallenbüchl Tivadarral, a Prohászka Ottokár utcai polgári leányiskola (ma Papnevelde u.) polgári iskolai igazgatóval, aki a magyar nőnevelés irányában tett sokat. Házasságkötésük (1923) után megszületett fiuk,
Fallenbüchl Zoltán (a későbbi történész, archontológus (tisztségtörténet
– a szerk.), az OSZK térképtárosa,
majd kézirattárosa).

Férjével együtt jelentős pedagógiai
tevékenységet folytattak, a lányok
háztartási ismeretekre való tanítása
terén úttörő munkát végeztek.
Közben 1932-ben meghalt édesapja. Már életében is nagyon sokat dolgozott Ambrus irodalmi munkásságának bibliográfiáján, majd halála után
hagyatékának egyedüli gondozója
lett. Életrajzi feljegyzései, irodalomtörténeti és kritikai írásai nagyban
hozzájárultak a neves író műveinek
megismeréséhez. Ezt a munkát később fiával, Fallenbüchl Zoltánnal
folytatta.
Saját irodalmi tevékenységet is
folytatott; még édesapjával közösen
fordította le Brillat-Savarin: Az ízlés

fiziológiája című művét, mely Magyarországon először 1912-ben jelent
meg.
Az első világháború előtti időkben
novellákat írt, amelyekben a női
egyenjogúságért, a kereső pályák
megnyitásáért szállt síkra. A második világháború után írt egy nagy,
négygenerációs családregényt is, az
Egyetlen ház címmel (jelenleg kiadás
alatt).
Gödöllőn az 1934-ben felújított
házban rendezte be Ambrus Zoltán
pesti lakásából származó könyvtárával és bútoraival azt a szobát, amit az
írónak szántak. Sajnos a háborús időszak és az 1956-os események mind a
gödöllői, mind a budapesti lakásban
és gyűjteményben nagy károkat okoztak. Fia, Fallenbüchl Zoltán – folytatva édesanyja tevékenységét – 1985-re
létrehozta az Ambrus Zoltán Emlékhelyet és a kertben felállíttatta nagyapja mellszobrát (Búza Barna, 1985).
Forrás:
Ambrus Gizella-Fallenbüchl Zoltán: Egyedül maradsz. Bp. Csokonai
K., 2000., Horváth Gergely KrisztiánSasfi Csaba: „A honoráciorságért
meg kell dolgozni” Interjú Fallenbüchl Zoltánnal = Korall Társadalomtörténeti folyóirat 11-12.sz. 2003.
május. 5-29 p. művei felhasználásával.
Írta Szlávik Jánosné

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja

Ünnepek és hagyományok
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus fogantatásának
ünnepe. Egyike az év legjelentősebb
Mária-ünnepeinek. Ezt már az első
századoktól ünnepli az egyház, éppen
9 hónappal karácsony előtt. Népünk
Gyümölcsoltó Boldogasszonynak nevezte el ezt az ünnepet, de számos kódexünkben szerepel változatos elnevezése: Mária hirdetett napja, Testfogadó Boldogasszony, Asszonyunk
Szűz Máriának szeplőtelen foganatja...
A néphagyományban ez a nap a
szemzés, gyümölcsoltás napja, hiszen
Szűz Mária is most fogadta méhébe
Jézust. Az örömhírvivés ünnepe ez.
Gábriel arkangyal megjelent Máriának és megkérdezte tőle: akar-e az is-

ten Fiának édesanyja tenni. Azzal a
pillanattal, amikor Mária kimondta:
„Legyen nekem a te igéd szerint!”,
megkezdődik a Megváltás, a Fiúisten
emberré lesz.
Az ünnepi mise liturgiájához Padányi Bíró Márton veszprémi püspök
följegyzése szerint szép régi magyar
hagyomány fűződött: „Karácsony
napján és a Szűz Mária napjain, főképpen pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Ige megtestesülése
és fogantatása napján, a misemondó
pap az isteni szolgálatban lévő több
társaival együtt az oltár eleibe mégyen. Ott a legelső, legalsó grádicson
éppen földig leborul, úgy imádja a
megtestesült Igét, és az isteni kegyességnek ebben kinyilatkoztatott titkát
ilyen alázatossággal tiszteli.”
Ez az ünnep ihlette az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat. Eleink Gyümölcsoltó Boldogasszony napján – a
ferences atyák biztatására – ezer Üdvözlégyet imádkoztak.
A magyar vallásos néphagyományban
Gyü-

mölcsoltó Boldogasszony az oltás, a
szemzés szakrális napja. A magyar
nyelvterületen él az a hiedelem, hogy
azt a fát, amit ilyenkor oltanak nem
szabad letörni vagy levágni, mert vér
folyna ki belőle. Így tartották ezt például Zagyvarékason, a Mura-vidéken
is. Az Ipoly vidéki falvakban vigyáztak a frissen oltott fára, mert ha letörne az ága, féltek, hogy abból szerencsétlenség származik. Szeged népe
szerint a szemzett fából nem jó másnak adni, mert ezzel a termést odaadnák.
Időjárásjóslás ehhez a naphoz is
kapcsolódott. Gyimes-völgyben úgy
hitték, ha ezen a napon rossz idő van,
akkor rossz tavasz várható. Az Ipoly
menti falvakban a következő regulát
ismerik: „Gyümölcsoltó hidege téli
hónapnak megölője”. Palicson, Bácsszőlősön, Kispiacon a békákat figyelik. Ha ezen a napon megszólalnak,
úgy vélik, még negyven napig hideg
lesz.
(ny.f.)

Önnek ki számít híres hölgynek?
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 a múltban jelentősen befolyásolták a világtörténelem alakulását?
– 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.

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

Petőfi Sándor szobra
Több mint fél évszázada díszíti
Gödöllő belvárosát Petőfi Sándor
egész alakos szobra, ami a március
15-ei megemlékezések egyik kiemelt helyszíne, hiszen az ünnep
előestéjén innen indul el a fáklyásmenet, 15-én pedig itt helyezik el
az emlékezés koszorúit, s itt róják
le tiszteletüket a lovas hagyományőrzők is.
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc centenáriuma után
az országban számos helyen állítottak emléket Petőfi Sándornak, a
költőnek és szabadságharcosnak.
A felállítás gondolatát 1948-ban
Pest megye akkori alispánja vetette
fel, a megvalósításra azonban anyagi és politikai okok miatt nem kerülhetett
sor. A javaslat azonban belopta magát a szűkebb hazáját szerető Csiba József
szívébe. Az egykori vasutas 1950-től volt tanácstag, 1952-től pedig sajtótudósító. 1954-ben az ő kezdeményezésére jött létre a Petőfi-szobor társadalmi
bizottsága, mely gyűjtést rendezett. Az általa összegyűjtött pénz azonban
csak arra volt elég, hogy Csontos Pál helybéli kőfaragó mesterrel elkészíttessék a szobor talapzatát. A szobor kivitelezéséhez a pénzösszeg előteremtésében Erdey-Grúz Tibor akadémikus, oktatási miniszter, Gödöllő képviselője
is minden erejét latba vetette, és állami támogatásként biztosította a község
számára a szobor felállítását.
Az avatásra 1955. augusztus 21-én került sor: a 2,5 méter magas, bronzból
készült Petőfi-szobor Turáni Kovács István alkotása. (Egyes források azonban Turáni Kovács Imre műveként jelölik meg.)
Petőfit személyes szálak is fűzték Gödöllőhöz. 1843 augusztusában tartózkodott itt először hosszabb ideig, amikor is a Robin Hood fordításán dolgozott. (Az egykori szállásának helyén álló házat sokáig emléktábla jelölte a Petőfi tér 16.
szám alatt.) 1845 augusztusától októberéig több alkalommal is töltött
Gödöllőn egy-két hetet. A költő barátjánál, Erdélyi Ferenc református
lelkésznél ismerkedett meg Mednyánszky Bertával, a Grassalkovich-uradalom jószágkormányzójának leányával. Hazautazása után
levélben kérte meg Berta kezét, de
a lány apja elutasította őt. Mednyánszky Bertához írt verseit Petőfi a Szerelem gyöngyei című ciklusába gyűjtötte egybe.
(b.z.)
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Kora tavaszi fészekanyag kihelyezés

A vitaminpótló retek

Madárbarátkerti praktikák

A tavasz első zöldsége

Az elvégezhető, elvégzendő
madárvédelmi munkák sokféleségét tekintve a március a
legösszetettebb hónap a Madárbarát kert programban.
Ezeknek a tevékenységeknek
a túlnyomó többsége az elmúlt
évek, évtizedek ismeretterjesztő munkájának köszönhetően többé-kevésbé közismertté vált, a most tárgyalt fészekanyag kihelyezésről viszont
még szakmai körökben is kevés szó esik. Ezért érdemes
egy kicsit alaposabban körüljárni a témát.

A friss retekgumó nem csak az
első a primőr zöldségek között,
hanem szinte kihagyhatatlan vitaminpótló is. Tavasszal magával
hozza a jó időt.

Különösen a “csupa beton” városi
környezetben okozhat problémát a
kistestű énekesmadárfajok számára a
megfelelő minőségű és mennyiségű
fészekanyagféleségek összegyűjtése.
Míg a nagyobb madarak fészkei a fá-

kon, bokrokon könnyen hozzáférhető
ágakból, gallyakból készülnek, addig
a cinegéknek, a verebeknek, a vörös-

begynek, az őszapónak vagy a pintyféléknek rengeteg mohára, zuzmóra,
hosszú és vékony száraz növényi
szálra, madártollra van szükségük.
ségi tereire, lehetőleg minél több
helyre. Erre rendkívül jó alkalmat
teremt a tavaszi kutyaszőrápolás − a
kikefélt szőrt eldobás helyett adjuk a
madaraknak.
A március végéig nyugodtan működtethető etetők a leglátogatottabb
kora tavaszi madár közösségi terek

Ezeket sok-sok keresgéléssel tudják
csak összegyűjteni − miközben fokozottan kiszolgáltatottak a ragadozóknak és táplálkozni sem tudnak −, ezért
ahol csak tudnak, próbálnak egyszerűsíteni a dolgon. Ez az oka például
annak, hogy a horgásztavak közelében a zöldikék és a tengelicek szinte
kizárólag a sajnálatos módon eldobált
horgászzsinórral bélelik a fészkeiket
(ez azért veszélyes, mert a szülőkre és
a fiókákra tekeredve ezek fulladását
vagy a lábak amputálódását okozhatja!).
Különösen a természeteshez képest
gyakran jelentősen szegényesebb
fészeképítőanyag-kínálatú lakott területeken érdemes kora tavasszal biztonságos anyagokból álló (erre a célra
soha ne használjunk műanyagokat,
vattát, zsinegeket) fészekanyagcsomókat kihelyezni az odúk tetejére,
ágakra, a madarak különböző közös-

A fekete retek
Üvegházból zsenge, szabadföldből
harsány

A zöldségek közül legelőször a kis piros
hónapos retek mosolyog rá a reggelizőkre. A kertészeknek fontos primőrtermék, nekünk, fogyasztóknak pedig
még fontosabb télvégi vitaminforrás.
A retek szín- és formavilága
(áprilistól pedig az itatók és porfürdők) ezért ide is érdemes kihelyezni fészeképítéshez alkalmas természetes anyagokból: száraz növényi
szálakból, mohából, kutyaszőrből,
hajból (ha nincs saját “termés”, kérhetünk a közeli fodrásztól is) és tollak
keverékéből álló csomókat.
Serénykedésünk fogadtatásáról a
madarak egyértelmű visszajelzést adnak, odúellenőrzésekkor látni fogjuk
a fészkekbe építve azokat az anyagomme
kat, amiket mi tettünk ki.

Baranyi Norbert fotókiállítása a Városházán

A retekgumó – amit fogyasztunk – a
szár megvastagodott, félig földalatti része. Színe általában egyszínű rózsás-piros vagy ennek egy árnyalata. Nagyon
gusztusos és kedvelt a kétszínű, felül
piros, alul fehér változat is. Alakja lehet
szabályos gömb vagy annak lapítottnyújtott formája, illetve rövidebb-hoszszabb hengeres is. A hónapos retek levelei karéjosak, kissé durva szövetűek, de
fiatalon ugyancsak felhasználhatóak salátaként. A gumó mérete a nyári és téli
retekfélékhez képest viszonylag kicsi,
15-40 gramm tömegű, 2-10 cm átmérőjű.

„Aszód – Erdők, mezők, lények, fények” címmel Baranyi
Norbert fotóiból nyílt kiállítás a
Városháza földszinti kiállítótermében.

Magában vagy salátában
A hónapos retek a kevés zöldségféle
közé tartozik, amelyet hagyományosan
csak nyersen fogyasztunk. Hálás zöldség, csak meg kell mosni, és már ehet-

Aszód természeti környezetét, növény- és állatvilágát 35 fotóval bemu-

Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium diákjaként egy kölcsönkapott
analóg fényképezőgéppel kezdte fotós pályafutását. Néhány év kihagyás
után 2004-ben folytatta a fényképezést, ekkor kezdett természetfotózással foglalkozni.
„Leginkább a természet áll közel

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
4 hetes kan kiskutyák (2 db) szerető gazdit keresnek!
Anyjuk 1,5 éves, ellés után ivartalanított, szelíd, jó
házőrző! Együtt, vagy külön is elvihetőek.
Tel: 20/996‐7608, 28/488‐178.

ELVESZETT KUTYA
A kutyus
március
17‐én dél
körül a Vá‐
rosmajor utca környékén tűnt el.
Teljesen fehér, 6 éves kan, Bichon
Havanese fajtájú. Borzas, kicsit
rasztás a bundája, szerető gazdija
nagyon haza várja.
Tel.: 30/8699‐667.

Csípős, borsos íze leginkább a friss, szabadfölben termett retekgumónak van,
ami több kéntartalmú illóolajat és C-vitamint is tartalmaz. Számos gyógyító
hatással rendelkezik: illóolaja antibiotikus, nyákoldó hatásával köhögés, rekedtség, megfázásos betegségek, légúti
betegségek gyógyítója. Anyagcserefokozó hatása révén étvágyjavító és
emésztést szabályzó szerepe van, de
még az epebántalmakra is reteklé-kúrát
ajánlanak.

Sózzuk és szeleteljük

Képeken Aszód természeti szépségei

tató tárlat során elsősorban a Galgapart és a Nagy-völgy élővilágának
hangulata varázsolja el a nézelődőket.
Baranyi Norbert tizenhét évesen ismerkedett meg a fényképezés alapjaival.
Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium,

jük is magában, felvágottak mellé, vajas
kenyéren vagy salátával, sajtokkal vegyítve.
Egy régi mondás azt tartja, hogy “a
retek reggel méreg, délben étek, este pedig orvosság”, ami inkább az érzékeny
gyomrúakra és a nehezebben emészthető, több rostot és savat tartalmazó téli
retekre vonatkozik.

hozzám” – vallotta egy korábban vele
készült interjúban, amelyben arról
beszélt, alapgondolata: kinn barangolni, megismerni a tájat, hangulatokat keresni és meglelni azt az őszi erdőben vagy a téli mezőn.
A kiállítást április 22-ig láthatják, s ez
idő alatt Aszód természeti kincsei
mellett a fotók történetével is megismerkedhetnek.
jk

GAZDIT KERESŐ KUTYA
2 éves (Labrador) keverék
kan kutya ajándékba elvi‐
hető. Barátságos, gyerek‐
szerető, nagy mozgásigén‐
nyel, de semmiképp nem
megkötve. Sajnos ezért
vagyok kénytelen megválni Tőle. Tanított, pórázhoz szokta‐
tott.
Tel.: 20/5016‐306 vagy juhasztamas@gportal.hu

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

Zamata leginkább akkor érvényesül, ha
hajszálvékonyra szeleteljük! Érdekes
francia szokás, hogy a retket nagyon fiatalon, szinte még fehéren eszik, előételként, vajjal tálalva.
edenkert.hu
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Sport

Röplabda – 3 év után TEVA-GRC siker

Labdarúgás – Már 4. helyen a Gödöllő

Előny itt, már csak élni kell vele

Lefejelték a Tárnokot

Nagyszerűen kezdte a bajnoki
elődöntő első felvonását a TEVAGödöllői RC csapata. Ludvig
Zsolt tanítványai a bajnoki címvédő BSE otthonában léptek pályára és a párharc első összecsapásán a gödöllői hölgyek nagy
csatában nyerni tudtak 3:1-re, ezzel elvéve a fővárosiak pályaelőnyét.

Remek hétvégén van túl a Gödöllői SK felnőtt labdarúgó csapata. A Pest megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokság 17. játéknapján a Tárnok együttesét fogadta a GSK és magabiztosan
nyert 3–0-re, ezzel már a 4. helyen áll a bajnoki tabellán.

Három éve nem nyert a TEVA-Gödöllői
RC női röplabda csapata a BSE vendégeként, így mondhatni papíron lépéselőnyből várta a BSE a párharcot. A jobb
alapszakaszbeli helyezésének köszönhetően ráadásul a fővárosi, Budapest SE
otthonában kezdődött az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc a döntőbe jutásért.
A gödöllői hölgyek dacolva a hazaiak

hegemóniájával, hatalmas erőbedobással vetették bele a meccsbe magukat.
Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis nagy csatában a mieink örülhettek a
győzelemnek. A 3:1-es TEVA-GRC siker azt jelenti, hogy a lapzártánk után
véget ért második, gödöllői találkozón
nagy lépést tehet a csapat a döntőbe jutásért vívandó küzdelemben.
A TEVA-GRC csapata 5 év után kerülhet ismét be a bajnoki döntőbe, de ehhez
még meg kell vívnia a maga harcát a
BSE ellen. A másik ágon a Vasas, valamint a Békéscsaba küzd, az első találkozón a Vasas a vártnál nehezebben,
3:2-re tudott csak nyerni, így ezen az
ágon is hatalmas küzdelem várható.
NB I. Liga, elődöntő, 1. mérkőzés
Budapest SE-FKF Zrt. – TEVA-Gödöllői RC 1:3 (-25, 20, -18, -24)
-tt-

Atlétika – Közép-Magyarországi Régiós Terematlétika

Volt törleszteni valójuk a gödöllői fiataloknak, ugyanis ősszel Tárnokon kikaptak 1–0-ra. Nos, Lovrencsics László tanítványai teljesen megérdemelten tartot-

Ezüstérem teremben
Március 3-án rendezték a Közép-Magyarországi Régiós Terematlétika bajnokságot, amelyen ott volt a GEAC utolsó éves
gyermekkorcsoportú gárdája.
A 8 fős csapat remek teljesítménnyel ezüstérmet szerzett.
A gödöllői atléták maguk mögé utasították többek között a KSI, az FTC és

a Vasas csapatait is. Nagy volt az
öröm, pláne, amikor minden gyerek
egyszerre próbált felállni a dobogóra.
Csapattagok: Diószegi Vanessza,
Csernyánszky Sára, Kondrák Réka,
Szikszai Rebeka, Kiss Eszter, Ajide
Dániel, Kovács Balázs és a legfiatalabb, Magyari Benedek. Edzők: Körmendy Katalin, Szörényi István
-ll-

Küzdősport – 9. Danos látogatás Gödöllőn

Nagymester városunkban
Idén ismét vendégül látta a
Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület Czeba Mihály 5. Danos mester meghívására a koreai Hwang Ho Yong 9. Danos
Nagymestert.
Az instruktor, aki péntektől egész
hétvégén szemináriumot, majd fekete öves vizsgát tartott a sportegyesület sportolóinak, remekül érezte
magát.
Czeba Mihály nyilatkozott a látogatásról és a tapasztalatokról: –
Nagy megtiszteltetés számunkra,

Fejben is jobb volt a kékmezes Gödöllő

hogy egy a Taekwon-do hazájából
származó harcművész nagymester, a
nemzetközi taekwon-do szövetség
technikai instruktora tanított minket
a helyes mozgások kivitelezésére. A
szemináriumra külfölről is érkeztek
érdeklődök, akik szintén részt vettek
az oktatáson. A gödöllői sportolók
közül többen sikeres egy, illetve 2
danos vizsgát tettek a hétvégén. Jövöre ismét szeretnénk meghívni a
Nagymestert, hogy újabb és újabb
ismerettel legyünk gazdagabbak a
taekwon-do terén.

Pest megyei I. osztály, 18.
forduló

ták idehaza mindhárom bajnoki pontot.
Érdekessége volt a mérkőzésnek, hogy
mindhárom gödöllői gól fejesből született, egy-egy pontrúgást követően. Az
első egy szögletből, a másik két találat
pedig oldalszabadrúgást követően. Még
mondja azt valaki, hogy a focit nem fejjel játsszák… A Gödöllői Sport Klub 17
fordulót követően 30
ponttal a 4. helyet foglalja
el.
Az U19-es csapat ezúttal
alulmaradt a listavezető
Tárnok ellen, így egy helyet hátracsúszva, jelenleg a negyedik a tabellán
34 pontjával. A következő játéknapon a listavezető Nagykőrös látogat
majd a Táncsics Mihály
úti Sportcentrumba.
Pest megyei I. osztály,
17. forduló: Gödöllői SK – Tárnok
KSK 3–0 (1–0) Gól: Somogyi András,
Bánki Edömér, Ifj. Sipeki Attila
Pest megyei I. osztály U19, 17. ford:
Gödöllői SK – Tárnok KSK 0–3 (0–1)

Kézilabda – Sashalmi mélyrepülés

14 meccses veretlenség vége
Elszenvedte idei első vereségét a Gödöllői Kézilabda Club
férfi csapata, miután az NB II.
keleti csoportjában szereplő
és ott listavezető gödöllőiek
idegenben maradtak alul, a forduló előtt 3. helyen álló XVI.
kerület KMSE otthonában.
A vereség okait talán abban lehet keresni, hogy az eddig jól működő helyzetkihasználással ezúttal hadilábon
álltak a gödöllőiek, valamint a sashal-

mi alakulat elszántabbnak tűnt ezen a
találkozón. A Gödöllői KC 14 fordulón át tartó veretlenségi sorozata szakadt meg ezzel.
A vereség ellenére is magabiztosan
vezeti a bajnokságot a GKC (27 pontos jelenleg a csapat), bár előnye 5
pontra csökkent az üldözőkkel szemben a csoportban.
A tavaly még remeklő, de azóta jócskán átalakult junior gárda ezúttal sem
bírt a lényegesen jobb erőben lévő
XVI. kerületiekkel.

2012. 03. 24. szombat 15 óra
(U19: 13 óra):
Gödöllői SK – Nagykőrös
Táncsics Mihály úti Sportcentrum
Utánpótlás – Hibátlan U16-os
hétvége
NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 15. forduló: Gyöngyösi AK –
Gödöllői SK U16-Maglód 0–1 (0–0)
Gól: Husz Attila
NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 15. forduló: Gödöllői SK
U16-Tura – Dunakeszi Vasutas 9–2
(2–2) Gól: Poszonyi Krisztián (4), Gergelyi Noel (2), Árvai Bence, Szemjanyinov Sándor (2)
NB II. U15-ös bajnokság közép-keleti
csoport, 17. forduló: Gödöllői SK –
Szolnok 3–3 (0–2) Gól: Balogh Róbert
(2), Dékány József
NB II. U13-as, ¾ pályás bajnokság
közép-keleti csoport, 17. forduló:
Gödöllői SK – Szolnok 1–3 (0–3) Gól:
Horváth Gábor
Megyei U13-as ¾ pályás bajnokság,
14. forduló: Isaszeg – Gödöllői SK
(U12) 2–1(1–0) Gól: Gábor András -liA megyei bajnokságban szereplő gödöllői kézis hölgyek kiköszörülve az
elmúlt heti csorbát, Inárcson tudtak
nyerni. A szintén a megyében vitézkedő második számú férfi csapat értékes győzelmet aratott idegenben,
ezzel két helyet előrelépve, a 7. helyen áll a Gödöllői SK a tabellán.
NB II. Keleti-csoport, 15. forduló
XVI. kerületi KMSE – Gödöllői KC
27–20 (12–10) Juniorok: XVI. kerületi KMSE – Gödöllői KC 27–17
Pest megyei bajnokság, B-csoport,
nők, 15. forduló: Inárcs-Örkény KC
II. – Gödöllői KC 23–28 (10–13)
Pest megyei bajnokság, B-csoport,
férfiak, 15. forduló: Gödöllői SK –
Ráckeve VKSK 25–22 (13–10)
-lt-

Olimpiai körkép – Lassan bezárul a kör

A vívóknak sem sikerült

-czm-

Az elmúlt hétvégén rendezték
Moszkában a kard csapat Világkupát, amely az utolsó lehetősége volt a magyar férfi
kardvívó csapatnak a 2012-es
londoni Olimpián való részvételre.
A Gödöllői EAC csapatát is erősítő
Gáll Csabával a soraiban kiálló nem-

zeti csapatnak nem sikerült túl jól a
szereplés, a 11. hely megszerzése
azt jelenti, hogy az olimpiák történetében először nem lesz ott a magyar férfi kardcsapat az ötkarikás játékokon.
Ezzel az is eldőlt, hogy városunkat
nagy valószínűséggel három gödöllői kötődésű sportoló képviseli majd
Londonban. Az asztaliteniszező
Tóth Krisztának, a maratonfutó
Erdélyi Zsófiának, valamint a 400
méter síkfutásban magát kvalifikáló
Deák Nagy Marcellnek szurkolhatunk majd a július 27-én kezdődő játékokon.
Még egy helyben bízhatunk, ugyanis

Erdélyi Zsófia

Benkó Réka kardozónak még van
esélye, hogy kvalifikálja magát egyéniben, de ehhez az elkövetkező két
versenyén az első négyben kellene
lennie.
-tl-

Gödöllő K-60, K-35, K-15
országúti kerékpáros túra
Rendezvény időpontja:
Április 08., vasárnap
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Általános
Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 8-9 óráig (60-30
km távokon)
Rajt nyitva tartása: 9-10 óráig (20
km távon)
Cél nyitva tartása: 15 óráig
Csomagmegőrzés a rajtnál biztosított
Ellátás: csoki, ropi, üdítő
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 900 Ft/fő (60-35 km távon), 500 Ft/fő (15 km távon)
Magyar Turista kártya kedvezmény: 100 Ft/fő
Térkép: Magyarország autóstérképe
További információ kérhető az

alábbi telefonszámokon: Hardi László 30/331-97-38 20/551-41-81
K-60 Útvonal: Gödöllő–Szada–Mogyoród–Fót–Csomád–Őrbottyán körforgalom–Váckisújfalu–Galgamácsa
–Vácegres–Erdőkertes–Veresegyház–
Szada–Gödöllő
Táv: 60 km/Szint: 800 m/idő: 5 óra

Dek Nagy Marcell

Tóth Kriszta

Üsd el hasznosan az időt!

K-30 Útvonal: Gödöllő–Szada–Mogyoród–Fót–Csomád–Veresegyház–Szada–Gödöllő
Táv: 37 km/Szint: 300 m/idő: 3 óra
K-15 Útvonal: Gödöllő utcáin
Táv: 14 km/Szint: 100m/idő: 2 óra

Kedves Szülők, Gyerekek!
A Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztálya felvételt hirdet 6-14 év közötti lányok és fiúk részére.

A rendezvény a Margita kupa 2.
fordulója!

Cím: Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola tornaterme

Edzések időpontja:
Kedden és csütörtökön 16:30-18:30
Tagdíj: 4 500 Ft / hó
Jelentkezés: Személyesen a helyszínen, vagy telefonon az alábbi számon: Monostori Péter: +36/703705905
Kajári Balázs: +36/70-2212172

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

2012. március 21.
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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 Gödöllői Új Művészet Közalapít‐
vány
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 Erzsé‐
bet, Borgó, E. Szabó Margit, F.
Orosz Sára, Farkas Éva, Gyulai Lí‐
viusz, Katona Szabó Erzsébet, Ke‐
resztes Dóra, Kodolányi László (†),
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 21.

Közérdek

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.
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

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

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

Tisztelt Zeneszerető Barátunk!
Tisztelt Leendő Támogatónk!
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány 2003 óta
fenntartóként biztosítja a három évtizede működő
Gödöllői Szimfonikus Zenekar művészeti, kulturális
tevékenységének feltételeit.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
színvonalas munkájával, értékteremtő hangversenyeivel
hozzájárul a magyar zenei kultúra és kulturális örökség
közvetítéséhez, ápolásához, terjesztéséhez.
Folyamatosan jelen van Gödöllő város és vonzáskörzete
kulturális életében.
Tisztelettel kérjük, támogassa
A GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR
ALAPÍTVÁNYT személyi jövedelemadója 1%-ával
Adószámunk: 18700190-2-13
Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
tagsága

Közérdekű telefonszámok
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

ÜGYELETEK

ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)

ORVOSI ÜGYELET

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:

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

06-20/524-0340

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.

Márcus 19-26-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Március 26-ápr. 2-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420243.

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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 21.

Mozaik
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

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

N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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+János utcában, téglaépítésű házban 1
szobás alacsony rezsijű lakás, külön zárható
10 nm-es tárolóval eladó. Iár 7,5 MFt 207722428
+Központhoz közel dryvit szigetelt 80 nm 2
szobás családi ház garázzsal az udvaron
eladó. Iár 16,8 MFt 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, minőségi
kivitelezésű, 1 szintes 2 szoba +nappalis
ikerház 360nm-es telekkel, tárolóval érintkezve, kulcsrakészen 18,9 MFt ! 207722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha étkezős, tégla, betongerendás, kiváló
állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt 207722429
+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, konyhaétkezős 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

INGATLAN
+Városközpontban a Kossuth Lajos
utcában 1. emeleti teljeskörűen igényesen
felújított
(klíma,
konyhabútor,
nyílászáró, stb..) egyéni fűtéssel, alacsony
rezsiköltséggel 56m2-es lakás eladó. Iár:
12.5M forint, Érd: 20/9279-570

+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ
RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs
összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel
kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 207722429
+Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó állapotú lakás 11.5 MFt
Irányáron eladó 20-8042102

+Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es
telek eladó, teljes közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889

+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

+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

+Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt 20-8042102

+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: 2o3727-808

+A központhoz közel jó állapotban lévő
114nm-es, garázsos családi ház, szép
725nm-es sarok telken eladó! 20-9447025
+Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,5MFt-tól 20-8042102

+Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó
állapotú 2szobás, 53nm-es lakás a Kazinczy
krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102
+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél
szobás mfszi lakás 9.6MFt 20-8042102
+Gödöllőn a Palota kert lakótelepen, 63m2es 1+2 félszobás, átlagos állapotú lakás
7.9Mft-ért eladó! 20 5391988
+Gödöllő központjában, a Tűztorony házban
1.em-i, 45m2-es, két szobás lakás eladó!
14.8MFt ! 20-5391988
+Gödöllőn a János u-ban felújítandó, 2.em-i
erkélyes lakás, két szobával eladó! 205391988
+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
+Vácszentlászlón, csendes környezetben,
egy tó közvetlen közelében eladó egy 45 nm
alapterületű, összesen 90 nm-es családi ház.
Újszerű, kifogásolatlan állapotú. I.ár: 15,9
mFt. 3574, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
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

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

+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 nm-es 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
+Gödöllő frekventált helyén, belvárosban
eladó egy 64 nm-es, kétszobás, távfűtéses
4. emeleti felújított lakás. I.ár: 13,5 mFt.
3575, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 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 nmes 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.: 30-2288403, 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.
+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
+1 szoba összkomfortos felújított, földszinti,
parkra néző, alacsony rezsijű, tehermentes
lakás eladó. Ára: 6,9 MFt. Tel: 30/9446-816

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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trafoclub.hu

Gödöllői Szolgálat

Március 23.péntek 21h Pokolgép + Bermuda + Postumus majd Rock-Metal Classic - Dj Resident 24.szombat 20h Trafo
Dumaszínház: Badár Sándor + Hajdú Balázs (Jegyek kaphatók a Kódexban Gödöllő Petőfi tér 14. és az esti buliba is
érvényesek!) 24.szombat 22h Spring Welcome & Birthday Party (WTF) Andrew G, Dj Barta, Ryo (A jegyek
elővételben: 600 Ft, Helyszínen: 1000 Ft, Korhatár: 16+) 27-28. Kedd-szerda 20h Bajnokok Ligája kivetítőn. 30.péntek
20h Zártkörű rendezvény, belépés csak meghívóval, béreld ki Te is! info@trafoclub.hu 31.szombat 22h Luxfunk Party
- Az igazi Funky-arcoknak! DJ Sampler & DJ Taylor | http://www.luxfunkradio.com | Belépő 23h-ig 800Ft majd 1200Ft
klubtagsági kártyával 1000Ft! | Ballantines akció! Április 03-04. Kedd-szerda 20h Bajnokok Ligája kivetítőn!
05.csütörtök 20h Tankcsapda. 06.péntek 22h Mozaik06. 07.Szombat 22h Dj Párbaj a színpadon Tégla vs Adnrew G.

+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.: 20-314-4184
+Gödöllő Kossuth L. utcában 3 szobás, földszinti, erkélyes, egyedi vízmérős, távhő által
fűtött lakás eladó. Irányár 12 M Ft. Érdeklődni: 20/3527445.
+Veresegyházán központ közeli szép kivitelű
3-4 szobás családi ház eladó. Tetőtér 2011ben lett beépítve. Minden szint külön is
lakható. Gödöllői csere is érdekel. Iár: 26,6
millió. Tel: 30/205-0229 egész nap.
+Gödöllőn a Dózsa György úton a "Zöld
Társasházban" 2. emeleti, 1+3 fél szobás,
amerikai konyhás, egyedi /kombi cirkó/
fűtésű, vízórás, erkélyes lakás, saját tárolóval, sorompóval zárt parkolóval, tulajdonostól eladó! Ingatlanosok kíméljenek. Érd:
20/569-6814
+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

+Gödöllő központi részén felújított, 2
szobás, 2.em. lakás eladó. Iár: 12,65 MFt.
Tel: 30/291-9534

*A Harasztban, az Erzsébet-park közelében 1975-ben
épült, 4 szobás családi ház pincével, garázzsal, 844 nmes, ősfás telken eladó. Irányár: 26,9 mFt.

+gödöllő központjában 2 szobás egyedi
fűtéses lakás kiadó. 49 ezer /hó + 2 havi
rezsi. Tel 20/9455-583.

*A belvárosban működő, berendezett, 130 nm-es,
igényes szépségszalon hosszútávra bérbeadó. Bérleti
díj: 220 ezer Ft/hó+Áfa+ rezsi. Kaució szükséges.

+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 Palotakerten 44 nm alapterületű
felújított 1,5 szobás lakást ráfizetéssel 60
nm körüli nagyobb lakásra cserélnénk (4
emeletes épületben) II. emeletig (János u. –
Kossuth u. –Erzsébet krt. környékén).
20/968-0336

*A városközpont közelében 535 nm-es, elegáns 3
szintes irodaépület parkolókkal, raktárakkal szintenként
is bérbeadó. Bérleti díj: 2000 Ft/nm/hó+ ÁFA+ rezsi.

+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.

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

+Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás
kiadó! Jó állapotú vastag falakkal bútorozottan 1 személynek. Tel: 30/609-8707

+Szadán családi ház eladó. 4 szoba, nappali, 2 fürdőszoba, dupla garázs. Szép,
parkosított kert, 3 terasz. Iár: 29,9 millió.
Érd: 30/922-7132

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

+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

+A városközpontban azonnal beköltözhető
2 szobás bútorozott lakás kiadó. Tel:
30/259-1906

ALBÉRLET KIADÓ

+Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 60
nm-es földszinti lakás –hosszútávra is-.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: 20/8071-377

+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

+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

+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

+Egy szoba összkomfortos, különálló,
bútorozott, műszakilag felszerelt kertes
házrész kiadó. Kábeltévé, rezsivel együtt
ötvenöt ezer. Kaució nem szükséges.
20/942-5487
+Palotakerten kiadó 1+2 félszobás teljesen
felújított lakás (laminált padló, műa.
nyílászáró, kőburkolat, egyedi fűtés)
bútorozva. Közel az óvoda, iskola, bolt,
közlekedés. 60.000,-Ft/hó +alacsony rezsi.
2 havi kaució szükséges. 30/231-9611

+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

+Kiadó hosszútávra Gödöllőn a Paál László
közben földszinti, 50 nm-es, bútorozatlan
lakás. Tel: 70/311-8615

SZADA CENTER TAVASZI ÁRKAVALKÁD

+Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy
konvektoros 59 nm-es 3 szobásra kialakított legfölső (negyedik) emeleti lakás
magánszemélytől. Tel: 70/225-5625
+Tölgyesen 1064 nm-es parkosított
üdülőtelek 30 nm-es alapterületű tetőteres
téglaépülettel eladó. Iár: 14,2 MFt. Tel:
20/388-5652

*A Felső-park közelében 992 nm-es, parkosított telken
200 nm-es, nappali+ nagy étkezős, 4 szobás, kétszintes,(két fürdő, 2 pince, kerti tároló, garázs) igényes
családi ház eladó, gödöllői lakást értékegyeztetéssel
beszámítanak. Irányár: 41,5 mFt.

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

+Turán, 370 nm-es telken lévő 65 nm-es
felújított cirkó fűtéses parasztházamat eladnám, vagy gödöllői 1,5 – 2 szobás lakásra
cserélném. Tel: 20/943-0804

Szada, Dózsa György út

2012. március 20–28.

Ár!

Termékeink bomba áron!

Ár!

A minôség garanciája

1499 Ft/kg

949 Ft/kg

+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

239 Ft

215 Ft

+Gödöllő
belvárosában,
csendes
téglaházban, felújított I. emeleti, parkettás,
konvektoros, egyszobás lakás pincetárolóval eladó. Iár: 8,3 MFt. Tel: 30/949-2028
+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
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Tejföl 20%
450 g
477,77 Ft/kg

Friss
pulykamell filé

Friss Sertéstarja
csontos

199 Ft

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

Pékségünk ajánlata

699 Ft

Balogh
családi tészták
1 kg

Gyôri édes
zabfalatok almás
225 g

859 Ft/kg

884,44 Ft/kg

39 Ft/db

129 Ft/cs
Napi ajánlat leves + fôétel
Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Sajttal szórt pogácsa

119 Ft/cs

289 Ft
Fehér kenyér 2 kg
144,50 Ft/kg

Füstölt, kötözött
lapocka

Hónapos
retek

Vetômag és virágföld nagy választékban kapható!

Csemege
újhagyma
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+Gödöllő belvárosában 1,5 szobás lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 70/509-9172
+Március végi költözéssel belvárosi (Szt.
Imre u.) új építésű társasházban 56nm-es
lakás igényes bérlők (2-3 fő) részére kiadó.
60.000Ft/hó +rezsi, 1 havi kaució. Érd:
20/412-1414 (10-19h között)
+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 nmes, 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.: 30-346-5408.
+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
+Patak téri garázssoron szerelőaknás
téglagarázs eladó. Iár: 900.000,-Ft. Érd:
20/468-9535
+KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel:
70/224-7137
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ÁLLÁS
+Gyermekfelügyelő
szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
+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 e-mail-re szíveskedjen
elküldeni! Tel: 06/20-556-2653
+GYERMEKFELÜGYELETET
VÁLLALOK:
képesítéssel, több éves tapasztalattal, referenciákkal, angol nyelvtudással, jogosítvánnyal és autóval. Tel: 70/3915-176
+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

+Hegeszteni tudó, megbízható fűtésszerelőket keresek azonnali munkakezdéssel.
Érdeklődni a 70/537-2043-s telefonszámon.
+Alkalmi illetve kisegítő munkát vállalok,
szgk és utánfutó van. Többek között autója
belső takarítását is megoldom az otthonában (a mindenes). Érd: 20/486-2747
+Üzletkötőknek, brókereknek, vállalkozóknak jövedelem kiegészítés! Magas kereseti
lehetőség, érdemes tájékoztatást kérni:
sz.ircsi@citromail.hu Tel: 30/227-5468
+Szőlőmetszésben jártas személyt keresek
reális áron. Tel: 20/9354-687
+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

SZOLGÁLTATÁS
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen!
Érd.: +36-30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére.
Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
+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
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli
kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje,
WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek, garázskapu szerelés, javítás
2órán belül. 70/264-3660

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828, 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
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek,
fürdőszobák
felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4359-650
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók,
mikrók javítása garanciával, alapáron. Este
és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics.
+FODRÁSZ
házhoz
megy!
Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás: 1800
Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek
hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal!
70/280-2276
+VILLANYBOJLER tisztítást, javítást és
kisebb-nagyobb villany-, illetve vízszerelést
vállalok! Hétvégén is hívható telefonszámom: 06-70-585-5716
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
+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: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt köröm
szakszerű kezelése, ápolása, talpmasszázs.
Nyugdíjasoknak 1.800,-Ft-tól. Mozgásban
korlátozottaknak háznál is. Ár alku szerint.
30 év szakmai háttér. Gödöllő, Szabadság
út 13. Bárándi József 20/532-7275
+SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, külső
belső szigetelő munkák, villanyszerelés. Tel:
30/386-4456
+Értesítem kedves régi és új vendégeimet,
hogy 2012. március 1.-től házhoz járok.
Mivel szalon költségeim megszűntek, így
áraimat csökkenteni tudtam. Gyógypedikűr
masszázzsal: 2.200,-Ft. Manikűr: 1.200,-Ft.
Műköröm: 3200,-Ft. Mivel lábainkat
állandóan használjuk, és kezeink karbantartásra szorulnak. Kedvezményeim tetszeni
fognak. Hívjanak: 30/406-2572 Zsuzsi
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+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

+Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák
Tóth László. Tel: 30/9229-553.

ADÁS~VÉTEL

+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
+GYERE NYELVET TANULNI! 4 ANGOL
EGYÉNI ÓRÁT AJÁNDÉKBA KAPSZ TŐLÜNK.
EHHEZ CSAK BE KELL JÖNNÖD HOZZÁNK
2012. MÁRCIUS 28-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
+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)
+PRACTICE YOUR ENGLISH with our young
ENGLISH NATIVE SPEAKER teacher, LEON
(28 years old) from Nottingham. COMMUNICATION practice: for business and general
purposes, English examination practice, job
interview practice, etc. Leon is a qualified
English teacher and has a business degree.
DISCOUNT SPRING lesson rates! I.L.I.
Nyelviskola, 0628-511-366, 0620-5562653. Reg.sz.13-0295-04

+MOGYORÓDON 2000 nm-es patakparti –
belterületen ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ (előtte
összközmű). LAKÓKONTÉNER 5×2,2×2 mes, és TERMŐFÖLD (nem fekete) kb. 80 m3
szintén eladó. 06-20-9-463-112
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Bélyegeket, bélyeggyűjteményeket (magyar,
külföldi), leveleket, képeslapokat, pénzeket,
pénzgyűjteményeket, plaketteket, fegyvereket, kitüntetéseket, könyveket vásárolok
gyűjteményembe. Tel: 0620-947-3928
+Nagyon megkímélt állapotú, egy éve felújított kárpitozású 10 db-os koloniál bútor
eladó. Kanapé, bárszekrény, komód,
dohányzó asztal, 2 fotel, könyvespolc, éjjeli
szekrény, állólámpa, esernyőtartó, virágtartó. Érd: 30-5477322

EGYÉB

+ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS
HÁZASPÁRRAL VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS
EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Kisállatpanzió
20/9455-583.

várja

+Hastáncosnő
20/9455-583.

fellépést

ügyfeleit.

Tel.:

vállal.

Tel.:

+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! Akáchárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft +üveg. 720
ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő,
Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. MÁRCIUS 28.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Galenyecz Attila, Palotakert 6/A.,
Fodor Nagyezsda, Kossuth L. u.
14/7.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Selmeci Zsolt, Szabadság út
101/c.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Szabóné Bognár Mária, Ősz
u. 16.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Horváth László, Hársfa u.
17., Bartha József, Szabadka u. 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Bokor Tibor, Né‐
meth L. u. 2.

ELVESZETT FOREST, A MAGYAR VIZSLA KEVERÉK KÖLYÖK!
2012. MÁRCIUS 15‐ÉN REGGEL 8‐10 ÓRA
KÖZÖTT TŰNT EL MÁRIABESNYŐ, KLAPKA
UTCÁBÓL A KÉPEN LÁTHATÓ FOREST NÉV‐
RE HALLGATÓ VILÁGOS ZSEMLE SZÍNŰ KE‐
VERÉK VIZSLA, 9 HÓNAPOS, BARÁTKOZÓS
KISKUTYA.
A KUTYUS NEM TÖRZSKÖNYVEZETT, VI‐
SZONT VAN BENNE MICROCHIP.
KEDVES MEGTALÁLÓ, BEFOGADÓ!
KÉRJÜK, JUTTASSSA VISSZA KIS KEDVEN‐
CÜNKET. AZ ÖN/ÖNÖK SZÁMÁRA NEM
ÉRTÉKES, NEKÜNK VISZONT Ő JELENTI A
MINDENT.
A MEGTALÁLÓ 10.000 FT JUTALOMBAN
RÉSZESÜLNE!
ELÉRHETŐSÉG: 06‐20‐980‐8563

RECEPT – FEKETERETEK SALÁTA
Hozzávalók:
1 közepes fej fekete retek, 2 darab sárgarépa, 1 kis fej lila hagyma, 1 tojásból házi majonéz
(tojássárga, olaj, mustár), 2 evőkanál tejföl, só, őrölt köménymag, ízlés szerint snidling
Elkészítés:
A tojás sárgájából az olajjal és a
mustárral alapmajonézt készítünk,
amit őrölt köménymaggal és sóval,
fűszerezünk. Ha elkészült belekeverjük a tejfölt. A retket és a sárgarépát
meghámozzuk, majd nagy lyukú reszelőn lereszeljük. A retket megsózzuk és egy kicsit állni hagyjuk, majd
kicsavarjuk a levét és a sárgarépához
adjuk.
A lilahagymát vékonyan felszeleteljük, és a retek-répa keverékhez adjuk. Belekeverjük a majonézbe, majd néhány órán át
hűtőszekrényben érleljük.

