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(3.old.)

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

A Lokálpatrióta Klub szervezésében
nyílt meg Lantai-Csont Gergely fotós,
„Afrika közelebb van hozzánk, mint
gondolnánk” c. kiállítása.
(4.old.)

A Tóth Krisztát is a soraiban tudó női
asztalitenisz-válogatott a 11. helyen végzett a múlt héten Dortmundban rendezett 51. csapat-vb-n.
(8.old.)

Lélekben is fel kell készülni a húsvétra

Tüzek Máriabesnyőn

A feltámadásra várva

Gondatlanság

A gödöllői hívek számára helytörténeti jelentőségű eseményre került sor
március 31-én, szombaton, amikor
szentmise keretében megszentelték és
a helyükre emelték a Szentháromságtemplom új harangjait.
Az ünnepélyes eseményen Szecsődi Péter plébános köszöntötte a rossz
idő ellenére a templom körül szép
számban összegyűlt híveket, érdeklődőket. Beszédében hangsúlyozta, reméli, hogy a most helyére emelt három harang hosszú éveken, évtizedeken, talán évszázadokon át fog szólni.
A harangokat, melyek 615, 325 és 80
kilósak, Gombos Miklós, Magyarország egyetlen, aranykoszorús harang-

A múlt héten két alkalommal is
nagy erőkkel kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Máriabesnyőre. Március 26-án és 29-én is
lángra kapott a bazilikával
szemközti terület.

Fotó: Tatár Attila

Húsvétra készülünk. Ezekben
a napokban városunkban több
rendezvény segít, hogy lélekben is méltóképpen felkészüljünk a Jézus halálának és feltámadásának, s ezzel együtt az
emberiség megváltásának ünnepére. Az elmúlt hétvégén is
két jeles eseményre került sor:
A Szentháromság-templomban
harangszentelést tartottak, Máriabesnyőn pedig ismét bemutatták a Besnyői Passiót, ami
évről-évre a bazilikához vonzza
a zarándokokat. Az elmélyülést a nagyhéten a máriabesnyői bazilikában misék, keresztút járás és virrasztás segíti.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint
mindkét esetben feltételezhetően emberi hanyagság miatt csaptak fel a
lángok.

öntő mestere készítette Őrbottyánban.
A szentelést dr. Beer Miklós, a Váci
Egyházmegye megyéspüspöke végezte, aki az ünnepség után szentmisét celebrált.
Máriabesnyőn is nagy számban
gyűltek össze a hívek, hogy a passió
során elkísérjék Krisztust a Golgotára. A keresztút hetedik alkalommal

elevenedett meg az egyházközség
tagjainak részvételével. A Besnyői
Passiót, melynek során Jézus utolsó
12 óráját kísérhették végig, a Getszemáni kertben történő elfogásától kereszthaláláig, 2007. április 1-jén mutatták be első ízben. Az előadást Mel
Gibson Passió című filmjére, valamint boldog Emmerich Anna Katalin

látomásaira támaszkodva készítették
el. Fontos eleme a zene, melyet a Passió és a Gladiátor c. filmek zenéiből
válogattak össze. A rendezvény iránt
évről-évre nagyobb az érdeklődés,
nem csak a városból, hanem az egyházmegye, sőt az ország távolabbi
pontjairól is érkeznek rá a hívek.

Az elmúlt hetekben, a száraz időjárás miatt térségünkben is rendkívül
sok feladatuk volt a tűzoltóknak, a
március 11-én életbe léptetett országos tűzgyújtási tilalmat ugyanis sokan figyelmen kívül hagyják.
Első alkalommal hétfőn délután riasztották a tűzoltókat, amikor 3-as főút - Harmat utca - Máriabesnyő felőli
földút - patak alkotta terület gyulladt
fel. Ekkor tizenhárom fővel és négy
gépjárművel vonultak a helyszínre, s
szerencsére időben sikerült megfékezniük a lángokat.

(folytatás és kapcsolódó írásaink a 6.oldalon)

(folytatás a 2.oldalon)

A szabályoknak megfelelően

Kutyahelyzet
A kutya az ember legjobb barátja. Tudják ezt kicsik és nagyok:
gyerekek, akik örömmel barátkoznak a négylábúakkal, és a
felnőttek, akik igyekeznek kedvencüknek megadni a lehető legtöbb szabadságot, ami nem
könnyű, főleg a lakótelepen élőknek. Az elmúlt hónapokban
mindez egyre több konfliktushoz
vezet a Palotakerten és az Alsóparkban.
A lakók több ízben segítségért fordultak
a közterület-felügyelethez, mivel egyre
gyakrabban előfordul, hogy a kutyát sétáltatók nemcsak szabadon engedik
kedvenceiket, hanem ott trenírozzák
őket, majd anélkül távoznak, hogy a kutyák „nyomait” eltüntetnék. A lakók
nem csak a balesetektől, hanem a fertőzésveszélytől is tartanak.
Gödöllő városában az állatok tartásáról szóló 28/ 2008. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet foglalja magába a
kutyák közterületen történő viselkedésének szabályait. Első lépésként a közterület-felügyelet munkatársai ezekről helyeztek ki tájékoztatókat a lépcsőházakban. A rendelet 14. § rendelkezik arról,
hogy közterületen csak pórázon vezetett ebbel szabad közlekedni, valamint

arról, hogy tilos az Erzsébet-park, továbbá a Kastélypark területére ebet futtatás céljából bevinni és szabadon engedni, illetve eb képzési és oktatási tevékenységet végezni. Egyben felhívja
a figyelmet arra, hogy játszótérre még
pórázon tartott ebet is tilos bevinni.
Mint megtudtuk, ez utóbbi főleg a be
nem kerített játszótereken gyakori

Kutyafuttató az Alsóparkban

probléma, az új, kerítéssel és táblával
ellátott létesítmények esetében ezt – általában – tiszteletben tartják a kutyatartók.
Aki a rendelkezéseket megszegi, az
„az állatok tartására vonatkozó helyi
szabályok megszegése” szabálysértést
követi el, vele szemben tettenérés esetén a közterület-felügyelők 3.000-től
20.000 forintig terjedő helyszíni bírsá-

Tavaszi munkák szárazon és vízen

Városszerte takarítanak
A kellemes időjárás sok feladatot ad a
VÜSZI Kft-nek, ilyenkor elsősorban a
tavaszi takarítási munkákra koncentrálnak.
Ennek során elvégzik a sár és az
egyéb szennyeződések felszedését, a
szegélyek, valamint a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítását. A munkák menete
megegyezik a csúszásmentesítésével: a
főbb közlekedési utakon kezdik, majd a
lakótelepek kerülnek sorra, s ezt követően a mellékutakkal zárják a sort.
Kátyúzásra csak kevés helyen van
szükség, mivel a folyamatos karbantartás miatt a városi burkolt utak jól viselték a téli hideg időt.
Dolgoznak a volt Rézgombos mögötti területen is, itt a Szabadság úti új fizetős parkoló kialakítását kezdték meg.
Jövő héten megnyílik a volt teniszpálya, ahol ideiglenes fizető parkoló
üzemel majd, és megkezdték az Erzsébet park közelében lévő, a HÉV-sínek
melletti szintén fizetős parkolók kialakítását is. A parkolók májustól válnak
fizetőssé, a bevezetés az órák kihelyezésével fokozatosan történik.
Akad munka a Rákos-pataknál is. A
napokban – mintegy a megelőzést és a
kárelhárítást szem előtt tartva – az Alvégen, az Isaszegi út menti tavaktól a

rítása, szellőztető gereblyézése, valamint a fák, bokrok metszése, visszavágása.
Megkezdődött a játszóterek karbantartása is. Ennek során többek között felássák a bukótereket, és fellazítják a védőhomok rétegeket.
A szép tavaszi időhöz szép
virágok is társulnak: a főtéren
a tavaszi virágok díszlenek, a
belvárosi korlátokra pedig felkerültek a futóárvácskák.
Gödöllő a napokban is tovább szépül. Húsvétra a tervek
szerint beindítják a szökőkutat
és a gyerekek által kedvelt vízjátékot is üzembe helyezik.

Összefogás a tisztább környezetért
A tavasz beköszöntével egyre többen érzik úgy, tenniük kell valamit
környezetünk tisztaságáért. Március

Ganz-patak csatlakozásáig tisztították
meg a medret.
A kertészeti részleg munkatársai is
folyamatosan dolgoznak. Számukra
ilyenkor elsődleges a parkok taka-
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30-án Máriabesnyőn zajlott egy nagyszabású akció, aminek keretében az

got szabhatnak ki, illetve szabálysértési
eljárást kezdeményezhetnek. A szabálysértési eljárásban a fent nevesített
szabálysértések 50.000 forintig terjedő
pénzbírsággal sújthatók.
Szintén ötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható az a személy,
aki a felügyelete alatt lévő állat által
okozott szennyezés megszüntetéséről
nem gondoskodik. Erről a 218/1999.
(XII. 28.) sz. kormányrendelet határoz.
Zimányi Norbert, a közterület-felügyelet vezetője lapunknak elmondta,
nem a büntetés, hanem a
szabályok betartatása, valamint a békés egymás
mellett élés a cél. Ennek
érdekében az elmúlt években három kutyafuttatót
alakítottak ki, többek között az Alsóparkban. Ezt a
létesítményt azonban nem
szívesen használják. Az
azonban tény, hogy egyre
többen nem gondoskodnak a kutyák által hátrahagyott szennyeződések eltávolításáról.
A szakemberek most arra tesznek
javaslatot, hogy az Alsóparkban és a
Palotakerten helyezzenek ki ehhez
szükséges gyűjtőedényeket, a város
táblával még el nem látott játszóterein
pedig olyan tájékoztató táblákat, ami
mindenki számára egyértelművé tenné,
hogy oda kutyát bevinni tilos.
jk
Isaszegről Máriabesnyőre vezető zarándokút környékét igyekeztek megtisztítani az illegálisan lerakott hulladéktól. A Kereszténydemokrata Néppárt kezdeményezéséhez
a Lokálpatrióta Klub tagjai, a Jobbik és a Történelmi Vitézi Rend tagjai is
csatlakoztak.
A takarítást a bazilikával szemben, a szárítópusztai út melletti területen végezték el, ahonnan
közel 75 m3 hulladékot
gyűjtöttek össze. Ezek elszállításához a VÜSZI
Kft. nyújtott segítséget.
***
Március 23-án a Művészetek Háza
Gödöllő munkatársai az intézmény
környezetének (elsősorban az Alsó-

Gondatlanság okozta a veszélyt

Tüzek Máriabesnyőn
Március 29-én újabb nagy tűz keletkezett Máriabesnyőn. A tűz ugyanahhoz a
területhez közel kapott lángra, mint a
hétfő délutáni. Égett többek között a
vasúti töltés, a patak és a vasúti átjáró
közötti nádas rész; veszélyeztetve a közeli házakat is. A tűzoltók 4 járművel és

cius 11-vel rendelte el átmeneti időre az
általános tűzgyújtási tilalmat, mivel Magyarország erdeiben a csapadékmentes
és szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkben,
valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet
gyújtani. A tilalom kiterjed a felsorolt
területeken kijelölt tűzrakó helyekre

20 fővel vonultak ki. A sok tűzeset miatt
két gépkocsit Budapestről irányítottak a
helyszínre. A feltételezések szerint a tüzet nyílt láng okozta.
Alig hunyt ki azonban az utolsó parázs, péntek délelőtt ismét – feltehetően
kábelégetők – tüzet gyújtottak a területen, ahol, egyébként rendkívül sok problémát okoz az illegális hulladék lerakás.

is, a közút és vasút menti fásításokra,
valamint a parlag- és gazégetésre is.
A miniszter felhívta a közúton és
vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken
dolgozók figyelmét, hogy az égő cigarettát ne dobják el, mert ez fokozott
tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletke-

A tűzgyújtást a közelben takarítási akcióban résztvevő civilek észlelték, és jelentették azonnal a rendőrségnek. Bár a
járőrkocsi azonnal elindult, a tetteseknek sikerült elmenekülniük. Szerencsére ebben az esetben nem volt szükség
a tűzoltók beavatkozására.
A vidékfejlesztési miniszter 2012. már-

ző tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is
veszélyeztetnek.

(folytatás az 1. oldalról)

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket
megszegi, erdővédelmi bírsággal
sújtható. Az tűzgyújtási tilalom viszbj
szavonásig érvényes.

Szelektív hulladékgyűjtés – csak tudatosan

Zöld hulladékot, zöld zsákban
park bokrokkal és fákkal sűrűbben
átszőtt részének) takarítását végezték
el. E feladat részét képezi az „Építő
közösségek-közművelődési
intézményrendszer az élethosszig tartó tanulásért” Művészetek Háza felnőttképzési centrummá fejlesztése (Szerződés száma: TÁMOP-3.2.3-09/1KMR-2009-0006. A támogatás összege: 26.317.613 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg) projektnek. A pályázat
keretében a Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft. önkéntes
gondokságot vállalt a működési területén kívül 1200 m2-en a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése
érdekében a projektfenntartás végéig.
Ennek keretében minden év márciusában „Tavaszváró kiserdő rendezés, takarítás” címmel teszi ezt munkavállalóival.
jb

Nem csak a város közterületein, hanem a kertekben is megkezdődtek a tavaszi munkák. Ennek eredményeként megnőtt
az elszállításra váró zöldhulladék mennyisége is. 2012 januárjában a Zöld Híd Kft. új rendszert vezetett be, aminek lényege,
hogy a komposztálásra kerülő hulladékot környezetbarát, biológiailag lebomló zsákban kell elszállítani.
A kertekből összegyűjtött zöldhulladékból komposzt készül, ennek minősége azonban csak akkor lesz megfelelő, ha abba nem kerülnek be olyan
szennyező anyagok, mint a műanyag. A januártól bevezetésre került, kukoricakeményítőből készült zsák biológiailag lebomló, azaz nem szennyezi a
környezetet.
Az elmúlt hónapokat még türelmi időszaknak tekintette a Zöld Híd Kft.,
április elsejétől azonban már csak az ezekben a zsákokban kihelyezett
komposztálható zöldhulladékot szállítják el.
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 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. Ingatlanonként, egy szállítási nap alkalmával maximum 10 zsák helyezhető ki.
jk
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Helyben is digitális kép és hang, sőt 3D!

10 éves a Zywieccel kötött testvérvárosi kapcsolat

XXI. századi mozi pályázati pénzből

Lengyel, magyar két jóbarát

Március 24-én utoljára vetített
ténylegesen filmet a mozi, két
eredményes pályázatnak köszönhetően ugyanis az intézmény áttérhet a digitális vetítésre, sőt, a 3D-s filmekért sem
kell máshová menniük a nézőknek.

Idén tíz esztendeje, hogy Gödöllő és Zywiec testvérvárosi
kapcsolatot létesített. E jeles
alkalomból látogatott a lengyel
városba a múlt héten Gémesi
György polgármester.

A múlt évben eredményesen szerepelt
az önkormányzat a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium „art” mozihálózat digitális fejlesztésére kiírt pályázatán, így
a városi mozi digitális fejlesztésére
11, 7 millió forintos támogatást nyert
el.
Ezt követően – szinte kapcsolódva
a NEFMI pályázatához – a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) Mozgókép
Szakmai Kollégiuma írt ki pályázatot,
az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása érdekében moziszerver beszerzésre. Ezen is eredményes volt a részvétel, Gödöllő Város
Önkormányzatának 4.000.000 Ft támogatást ítélt meg az NKA (pályázati
azonosító:1005/128).
A két pályázat eredményeként is
óriási lett volna a fejlődés, a mozit
üzemeltető Reményi Richárd azonban úgy döntött, ennél is tovább lép, s
beruházott egy olyan berendezésbe is,
ami a digitális vetítés mellett a 3D-s
filmek lejátszását is lehetővé teszi.
Március utolsó hetében valamenynyi berendezés megérkezett, és megkezdődtek az átállási munkák. A március 30-ai műszaki átálláson már a
minden tökéletesen működött. A gépházba beszerelték az új digitális vetítéshez szükséges berendezéseket, és
beüzemelték azt a 200 db speciális
szemüveget is, amik a 3D-s filmek
megtekintéséhez szükségesek. Mint
azt Reményi Richárdtól, a Gödöllői
Városi Mozi üzemeltetőjétől megtudtuk, valamennyi berendezés egyedi,
kifejezetten a gödöllői mozi adottságaihoz mért speciális beállítással rendelkezik, csak itt működőképes, más
berendezésekkel nem kompatibilis,
így a szemüvegek sem használhatók
sem más moziban, sem az otthoni
3D-s tévéknél. A XXI. századi látványhoz korszerű hangzás társul, mi-

vel megújult, digitális hangrendszert
szereltek be, s mindehhez a nézőteret
is megszépítették. A héten már mindezeket élvezhetik a nézők, április 5-én
pedig a John Cartert és a Titánok haragját már 3D-ben láthatják az érdeklődők.
A Gödöllői Városi Filmszínház,
azaz a gödöllői mozi Pest megye
egyik utolsó mozija, városunkon kívül már csak Cegléden és Szentendrén van ilyen szórakozási lehetőség.
A helyi lakosok mellett rendszeresen
látogatják a környékbeli települések
lakói is.
A gödöllőinek, ami 2005. január elsejétől a mozgókép hatóság által besorolt art moziként üzemel, 2010-ben
közel 20.000 látogatója volt, ami jól
mutatja életképességét. Annak ellenére, hogy az elmúlt években országos
szinten több art mozi is bezárt (Vác,
Hatvan, Dunaújváros, Sopron, Szek-

szárd), Gödöllőn 2010-ben az üzemeltető növelni tudta a nézőszámot.
Havonta átlag 150 vetítést tartanak,
melyben a családi és gyermekfilmek
mellett nagy hangsúlyt kapnak a művészi alkotások és a magyar filmek.
A digitalizálás lehetővé teszi a mozi számára, hogy premier időszakban,
Budapesttel egy időben jusson a filmekhez és ugyanolyan színvonalon,
de a helyi pénztárcákhoz igazodó árakon tudja levetíteni a azokat. Mindemellett a meglévő analóg vetítőrendszer továbbra is üzemben marad,
hogy a csak 35-ös kópián elérhető filmek vetítésére továbbra is legyen lehetőség.

Gödöllő város polgármestere találkozott Antoni Szlagor polgármesterrel
és Marek Czul, Zywiec alpolgármesterével. A találkozón megállapodtak
arról, milyen eseményekkel ünnepli
majd a két település a jeles jubileumot.
A tervek szerint június elején városunk mutatkozik be Zywiecbben egy
városi rendezvény keretein belül,
szeptemberben pedig lengyel barátaink látogatnak el hozzánk.
A programokat a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal és a Testvérvárosi Egyesülettel közösen készítik
elő.
Március fontos hónap a lengyel és
a magyar nép kapcsolatában, hiszen

ekkor, március 23-án ünnepeljük a
Lengyel-Magyar barátság napját. Az
idén ehhez kapcsolódóan Gödöllő város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának vezetője, Szabó László
előadást tartott a közös történelmi
múltról a Hajós Alfréd Általános Iskolában, majd az intézmény könyvtárát megajándékozta a
Szabó László és Zmák Júlia, a Hajós iskola igazgatója
kétnyelvű Lengyel-magyar történelmi olvasókönyvvel. Fontos, hogy
a fiatalabb generáció is
megismerkedhessen a
két nemzetet összekötő
múlttal, barátsággal és
az európai közös gyökerekkel.

(ny.f.)

(b.j.)

Cultura Nostra történelmi verseny

Premontrei győzelem
Átadták a Cultura Nostra történelmi verseny díjait; a Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi
Szövetség által szervezett versenyt a gödöllői Premontrei
Szent Norbert Gimnázium csapata nyerte.

I. Nemzetközi Vadászkynológiai Konferencia

Az elmélet és a gyakorlat bemutatója
Az „A Vadászkutya Magazin”
és a Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézete által
szervezett, péntektől vasárnapig zajló I. Nemzetközi Vadászkynológiai Konferencia a
szervezők által is csak alig remélt sikerrel zárult.

kai alapjaival, a vadászat és a vadászkutyázás képzőművészeti megjelenítésével, valamint a kutyák gyakorlati
alkalmazásával is.
A konferencia nem titkolt célja volt
a hazai és nemzetközi vadászkutyás
társadalom összefogásának megteremtése. A hat ország (Ausztria, Né-

A pénteki plenáris nap után szombaton három szekcióban folytatódott a
tanácskozás. A résztvevők – több,
mint 120 fő + a kutyák –, megismerkedhettek a kutyatartás egészségügyi
problémáival és a tenyésztés geneti-

metország, Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna, Magyarország) részvételével megtartott tanácskozás minden bizonnyal hagyományteremtő
lesz. Az egyeztetések szerint 2013ban a Magyar Ebtenyésztők Országos

Marek Czul és Gémesi György

Egyesülete (MEOE) és a Nemzetközi
Kutyás Szövetség (FCI) Budapestre
szervezett világ kiállításának keretében kerül megrendezésre a II., majd
2014-ben Kijevben a III. Nemzetközi
Vadászkynológiai Konferencia.
A konferenciába a VadVilág Megőrzési Intézet munkatársai és hallgatói is bekapcsolódtak. Az önkéntes
hallgatók segítségének megszervezését a vadgazda mérnök alap- és mesterszak hallgatói által létrehozott Vadászati Szakkollégium végezte. Az
intézet számára fontos volt, hogy az
érdeklődő hallgatók, a tanulmányi
órákat messze meghaladó bőséggel,
és széleskörűen ismerhessék meg a
vadászkutyák adta szépségeket és lehetőségeket. A konferencia a résztvevő hallgatók számára olyan speciális
gyakorlatnak bizonyult, ami tökéletesen egészíti ki a tanórán elhangzottakat és elindíthatja a hallgatókat a gyakorló kutyás emberré való válás útján.
A konferencia egyébként minden
résztvevőnek megadta a lehetőséget
az elmélet és a gyakorlat összhangjának megteremtésében. Ezt szolgálta a
Babatvölgyben megrendezett verseny
vasárnap. A hűvös, szeles idő ellenére
közel 200 ember csodálhatta meg a
kutyák munkáját és a kutyák és gazdák összhangját.
(l.t.)

A Pannonhalmán tartott XI. Cultura
Nostra Kárpát-medencei történelmi
vetélkedő döntőjére a hét végén került sor. A premontreis diákok mögé
másodikként a nagykanizsai Bathythyány Lajos Gimnázium, míg harmadikként a miskolci Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium és Kollégium
csapata állhatott fel a képzeletbeli
dobogóra.

A döntőbe jutott csapatok nyári jutalomúton vehetnek részt Pannonhalmán, Bábolnán, Herenden és Tihanyban.
A verseny főszervező emlékeztetett arra, hogy a vetélkedő küldetése a
magyar fiatalság összetartozás-tudatának megerősítése és a magyar történelem egy fontos fejezetére vonatkozó ismeretek elmélyítése. A vetélkedő
a Kárpát-medence egész területéről
szólította meg a középiskolákat, s
több mint 1300 diákot mozgatott meg
a decemberi első és a februári második fordulóban. A megmérettetés témája Magyarország 1301 és 1437 közötti története volt.
(ny.f.)

Nemdohányók védelme: vége a türelemnek

Aki mégis rágyújt, ráfizet
Lejárt a szigorított dohányzási szabályozás betartására vonatkozó három hónapos türelmi idő, április elsejétől büntetést fizet, aki zárt helyen rágyújt. A munkahelyek és a szórakozóhelyek jelentős
része azonnal lépett, és már január elsejével megszüntette a zárt terekben történő dohányzást.
A nemdohányzók védelméről szóló
törvény szigorításának értelmében
2012. január 1-jétől tilos a dohányzás
közforgalmú intézményekben – így a
szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a
munkahelyeken, a közösségi közlekedési eszközökön és a megállókban, az
aluljárókban, a játszótereken, valamint a
megállóhelyek és a játszóterek ötméteres környezetében. A helyi önkormányzatok további közterületeken is megtilthatják a dohányzást.
Nem jelölhető ki dohányzóhely a
közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, valamint a vonatokon sem, így megszűntek
a vasúti dohányzókocsik. Dohányzóhely csak szabad levegőn, a bejárattól öt
méterre lehet, kivéve azokat a vendég-

látóhelyeket, ahol erre kizárólag közvetlenül a bejárat előtt van lehetőség. Közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, egészségügyi
szolgáltatónál viszont szabadtéren sem
jelölhető ki dohányzóhely.
Zárt térben ezután csak dohánytermék-bemutatókon és a szállodák szivarszobáiban lehet dohányozni, ahol azonban étel és ital nem szolgálható fel. Ezen
kívül zárt légterű dohányzóhelyiség
csak büntetés-végrehajtási intézményekben és pszichiátriai intézetekben
alakítható ki a fogvatartottak, illetve a
betegek számára, biztosítva, hogy dohányfüst a többi helyiségbe ne juthasson
be. Továbbra is rá lehet gyújtani azonban a szabadtéri szórakozóhelyeken és a
kerthelyiségekben.
A tilalom betartását január 1-je óta ellenőrzi az ÁNTSZ, de bírságot a türelmi
idő alatt nem szabhattak ki. Mostantól
viszont a szabályszegést magánszemélyek esetében 50 ezer forintig, intézmények esetében 2,5 millióig terjedő bírsággal büntethetik a népegészségügyi
szakigazgatási szervek.
(b.j.)

Lokálpatrióta Est – Lantai-Csont Gergely előadása

„Imádlak Afrika”
A Lokálpatrióta Klub szervezésében
március 30-án nyílt meg a Művészetek
Háza kiállítótermében a gödöllői Lantai-Csont Gergely fotós által készített,
„Afrika közelebb van hozzánk, mint
gondolnánk” című kiállítás; az alkotó
arról nevezetes, hogy fiatal kora (22 év)
ellenére már több alkalommal bejárta az
érintett kontinenst és ott több országban
(Etiópia, Szenegál, Madagaszkár) készített olyan felvételeket, melyek bejárták a világsajtót. A National Geographic
külső munkatársa – aki az általános- és

középiskolai tanulmányait városunkban
végezte – megosztotta az expedíciós élményeit az egybegyűltekkel.
Az összejövetelen megtudtuk: soha sem
tanulta iskolában a fényképezés rejtelmeit, mindenre magától jött rá. Kezdetben a természetfotózás kötötte le; csak
később érezte úgy, hogy a szociográfia
területén szeretné tovább kamatoztatni a
fényképezést. És hogy miért éppen Afrikában találta meg a számára legmegfelelőbb témát, így reagált: “mindig is
közel állt a szívemhez Afrika. Az ottani
emberek mentalitása, életszemlélete

sokkal vonzóbb számomra, mint az európai, felgyorsult életvitel. „Az ott élő
emberek őszinték, mindent megosztanak a másikkal… Nálunk ez elképzelhetetlen. A képeim által szeretném terjeszteni az afrikai kultúrát, illetve felhívni a figyelmet az ottani problémákra,
az elkeserítő életkörülményekre.”
Utazásai közül kiemelkedik az Etiópiához tartozó Afaroknál tett látogatása:
„Akár természeti téma, akár egy népcsoport kerül lencsém végére, igyekszem mindig a rejtett értékeket megörökíteni. Az afarokról még az interneten rendelkezésre álló források is korlátozottak. Nem volt kérdés tehát, hogy
ha már Etiópiába utazom, akkor nem a
turisták terepjáróitól zsúfolt Omovölgybe megyek, hanem az úticélként
nem javasolt észak-keletre.” A félnomád afarok hihetetlenül zárt közösségeket hoztak létre. A rivális törzsekkel
vívott, évszázadok óta tartó harcok miatt
bizalmatlanok az idegenekkel. Az elmúlt években több turistát, sofőrt és
idegenvezetőt is meggyilkoltak. Éppen
ezért a beilleszkedés volt a legfontosabb
az egész sztori szempontjából. „Ha ez

Habakuk könyv és kegytárgy üzlet

Hiánypótló jelleg
2011 novemberében nyílt meg
Gödöllőn a Habakuk könyv és
kegytárgy üzlet, ami elsősorban
olyan termékekkel várja a hozzájuk betérőket, melyek hiánypótlást biztosítanak a városban.
Erről beszélgettünk Vargáné Farkas Tímea üzletvezetővel.
– Honnan jött az ötlet, hogy egy, világi
és egyházi termékeket árusító boltot
nyissanak?
– Családi körben sokat beszélgettünk
arról, hogy a városban nincs olyan
kegytárgybolt, ahova szinte minden felekezethez tartozó ember betérhet, ha
vásárolni szeretne valamit. Ezen kívül
úgy gondoltuk, hogy igyekszünk az üzletet olyan jellegű könyvekkel, kiadványokkal és egyéb termékekkel feltölteni, melyek nem romboló hatásúak; inkább az élet szépségeire, a mindennapok apró pozitív megnyilvánulásaira
hívják fel a figyelmet.
– A könyveknél maradva: milyen
irodalom található Önöknél?
– Vannak a legifjabb korosztály számára szép és egészséges fejlődését biztosító gyermekkönyveink, van „lélekemelő” irodalmunk – véleményem szerint manapság egyre elkeseredettebbek
az emberek, így szükség van olyan olvasmányokra, amik talán kisegítik az

egyént a hullámvölgyből. Emellett árulunk nevelést segítő (szülőknek) és
nemzeti témájú könyveket is. Fontos
megemlíteni, hogy ezek a kiadványok
nem egyházi jellegűek. Természetesen
van köztük olyan is, de aki nem vallásos, az is talál nálunk számára megfelelő
művet.
– A kegytárgyakról mit érdemes
tudni?
– Ez igen széles palettát ölel fel. Kínálunk feszületeket, szentek életét bemutató dvd-ket, számtalan ajándéktárgyat: igével ellátott naplókat, noteszeket, bögréket, karkötőket, nyakláncokat, hűtőmágneseket, kulcstartókat,

Bernáth Lóránt 1946. június 12-én
született Aszódon. Itt érettségizett,
majd szerszámkészítő szakmát tanult. 1974-ben általános gépipari
technikumi oklevelet szerzett,
amit később különböző szintű tanfolyamokkal, továbbképzésekkel
egészített ki.

dálkodási Vállalat Gépészeti és
Gépjárműforgalmi Üzemének helyettes vezetője lett.
1991. december 5-től üzemvezető,
majd később a vállalat átalakulását követően a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Intézmény (VÜSZI, később Kht. és
Kft.) hulladékgazdálkodási részleg vezetője volt.

1966-1984 között az Ikladi Ipari
Műszergyárban dolgozott különböző beosztásokban. Szakmai előmenetelét, több vállalati és miniszteri kitüntetés kísérte.
1984. január 23-án váltott munkahelyet, és a Gödöllői Városgaz-

2009. január elsejével az önálló
társasággá szerveződött Gödöllői
Hulladékgazdálkodási (GHG) Kft.
egyik vezetője lett. Ezt a feladatát
már nyugdíjasként látta el, és a
Zöld Híd Régió Kft-val való fúziót
is ekként élte meg.

Elhunyt Bernáth Lóránt
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nem jól sikerül, akkor hiába minden,
nincs cikk, nincs anyag. AddiszAbebában Hassan Ababu antropológus
barátom várt, akivel tovább utaztam az
afarok földjére. Ramadán előtt mentem,
hiszen egyrészt meg akartam örökíteni
az ünnepüket, másrészt Hassan ezt javasolta, mert ilyenkor az azonos vallás
összekötő erőnek számít. A muzulmán
afarokhoz csak a valláson keresztül lehet közel kerülni, és ezt Hassan, aki
szintén muzulmán, ügyesen megoldotta.” Amint Gergely meséli, a befogadás
ellenére az ott eltöltött időnek voltak
olyan pillanatai, amikor megérintette a
halál szele. „Az afarok nagyon agresszív emberek, minden férfinál automata gépfegyver van, amit bátran használnak, ha úgy ítélik meg a helyzetet.
Rendőrség, törvény, alkotmány nincs a
szavannán. Az van, amit ők mondanak.
Két, igencsak meleg helyzet volt az út
alatt. Az egyik rögtön érkezésünk után,
amikor karddal támadt rám egy idősebb
afar, aki nem akart befogadni. A másik
pedig akkor, amikor börtönbe zártak
minket egy napra, mert tiltott helyen sütöttünk kecskét. A börtönben egyébként
nappal csak ülni, éjszaka pedig csak állni szabad”
A fotós – a vetítéssel egybekötött – esten
kiemelte: a következő útjuk Angolába
vezet majd, a „taposóaknák földjére”, de
tervezik egy Maliba történő expedíció
körvonalat is.
Lantai-Csont Gergely emellett elmondta: az egyetem befejezése után sem szeretne elszakadni Afrikától; valamiféle
ottani beruházásban, vállalkozásban
gondolkodik. Jelenleg – próba jelleggel
– Etiópiában egy ökolodge-ot építenek a
turisták számára.
matricákat, tollakat, gyertyákat stb. Az
utóbbival kapcsolatban érdemes kiemelni: készítünk olyan gyertyát, melyre a kedves vásárló által kért kép vagy
fotó kerül fel, mindezt pedig viasszal
díszítjük. A megrendelőnek csak annyi a
dolga, hogy a szóban forgó képet/fotót
elküldi nekünk, mi pedig szállítjuk a
végterméket. Ez a tevékenység is
egyedülálló Gödöllőn.
– Említette, hogy a magyarsággal
kapcsolatos áruk is megtalálhatóak
az üzletben…
– Igen, vannak pólóink, sapkáink,
könyveink, amik ezt a témát járják körül; ezeket a továbbiakban mindenképpen fejleszteni kívánjuk.
– Milyen terveik vannak a jövőre
nézve?
– Szeretnénk veretes termékeket (táska, tarsoly, karkötő stb.) is beszerezni,
illetve már elindult egy olyan folyamat,
melynek során kőből készült tárgyakat
(órákat, képtartókat és egyebeket) fogunk árulni.
– Miért vannak itt sírkőkellékek is?
– Azért, mert itt lehetőség van sírkő
megrendelésére is. Ezen felül minden
egyéb temetői munka elvégzését – például sírkőtisztítás – is kultúrált körülmények között tudják intézni a hozzátartozók.
– Ha valaki kapcsolatba szeretne
Önökkel lépni, hogyan teheti meg?
– Címünk: Habakuk könyv és kegytárgy üzlet, Gödöllő, Dózsa György út
35/A; telefon: 70/329-1962; e-mail:
habakukbolt@gmail.com.

A betegség hírtelen és váratlanul
érte.
A halál 2012. március 24-én hajnali egy órakor érte utol.
Búcsúzunk Tőled. Nyugodj békében!
Bokor Árpád és a VÜSZI dolgozói

Emlékezés Teleki Pálra
Gróf Teleki Pálra emlékeztek halálának
évfordulója alkalmából április 1-jén a
máriabesnyői temetőben. A tisztelgés
során dr. Szakály Sándor történész elevenítette fel az egykori cserkészvezető és miniszterelnök alakját.
Beszédében kiemelte: Teleki Pál sokat
tett azért, hogy az akkori Magyarország műveltebb és erősebb legyen.
Reálpolitikusként fontosnak tartotta,
hogy az elcsatolt magyar területek úgy
kerüljenek vissza az anyaországhoz,
hogy azzal minden nagyhatalom
egyetértsen. Emiatt már a II. Bécsi
döntés megszületése is kételyeket támasztott benne, de posztján maradt. A
Jugoszláviával kötött örökbarátsági
szerződés felrúgásával azonban már
egyáltalán nem tudott azonosulni, morális válságba került, amiből csak a halál
kínált számára kiutat.
A rendezvényen Pápai Gergő, Reményik Sándor: Halotti beszéd a hulló
levelekhez, Ángyán Péter, Babits Mi-

hály: Mi atyánk című versét szavalta
el, Kája Sándor, a máriabenyői bazilika kántora az ószékely himnuszt és
az Ima a hazáért című énekeket szólal-

tatta meg. Kürtön közreműködött
Steinbinder Norbert. Teleki lelki üdvéért Balogh Piusz atya mondott imát.
Zárásként a résztvevők megkoszorúzták az egykori miniszterelnök sírját. Gödöllő önkormányzata nevében
Tóth Tibor alpolgármester helyezte el
a tisztelet virágait.
jk

Parlamenti látogatás
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub április 23-án (üléslátogatással egybekötött) parlamenti látogatást szervez.
Indulás: 2012. április 23., 13:30, a Művészetek Háza előtti parkolóból
(Gödöllő, Szabadság út 6.). Visszaérkezés: 18 óra körül
Részvételi díj: 1000,- Ft/fő (utazás költsége)
Jelentkezni április 14-ig lehet az alábbi telefonszámon: +36/20-823-1408
(Pelyhe József).
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Én kellek Önöknek!
Egy állás megszerzéséhez az
első lépés lehet az önéletrajz. A
jó önéletrajz. A tökéletes önéletrajz – mint Julie Gray hivatásos önéletrajzíró először Londonban megjelent könyvének
címe mondja.
Ezt eljuttatjuk a reménybeli munkaadóhoz, aki aztán, a tökéletes önéletrajz hatására meghív egy személyes
beszélgetésre. A nem tökéletes önéletrajz pedig a papírkosárban landol.
Az ember – különösen aki már,
mint én is, hála az égnek, semmiféle
állásra nem pályázik – nem is gondolná, mi mindenre kell ügyelni, hogy
felkeltsük magunk iránt az érdeklődést, hogy kívánatossá tegyük magunkat. Julie Gray alaposan körbejárja a
témát, mindenre kiterjedő tanácsokat
ad.
Hét részre osztja a tudnivalókat,
melyeket megoszt az olvasókkal, s
mindegyik rész számos alpontot, témakört, bekezdést tartalmaz. Előkészületek. Az alapok összeállítása. A
nyelvezet csiszolása – e három utóbbi
egy-egy résznek a címe. Emlékszem,
nemrég egy tévéinterjú során úgy vélekedett egy tekintélyes tudós, hogy
még egy doktori disszertációnál se
követelmény a nyelvhelyesség, amenynyiben az adott dolgozat nem az irodalom vagy nyelvtan területén kutakodik, tesz újabb felfedezéseket.
S tessék! Egy egyszerű önéletrajz-

nál, mellyel, mondjuk, a Lidl áruházlánc árufeltöltői munkakörét célozzuk
meg, is szükség van a cselekvést kifejező szavak csiszolására. Aztán:
Cselekvést kifejező erősebb szavak.
Egyeztessük a jelen időt és a múlt
időt, szólít fel a következő cím. Majd:
A melléknevek csiszolása…
Tanácsokat kapunk arra nézvést,
hogyan hazudjunk. Így írja a szerző,
komolyan: Igaz hazugságok. És: Hazugságok a tanulmányaidról. Munkaköri hazugságok… Én például sohasem hazudnék – de hát, mint már említettem, nem is célom az álláshoz jutás. Nem tudhatom, hogy akinek ezzel
szemben életbevágóan fontos elhelyezkednie, mire képes – mire muszáj
képesnek lennie – érte.
„Ha nem lehet hazudni, akkor mit
csináljak?” – teszi fel a kérdést a
könyv. Az egész 8. fejezet erre válaszol: „Az őszinte csavar”. „A problémás területek kezelése”.
A legjobb persze, mint a negyedik
rész címe is mondja: „A célirányos
megfogalmazás”. Vagy mint az ötödik
rész kifejti: „A tökéletes kivitelezés”.
Megtudjuk az is, milyen a leghatásosabb kísérőlevél az önéletrajz mellé. Szó esik arról: előfordulhat, hogy
olyan fantasztikusan jó önéletrajzot,
kísérőlevelet alkotott meg valaki, már
attól kell félnie, a személyes interjú
alkalmával szerény személye csalódást okoz az irományhoz képest.
„…nem tudod majd hozni azt, amit az

Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány

Jótékonysági est a kastélyban
Háromórás jótékonysági estet
rendezett szombaton este a
Gödöllői Királyi Kastély Dísztermében a Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány.
Az est bevételét az alapítvány
által adományozandó művészeti díjra, és Körösfői-Kriesch
Aladár születése 150. évfordulójának méltó megemlékezésére fordítják 2013-ban.
Az alapítvány 15 éves fennállása alatt
több mint 4 millió forinttal támogatta
a fiatal művésztehetségeket és tanáraikat, mondta megnyitójában Körösfői László, a kuratórium elnöke. Az
alapítvány ezen kívül állami támogatás elnyerésével a Nagy Sándor műteremház felújítását is elvégezte több
mint 20 millió forint felhasználásával. Közadakozásból pedig elkészült
a névadó Körösfői-Kriesch Aladár
mellszobra, amit a Gödöllői Városi
Múzeum előtt állítottak fel.
Jelenleg a személyi jövedelemadó 1
százalékos felajánlásából gyűjt támo-

gatást céljai megvalósításához az
alapítvány. Körösfői László megköszönte mindazok segítségét, akik ezt a felajánlást
megteszik, hiszen nagyon
sok tehetséges fiatal és eredményes pedagógus érdemli
meg a jövőben is az elismerést.
A mostani est műsorát a korábbi kitüntetettek adták,
akik közül többen már nemzetközi téren is igazolták
tehetségüket. A képzőművész plakettesek pedig a tombolára
felajánlott tárgyakkal segítették a jótékonysági est sikerét.

A „Hősök klubjától” a „Kamaszságokig„

10 éve… több mint könyvtár
2002. június 1-je nevezetes
nap volt városunk életében:
ezen a napon adták át a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ új épületét,
hogy a kor elvárásainak megfelelő színvonalon szolgálja az
Olvasót.

szítettek népszerűségükből.
Az olvasóvetélkedőkön évente két alkalommal 150-200 gyerek vág bele
az olvasási kalandba. A kezdetben
feladatlapokon folyó versengés még iz-

Az elmúlt 10 évben változott a gyermekolvasók igénye és vele együtt
változott a gyermekkönyvtár is. A
család könyvtáraként, az irodalmi
könyvek mellett babasarokkal, babzsákokkal berendezett és korszerű informatikai eszközökkel ellátott multimédiás játszótérrel várja olvasóit.
Az új típusú szolgáltatások mellett
azonban a klasszikus játékok sem ve-

galmasabbá vált a könyvtár honlapján
zajló interaktív online játékokkal. Igazi
élmény volt a gyereknek, amikor személyesen találkozhattak a regények
szerzőivel Nógrádi Gáborral, Babay
Bernadettel, Balázs Ágnessel, Bosnyák Viktóriával, Sohonyai Edittel…
2012 sem múlhat el olvasóvetélkedő
nélkül. Az idei évben „Kamaszságok.
Nem csak csajoknak” címmel zajlik a

önéletrajzod alapján feltételeznek…”
Rögvest érkezik a megnyugtatás:
„Dehogynem tudod. Mégpedig több
okból.” Felsoroltatik a több ok.
Kiderül az is a könyvből, hogy vannak hivatásos önéletrajzírók – mint a
szerző is –, akik egy kalap pénzért
vállalják el a kívánt szolgáltatást.
Nem tudom, nálunk, kis hazánkban
mi a helyzet ezen a téren, fel lehet-e
csapni hivatásos önéletrajzírónak.
Én – már ha, harmadszor dicsekszem el vele, élemedett korom miatt
nem mentesültem volna attól, hogy álláshoz kívánjak jutni – biztos, hogy
magam írnám meg az önéletrajzomat.
Hiszen magam ismerem a legjobban
magamat. De mielőtt nekilátnék a
munkának, természetesen elolvasnám
A tökéletes önéletrajz című könyvet.
(Julie Gray: A tökéletes önéletrajz)
-nád-

A tombolatárgyak felajánlói: Anti
Szabó János képzőművész, Bada
Márta festőművész, Debreczeni
Zsófia festőművész, Goschler Tamás festőművész, Hidasi
Zsófia textilművész, Horváth Orsolya festőművész, László Lilla festőművész, Lőrincz Áron
belsőépítész, Lőrincz Ferenc festőművész, Remsey Dávid grafikusművész, Remsey Flóra kárpitművész, Szekeres Erzsébet textilművész, Gödöllő Város Önkormányzata, Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, dr. Varga Kálmán történész, a

Varnus Xavér és a Talamba koncertje

Jazz és Mozart
Ismét különleges koncert helyszíne lesz a Művészetek Háza
színházterme. Április 6-án este, 19 órai kezdettel Mozart
Requiem című műve csendül
fel Szitha Miklós orgonára, ütőegyüttesre és kórusra készült
átiratában, Varnus Xavér és a
Talamba Ütőegyüttes Gödöllő
előadásában.
Wolfgang Amadeus Mozart 1791-ben
írta utolsó, sokak által a legnagyszerűbbnek és legelismertebbnek tartott
művét. A Gödöllőn most első alkalommal elhangzó átdolgozást 2010
novemberében mutatták be a Művészetek Palotájában, s azóta Varnus
Xavér világhírű orgonaművész és a
Talamba előadásában az ország számos koncerttermében vívta ki a közönség elismerését. A jazz-requiem-

ként is emlegetett mű megszólaltatásában a Magyar Rádió kórusának tagjai működnek közre.
Az est központi része Mozart műve
lesz, de más klasszikus műveket is
hallhatnak majd – Szitha Miklós és
Grünvald László munkájának eredményeként – talambás átdolgozásban.
Az ütőegyüttes már régóta dolgozik együtt az orgonavirtuóz művésszel, a Requiem ennek egy jelentős állomása.
Néhány nap múlva azonban – ismét közösen – egy másik produkcióval lépnek színpadra a Művészetek
Palotájában. Április 16-án Törőcsik
Marival régi filmslágereket szólaltatnak meg. Ez az előadás egyébként
tisztelgés Garas Dezső emléke előtt,
mivel eredetileg a két színészlegenda
együtt lépett volna fel az est során.
bj

Gödöllőiek koncertje cseh testvérvárosunkban

A zene hullámhosszán
Műemlékek Állami Gondnokságának
igazgatója és a Dunatáj Alapítvány.
lt

játék, eddig 35 csapat részvételével. A
gyerekek kívánságára a nagyon népszerű Leiner Laura: Szent Johanna gimi
c. könyvsorozat áll a játék középpontjában. Részletek a www.gvkik.hu honlapon.
Játék:
A 2. hét kérdése:
Melyik íróval NEM tudtak személyesen
is találkozni az olvasóvetélkedőn résztvevő gyerekek?
1. Faludi Ildikó
2. Berg Judit
3. Kis Ottó
Az 1. heti megfejtés: könyvtárunk névadója Juhász Gyula volt. 98 kötete található a könyvtárunkban.
A 2. héten érvényes akciónk: április 2április 8.
A húsvéti szünet hetében egy olvasójegyre egyszerre 10 darab könyvet és 10
darab MásArc dokumentumot (CD,
DVD) lehet kölcsönözni.

Brandys nad Labem Stara Boleslavba, csehországi testvérvárosunkban tartózkodott március
23-25. között a Frédéric Chopin
Zeneiskola küldöttsége. A gödöllői muzsikusok koncertje
óriási sikert aratott.
Gödöllő széles körű testvérvárosi kapcsolatainak köszönhetően a helyi kulturális és művészeti élet szereplői a
világ számos pontján öregbítették településünk jó hírnevét.
Legutóbb Brandys nad Labem
Stara Boleslav művészeti iskolájába látogattak el.
Az intézményt húsz fő, tizennégy diák és hat tanár képviselte, akik nagysikerű koncertel mutatkoztak be a brandysi kastély történelmi falai
között.
A koncerten a helyi művészeti iskola
diákjainak szimfonikus zenekari és szóló produkcióit követően a Dixix
Rhythm Band lépett a közönség elé,
majd Vilhelm Adrienn tolmácsolásában népi énekek szólaltak meg. A
produkciót Albertné Joób Emese

kísérte kobozon. Ezt követően Szajkovics Ádám zongora, Kovács Borbála
oboa, Tóth Eszter fagott és Ella Orsolya hegedű játékában gyönyörködhetett a hallgatóság. A szóló produkciókat Ferenczy Bea tanárnő, zogoraművész kísérte.
Buka Enikő, a Chopin zeneiskola
igazgató-helyettese elmondta, a fellépő
diákok kimagasló színvonalú teljesítményt nyújtottak.

A gödöllői és a brandysi iskola között
a jövőben szorosabbá válhat a kapcsolat. Ennek egyik újabb állomása lesz a
június 29-július 1. között megrendezésre kerülő fúvószenekari fesztivál,
amire a cseh intézmény fúvószenekara
is ellátogat városunkba.
kj

6 Gödöllői Szolgálat

Lélekben is fel kell készülni a húsvétra

A húsvéti liturgia

A feltámadásra várva

Fotók: Tatár Attila

(folytatás az 1. oldalról)

A bazilika udvarán kezdődött előadás a templomtéren át vezetett a szabadtéri oltár fölötti füves területre, a
Koponyák hegyét jelképező dombra.
A közreműködők személye szinte
semmit nem változott az elmúlt évek
során: Jézust Ferencz László, Máriát
Koós Ágnes, Mária Magdolnát Jenes
Boróka, Pilátust Maresch Dániel,
Kajafást Magyar Bertalan, Annás
főpapot pedig Koós Albert személyesítette meg.
A passiójátékba a szervezők szándéka szerint a hívek több alkalommal
bekapcsolódhattak. A jelenetek egy
része is a közönség sorai közt játszódott: Péter tagadása, Jézus megostorozása, első elesése a kereszttel és találkozása Máriával. Ezáltal a nézők
úgy követhették végig Jézus kálváriáját, mintha maguk is ott lettek volna
azokban a szomorú órákban...
(N.A.-K.J.)

Passiójáték: a szenvedéstörténetet megjelenítő
misztériumjáték. Témáját a prédikációk, a fájdalmas olvasó, de leginkább a Mária-siralmak adták.
A XIII – XIV. századtól terjedtek el Európa szerte.
Ennek ösztönzője volt 1264 és 1316 között több
pápai rendelet, amely az úrnapi körmenet és ünnepség rendjét szabályozta, engedélyezte bibliai
jelenetek élőképszerű bemutatását. Első hazai
emlékeink a XV. századból valók.

Harangszentelés és püspöki szentmise a Szentháromság-templomban

Megszólal a harang

Hív. Örömöt közvetít. Figyelmeztet.
Bajt hárít. Elsirat. Száz és még több
feladat hárul a harangokra a közösségek életében. Mostantól a gödöllői
Szentháromság-templomnak, a templomhoz tartozó egyházközségnek is
van harangja a hívek áldozatkészségének köszönhetően. Gombos Miklós
őrbottyáni harangöntőmester műhe-

lyében készült a három különböző
nagyságú harang, melyet március 31én, szombaton láthattunk először. Láthattuk azt is, hogyan kerülnek emelődaru segítségével fel, a magasba, a harangtoronyba. Szemrevételezhettük,
hogy a Szentháromság, a magyar szentek és a Szent család jelét, ábráját, elnevezését viselik magukon.
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök végezte a harangok felszentelését.
Ezt követőn szentmisét mutatott be.
Beszélt arról, hogy történelmi pillanatnak lehetünk most részesei: ismét tanúságot tettünk róla, hogy Krisztus követői vagyunk. Krisztusé, akiről a
szentmise olvasmánya, Szent Pál
apostolnak a fillippibeli hívekhez inté-

zett levelének második fejezetéből vett
részlet, a híres „Filippi 2” röviden, tömören minden lényegeset elmond.
Krisztus hasonlóvá lévén az emberekhez engedelmes lett mindhalálig. „Ezért Isten felmagasztalta…”
Hogyan tudja egyházunk ebben a
mai világban betölteni a küldetését? –
tette fel a kérdést a püspök. Elmondta,
hogy őszre, október 11-től kezdődően
egyházmegyei zsinatot hirdetett meg.
Nem véletlen a dátum. Ötvenedik évfordulójára esik annak, mikorra XXIII.
János pápa összehívta a második vatiFotók: Tatár Attila

Megszólal a harang. Mert a harang szól. Mond valamit. Minden hangjával valamit közöl.
Azt, hogy hány az óra. Azt, hogy
gyertek, itt az ideje ünnepelni.
Hogy veszedelem közelít. Hogy
eltávozott valaki közülünk, az
élők sorából.
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Város-Kép

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.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, az Eukarisztia (oltáriszentség)
alapításának ünnepe. Ilyenkor, a székesegyházakat kivéve, minden templomban csak egy mise van – az esti órákban.
A székesegyházban délelőtt van az
úgynevezett Krizmaszentelés. Ezen az
adott egyházmegye összes papjának
részt kell vennie. Itt megújítják papi fogadalmukat, valamint a püspök megáldja és megszenteli az azt követő évben
használt szent olajakat. Az esti misén a
pap az örvendezést, ünneplést jelentő fehér ruhában van. Az orgona szól, egészen a „Dicsőség a magasságban Istennek“ kezdetű himnuszig, ami alatt szólnak a harangok, és a csengők is. Utána
húsvét vigiliájáig se az orgona, se a
csengő nem szól. Ez jelképezi, hogy
senki nem szólt Jézus mellett.
A prédikáció után (ahol megtartják) a
lábmosás szertartása jön. Ennek hagyománya a Bibliában található, Jézus az
utolsó vacsorán megmosta tanítványai
lábát. A mise után következik az ún. oltárfosztás, ami azt jelképezi, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Az első keresztények Jézus halála és sírban pihenése napját (nagypéntek és nagyszombat) liturgia nélküli ünnepként tartották
egésznapos szigorú böjtölésben.
Csak a IV. században alakult ki nagypéntek különféle istentiszteleti formái.
Ezen a napon nincs mise, hanem igeliturgia van, áldoztatással. A papság és a
segítők teljes csendben vonulnak be a
templomba, s az üres oltárszekrény előtt

leborulnak. Ezt követi az Igeliturgia: Isten szenvedő szolgájáról szól az olvasmány, a szentlecke, és János evangéliumából olvassák fel a passiót. Ezután jön
az évente egyszeri a Kereszthódolat. Az
igeliturgia teljes csendben áldoztatással
ér véget. Nincs áldás, elbocsátás.
Nagyszombaton napközben semmilyen szertartás nincs, a nagyszombati liturgia kifejezés téves. A katolikus időszámításban (ősi zsidó alapokra hagyományozva) szombat este a sötétedés
után már vasárnap van, ezért a szombat
esti misét húsvét vigiliájának nevezik. A
fényliturgia során áldják meg a tüzet,
majd arról meggyújtják a húsvéti gyertyákat. Ez jelképezi a feltámadt Jézust.
Az igeliturgiában kilenc olvasmány
található. Hét az Ószövetségből, egy
szentlecke, és az evangélium, ebből legalább három ószövetségit és az evangéliumot fel kell olvasni. A Szentlecke
előtt megszólal az orgona, de a harangok és a csengők is. A Szentlecke után
felhangzik az alleluja. A prédikáció után
a keresztségi igék megújítása következik. Ha vannak keresztelendők, akkor a
keresztségi liturgia során történik meg a
keresztelés. Ez is ősi hagyomány, mivel
régen mindig húsvét vigiliáján keresztelték meg a jelölteket. Megáldják a keresztkutat és a szenteltvizet.
Eukarisztia liturgiája: Innen a mise a
hagyományos rend szerint folytatódik,
de sokkal ünnepélyesebben. A mise végén körmenet „hirdeti a világnak”, hogy
(b.z.)
feltámadt Krisztus.

káni zsinatot, melynek eredményeképpen számos dologban megújult a katolikus egyház. Most ismét választ kell
keresni sok kérdésre. Hogyan közvetítse az egyház a hívei felé a szeretetet,
hogyan mutasson példát a számukra?
Hiteles keresztényként kell követnünk
azt a Jézust, aki mindent odaadott. A
legtöbbet, az életét is.
Mai nyomorúságos helyzetünkben
nagyon kemény harc folyik körülöttünk, állapította meg Beer Miklós. Ebben az önző, korrupt világban lehetőségünk szerint mi kerüljük el a hibákat. Mondjunk le önként arról, amiről
megengedhetjük magunknak a lemondást. Adjuk oda, amire nincs feltétlenül szükségünk. A magyar társadalom
felemelkedése reményében kívánt ál-

dott Nagyhetet, áldott húsvétot valamennyinknek a püspök atya.
Eztán került még sor rá, hogy felszentelje, amivel a harangokon kívül
gyarapodott a mostani húsvétot megelőző alkalomra a templom. A Máriaikont, melyet szerzetesnővér festett. A
keresztutat, annak kerámiából készült
stációképeit, Varga Attila, az egyházközség tagja munkáját, melyhez Pálvölgyi Rita festőművész, Varga Zoltán Zsolt szolgált segítséggel, tanácsokkal.
Az ünnepi alkalmat hangulatos agapé zárta. Bevezetőjeként felcsendült az
ének: „Ó, én édes jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem, vándorlásban segítségem, ínségemben lágy kenyerem…”
N. A.
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Nyulat húsvétra? Semmi esetre se!

Az ezerarcú csodanövény

Az Orpheus Állatvédő Egyesület óva
inti a családokat attól, hogy a húsvéti
ünnepekre nyulat, kutyát vagy más
élő állatot ajándékozzanak.

A hobbicélú állatok megvásárlása,
örökbefogadása előtt jól meg kell
gondolni, hogy a jövendőbeli gazda
képes-e az állattartásra, van-e megfelelő tartási hely és elég idő, jut-e
pénz állateledelre, állatorvosra és az
állattartás kapcsán felmerülő egyéb
költségre – közölte az egyesület az
MTI-vel.
Nem ritka, hogy a megunt állatokat
élve utcára-kukába dobják, vagy egyszerűen lehúzzák a wc-n. Gyakori,
hogy az elhanyagolt háziállat elpusztul. Az állatok érezni, szenvedni képes élőlények, tartásuk felelősséggel

jár, kitétele, kínzása bűncselekmény,
amiért akár börtönbüntetés is kapható
– írja a közlemény. Az egyesület azt
javasolja, húsvétra ajándékozzunk inkább édességet, plüssfigurát, ajándékutalványt vagy saját készítésű tárgyakat.

A húsvéti nyuszi története a XII. századi Németországba nyúlik vissza, a
keresztény ünnepet ekkor kapcsolták
össze a ezzek a kisemlőssel. Világi
szempontból a nyuszi a húsvéti ünnepek szimbóluma. A mosolygó nyúl a
hagyomány szerint cukorkát és más
édességet hoz a gyerekeknek, amíg
azok alszanak, és tojásokat rejt el a kertekben, amit húsvét reggelén kell a kicsiknek megkeresniük. Mivel húsvétkor a keresztények Jézus feltámadását
ünneplik, egyetlen vallásos szövegben
vagy hagyományban sem találunk említést a cukorkáról, tojásokról és a nyusziról. Éppen ezért, akik a húsvéti nyuszi eredetére kíváncsiak, azoknak máshol kell azt keresniük.
A kereszténység előtti „húsvéti" nyuszi
Már évszázadokkal ezelőtt ünnepelték
az emberek a tavaszi napéjegyenlőséget
és a tavasz kezdetét. Az egyik ilyen ünnep Németországban a XIII. századra
nyúlik vissza, amikor a korai németek
számos istent és istennőt imádtak. Ezek
közé tartozott Eostra (más néven Ostara
vagy Eostre), aki a tavasz, a termékeny-

ség istennője volt, és tiszteletére lakomákat, ünnepségeket rendeztek a tavaszi napéjegyenlőség napján. Eostra
egyik szimbóluma a nyúl volt, mert az
tavasszal nagyon szapora és termékeny.
Az angolszász hagyomány szerint Ostarának volt egy madara, melyet egy
csoport gyermek előtt nyúllá változtatott. A madárból lett nyúl ezután színes
tojásokat tojt, amiket elrejtett, és arra
kérte a gyerekeket, hogy keressék meg.
Az első húsvéti nyuszi
Az első írásos feljegyzés már az 1500as években napvilágot látott, azonban
az első történet, amit a húsvéti nyusziról
közzétettek, 1680-ban jelent meg. A legenda szerint a húsvéti nyuszi színes tojásokat tojt, és húsvét reggelén elrejtette
azokat a kertekben. A német bevándorlók az 1700-as években az Amerikai
Egyesült Államokban is elterjesztették
ezt a hagyományt. A húsvéti nyuszi, az
“Osterhase” vagy “Oschter Haws” története gyorsan elterjedt a vidéken, miszerint a húsvéti nyuszi számára a gyerekeknek fészket kell készíteniük, hogy
legyen, ahová tojjon. Később a hagyomány kibővült azzal, hogy a húsvéti

nyuszi azon gyerekek – fészek gyanánt
kihelyezett – kosarába, akik jól viselkedtek, a tojás mellé cukorkákat és kisebb ajándékokat is elhelyezett. A gyerekek szombat este sárgarépát tettek ki
a nyuszinak, hogy legyen ereje az egész
éjszakás ajándékozáshoz.
A húsvéti nyuszi ma
Napjainkban a világi emberek számára
a húsvéti nyuszi a húsvéti ünnepek kabalájává vált. Bevásárlóközpontokban,
rendezvényeken a húsvéti nyúllal
együtt lehet enni, fotót lehet készíteni
vele stb. Ezen kívül megjelenik minden
húsvéti témájú tevékenységen, így jelen
van a kiskereskedőknél, az édességboltokban is. A húsvéti felvonulásokban is
helyet kapott, és csokoládéból is készült
már nyuszi forma.

Itt a medvehagyma!

Elindult a világ első kerecsensólyom webkamerája
A MAVIR, a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság (BNPI) és az Magyar
Madártani Egyesület (MME)
szakemberei a világon elsőként
szereltek webkamerát egy fokozottan védett kerecsensólyom
pár fészkéhez. A MAVIR nagyfeszültségű távvezeték hálózatának egyik oszlopán fészkelő pár
életének megfigyelésével a nemzetközi kerecsensólyom-védelmi
LIFE program hatékonyabbá tételéhez szerezhetünk új információkat.
A fészekkamerázás másik fontos célja a
kerecsensólyom bemutatása, hiszen
ezeket a madarakat általában kevesen ismerik, és még kevesebben találkoznak
velük a természetben. Utóbbi nem meglepő, hiszen – bár a faj állománya enyhén növekszik hazánkban – a magyar
állomány alig több, mint kétszáz párt
számlál.
A kamerák és tartozékaik felrakása
még március elején történt. A madarak a
szerelés időszakában a közeli oszlopok
egyikéről figyeltek. Először március 8án jelent meg a kamera képén az első
madár, a hím, majd következő nap a tojó
is, amely röviddel ezután lerakta első tojását és jelenleg már 5-ön ül, ami ennél a
fajnál a maximumot jelenti.
A fészekkamerázás csak az egyik eleme a második LIFE programnak. Emellett olyan gyakorlati természetvédelmi
célokat szolgál, mint például a veszélyes
középfeszültségű oszlopok szigetelése,

ELVESZETT KUTYA
A képen látható Yorkshire
Terrier március 19‐én hétfőn
este 9 óra körül veszett el
Gödöllő központjából. A
megtalálónak pénzjutalom!
Ha látják, vagy hallanak róla,
kérjük hívja: 20/446‐8317,
20/297‐4015, 28/418‐220

ként ismert kerecsensólyom elterjedési területének nyugati határa a Kárpát-medence. Számára Közép-Európában hazánkban találhatók a legmegfelelőbb élőhelyek, így ez az alig
több mint kétszáz pár a régió legerősebb és Európa – Ukrajna után –
második legerősebb állománya. Meg-

fészekládák kihelyezése a más sólyomfélékhez hasonlóan fészket nem építő
kerecsensólymok számára, természetvédelmi tudatformálás, a mezőgazdasági támogatások „kerecsenbaráttá”
alakítása vagy éppen javaslat kidolgozása a szélerőművek és a kerecsensólymok közötti „konfliktus” megoldására.
Az eurázsiai elterjedésű kerecsensólyom világállományát 6-12 ezerre teszi
a BirdLife legfrissebb becslése, de a
Kárpát-medencén kívül mindenütt
csökken a faj állománya. A probléma
súlyát jelzi, hogy az elmúlt fél évben két
nemzetközi természetvédelmi listán (a
Bonni Egyezmény és az IUCN listáin)
is magasabb védelmi kategóriába került
a faj. Hazánkban 1980-ban mindössze
harminc párra becsülték az állományt,
és az intenzív védelmi munka eredményeképpen állt meg a csökkenés, és
emelkedett a párok száma a mai szintre.
Az alapvetően nyílt, füves tájak, sztyeppék, mezőgazdasági területek madara-

A végsőkig lecsupaszított piacon március vége felé megjelenik a tavasz első hírnöke: a
medvehagyma (allium ursinum).
A magyar gasztronómiába pár
éve berobbant növény töretlen
népszerűségét talán épp ez a
pionír szerep okozza. Friss, zamatos, tele az ébredő erdő, az
erőre kapó tavasz illatával.

GAZDIT KERESŐ KUTYA
2 éves (Labrador) keverék
kan kutya ajándékba elvi‐
hető. Barátságos, gyerek‐
szerető, nagy mozgás‐
igénnyel, de semmiképp
nem megkötve. Sajnos ezért vagyok kénytelen megválni Tő‐
le. Tanított, pórázhoz szoktatott. Érd.: 20/5016‐306 vagy
juhasztamas@gportal.hu

Hathetes keverék kiskutyák ingyen elvihetők!
Tel.: 30/600‐3355.

Főzeléket is készíthetünk belőle,
csak arra kell figyelni, hogy a medvehagyma ekkora mennyiségben már
kissé csípős, így érdemes spenóttal,
sóskával dúsítani a főzeléket. készíthetjük úgy, hogy a medvehagyma leveleket a spenótlevelekkel együtt főz-

Ízre a fokhagyma és a snidling ügyes keveréke. Lehet
belőle levest készíteni, ízesíthetünk vele bármilyen főételt,
készíthetünk vele fűszervajat,
jó körözöttbe, tökéletes tésztákba, szószokba, salátákba.
Egyszóval ezerarcú, hagymaízű csodanövény.
Hol juthatunk hozzá?
A medvehagyma erdőkben,
ligetes területeken nő. Virágzás előtt a
fiatal, lándzsa alakú leveleit és a buzogányt formázó hagymáját érdemes
gyűjteni, de ha nem kívánunk ezért
messzire menni, akkor piacon, bio-

boltokban is érdemes körülnézni március vége felé. A levelek formája hasonlít a gyönyvirág leveleire, ami viszont mérgező, így ha nem vagyunk

zük. Mikor megfőtt, botmixerrel krémesítjük, tejszínnel finomítjuk, sózzuk , borsozzuk és tálaljuk.
Leveshez nem kell társítani más leveles zöldséggel, ebben az esetben a

medvehagymát vajon megfonnyasztjuk, alaplével felöntjük, majd behabarjuk és sózzuk, borsozzuk.
Húsokhoz is nagyon jól
megy a medvehagyma. Tökéletesen helyt áll a fasírtban, a marhaszeletnek sem
árt, ha medvehagymás fűszervajon készül.

biztosak, hogy jó levéllel van dolgunk, akkor a kezünk között kicsit
össze kell morzsolni. Ha fokhagymaillat árad a tenyerünkről, akkor
nem tévesztettük el!

őrzésük az utókor számára ezért elsősorban Magyarország feladata, aminek eddig példamutatóan eleget tett.
Az Európai Unió támogatásával
2006-ban indult első, majd a 2010ben indult második nemzetközi kerecsensólyom-védelmi LIFE program
az 1980-ban kezdődött védelmi munkának a folytatása. Az első programban magyar és szlovák, a másodikban
pedig magyar, szlovák, román és bolgár állami, magán és civil szervezetek
vettek, vesznek részt.
http://sakerlife2.mme.hu/hu/content/webcam-1

az esetben egy kevés olívaolajjal, sóval, esetleg borssal és egy kevéske
parmezánnal keverjük össze.

Amellett, hogy nagyon kellemes az
íze, még egészséges is. Jót tesz a koleszterinszintnek, a vérnyomásnak és
az emésztőrendszernek is.
Svájcban még a teheneknek is
szoktak medvehagymát adni, mert
így a tejük kellemes fokhagymás ízt kap.

A köretek esetében a tört
krumplihoz is tökéletes
társ, de a nokedlitésztába is
bele lehet dolgozni. Ha
salátát csinálunk belőle, érdemes a
megmosott medvehagyma leveleket
egy kis olajjal kikevert joghurttal
nyakon önteni.
A medvehagyma szezonnak nagyjából májusban van vége. Ha később
is szeretnénk ezzel a növénnyel ízesíteni, érdemes néhány csokornyit lefagyasztani, vagy olívaolajban fűszerolajnak eltenni.
www.mindmegette.hu

Hogyan
használhatjuk
fel?
A legegyszerűbb, ha csíkokra metélve egy szeletnyi
sajtkrémes kenyérre hintjük. Ha kicsit bonyolultabb
dolgokra vágyunk, készíthetünk belőle pestót. Ebben

mme

KÖTELEZŐ, VESZETTSÉG
ELLENI EBOLTÁS

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Április 2‐7‐ig: hétfőtől péntekig dél‐
előtt 9‐11, délután 17‐19 óráig,
szombaton délelőtt 9‐11 óráig. Plútó
Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Sza‐
badság út 97.

Április 7‐én szombaton 10.30‐12‐ig
Április 8‐9‐én vasárnap és hétfőn
kizárólag előzetes telefonos
egyeztetés alapján: 17‐18 óráig.

Április 16‐21‐ig: hétfőtől péntekig
délután 17‐19 óráig, szombaton dél‐
előtt 9‐11 óráig. dr. Koleszár István
rendelője, Árpád u. 32.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Michalik László
Tel.: 20/981‐3100.
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Labdarúgás – Csatárok nélküli játék

Kézilabda – Sárkányok és a játékengedély

Tavaszi első vereség

Kettős siker Albertirsán

Nem sikerült folytatni remek tavaszi sorozatát a Gödöllői SK labdarúgóinak. A megyei I. osztályú
bajnokság 19. játéknapján, a forduló előtt 7. helyen álló Bag látogatott Gödöllőre és az igen parázs hangulatú meccset a vendégek nyerték, így megszakadt tavaszi veretlensége a GSK-nak.

Magabiztos játékkal, az Albertirsa vendégeként is nyerni tudott
Bartos Gábor csapata az NB II.
keleti csoportjának 17. játéknapján, így továbbra is vezeti a tabellát a gödöllői férfi kézilabda csapat. Mácsár Gyula junior csapata
abszolválta a kettős sikert, ezúttal is győztesen hagyták el a küzdőteret Albertirsán a fiatalok is.

Lovrencsics László csapata több sebből
is vérzik, ugyanis az eddig csatárposzton bevethető játékosok sérüléssel bajlódnak, így mondhatni, támadó nélkül
volt kénytelen csatasorba állítani együttesét a bagiak ellen az edzőnek. A vendégek agresszív, néha túlzottan is kemény játéka nem ízlett a gödöllői fiataloknak és tavaszi leggyengébb játékukkal elszenvedték első vereségüket.
A Gödöllői SK ennek ellenére továbbra
is a 4. helyen áll 31 ponttal.
Az U19-es csapat sem bírt a vendég
bagi fiatalokkal. Tegyük gyorsan hozzá,
hogy Sztriskó Istvás nyolc játékosra
nem számíthatott, így talán érthető a sima vendégsiker. Az ifisták 19 fordulót
követően szintén a 4. pozícióban tanyáznak 37 ponttal.
A következő játéknapon a jelenleg 2.
helyen álló Alsónémedi csapatát fogadja
majd a Gödöllői SK.
Pest megyei I. osztály, 19. forduló
Gödöllői SK – Bagi TC ’96 FC 0–1
(0–1)
Pest megyei I. osztály U19, 19. forduló
GSK – Bagi TC ’96 FC 0–4 (0–2)

Megyei I. osztály, 20. forduló
2012. 04. 07. szombat 16 óra
(U19: 14 óra):
Gödöllői SK – Alsónémedi
Táncsics Mihály úti Sportcentrum
Megyei III. osztály – Vérszegény
döntetlen

Második tavaszi meccsén sem tudott
nyerni a GSK kettő. A tabella alapján
rangadónak számító találkozón (a GSK
II. az 5., míg a Fót a 2. helyen áll) mindkét csapat gyengélkedett, talán a vendégek álltak közelebb a győzelemhez, de
végül pontosztozkodás született egy
góltalan meccsen. A következő fordulóban, április 8-án a 3. helyezett Sóskúthoz látogat a csapat.
Pest megyei III. osztály keleti csoport,
13. forduló: Gödöllői SK II. – Fót II.
0–0
Utánpótlás – Remeklő U12-es,
U15-ös és U16-os csapatok
Továbbra is jól szereplenek a GSK utánpótlás csapatai. Az U16-os korosztály
maglódi kereti vezeti az U17-es NB IIes bajnokságát, az U15-ös alakulat a 2.
helyen áll szintén a II. osztályban, míg
az U12-es csapat a 3., az egy évvel idősebbeknek kiírt megyei bajnokságan.
NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 17. forduló: Gödöllői SK
U16-Maglód – Gyöngyöshalász 12–0
(6–0) Gól: Husz Attila, Tóth-Velez Valentin, Hegyi Balázs (3), Vizi Richárd,
Győri Gergő, Varsányi Áron (2), Nagy
Barnabás, Szabó Tibor, Szabó Bence
NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 17. forduló: Gödöllői SK
U16-Tura – Gyöngyös 0–3 (0–1)
NB II. U15-ös bajnokság közép-keleti
csoport, 19. forduló: Cegléd – Gödöllői SK 1–2 (1–1) Gól: Ifj. Morvai László, Dékány József
NB II. U13-as, ¾ pályás bajnokság
közép-keleti csoport, 19. forduló:
Cegléd – Gödöllői SK 1–1 (1–1) Gól:
Pósa Márk
Pest megyei U13-as, ¾ pályás bajnokság, 18. forduló: Gödöllői SK U12 –
Pécel 3–1 (1–1) Gól: Csordás Barna (3)
-li-

Futsal – Közel a Berettyóhoz

Kötelező kipipálva
Március 19-én játszotta le a 18.
fordulóból elmaradt mérkőzését
a Gödöllői Bikák együttese a Futsal NB I-ben. Baranyai Pál csapata hozta a kötelezőt és a sereghajtó Nagykáta otthonában tudott nyerni 4–2-re.
Annak ellenére kötelező volt a győzelem a Pest megyei alakulat vendégeként, hogy az előző fordulóban, nagy
meglepetésre a tabella utolsó helyén álló
Nagykáta megverte a jelenleg 2. helye-

zett Berettyóújfalut. Magabiztos játékkal nyert a Gödöllő, így visszaszerezte
3. helyét a bajnoki alapszakaszban, sőt,
ha nyerni tud hazai pályán az április 16án esedékes, 17. fordulóból elmaradt
Csömör elleni derbin a csapat, akkor
már csak 1 pont lesz a hátránya a jelenleg második MVFC mögött a tabellán a
Bikáknak.
Futsal NB I., 18. fordulóból
Nagykáta – Gödöllői Bi-kák 2–4 (1–1)
Gól: Jenei Ottó, Frank Péter, Vidák
Balázs, Nagy Roland
-tt-

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

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
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
A rendezvény a Margita kupa 2.
fordulója!

A Pest megyei bajnokságban szereplő
gödöllői hölgyek Verőcén vizitáltak. Az
első félidőben még úgy, ahogy meccsben voltak, de a folytatásra kipukkadtak
és kaptak egy, mondhatni nagy zakót a
hölgyek. Ennek ellenére, köszönhetően
a nagy rivális mogyoródi csapat botlásának, maradtak a tabella első helyén.
A második számú gödöllői férfi alakulat
megijedt a Sárkányok-tól, ugyanis pont
nélkül távozott a kismarosi egylettől. A
találkozó nem a pályán dőlt el, miután a
7. helyezett GSK nem vitte magával a
versenyengedélyeket, így meccs nélkül,
10:0-ás vereséggel utazott haza.
NB II. Keleti-csoport, 17. forduló
Albertirsa TKSC – Gödöllői KC 25:31
(15:17)
Juniorok: Albertirsa – Gödöllő 16:39
Pest megyei bajnokság, B-csoport,
nők, 17. forduló: Verőce SE – Gödöllői
KSC 28:15 (13:10)

Pest megyei bajnokság, B-csoport,
férfiak, 11. fordulóból
Sárkányok KSE – Gödöllői SK 10-0
Utánpótlás – Egy országos és
egy régiós döntő

az idei korosztályos bajnokságokban.
Most az U14-es leány csapata parádézott és a februári régiódöntő magabiztos
megnyerése után, az elmúlt héten az országos elődöntőben is brillíroztak és a
csoportból az első helyen jutottak be,
immáron fennállásuk során negyedszer
az ország legjobb 8 csapata közé. Az április 15-én, Veszprémbe megrendezésre
kerülő országos döntőbe vezető utón a
csapat a Pénzügyőr Spartacus SE együttesét 24:17-re, a Miskolci VSI-t 35:17re, míg az Orosháza KSC gárdáját
24:19-re verték Majoros Gusztáv tanítványai.
A csapat tagjai: Blaubacher Dóra, Botyik Alexandra, Csalló Franciska, Csenteri Anna, Hornyák Bernadett, Kalmár
Henrietta, Lovász Brigitta, Pathó Dóra,
Sándor Johanna, Szekeres Dóra, Szintai
Nikolett, Sztankovics Réka, Tamás
Martina, Tromposch Noémi, Uzsoki
Zsófia, Varga Adrienn, Zavacki Renáta
Edző: Majoros Gusztáv
-tt-

Főnixes kislányok sikerével kezdődött
az elmúlt hetek sikersorozata, majd a
Gödöllői SE is csatlakozott a meneteléshez. A Főnix ISE legkisebb (2003)
leány korosztálya 2. helyen végezett az
országos gyermekbajnokság megyei
fordulójában, ezzel a régiós döntőbe jutottak. A csapat tagjai: Horváth Csenge, Hadnagy Dominika, Szabó Flóra,
Zsembery Viktória, Zsembery Zsófia,
Jáger-Káposzta Kiara, Kövesdi Fanni,
Németh Liza, Szántó Luca, edző: Simics Judit
A Gödöllői SE U14-es csapata
Eredmények: Főnix ISE – Inárcs
17:4; FISE – Budai
Farkasok 20:18;
FISE – Szigetszentmiklós 14:3;
FISE – Alsónémedi
21:18; FISE – Tápiószele
14:18;
FISE – Albertirsa
13:5
A Gödöllői SE továbbra is remekel

Asztalitenisz – 51. csapat-világbajnokság

11. helyen a magyar női válogatott
Március 25. és április 1-je között rendezték meg Dortmundban, az 51. asztalitenisz csapatvilágbajnokságot, amelyen a
női-válogatott tagjaként városunk Díszpolgára, a londoni
Olimpiára készülő Tóth Kriszta
is szerepelt. A hölgyek végül a
9-12. helyekért küzdhettek és
a románok legyőzésével a 11.
helyet szerezték meg.
A két évvel ezelőtti világeseményen
7. helyen végzett magyar női válogatott tagjaként Tóth Kriszta jól teljesített, de ez is kevés volt a boldog-

sághoz A magyar női csapat 7 ponttal
(2 győzelem és 3 vereség) a 3. helyen
zárt a csoportban, így az 1-12. helyekért küzdhet a folytatásban. Itt az első mérkőzésen a Koreai NDK-tól sima 3:0-s ve-reséget szenvedett, ezzel
eldőlt, hogy a 11. helyért tátszhat a vb-n a
csapat. Ezen a találkozón Románia volt az ellenfél. A hölgyek magabiztosan, 3:1-re verték keleti szomszédjainkat (Tóth Kriszta

Diákolimpia – Labdarúgás

Hajós és Petőfi győzelem
Véget értek a tanévi Diákolimpia labdarúgó városi selejtezők. Az első korcsoportban a
Hajós Alfréd Általános Iskola
csapata, míg a II. korcsoportban a Petőfi Sándor Általános
Iskola csapata örülhetett a végső győzelemnek és a megyei

területi döntőbe való jutásnak.
Az I. korcsoportban négy iskola, a
már említett Hajóson kívül az Erkel, a
Petőfi, valamint a Szent Imre küzdött
a továbbjutó egy helyért. A megyei területi döntőbe jutott Hajós április 17én, Gödöllőn küzd meg majd a többi

nem játszott) és végeztek végül az
előkelőnek mondható 11. helyen a világbajnokságon.
-li-

körzetből érkező Intézményekkel a
megyei döntőbe jutásért.
A II. korcsoportban ugyan ezek az iskolák küzdöttek és végül a küzdelemből a Petőfi jött ki a legjobban, így ők
képviselik majd városunkat a szintén
április 17-én, Sülysápon megrendezésre kerülő megyei területi döntőn.
I. korcsoport végeredménye: 1. Hajós, 2. Erkel, 3. Petőfi, 4. Szent Imre
II. korcsoport végeredménye: 1.
Petőfi, 2. Szent Imre, 3. Erkel, 4. Hajós
-tl-

Kispályás labdarúgó
kupaszezon

Üsd el hasznosan az időt!

Beindulnak a tavaszi és nyár elei kispályás labdarúgó tornák,
amelyekre a szervezők sok szeretettel várják a csapatok jelentkezését.

Kedves Szülők,
Kedves Gyerekek!

A már zajló tavaszi műfüves kispályás labdarúgó bajnoksággal párhuzamosan három kupát is szerveznek a Táncsics Mihály úti Sportcentrum műfüves pályáján, valamint a hagyományoknak megfelelően Balatonlellén.
A kispályás labdarúgó csapatok, baráti társaságok előbb május 1-jén mérhetik össze tudásukat a Sportcentrumban megrendezésre kerülő Május 1.
Labdarúgó Kupán.
Pünkösd hétvégén sem unatkoznak majd a kispályás foci szerelmesei,
ugyanis május 26-án rendezik, szintén a Táncsics úti Sportcentrumban a
Pünkösd Kupát.
Végül, de nem utolsó sorban, immáron XXII. alkalommal kerül megrendezésre, idén június 13-15. között a hagyományos Balaton Kupa. A két éve
már a balatonboglári füves pályán lebonyolításra kerülő focikupára még lehet
jelentkezni. A szállás, a hagyományoknak megfelelően a balatonlellei Önkormányzati üdülőben biztosított.
Mindhárom eseményről, a nevezés feltételeiről érdeklődni telefonon a
+36/70-28-30-588-as számon, vagy a tokain@freemail.hu email címen lehet.

A Gödöllői Sport Klub
Asztalitenisz Szakosztálya felvételt hirdet 6-14
év közötti lányok és fiúk
részére.
Cím: Gödöllő, Damjanich János
Általános Iskola tornaterme
Edzések időpontja:
Kedden és csütörtökön 16:3018:30
Tagdíj: 4 500 Ft / hó
Jelentkezés: Személyesen a helyszínen, vagy telefonon az alábbi
számokon: Monostori Péter:
+36/70-370-59-05
Kajári Balázs: +36/70-221-21-72

2012. április 4.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

2012. április 9-én, húsvét
hétfőn a Gödöllői Városi
Múzeum és a Királyi Váró
nyitva tart.
A múzeumban megtekinthető
„A piros bugyelláris” – Blaha
Lujza Gödöllőn című kiállítás is, a Királyi Váróban pe-

dig a Nők a gödöllői művésztelepen című tárlat.
Zárva: április 10-én, kedden.
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
VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT ÉVEK
KIÁLLÍTÁSAIBÓL
KIÁLLÍTÁS A GIM‐HÁZ GYŰJTEMÉ‐
NYI ANYAGÁBÓL 2012. MÁRCIUS
17‐TŐL
Résztvevő művészek: Anti Szabó
János, Ardai Ildikó, Borgó, E. Sza‐
bó Margit, F. Orosz Sára, Farkas
Éva, Gyulai Líviusz, Katona Szabó
Erzsébet, Keresztes Dóra, Kodolá‐
nyi László (†), Kovács Péter Balázs,
Kun Éva, Molnár Péter, Müller Magda (†), Nagy Judit, Orosz István, Penkala Éva, Remsey Fló‐
ra, Somorjai Kiss Tibor, Szuppán Irén
A kiállítás május végéig minden hétvégén, szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig,
előzetes bejelentkezést követően más időpontokban is megtekinthető.
GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon: 28/419‐660; e‐mail: gimhaz@invitel.hu
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Közérdek

MEGHÍVÓ – LAKOSSÁGI FÓRUM
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala
2012. április 12-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel
lakossági fórumot tart.
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme
Téma: Gödöllő Város Településrendezési Terveinek (helyi
építési szabályzat, szabályozási terv, településszerkezeti terv)
módosítása; véleményezési anyag megvitatása
A lakossági fórumon az érdeklődők megismerhetik és
véleményezhetik a készülő tervet, melyet a www.godollo.hu
oldalon is megtekinthetnek.
Dr. Gémesi György polgármester

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
A 2012. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
Az önkormányzati rendelet értelmében a díjban évente legfeljebb 3 személy részesíthető és azoknak a személyeknek
adományozható, akik
a.) „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,”
b.) „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai
módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.”
c.) „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását,
nevelését,”.
Tisztelettel kérem, tegyen javaslatot olyan személyre, akit méltónak tart e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési
és Sport Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., e-mail: kozoktatasi.iroda@godollo.hu).

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

HATÁRIDŐ: 2012. ÁPRILIS 20. 12 óra

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

Guba Lajos, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke sk.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Felhívás – általános iskolába történő jelentkezés
Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy a város általános iskoláiba történő jelentkezés időpontja:

Április 2-9-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419749.
Április 9-16-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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.

2012. ÁPRILIS 13. 8-18 ÓRÁIG
2012. ÁPRILIS 14. 8-12 ÓRÁIG
A 2012/2013-as tanévre való jelentkezés feltétele a 2012. május 31-ig betöltött 6. életév és gödöllői lakhely vagy
tartózkodási hely, melyről a jelentkezés során igazoló nyilatkozatot kell kitölteni.

A Máriabesnyői Patika (Gödöllő Szabadság út 167 sz.)
nyitvatartása megváltozott:
Hétfőtől-péntekig: 07.30-18.30-ig!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– az iskolaérettségről szóló szakvélemény
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő és a gyermek lakcímkártyája
Az iskolai körzethatárok és az igazoló nyilatkozat Gödöllő város honlapján (www.godollo.hu) érhető el.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
2012. június 15-től augusztus 25-ig az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében üdülési
lehetőséget ajánlunk fel gödöllői családok részére 2, 4 és 5 ágyas fürdőszobás szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra (szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Három év alatti gyermek után nem kell fizetni!
ÓVODÁS KORÚ GYERMEK:
ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓ:
FELNŐTT:
NAGYCSALÁDOS FELNŐTT ÉS NYUGDÍJAS:
NEM GÖDÖLLŐI GYERMEK:
NEM GÖDÖLLŐI FELNŐTT:

14.553 FT/FŐ
29.806 FT/FŐ
46.459 FT/FŐ
39.585 FT/FŐ
36.491 FT/FŐ
56.189 FT/FŐ

Széchenyi Pihenőkártyával is lehet fizetni !
Tájékoztatást kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodáján
(222-es szoba), az 529-192-es telefonszámon vagy kozoktatasi.iroda@godollo.hu e-mail címen lehet.

Felhívás

ÉRTESÍTÉS A KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

A közterület felügyelet tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a DIGI Kft. Gödöllő belterületén fejlesztéseket végez. Ennek keretében a
már meglévő ELMÜ Nyrt. erősáramú légvezetékes oszlopaira helyezhet el hírközlő kábelt,
a meglévő űrszelvény megsértése nélkül. Az
önkormányzat a légvezeték kiépítése miatt közterület bontásra nem ad ki engedélyt.

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.

Tájékoztató – hulladékszállítás
A Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
2012. április 9‐én Gödöllőn, a kommunális hulladékgyűjtés
és a házhoz menő zsákos szelektív gyűjtés a megszokott
munkarend szerint történik.

TÁJÉKOZTATÓ – KÉPVISELŐI FOGADÓNAP
Pintér Zoltán, a 7. számú választókörzet önkormányzati
képviselője tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
fogadóóráját minden hónap utolsó keddjén,
18‐19 óráig tartja a Petőfi Sándor Általános Iskolában.
TÁJÉKOZTATÁS – FÖLDHIVATAL
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. április 1-től Hivatalunk
ügyfélfogadása az alábbi rend szerint módosul:
Hétfő: 8:00-15.30 (Sorszámosztás: 15:00-ig)
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00-15:30 (Sorszámosztás: 15:00-ig)
Csütörtök: 8:00-13:00 (Sorszámosztás: 12:30-ig)
Péntek: 8:00-11:30 (Sorszámosztás: 11:00-ig)
Gödöllői Körzeti Földhivatal

SPANYOL-NÉMET-OROSZ
szakos diplomás nyelvtanár nyelvvizsgákra,
érettségire való felkészítést és
korrepetálást vállal minden szinten.
Tel.: 06-30/470-4483.

2012. április 4.
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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.

INGATLAN
+Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép, egyedi bútorokkal
felszerelt tetőtéri lakás eladó! (45 nm, egy szoba, nagyon alacsony rezsi, zárt parkoló.) Ár: 11,8 mill.Ft. Érd: 2o-3727-808
+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
+Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889
+Eladó Antalhegyen gyönyörű panorámás környezetben,
2010-ben felújított 65 nm-es családi ház 35 nm-es fedett
terasszal. Irányár: 19,9 M Ft. Érdeklődni: 70/775-6025
+János utcában, téglaépítésű házban 1 szobás alacsony rezsijű lakás, külön zárható 10 nm-es tárolóval eladó. Iár 7,1 MFt
20-7722428
+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 !
20-7722428
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 208042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-es, cirkófűtéses lakás
eladó. Választható burkolatok, színek. Iár 11,9MFt 20-7722429
+Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó.
Iár 11,9MFt 20-7722429
+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429
+Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó
állapotú lakás 11.5 MFt Irányáron eladó 20-8042102

+Sürgősen eladó Harasztban 3 szoba +nappalis, 85 nm-es, jó
beosztású, fedett kocsibeállós családi ház 500 nm-es telekkel
Iár 25MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9MFt 20-8042102
+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, 63m2-es 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! 20-5391988
+Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív felújítandó
családi ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-5391988
+Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park
szomszédságában, 100 nm-es nappali + 3 szobás családi ház,
kertrésszel, garázzsal. Üzleti tevékenységre, irodának, vagy
visszabérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: 20-417-7687
+Veresegyházán, eladó egy 740 nm-es telken 2 szoba + konyhás, fürdőszobás családi ház. A tetőtérben 1 szoba található
erkéllyel. I.ár: 24,2 m Ft. 3577, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó panorámás környezetben egy hétvégi ház. A
telek gyümölcsfákkal beültetett, rendezett, kerített és
közművekkel ellátott. I.ár: 11,2 mFt. 3581, 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 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó csendes környezetben egy 500 nöl-es
osztható építési telek, egyben és külön is értékesítendő. I.ár:
egyenként 8-8 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a Palotakerten egy 1 + 2 félszobás, 63 nm-es parkra néző,
erkélyes, felújított magasföldszinti lakás. I.ár: 10,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Szőlő utcában 69 nm-es, egyedi fűtéses, 3
szobás öröklakás. I.ár: 14,4 m Ft. 3555, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szilasligeten, zöldövezeti részen, újépítésű téglaházban 56
nm-es lakás, 13 nm-es terasszal eladó piaci ár alatt. ALKALMI
VÉTEL! I.ár: 13,9 m Ft. 3236, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn 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: 12,2 MFt. 3566, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Garantált befektetés alkalmi áron, rövid megtérülési idővel!
Gödöllőn, forgalmas helyen jelenleg is bérbe adott, folyamatos
bérbevétellel kétszintes, 100 nm-es üzletház eladó! I.ár: 24,9
mFt. Érd.: 20-41-77-687
+Eladó a Palotakerti lakótelepen, egy 1,5 szobás, felújított öröklakás.
Alacsony rezsi, egyedi fűtésrendszer. Eladási ár: 8,2 m Ft. 3571, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+AKCIÓS VÉTEL! Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 1034 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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Podmaniczky utcában kétszintes családi ház
(össz.at.: 140 nm) nappalival, 4 szobával, 2 fürdőszobával,
terasszal 1017 nm-es telken. I.ár: 28 mFT. 3578, 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 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Veresegyházon, centrumban, beton alapon, terméskő aljzatburkolattal 1100 nm-es telken, déli fekvésű 4 szobás családi
ház eladó. I.ár: 22 mFT. Érd: 3561, FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás
családi okok miatt átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a
befektetés megtérülési ideje a befektetési összeghez képest
rövid, egy – két év. Érd.: 20-41-77-687
+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az
erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
+Gödöllő Egyetemi város részében eladó egy 42 nm-es, másfél
szobás lakás hangulatos, ősfákkal körülvett klasszikus polgári társasház első emeletén. Nagyon jó közlekedés, bevásárlási lehetőség.
Fiataloknak és idősebbeknek egyaránt kitűnő otthont nyújthat,
mivel nagyon alacsony rezsi költség van. Érd.: 06-20-314-4184
+Eladó Gödöllőn a Szt. János utcában földszinti teljesen felújított 1,5 szobás LAKÁS (tégla), tárolóval. CSERE IS ÉRDEKEL.
Iár: 9,3MFt. Érd: 20/3289-666
+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
+Tölgyesen 1064 nm-es parkosított üdülőtelek 30 nm-es
alapterületű tetőteres téglaépülettel eladó. Iár: 14,2 MFt. Tel:
20/388-5652
+Gödöllő központi részén felújított, 2 szobás, 2.em. lakás
eladó. Iár: 12,65 MFt. Tel: 30/291-9534

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
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

Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94
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Gödöllői Szolgálat

Április 06. péntek 22h Mozaik06. Botanic Garden, Maybe, Vastanah, Black Rabbit (belépő éjfélig 500Ft utána
1000Ft!) 07. Szombat 22h Dj Párbaj a színpadon Tégla vs Andrew G - WarmUp: Dj Tompa vs Dj TomHouse (A
belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft majd 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft! SZIE diákigazolvánnyal a belépés
díjtalan!) 13. Péntek 21h Punnany Massif koncert utána Nu Generation Party Dj
Resident (jegyek a Kódex internet kávézóban) 14. Szombat 21h Pély Barna trió élő koncertje (A belépőjegy az
esti buliba is érvényes!) 14.szombat 23h Made in Hungary Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási
Pisti és 25 év énekelhető dalai! (A belépés 23h-ig 0Ft, 24h-ig 500Ft majd 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft!)

+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
+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
+Eladó Blahán a Diófa utcában (hrsz 7191.) 1335 nm
területű telek 20 nm-es faházzal. Villany, víz van. Iár: 3,6
MFt. Tel: 30/630-1410
+Vácszentlászlón centrumban, aszfaltozott utca elején
(Kossuth u.) építési telek 185 nöl eladó! Iár: 3,85 MFt. Érd:
20/340-6448
+Gödöllő központjában 2lakásos kertes, karban tartott ház
eladó: 86nm-es, 3szoba összkomfortos és 64nm-es 2szoba
összkomfortos, külön bejárattal, de egybe is nyitható.
Melléképület, garázs vagy műhely, rendezett udvar.
Iár:28,9MFt. 30/418-7206, 70/619-9079
+Gödöllőn, kastélypark közelében 1200 nm-es parkosított
telken két generációs családi ház külön bejárattal eladó. (1.,
200 nm: nappali +3,5 szoba, 2., 90 nm: nappali + 1 szoba.) Tel:
28/417-956, 28/ 417-955 (5ó után.)
+Kerepes-Szilasligeten tulajdonostól eladó 1,5 szobás, 43 nmes, 2.em. igényes téglalakás 5 nm-es erkéllyel. Alacsony rezsi,
kiváló közlekedés, csendes zöldövezet. Gödöllői 1+2 félszobás,
erkélyes csere is érdekel. Ár: 12,5 MFt. Tel: 30/2474-555
+Gödöllőn eladó 1 szobás 1.em. konvektoros téglalakás
tulajdonostól, tehát ingatlanközvetítői díj nélkül. Iár:
7,7MFt. Tel: 30/389-5510
+Erdőkertesen 870 nm-es telek eladó. Új házak, új utca, víz,
villany, gáz a telek előtt. Tel: 70/224-7052
+Eladó Gödöllőn 3.em. 64nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás.
Fiatalosan felújított! Korszerűsített fűtési rendszer – egyedileg
szabályozható. Kultúrált, felújított lépcsőház és lift. Busz, HÉV,
vonat, egyetem, óvoda, bölcsőde közelében. Érd: 30/230-7740
+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
+Gödöllőn, Kastély mellett eladó külön bejáratokkal több
funkciós családi ház (250 nm). Felújított, szigetelt, térkövezett
nagy udvar, hárombeállású garázs kis lakással. Vállalkozásra
nagyon hasznos. 30/307-7314
+FENYVESBEN, 7 éves 150 nm-es ikerházfél garázzsal, 600
nm-es külön kerttel eladó! 29 MFt. 4 szoba + nappali. Tel:
20/9720-388
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő városközpontban, egyedi fűtésű, alacsony rezsijű,
igényesen berendezett (teljes bútorzat, mosógép, mosogatógép
stb + kábel TV + 25 mbit internet) garzon lakás kiadó 50e/hó +
rezsi + 2 havi kaució. 20/516-2962
+Gödöllőn társasházi I. emeleti, 2 szobás lakás egyik különbejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV,
telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal
költözhető, kizárólag nem dohányzó személy részére. Egy havi
kaució szükséges! Ár: 30.000 Ft + a rezsi fele. Érd.: 70/318-2127
+Gödöllőn, a Szabó Pál utcában, egy négylakásos társasházban, 120 nm-es lakrész, gépkocsi beállóval bérbeadó.
Bérleti díj: 120e. Ft/hó, 2 hónap kaucióval. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 20/538-9543.
+A városközpontban azonnal beköltözhető 2 szobás bútorozott lakás kiadó. Tel: 30/259-1906
+GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN CSALÁDI HÁZ FELSŐ
SZINTJE (kétszoba-hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy
részben) kiadó. Kocsibeállási lehetőség. Kaució szükséges.
28/410-604, 30/569-8137, 30/811-9747
+Kiadó hosszútávra Gödöllőn a Paál László közben földszinti,
50 nm-es, bútorozatlan lakás. Tel: 70/311-8615
+KIADÓ GÖDÖLLŐN 65 nm-es KÉTSZOBÁS CSALÁDI HÁZ.
40.000,-Ft/hó. Tel: 20/223-9302
+Palotakert sétányon első emeleti kétszobás, felújított, szabályozható fűtésű lakás azonnali költözéssel kiadó. 50.000,-Ft
+rezsi +1 havi kaució. Tel: 20/9280-973
+Gödöllőn az Erdőszél utcában 35 nm-es téliesített faház
(35.000,-Ft/hó + kéthavi kaució) kiadó. Tel: 20/492-1580

+Szoba-konyhás zuhanyzós, fatüzelésű, bútorozott lakás kiadó!
1 fő részére. 1 havi kaució szükséges. Tel: 30/609-8707
+Gödöllőn a Szt. János utcában 2 szobás, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. 55.000,-Ft +rezsi/hó + 2 havi kaució. Tel:
20/422-2998
+Gödöllő központjához közel 1,5 szobás lakás kiadó. 60.000,Ft +rezsi. Érd: 70/526-0174, 20/264-7661
+Kiadó 2 szobás, étkezős, alacsony rezsijű lakás a Szent János
utcában. 50.000,-Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. Tel: 70/371-4198
+Gödöllőn, a Kazinczy körúton kiadó –hosszútávra is- egy 60
nm-es, földszinti lakás. Kéthavi kaució szükséges. Tel:
20/8071-377
+REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás, bútorozott,
távfűtéses, vízórás lakás kiadó hosszútávra. 50.000,-Ft + rezsi
+2 havi kaució. Tel: 30/900-6421.
+Gödöllőn a Központban 1,5 szobás tetőtéri lakás családi
házban külön bejárattal, garázs beállási lehetőséggel kiadó.
Azonnali költözéssel. 30/307-7314
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KIEMELT AJÁNLATUNK:

ÁLLÁS
+C; E; kategóriás jogosítvánnyal + autódaru kezelői képesítéssel gépkocsivezetőt Kerepesi építőanyag telepre felveszünk.
Tel.: 30/619-8344
+Az Erzsébet Királyné étterem szakképzett, tapasztalattal
rendelkező szakácsot keres teljes munkaidőre. Érdeklődni: 06
20/ 535-5921- es mobil számon.
+8 éve sikeresen működő gödöllői szépségszalonunkba
vendégkörrel rendelkező vagy kezdő szakképzett fodrászt
felveszünk. Bérezés megegyezés szerint. Érd.: 20/9194-870
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
+C++, C#, PHP, MySQL, iOS fejlesztőket keresünk gödöllői
irodánkba, főleg metrológiai munkákhoz. 2D/3D matek előny,
angol nyelvtudás szükséges. Info: 30/470-0365
+Gödöllő belvárosában lévő, 5 éve működő szépségszalon keres
munkájára igényes FODRÁSZT. Érd: 20/3304-266 Brazda Réka
+Igényes szépségszalonunkba munkájára igényes fodrászt,
kozmetikust, manikűr-pedikűr műkörmöst keresünk.
Vendégkörrel előnyben! Tel: 30/676-4335

IGAZSÁGÜGYI
SZAKÉRTŐI
INGATLANÉRTÉKBECSLÉS
ÉS

ÉPÜLET-ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY
KÉSZÍTÉSE

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
30/588-5889.
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására
is kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn,
a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nmes üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában 1478 nm telken,
Császárkert Étterem, reális áron eladó vagy kiadó, sok más
tevékenységre is alkalmas. Tel: 20/9148-885
+KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel: 70/224-7137
+Szeretne saját tulajdonú irodába költözni, de ehhez nincsen
meg az önerő? Gödöllőn a Centrum irodaházban 2db 30nm-es,
beköltözhető iroda 10 %-s önrésszel eladó. Az irodák megvásárlásához kedvezményes kamatozású hitel és vissza nem térítendő
támogatás igénybe vehető, a vételár tartalmazza az ügyintézési
költségét! (Hitelbírálaton felüli költségek.) Érd: 70/334-5707
+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
+Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es cirkós iroda kiadó
lakásnak is. Tel: 30/9617-621

SZADA CENTER TAVASZI ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

2012. április 4–7.

Ár!

Termékeink bomba áron!

Ár!

K ellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! A minôség garanciája

1199 Ft/kg

899 Ft/kg

169 Ft

Gold Berger
üveges sör
0,5 l
+ 25 Ft/üveg

Sangria
Sol de España
1,5 l

138 Ft/l

399,33 Ft/l

69 Ft

599 Ft

Friss dobozos tej 1,5%
1l

349 Ft

3290 Ft

Friss
csirkemell filé

Friss
sertéslapocka

149 Ft

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

Pékségünk ajánlata

Helyben füstölt termék!

749 Ft/kg

699 Ft

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

Oké! félzsíros tehéntúró
500 g

4700 Ft/l

698 Ft/kg

369 Ft
Napi ajánlat leves + fôétel

Jägermeister
0,7 l

169 Ft/kg

Ünnepi kalács diós, mákos 500 g
738 Ft/kg

299 Ft
Fehér kenyér 2 kg
149,50 Ft/kg

239 Ft
Apenta szénsavas
üdítôitalok
1,5 l
Monte Cantini
99,33 Ft/l
félédes
fehérbor, vörösbor
0,75 l + 20 Ft/üveg
318,66 Ft/l

Füstölt hátsó
csülök

Savanyú káposzta
kimérve

1299 Ft

Friss tojás
30 db-os fóliás
“S” méret
43,30 Ft/db

Hamarosan Exkluzív Príma Delikát üzlet, és Cukrászda nyílik Áruházunkban, szerettel várjuk kedves vevôinket!

14 Gödöllői Szolgálat

2012. április 4.

Újra nyitott az Arany
János utcai bolt

+Gépszerelő lakatosokat és szerszámkészítőket (rajzról önállóan
dolgozni tudó) ill. porbeles hegesztőket (136-s eljárás ismerete,
+1 év gyakorlat) keresünk budapesti munkahelyre. Érd: 10-19-ig
70/366-3401, 70/366-5808, devicekft@freemail.hu

A Kertvárosban, az Arany János
utcában csütörtök reggel újra nyitott a
kívül-belül megújult Coop élelmiszerbolt. A megnyitó ünnepségen Tóth
Tibor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője mondott köszöntőt. Mint hangsúlyozta, ez az üzlet a társadalmi érintkezés egyik fontos helye is
a Kertvárosban.

+Karbantartási technikusokat (methatronikus) keresünk.
Feltétel: technikusi végzettség, idegen nyelv ismerete előny.
(Budapesti munkahelyre.) Érd: 10-19-ig 70/366-5808,
70/366-3401, devicekft@freemail.hu
+Tatabányai, ill. győri munkahelyre keresünk CNC szakembereket (programozási ismeret előny), továbbá keresünk
köszörűs munkakörre szerszámkészítőket. Érd: 10-19-ig
70/366-5808, 70/366-3401, spike6768@gmail.com
+Közös képviselői feladatok ellátására pályázatot ír ki a gödöllői
Erzsébet királyné krt. 24-25. Társasház. Feltételek: több éves
tapasztalat, társasházkezelői végzettség, megbízhatóság. Előny:
gödöllői lakhely/székhely. Feladatok: a Társasház – Társasházi
törvény rendelkezéseinek megfelelő – képviselete (vagyonkezelés,
elszámolások készítése, számviteli feladatok). A pályázat
benyújtásának határideje: 2012. 04. 17. Cím: Betyárisz Anita,
2100 Gödöllő, Erzsébet királyné krt. 25. Érd: 30/646-5513
+Pályázati felhívás! Várjuk olyan diplomások önéletrajzát, akik
fogékonyak az újdonságok iránt, jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, magas jövedelemért hajlandók keményen dolgozni (3
pályázót fogunk kiválasztani) istvankaroly@invitel.hu e-mail címre.
+Érettségizett és bármilyen műszaki végzettséggel rendelkező
munkatársakat keresünk gépkezelői, csomagolói munkakörbe
egy gödöllői telephelyű multinacionális céghez. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: szemelyzet@jokerkarrier.hu
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
+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: KorMon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth Lajos u. 26., tel.: 06-30398-48-15, 06-28-423-739
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, 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
+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.
+VILLANYBOJLER tisztítást, javítást és kisebb-nagyobb villany-, illetve vízszerelést vállalok! Hétvégén is hívható telefonszámom: 06-70-585-5716
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg,
tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+CSATORNABEKÖTÉST, locsolómérő felszerelést, fürdőszoba
felújítást, víz-, gáz-, fűtésszerelést vállalok. Tel: 20/9947-715
+KERTI MUNKÁK! Kertek, nyaralók, telkek egész éves karbantartását vállalom! Metszés, permetezés, fűnyírás,
sövénynyírás, fakivágás, növénytelepítés, földmunkák,
bozótirtás, fűkaszálás. Tel: 70/334-6075
+SZEMÉLYI EDZÉS, kis csoportos fitnesztermi foglalkozások,
funkcionális tréning, személyre szabott edzésterv készítés,
étrendtervezés, konzultációs lehetőség, TAVASZI KEDVEZMÉNYEK.
Érd: 70/613-8932, dorottyanemeth@rocketmail.com

+Épületek, családi házak tervezése teljes körű ügyintézéssel, alacsony áron (1500,-Ft/nm). SZÉP-OTTHON 2003
KFT. Tel: 30/354-7232
+Vállaljuk udvarok takarítását, fák kivágását, épületek,
melléképületek bontását, lomtalanítását, szemét, sitt szállítással. 30/481-4005
+Ha van lakáscélú devizahitele – hívjon! Díjmentes segítséget
nyújtunk a tartozás csökkentésében! Tel: 20/2411-377
+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
+VÉDEKEZZEN A POLLENSZEZON ELLEN! AIRWOLF
légtisztítók nagy választékban 21.945 Ft-tól. Hatékonyan
csökkenti allergiás, asztmás, és egyéb légúti megbetegedések
kellemetlen tüneteit. Szabadalmaztatott MAGYAR TERMÉK!
Elérhetőségeink: FENSTHERM Bemutatóterem Gödöllő, Kossuth
L. u. 26. Tel: 30/398-4815, www.kormonnyilaszaro.klikklap.hu
+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, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.

Dacia Sandero
MÁR

1 490 000 Ft-tól
ARCTIC LIMITÁLT SZÉRIA

KLÍMA

MÁR 2 020 000 FT-TÓL

• klíma
• távirányítású központi zár
• elektromos első ablakemelők
és visszapillantó tükrök
• ködfényszórók

RENAULT CREDIT
FINANSZÍROZÁSSAL JÁR ÖNNEK:
• árkedvezmény az autóra
• 5 év kiterjesztett garancia*
• 5 év ingyenes karbantartás**

www.bekesi.hu | Információs vonal: 06 27 358 270, 06 29 354 087, 06 28 52 52 52
www.dacia.cz Think big, pay little

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2012. március 14-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium Plus vagy Beneﬁ t pénzügyi lízing konstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén érvényes. A Renault Crédit ﬁ nanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. THM: 21,97-125,83%, önerőtől és futamidőtől függően. Euróalapú ﬁ nanszírozás esetén a THM nem tükrözi az
árfolyamkockázatot. Árfolyam: 302 HUF/EUR (2012.03.14.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok ﬁ gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. *Prémium Plus és Beneﬁ t ﬁ nanszírozás esetén a garancia 5 év vagy 100 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. **Prémium Beneﬁ t ﬁ nanszírozás esetén a karbantartás 5 év vagy
50 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. Prémium Beneﬁ t ﬁ nanszírozás igénybevételével, a Dacia által előírt kötelező szervizbeavatkozások, az azokhoz szükséges anyagok (a motorolaj kivételével) és a munkadíj ingyenesek, kizárólag hivatalos magyarországi Dacia márkaszervizben elvégzett beavatkozások esetén. A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. Sandero vegyes fogyasztás l/100km: 4,1-7,6; CO2-kibocsátás g/km: 104-180. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlattételnek. Részletek márkakereskedésünkben!

BÉKÉSI-FÓT KFT.
2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40.
TEL.: 06 27 358 270

2220 VECSÉS, FŐ ÚT 40.
TEL.: 06 29 354 087

2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164.
TEL.: 06 28 52 52 52

2012. április 4.

Gödöllői Szolgálat
+MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA KORREPETÁLÁS, érettségire
felkészítés. Érdeklődni: 06-30-4567-458
+Ayurvedikus indiai olajos testmasszázs tanfolyam 2012.
április 20-21-22. Oktató: Dr. Csizmadia Ágnes. Helyszín:
Perpetiel Stúdió Gödöllő. Érd: perpstudio@gmail.com, 20/5509808, www.perpstudio.hupont.hu
+PELIKÁN AUTÓSISKOLA GÖDÖLLŐN A PETŐFI TÉR 9. SZÁM
ALATT. „B” KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOT INDÍT 2012. ÁPRILIS
16-ÁN. (HAMAROSAN INDULNAK A MOTOROS KÉPZÉSEK IS!!)
WWW.PELIKANSULI.HU 70/433-5033, 20/9-734-738.
ADÁS-VÉTEL

+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+TENISZEZZEN NÁLAM Gödöllőn, Blahán, ideális
környezetben, kiváló minőségű salakos teniszpályán! OKTATÁS
SZAKEDZŐVEL. Tel: 70/409-1057
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS
+MÉG MINDIG NEM ÚGY MEGY AZ ANGOL, AHOGY
SZERETNÉD? 2 angol egyéni órát ajándékba kapsz tőlünk.
Ehhez csak be kell jönnöd hozzánk 2012. április 11-ig és bejelentkezned ingyenes ajándék angol egyéni óráidra. 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 nyelvtanfolyamok: középfokú nyelvvizsgára, érettségire
felkészítő tanfolyam szombaton 9-12.15-ig. Az első alkalom felmérés,
tehát ingyenes. Max 5 fős csoportok. További tanfolyamok: www.
toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
+Nem úgy sikerült a félévi jegyed matekból, fizikából,
kémiából, ahogy szeretted volna? Korrepetálásra van szükséged? Hívd Karcsi bácsit. Magántanulók vizsgára való
felkészítését is vállalom. Tel: 30-908-4130.
+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,
0620-556-2653. Reg.sz.13-0295-04
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Eladó gömb tuja, futórózsa (fehér, piros), előcsírázott rózsaburgonya, kerti utánfutó, körfűrész. Tel: 30/569-8137
+BÉRBEADÓ! 17 KW-os 380 V-s grillcsirke és csülöksütő!
Tel: 70/334-6075
+HAJDU bojler eladó eredeti dobozában: 80 literes, álló, nem használt,
garancia lejárt. Ár: 27eFt. Típus: Z80EK-1. Érd: 30/646-5513
+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
+Eladó SUZUKI WAGONR+13.GLX. Évjárat: 2002. 09. 18.
Hitelátvállalással: havi 13.854,-Ft fix törlesztő részlet 0%
befizetéssel!! Vételár: 650.000,-Ft. Uitt eladó jó állapotban
lévő pianínó: 90.000,-Ft. Tel: 20/254-0097

EGYÉB
+ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL
VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.
+ Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
+Egyedül élő férfi 18-30 éves, nem dohányzó, gyermek nélküli
hölgyek jelentkezését várja szeretettel házasság céljából. Tel:
0044-7404035346 (21 és 23 óra között). Visszahívlak!
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác, virág-, hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+Vágni való HÚSCSIRKE kapható április 6-tól, 14-16 óra
között: Baromfi-Lond Kft. Szárítópuszta. Ár: 450,-Ft/kg. Érd:
06-70-215-0406
+Pucolt csirke kapható rendelésre termelőtől. Vágás április 6tól. Rendelés: 06-70-621-2178, 28/414-099
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. ÁPRILIS 11.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Tury Sándorné, Palotakert 6/a.,
Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Berze Tiborné, Magyar Kázmér
köz 2.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Korzenszky Bence, Klebels‐
berg Kuno u. 4/b.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Fonyódi Márk, Dessewffy
A. u. 25., Deme Istvánné, Paál
László köz 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: : Horváth Henriet‐
te, Mályva u.1., Köteles Judit,
Szent János u. 30/b.

Utazni jó

Üzbegisztán,
a régi új úticél

RECEPT – Túrós alagút
Hozzávalók:
A tésztához: 30 dkg liszt, 2 kanál porcukor, 1 tojássárgája, 1 evőkanál kakaó, 15 dkg margarin,
késhegynyi szódabikarbóna, fél deci tej.
A töltelékhez: fél kiló túró, 4 tojás, 20 dkg porcukor, 3 kanál búzadara, egy marék mazsola, 2 cs.
vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, apróra vágott kandírozott gyümölcs.
Elkészítés:
A tésztához a szódabikarbónát a tejben feloldjuk, majd összedolgozzuk a többi hozzávalóval. Kinyújtjuk és őzgerinc formába tesszük úgy, hogy egyik hosszanti felén felérjen az őzgerinc forma tetejéig, a másik hosszanti felén pedig annyival lógjon túl, hogy a töltelékre
majd visszahajthassuk.
A tojások sárgáját és fehérjét külön választjuk. A töltelékhez valókat – a tojásfehérjén kívül
– jól összekeverjük, a torjásfehérjéket pedig kemény habbá verjük. Ha kész, a habot lazán
hozzávegyítjük a többi hozzávalóhoz. A tölteléket a formába rakott tésztára kanalazzuk,
majd a túllógó tésztarészt ráhajtjuk. Előmelegített sütőben 175-180 fokon kb. 50 percig
sütjük. Sütés után rövid ideig a formában hűtjük.

A selyemút mentén fekvő Üzbegisztán igen gazdag látnivalókban és
az egykori szovjet közép-ázsiai
országba a több mint kétezer éves
kultúrája miatt megéri ellátogatni,
annak ellenére is, hogy se nyugati
kényelem, se keleti pompa nem
kényezteti a vendégeket.
Budapestről átszállással juthatunk el a
magyarra fordítva „kövek városának”
nevezett fővárosba, Taskentbe.
Elnevezése ellenére a város tele van
gigantikus, zöld terekkel, szökőkutakkal és
árnyas platánsorokkal. Az 1966-os földrengés
után szinte teljesen újjá kellett építeni a
várost, amely tágas tereket, nyolcsávos sugárutakat eredményezett, ahol a mai napig
többnyire Volgák, Moszkvicsok, Zsigulik és
Zaporozsecek „száguldoznak”, ugyanakkor
tisztaság és rendezettség jellemzi Taskentet.
A sok-sok szobával rendelkező hotelekben
működik a légkondi, változatos reggeli és
többnyire wifi is várja a turistákat.
Szamarkand történelmi városa a világ
kultúráinak találkozóhelye. A ma is fontos
egyetemi város századokon át volt az iszlám
vallásos oktatás egyik keleti fellegvára,
olyan városokkal vetekedett, mint Bagdad.
A temérdek műemlék központjában három
roppant méretű medresze (a középkori
iszlám világra jellemző iskola) áll. A
Regisztán téren játszódtak egykor a legfontosabb társadalmi események és emellett
halad el a világkereskedelem valamikori
legfontosabb útja, a selyemút egy szépen

felújított szakasza és vezet a szintén híres
Bibi-Khanum mecsethez.
Utazásunk során mindenképp érinteni kell
Buhara történelmi központját, amelyet
sokáig szent városként tiszteltek. Itt
különösen tökéletes állapotban maradtak
fenn Közép-Ázsia legrégebbi épületei a 9.
századból.
Icsán-Kala az Aral-tótól 250 km-re délre
fekvő Hiva történelmi óvárosa, melyet tíz
méter magas kőfal vesz körül. Hiva volt az
utolsó pihenőhely, mielőtt a karavánok
nekivágtak a hosszú sivatagi átkelésnek
Irán felé. Így nem csoda, hogy az óváros
szinte valamennyi háza műemlék. Talán
leghíresebb épülete a Kelte Minor, azaz
rövid minaret, de csupán azért, mert nem
sikerült befejezni az eredetileg kilencven
méteresre tervezett épületet.
Az ország gazdasága nagyrészt a
mezőgazdaságra, a kőolajra és a fejlődő
turizmusra épül.
Üzbegisztánba vízum szükséges, melyet a
bécsi nagykövetségen van lehetőségünk
beszerezni.
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

