A MÖSZ elindította az „Együtt a NATOban – Fiatalok Magyarország helyéről a
transzatlanti kapcsolatrendszerben” című
projektjének rendezvénysorozatát. (3. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Kardos Tibor munkáiból nyílt kiállítás a
Művészetek Házában. A mozaik és domborművek ötvözésével a művész egyedülálló alkotásokat hozott létre.
(6. old.)

Fotó: MTI / Illyés Tibor
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A TEVA-GRC ezüstérmet szerzett az elmúlt hétvégén a SZIE sportcsarnokában
megrendezett női röplabda Magyar Kupa
négyes döntőjében.
(8. old.)

Új tárlat a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben

Utazás kiállítás 2013

Körösfői 150 – Újragondolt szecesszió

Újabb elismerés

Bár hivatalosan csak március
23-án, a Városi Múzeumban nyílik meg városunkban a Szeceszszió Éve programsorozat, az elmúlt hétvégén már nagy érdeklődést keltő plakátkiállítást rendeztek be a GIM-házban.
Gödöllő neve a hazai és a nemzetközi
művészeti életben egyet jelent a szecesszióval, a múlt század elejének művésztelepével. Az idei esztendőben ismét reflektorfénybe kerül ez az időszak, hiszen ismét kulturális tematikus
évet rendez a város; 2013 a Szecesszió
Éve. Ehhez szorosan kapcsolódva, március 2-án, szombaton Körösfői 150 címmel nyílt kiállítás a GIM-házban, ahol
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének hallgatói mutatkoztak be alkotásaikkal;
közreadva azt, hogy számukra mit jelent, milyen értékeket, gondolatokat,
milyen szellemiséget hoz a felszínre a
szeceszszió a XXI. században.
Az eseményen Katona Szabó Erzsébet, a GIM-ház vezetője a kiállítás
létrejöttével kapcsolatban elmondta:
arra gondoltak, hogy Körösfői-Kriesch
Aladár születésének 150. évfordulóját
úgy kellene megünnepelni, ami a szokványostól kissé eltér, amibe a fiatalokat
is bele lehetne vonni. Ezért felkérte
Orosz Istvánt, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti
Intézetének oktatóját, hogy ha lenne

valami hasznos ötlete, akkor azt szívesen vennék. Volt hasznos ötlet, méghozzá az, hogy az egyetemen tanuló
diákok egy része azt kapta feladatául,
hogy a szecessziót, mint művészeti
mozgalmat örökítsék meg az általuk
elképzelt formában, a jelenre építve; az
eredmény most a GIM-ház kiállítóterében látható.

A tárlaton dr. Gémesi György polgármester köszöntő beszédében elmondta: a most kiállított művek egyik
legértékesebb eleme, hogy azokat a következő generáció, egy fiatal nemzedék gondolkodásán, életszemléletén
keresztül láthatjuk, tapasztalhatjuk, de
ugyanakkor általuk vissza is juthatunk
abba a korba, amikor a szecesszió szü-

letett, és tesszük mindezt úgy, hogy
közben szó sincs nosztalgikus érzésekről. Emellett példaértékű az is, ami
manapság egyáltalán nem gyakori: az,
hogy a jelen generációja úgy tekint a
jövőbe, hogy közben a múlt értékeiből
táplálkozik.
(folytatás a 5. oldalon)

Ismét eredményesen szerepelt
az Utazás kiállításon Gödöllő.
A rendezvényt február 28-tól
március 3-ig rendezték meg.
Városunk az idén a Szecesszió
Éve programjait ajánlotta a látogatók figyelmébe.

Az utazni vágyók mellett a turisztikai
szakemberek is kitüntették figyelmükkel Gödöllőt. Az eseményen először
adtak át Turisztikai kommunikációs díjat turisztikai filmért. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete We are
open for the World című promóciós
filmje is szerepelt a versenyben, amit
az idén megrendezendő kutya világkiállításra készítettek. A győztesnek járó
fődíjat Győr vehette át, a MEOE filmjét pedig a Turizmus Kft. különdíjával
tüntették ki. A filmnek több gödöllői
vonatkozása is van. Nem csak városunk helyszínei, a kastély, az Erzsébet
Királyné Szálloda, a királyi váró láthatók, hanem a szereplők között van városunk több közismert lakója, mint pl.
Pécsi Ildikó, Gaál Noémi, Benedek
Krisztina – aki egyben a kisfilm betét(folytatás az 6. oldalon)
dalát is énekli.

Újabb fórum a HÉV gödöllői szakaszának fejlesztéséről

A reális terv lehet az esélyes
A gödöllői HÉV – mint elővárosi vasút –
városi szakaszának fejlesztési elképzeléseiről tartott lakossági fórumot az önkormányzat a városházán március 1-jén. Az
eszmecserén Gémesi György polgármester elmondta, olyan, a lakosság által
elfogadott, a városi közlekedést könnyítő, a palotakerti lakótelep belső forgalmát
nem növelő, az öko-városi koncepcióval
harmonizáló, ugyanakkor reális tervek
kidolgozására törekednek, amelyek megvalósítására európai uniós támogatás
nyerhető el. A fórumon a HÉV mellett élő
gödöllőiek, önkormányzati képviselők,
gödöllői közlekedési mérnökök is kifejtették véleményüket; építész és pályázati
szakember is hozzászólt a már korábban
bemutatott tervekhez.
Az önkormányzat európai uniós forrást
nyert az „Elővárosi közösségi közlekedésfejlesztés Gödöllőn” című projekt
részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére (KÖZOP-5.4.009–2010-0002). Mint az első lakossági
fórumon – amit január 23-án a Művészetek Házában tartottak – ismertették, a tervezők négy változatot tártak fel a HÉVvonal okozta városi problémák orvoslására.
„A” változat: a HÉV-pálya süllyesztése
a Rákos-pataktól a palotakerti megállóig,
a 3-as főút kisebb emelése.
„B” változat: „kéregvasút” létesítése
Gödöllő belterületén.
„C” változat: a 3-as főút süllyesztése a
Rákos-pataktól a Testvérvárosok útjáig, a
HÉV-pálya emelése.
„D” változat: a 3-as főút és a HÉV
„helycseréje” a Tessedik utcánál, aminek
révén a HÉV térszínen marad, a problematikus kereszteződések (Dózsa Gy. út –
3-as főút; 3-as főutat keresztező HÉV-kanyar) azonban tehermentesülnek.
A megvalósíthatósági tanulmány eredményeit figyelembe véve a szakemberek
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a társadalmi hasznossága és költséghatékonysága alapján a „D” változatot javasolják továbbtervezésre. Mint januárban
elhangzott, a kéregvasút költsége 20, a
„D” változaté 10 milliárd forintra becsülhető és valamennyi változat a palotakerti
megálló megszűnésével számol. A beruházás a Budapesti Közlekedési Központnak az egész HÉV-vonalra kiterjedő, sőt,
azt a kettes Metróval összekötő fejlesztéséhez kapcsolódóan, Európai Uniós forrásból valósulhatna meg, aminek végcéljaként egyes metrószerelvények Gödöllőig közlekednének.
A tavaszi lakossági fórum bevezetőjében
a polgármester röviden tájékoztatott arról, hogy három jelentős közlekedési beruházás időszerű Gödöllőn, de ezek megvalósítására nem elégségesek az önkormányzati és az állami források sem. A várost elkerülő út megépítése, a Budapestmiskolci vasútvonal korszerűsítése, a
HÉV rekonstrukciója egyaránt szükséges.
Gémesi György hangsúlyozta: olyan változattal kell pályázni, amely megvalósítása esetén a HÉV a hétköznapi életet
nem zavarja. Jelenleg nagyon zavarja, hiszen például a Dózsa György úti és a palotakerti kereszteződésben hosszú perceket kell várni az áthaladásra. Fontos,
hogy az egyes problémák megoldása ne
okozzon új, más terheket a városban élők
számára, a fejlesztés eredményeként biztonságos legyen a közlekedés és segítse a
turizmus fejlődését. A polgármester leszögezte: az Állomás utcai átkelő forgalmat ott kell tartani, ahol jelenleg zajlik,
nem szabad megengedni, hogy a palotakerti lakótelepre átterelődjön. Erre a kérdésre megnyugtató választ kapott a lakosság.
A tervezők – a MAPI Magyar Fejlesztési
Iroda Zrt. munkatársai – a fórumon ismertették és megválaszolták a januári fó-

rum óta érkezett kérdéseket. Ujvári Ferenc ismét bemutatta a négy változatot.
Elmondta azt is, hogy a tervek szerint a
vasútállomáson közvetlen peronkapcsolatot alakítanak ki a MÁV és a HÉV szerelvényei között. Ismertette, hogy az állami közutakat kezelő Magyar Közút Zrt.
nem támogatja a palotakerti kereszteződésben a 3-as főút HÉV-pálya alatti átvezetését, ami a „C” variáns lényege. Értékelése szerint a „D” változat enyhíti a

rosképi megjelenést jelentősen befolyásoló megoldásokat (például lábakon álló
magasvasúti kialakítást, vagy kéregvasút
felett hasznosítható városi területeket)
javasoltak. Ezekkel kapcsolatban Mészáros Judit városi főépítészt kérdeztük.
A magasvasúti kialakítás mindenképpen
kompromisszumos megoldás, ami
várostervezési szempontból csak akkor
fogadható el, hangsúlyozta, hogy ha a
szintbeli kialakítás vagy a mélyvezetés

ból. Vessük ezt össze azzal a 10 milliárdos többlet-költséggel, amit a kéregvasúti
kialakítás okoz. Rögtön rájövünk, hogy
nyertünk egy olyan parkoló-felületet,
amit 9,5 milliárd forinttal olcsóbban is
megoldhattunk volna.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a városi közlekedés-fejlesztés Európa- és világszerte a közösségi közlekedés, azon
belül is a kötött pályás közösségi közlekedést helyzetbe hozó fejlesztések irá-

HÉV várost kettészelő hatását és jelentős
közúti fejlesztést is tartalmaz, hiszen
megvalósítása esetén a 3-as főút új pályatestet kap.
A hozzászólók közül többen – így
például Vörös István képviselő (Fidesz)
– a kéregvasút építését tartalmazó „B”
változatot javasolták. Futás Levente
(Fidesz) szerint a kéregvasútnál is mélyebbre lehet ásni, úgy, hogy a Rákos-patak ne okozzon gondot. Pelyhe József
képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell
vizsgálni, melyik változat kivitelezéséhez
szükséges pénz elnyerésére van esély.
Gazdag Balázs – aki európai uniós pályázatokkal foglalkozik – arról szólt,
hogy az unió nem fizet sem félmegoldásokért, sem túlköltekezésért. A pályázatok elbírálása során 20-30 százalékot
nyom a latban a projektek költséghatékonysága. Ha egy probléma 10 milliárd
forintból megoldható, akkor az unió nem
fog 20 milliárdot adni. További hozzászólók többek között a palotakerti megálló megtartását, a fejlesztés társadalmi
hasznosságának szem előtt tartását, a
buszpályaudvar közlekedési igényeinek
figyelembe vételét javasolták.

valamilyen oknál fogva nem kivitelezhető (például közlekedésbiztonsági okok,
felszín alatti egyéb infrastruktúra védelme, talajviszonyok, stb.) A városon keresztül vezetett magasvasút optikailag is
állandóan érzékelhetővé tenné a HÉVvonal várost kettévágó hatását, nem beszélve arról, hogy a HÉV-vonal hosszú
szakaszon a többszintes lakóházakhoz
igen közel fut. Nem tudtuk elképzelni,
hogy a lakosság tolerálná az első, második emeletek ablakai, erkélyei vonalában
futó magasvasúti pálya látványát, így ezt
a megoldást már a legelején elvetettük.

nyába halad, így közösségi támogatási
forrást is ilyen fejlesztésekre tudunk elnyerni. Nehéz elképzelni, hogy olyan
megoldásra, ami a HÉV-vonal süllyesztésével vagy emelésével a közúti közlekedésnek adna nagyobb teret, támogatást tudnánk kapni.

A korábbi lakossági fórum óta írásban, és
a mostani fórumon szóban többen is tettek olyan észrevételeket, amelyek a vá-

Kijelölték az általános iskolai körzethatárokat
A szülőknek rövidesen dönteni kell, melyik általános iskolába szeretnék beíratni tankötelessé váló gyermeküket.
Gödöllőn a Damjanich János, az Erkel Ferenc, a Hajós Alfréd és a Petőfi Sándor Általános Iskola tartozik az állami fenntartású általános iskolák közé, amikhez hivatalosan a napokban jelölték ki a körzethatárokat.
Ezek támpontot adnak a szülőknek, hogy melyik oktatási intézmény az, ahol kötelesek felvenni gyermeküket, ez
azonban nem jelenti azt, hogy máshová nem jelentkezhetnek. A körzetekről a gödöllői városi honlapon, az alábbi
linken http://www.godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=48541&newswf2_action= részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSA

Az alternatív megoldásként felmerült kéregvasút-szerű kialakítás a külön szintű
vezetés optimális formája, itt azonban jóval magasabb bekerülési és fenntartási
költségekkel kell számolni, amely költségtöbblet csak bizonyos városi intenzitásnál indokolható. Valóban hasznosíthatók az így nyert felszíni területek, de
nem mindegy, hogy milyen áron. A felszínen nyert területeken elhelyezhetőek
lennének például többlet parkolók. De ha
gyors számolást végzünk, kiderül, hogy
az így elhelyezhető, körülbelül 100-150
parkolót ha bármely közterület alatt (például Művészetek Háza parkolója, vagy a
kastély előtti közterület alatt) mélygarázsban helyeznénk el, az megoldható
lenne nagyságrendileg 500 millió forint-

Egész más irányba mutatkozik jelenleg
fejlődési lehetőség. Budapest például
most küzd a ’70-es években megvalósult és láthatóan mára zsákutcába jutott
– gépjárműveknek teret adó, és a közösségi közlekedést illetve a gyalogosokat
föld alá kényszerítő – közlekedési struktúrával. Épp most dolgoznak egy kiegyensúlyozottabb új belvárosi közlekedési rendszer kialakításán.
A mi esetünkben természetes, hogy a városnak minél szélesebb társadalmi részvétellel kell összegyűjtenie azokat a
szempontokat és elvárásokat, amelyek az
új HÉV-vonal kapcsán fontosnak ítél
(például közlekedésbiztonság, lakóterületek környezeti terhelésének elkerülése,
mindennapi városi élet főbb célpontjainak jó elérhetősége, kerékpáros közlekedés lehetőségének biztosítása, elfogadható, de a városi viszonyoknak megfelelő
mértékű zajterhelés stb.) erre valók a lakossági fórumok. Az irreális elemeket aztán a szakemberek segítségével kell ebből az elvárás-halmazból kiszűrni.
lt

Több információ a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről

Önkéntesek segítik a lakosság tájékoztatását
Január óta városunkban már nem kell a szelektív hulladékgyűjtő
szigetekre szállítani a háztartásokban keletkező hulladékot a
kertes övezetben élőknek, bevezetésre került ugyanis a házhoz
menő szelektív gyűjtés. Bár ennek részleteiről több fórumon és
lapunkban is folyamatosan tájékoztatást kapott a lakosság, még
mindig sokak számára nem egyértelmű a harmadik hónapja működő rendszer. Az eredmények javítása érdekében a tervek szerint márciusban civilek bevonásával szerveznek akciót.
Mint megtudtuk, sokan továbbra is ömlesztve, a hulladékgyűjtő edényekbe
rakják a keletkezett hulladékot, válogatás nélkül, vagy a lakótelepeken továbbra is működő szelektív hulladékgyűjtő szigetekre szállítják, és ott helyezik
azokat a gyűjtő konténerekbe.
Úgy tűnik, az új rendszer még magyarázatra szorul. Ebben a szakemberek önkéntes civilek segítségére számítanak, akik a tervek szerint március második
felében keresnék majd fel a kertvárosban élőket, hogy segítséget nyújtsanak
számukra az új házhoz menő szelektív gyűjtés megértéséhez.

A házhozmenő szelektív hulladék begyűjtését egész évben, kéthetente, minden páros
héten, a vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végzi a Zöld Híd Régió Kft.
A ZSÁKOKBAN VEGYESEN GYŰJTHETŐ:
– ásványvizes, üdítős PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva
– kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve
– tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia
– alumínium italdoboz összelapítva
– fém konzervdobozok kiöblítve
– újságpapír, reklámkiadvány, kisebb papírdoboz összehajtva, tiszta papír csomagolóanyag
(a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé helyezzék)
– tejes, gyümölcsleves italoskarton doboz kiöblítve, összelapítva
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a kertes házas övezetben csak az
üveggyűjtő konténerek maradnak a szelektív szigeteken, a lakótelepeken lévő szelektív
szigetek változatlan formában működnek tovább.

A programba bekapcsolódnak a gimnazisták, akik számára az új köznevelési
törvény előírja a kötelező önkéntes munka végzését, de várják azoknak a jelentkezését is, akik környezetünk védelme érdekében szívesen bekapcsolódnának a
felvilágosító programba.
A résztvevők rövid képzésen vesznek részt, ezt követően, március második részében kerül majd sor a tájékoztató akcióra.
A jelentkezni a +36/208231408-as telefonszámon lehet.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
DR. GÉMESI GYÖRGY polgármester fogadónapját
MÁRCIUS 6. HELYETT MÁRCIUS 21-ÉN TARTJA
10-12, VALAMINT 14-16 ÓRA KÖZÖTT.

7.

2013. március 6.

Gödöllői Szolgálat 3

Közélet

Egy mindenkiért, mindenki egyért a NATO-ban

A jövő az okos védelmi koncepció
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) az „Együtt a
NATO-ban – Fiatalok Magyarország helyéről a transzatlanti
kapcsolatrendszerben”
című
projektjének rendezvénysorozatát egy interaktív konzultációval indította 2013. február 27-én,
Gödöllőn, amelynek keretében
fiatalok tudatosítását erősítő
előadásokkal, NATO és védelempolitikai szakértőktől ismerhették meg a résztvevők az
Észak-atlanti Szerződés Szövetségének történetét, szerepét,
működését, hazánk és a NATO
kapcsolatát.
Dr. Fábián Zsolt, a MÖSZ főtitkára
köszöntötte a résztvevőket, köztük Gödöllő város három középiskolájának: a
Török Ignác Gimnázium, a Református Líceum és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium nagy számban érkezett diákjait tanáraikkal, akik a projekt
során csapatokban a programsorozat
főszereplői lesznek.

Marosfi Gábor, a Külügyminisztérium részéről ismertette a NATO-történetét, a jelenlegi kihívásokat (terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek elterjedése és a cyber biztonság megőrzése). Kiemelte a NATO kormányközi
szervként való működését, amelynek
értelmében mindig egyetértéssel születnek a döntések és minden döntésnek
részesei vagyunk. Hangsúlyozta, hogy
hazánk nem egy elhanyagolható méretű és súlyú, hanem egy közepes tagállam a NATO-ban, amit rajtunk kívül 12

nagyobb és 15 kisebb ország alkot.
A NATO értékközösség, politikai és
katonai szövetség,
amely folyamatos
politikai konzultációt folytat globális kérdésekben és
küldetése a kollektív védelem,
válságkezelés és a
kooperatív biztonság. A szolidaritás
újjáépítése fontos
feladat a jövőre nézve.
Botz László Péter, nyá. ezredes, a
Magyar Honvédség önkéntes műveleti
tartalékos tisztje katonai szemmel mutatta be a NATO-t, csatlakozásunk előkészítésében való résztvevőként beszélt a ma már 28 tagúra bővült, évente
2,1 milliárd eurós éves költségvetésű
szövetség munkájáról. Mint elmondta,
a NATO többféleképpen törekszik a
biztonság kiterjesztésére. Ennek egyik
módja a tagállamok számának növelése (jelenleg Grúzia, Ukrajna és
több balkáni ország neve szerepel a várólistán),
a folyamatos dialógus a szövetségen kívüli országokkal, valamint
az úgynevezett
békefenntartó
hadműveletben
való közös részvétel. A világ legerősebb katonai
szövetsége tagjaként bármikor biztosan számíthatunk a többi tagállam segítségére az Észak-atlanti Szerződés 5.
cikkelye alapján, amely kimondja: „A
Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy többjük ellen, Európában
vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek.”
A közös védelempolitika az egyik
legfontosabb összekötő kapocs Magyarország és az USA
között – kezdte elő-

adását Joseph Truesdale, az Egyesült
Államok Nagykövetsége helyettes politikai- és gazdasági tanácsosa, aki nem
mellesleg maga is tartalékos tisztként
szolgál hazája hadseregében. A NATO
1949-ben a hidegháborús helyzet kezelésére jött létre, a vasfüggöny nyugati
oldalán lévő államok védelme érdekében, és azóta állandó fejlődésen, átalakuláson megy át. Ma a nemzetközi terrorizmus elleni harc került a tevékenység fókuszába, a jövő pedig az ún.
„okos védelmi koncepció”, amelynek
keretében minden tagállam azzal járul
hozzá a közös védelmi politikához,
amiben a legjobbat tudja nyújtani. A diákok kérdésére az előadók válaszaiból
azt is megtudtattuk, hogy Magyarország leginkább egészségügyi és műszaki kontingensével, víztisztító berendezéseivel és a különleges műveleti
erőivel tud hozzájárulni a NATO eredményes működéséhez.
A középiskolások nagy érdeklődést
mutattak a biztonságpolitikai kérdések
iránt, különösen a cyber terrorizmus
elleni védekezésről, az iráni atomkísérletekről, valamint a NATO világméretűvé való bővítésének lehetőségéről
faggatták az előadókat. Hogy a válaszokból és az előadásokon elhangzottakból mit kamatoztatnak, kiderül a
programsorozat következő állomásán,
március 26-án, amikor csapatokban vetélkedve szituációs gyakorlat és kvízjátékok során mérhetik majd össze tudásukat.
MP

Felhívás koszorúzásra!
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata
az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
ünnepi megemlékezést szervez

2013. március 15-én, 10 órakor a főtéren.
Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren.
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat,
civil szervezeteket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási
szándékukat szíveskedjenek legkésőbb
2013. március 12-én 16. 00 óráig jelezni,
hétfőtől péntekig 9-16 óráig a +36/70-376-6544-es telefonszámon,
hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében
szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 9:30 óráig a
helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó
valamennyi rendezvényre.
Ünnepeljünk és emlékezzünk együtt!

Felhívás

Tavaszi munkák a városban

Kátyúk és virágok
A kedvező időjárásnak köszönhetően a városüzemeltetési feladatok sorában előtérbe kerültek a tavaszi munkák. Folyamatos az utak javítása, megszépülnek a játszóterek és a belváros.
Bár az időjárás az elmúlt héten tavasziasra fordult, a hajnali útellenőrzésekre
még változatlanul szükség van, talaj
menti fagyok ugyanis változatlanul előfordulnak.
Az idei tél nagy hőingásai megviselték a városi utakat, amiken folyamatosan végzik a szakszerű kátyúzást, a jó
időben melegaszfalttal dolgoznak. Az
elmúlt napokban többek között a Szőlő,

a Mátyás király, a Hunyadi utcában és a Blaháné úton javították a burkolatot. Ezzel együtt a
stabilizált utakon is elvégzik a
szükséges javításokat, természetesen itt is alkalmazkodva az
időjárás adta lehetőségekhez.
Az Alma, az Őz, a Boróka és a
Szarvas utca javítására már sor került. A
városunkon átvezető utak közül azonban nem mindegyiken a VÜSZI feladata a burkolat javítása, a Magyar Közút
NZrt. kezelésében lévő utakon nem végezhet munkát, azt kizárólag a város kezelésében lévő utakon teheti meg.
A szokottnál is jobban oda kell figyelni a Városmajor utcában és környékén
közlekedőknek, itt ugyanis március
1-jétől megváltozott a forgalmi
rend. A Dózsa György út felől a
bíróság gépkocsi bejárójáig az utca
kétirányú vált, innentől azonban a
Szent Imre utcáig továbbra is egyirányú. Az utca elején tábla figyelmezteti a gépkocsival közlekedőket, hogy az átmenő forgalom tilos,
behajtás csak a célforgalom számá-

ra engedélyezetett. A tavaszi munkákat
végzik a kertészeti részleg munkatársai
is. A múlt héten elvégezték a játszótéri
eszközök kötelező időszakos ellenőrző
felülvizsgálatát a Faiskola téri, az Ambrus közi, Úrréti-tavi, a Spar melletti és a
Szent István téri játszótereken. Ahol
szükséges volt, átfestették őket, s egyúttal arról is gondoskodtak, hogy valamennyi homokozóba új, tiszta homok
kerüljön.
Zajlanak a munkák a főtéren is. Újra
festik a padokat, s megkezdték a növények gondozását is. Bár a futóárvácskákat a jövő héten helyezik ki a korlátokra,
a tavasz első virágai már kibontották
szirmaikat: az ágyásokban már virágzanak a krókuszok és a hóvirágok.
(bne)

Tájékoztatjuk Gödöllő lakosságát, hogy a március 15-i ünnepi események ideje
alatt a következő forgalomkorlátozásokra kell számítani Gödöllő belvárosában:
2013. március 14-én 18.00 órától 19.30 óráig a gödöllői ifjúság fáklyás felvonulása miatt a Dózsa György úton félpályás forgalomkorlátozás lesz.
2013. március 15-én reggel 7 órától a Petőfi téren tilos a parkolás.
A Petőfi téren a Petőfi szobor melletti mélygarázsba 10.45-től 11.15-ig, a koszorúzás ideje alatt nem lehet ki- és behajtani.
A lovas felvonulás ideje alatt, délelőtt 11.00 és 11.30 óra között a felvonulás útvonalán, a Kossuth Lajos utcában és a Bajcsy Zsilinszky úton teljes útlezárás, a
Dózsa György úton és a Szilhát utcában félpályás forgalomkorlátozás lesz.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lovasok és fogatok felvonulását a következő útvonalon láthatják: (1. kör) Ady Endre sétány, Dózsa György út, Kossuth
Lajos utca, Petőfi tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Szilhát utca, Dózsa György út;
(2. kör) Kossuth L. utca, Petőfi tér, Kossuth L. utca, Dózsa Gy. út, Ady E. sétány.

Aktualitások a Gödöllői Városi NetTv honlapján
A Gödöllő városában történtekről az érdeklődők folyamatosan tájékozódhatnak a www.godollonettv.hu internetes címen, amin január 1-je óta láthatók a
Gödöllői Városi NetTv hírei. A Gödöllői Városi Televízió új honlapján az események önálló anyagokként találhatók meg, megkönnyítve ezzel az információk kereshetőségét és a választást is.
Az internetes oldalra naponta, szinte azonnal, felkerülnek az aktuális hírek
tudósítások, szoros együttműködésben a városi információs portállal.
Az archívum is folyamatosan bővül, így az egyes anyagok hosszabb idő elteltével is hozzáférhetőek, s a videók felkerülnek a youtube szerverére is.

Tavaszköszöntő Csík koncert

Számvetés
Március 9-én ismét fellép városunkban az idén fennállásának
25. évfordulóját ünneplő Csík
Zenekar. A jubileumot országos
koncert sorozattal ünneplik,
aminek Gödöllőn, a SZIE Sportcsarnokban lesz az első nagyrendezvénye.
Ez az év a születésnap jegyében zajlik
a Csík Zenekarnál, tudta meg lapunk

Szabó Attilától, a zenekar tagjától, aki
elmondta, régi és új számokat egyaránt
hallhat majd a közönség.
– Számunkra hosszú pihenő előzte
meg a most induló koncertsorozatot,
hiszen december óta nem játszottunk –
árulta el a gödöllői muzsikus. – Erre
már nagy szükségünk volt, mivel az elmúlt 6-7 évben lényegében folyamatosan dolgoztunk.
– A múlt évben aktuális albumuk zenei
anyagát
mutatták
be
gödöllői fellépésükön.
Az
idén mit hallhat majd a közönség?
– Minden koncertünk más, így
a jubileumi koncerteken
sem
ugyanaz az öszszeállítás szól,
mindig vannak
kisebb-nagyobb
eltérések. Igyekszünk
alkalmazkodni a közönséghez, hiszen van, ahol
az
autentikus
népzenét szeretik, s van ahol
inkább a feldolgozásokat. Gödöllőn elsősorban az előzőek
dominálnak
majd, de mindkettőből válogatunk, és elhangzik majd több

olyan dal is, amiket csak ritkán adunk
elő. A következő hónapok koncertjei
áttekintést adnak az elmúlt 25 évről, de
talán mondhatjuk úgy is, ez egyben
számvetés.
– Negyed század, nagyon hosszú idő.
Mennyit változott ez alatt a zenekar?
– Az alapítók közül ma már csak Kunos Tamás és Csík János muzsikál az
együttesben. Én 18 éve dolgozom velük, de ez idő alatt is többször átalakultunk. A jelenlegi formában 2007 óta
dolgozunk együtt. Régi barátság fűz
bennünk a Cimbalibandhoz is, aki az
előzenekarunk lesz március 9-én este.
Nekem különösen nagy öröm, hogy
velük játszunk, hiszen rájuk még kisrácként is emlékszem…
– A felületes szemlélőnek úgy tűnik,
a népzene helyzete, elfogadottsága is
más lett.
– Valóban van előrelépés ezen a téren.
Annak idején például a zeneiskolákban nem volt népzeneoktatás, aki ezzel
akart foglalkozni, annak csak régi felvételek álltak rendelkezésére. Mára ez
megváltozott, sőt, elértük, hogy van
felsőfokú képzés is.
Másrészt azonban – bár megszaporodtak a táncházak, ahol bárkinek lehetősége van találkozni a népzenével –
még mindig sokan úgy közelítik meg,
hogy ez valami muzeális dolog, és
nem úgy gondolnak rá, mint egy élő
szórakozási formára. Szomorú, de
Bartók és Kodály hazájában még ma is
sokan úgy gondolják, hogy a népzene
az ciki.
– És mi a helyzet az önök közönségével?
– Sokan járnak Csík Zenekar koncertre, közülük vannak, akik eleve szeretik
a népzenét, másokat a feldolgozásokkal sikerült megszólítanunk. Köztük
sok a fiatal, ha nálunk elérjük, hogy
szívesen hallgatnak népzenét, az nagy
jk
eredmény. Ez a mi feladatunk!

Mástól félünk, mint amitől kellene
Ne legyél áldozat! Ezzel a címmel rendeztek lakossági fórumot a városházán annak a projektnek a résztvevői, amit a
múlt év októberében indított el
a Gödöllői Többcélú Kistérségi
Társulás. Ennek célja, hogy segítsen a térségben az áldozattá válás megelőzésében, az áldozattá vált személyek társadalomba való visszailleszkedésében, a lakosság biztonságérzetének növelésében és a
bűncselekmények megelőzésében. A program a múlt év októberében indult. Február 27én az eddig végzett munkáról
számoltak be.
élőkhöz viszonyítva Gödöllőn jobb a
lakosság szubjektív biztonságérzete, s
városunk lakói probléma esetén nagyobb arányban fordulnak a hatóságokhoz, mint más településeken.
A megkérdezetteknek mindössze
30 százaléka tart az áldozattá válástól,
s ezen belül is elsősorban a tulajdon
elleni sérelemtől.
A felmérésre reagálva dr. Bozsó
Zoltán, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője elmondta, érdekes, hogy
a legtöbben ezt jelölték meg, s a legkevesebben a csalástól és a szélhá-

Nőnapi ajándékkosár
nem csak hölgyeknek
Előadások időpontja:

2013. március 7-8., 16 és 20 óra

Helyszín:

Művészetek Háza színházterme

Jegyár:

500 Ft.

Jegyek kaphatók:
Február 18., hétfő 10 órától a Belvárosi Jegyirodában (Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)
Tel.: 28/514-130, +36 70/452-72-68; Fax: 28/514-100, e-mail: info@muza.hu
A műsorban közreműködnek:
Pécsi Ildikó, dr. Gémesi György, dr. Nánási Éva, Tóth Tibor, Pecze
Dániel, Bokor Árpád, Fábián Bertalan, Falk László, Fodor Csilla,
Fodor László, Halász Árpád, Hatolkai Szaniszló, Kósa István, Kovács
Balázs, Kovács Ibolya, Mészáros Beáta, dr. Pappné Pintér Csilla, Pálfi
Sándorné Margit, Pelyhe József, Pánker László, Prém Katalin,
Rehorovszky Gábor, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tiborczné Garai
Katalin, Tóth Tibor, Vajda Gyöngyvér, Varga Lilla, Várnai Miklós,
Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia.
Cantus Ludus: Buka Enikő, Albertné Joób Emese, Gecse Júlia, Gombos
Viktor, Pertis Szabolcs.
Garabonciás Színtársulat: Mészáros Beáta, Hernádi Zsolt, Füle Sándor.
Frédéric Chopin Zeneiskola: Botrágyi Károly, Somodi Károly,
Valastyán Tamás, Szaniszló Richárd, Bartek Zsolt, Ella Attila, Vörös
Attila, Kovács Zsolt, Benedek Krisztina, Balogh Ágnes, Dezső Piroska.
Gödöllő Táncszínház.

Az est házigazdái: Pécsi Ildikó és Fodor László
A rendezvény bevételét a szervezők az idén is jótékonysági célokra
ajánlják fel: a Lumniczer Alapítvány közreműködésével
Papp László gyógykezelésére és a Peter Cerny Alapítvány javára.

Hogyan simítsuk el a családi vitákat?

Bíznak a hatóságokban a gödöllőiek

A rendezvényen Pecze Dániel alpolgármester kijelentette, rendkívül fontos, hogy megakadályozzuk az áldozattá válást, ami nem csak a szociálisan rászorultakat, az időseket és a
gyerekeket érintheti, hanem bárkit.
Mint mondta, Gödöllő városa sokat
tesz ennek érdekében, többek között
emiatt kezdték el a térfelügyeleti
rendszer kialakítását.
A fórumon ismertették annak a felmérésnek az eredményét, aminek során 1000 főnek tettek fel biztonsággal
kapcsolatos kérdéseket.
A válaszokból kiderült, a térségben
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4 Gödöllői Szolgálat

mosságtól tartanak, holott ez a tapasztalatok szerint sokkal nagyobb probléma.
A rendőrkapitány ismertette a rendőrségen az elmúlt időszakban végrehajtott fejlesztéseket. Elmondta, az EUelnökségnek köszönhetően 81 fővel
bővült a létszám, s a munkatársak a
rendezvényeket követően is itt teljesítenek szolgálatot, s beindult a körzeti megbízotti szolgálat, ami szintén
sokat jelent a megelőzés terén, s reményének adott hangot, hogy rövid
időn belül elindulhat egy Gödöllőhöz
méltó polgárőrség is. Kijelentette: a
rendőrség saját lehetőségein belül
mindent megtesz a lakosság biztonságáért.
A rendezvényen többször is szóba
került a térfelügyeleti rendszer. Ennek szakmai tapasztalatairól Zimányi
Norbert, a rendszer vezetője számolt
be. Elmondta, eredményessége jól lemérhető a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteknél, valamint azon, hogy milyen jelentős szerepe volt a domonyvölgyi
gyilkos
elfogásában.
Mint mondta, már készül a II. ütem
szakmai anyaga. Ebben új helyszínekként a lakótelepeket tervezik bekapcsolni a rendszerbe.
A projekthez a következő hónapokban több rendezvény kapcsolódik. jb

LOKÁLPATRIÓTA KLUB – CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub autóbuszos utazást szervez a csíksomlyói búcsúba 2013. május 15. és
20. között. Az út során a csoport rövid megállást tesz Nagybányán, megtekinti Koltón a Teleki
kastélyt. Csángóföldi látogatás is a program részét képezi: a Bákó megyei Lészped községben közös ebéd keretében a
helyiek műsorának megtekintésére, valamint kapcsolatok felvételére nyílik lehetőség. Csíkszeredába érkezést követően a csoport tagjai részt vesznek a csíksomlyói ünnepi szentmisén. A visszaút során a program Gyulafehérvár megtekintése mellett torockói pihenőt, valamint kolozsvári városnézést tartalmaz.
Bővebb információ és jelentkezés: Pelyhe József (+36/20-823-1408).
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 1.

Családi Pár-Baj
Március 19-én, 18 órakor hallgathatják meg a fenti címmel
Barkó Judit – kommunikációs
tréner, szerkesztő-riporter, a
Duna TV műsorvezetőjének –
előadását a Művészetek Házában, Gödöllőn.

ha lehetetlennek látszik, mert annyi a
baj, és annyira szerteágazó.
Van néhány kikerülhetetlen törvény,
amit érdemes megtanulni, belátni, és
van néhány módszer is, ami biztos sikert hoz.

„Mindig ugyanaz!” „Hányszor szóljak?” „Senki sem hallja, amit mondok?” „Miért nem érted már meg?”
Efféle mondatok minden családban
elhangzanak, és minden kimondott
mondat tele van fájdalommal, tehetetlenséggel, kétségbeeséssel. Ahol pedig két-ség van, elbúvik az egy-ség.
Ha külön-külön beszélsz az érintettekkel, többnyire azt mondják, ők már
mindent megpróbáltak, de a másik
nem változik.
Van-e megoldhatatlan helyzet, egyáltalán, mit jelent a „megoldás” szó?
Hiszek benne, hogy lehet harmóniában élni, hogy ahol valamikor volt
szeretet, az továbbra is ott van, csak a
rengeteg sérelem szilárd burokként
takarja el.
Hiszek abban, hogy lehet jobb, sokkal
jobb a hangulat otthon, még akkor is,

Azonban jó tudni, hogy a törvényeket, módszereket nem érdekli semmi,
csak vannak… rajtunk áll, hogy hozzájuk forduljunk.
Barkó Judit gondolatai
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Nők! Ismerjük őket?
Mit tudhat egy író a nőkről, ha férfi?
Írás közben nővé változni? Lehetséges
lenne ez? Egyáltalán: egy író mit tudhat
a nőkről, ha férfi? Igaz volna, hogy a
legnagyobb regényhősnőket férfiak alkották? Azt jelentené ez, hogy a férfiak
többet tudnak a nőkről, mint maguk a
nők? Vagy éppenséggel semmit, s mindez csak az irodalomban valóság? És
miért mindig Emma Bovary és Anna
Karenina neve jut mindenki eszébe, ha
regényhősnőkről beszél? Vagy sokkal
többen vannak ezek a nők, a hősnők,
akiknek alakja átível évszázadokon, görög drámán, operák színpadán és a XX.
század filmművészetén?
Scherter Judit nem csupán kilenc mai
magyar író portréját rajzolja meg, nem
csupán kilenc érdekes egyéniség életművét világítja meg érzékeny kérdéseivel, s barangolja be kilenc íróval ezt a titokzatos vidéket, mely tele van csodálatos női alakokkal és erotikus izgalommal, nem csak felidézi, amit a nőalak a
művészetben jelent, hanem arról a különös viszonyról is mond valamit, amiről
mintha mindent tudnánk és semmit
sem, és ami az emberiség első napjai óta
férfit és nőt, anyát és gyermekét,
szerelmest és szeretőt összefűz. Nők,
hősnők, regényhősnők csodálatos, titokzatos világ.
A kötetben a felkért kilenc író, Darvasi
László, Forgách András, Grecsó
Krisztián, Háy János, Kukorelly Endre, Márton László, Nádas Péter, Parti
Nagy Lajos és Spiró György válaszol
Scherter Judit kérdéseire.

Az erősebb nem képviselői a könyv hasábjain megosztják és elmondják véleményüket, kalandjaikat, hitüket és reményüket az olvasóval – mindezt úgy,
hogy közben folyamatosan a nőkről beszélnek, történetesen egy nőnek. Vázolják, hogy mennyire nehéz vagy könnyű
íróként beleélni magukat a lányok, aszszonyok mindennapjaiba, lelkivilágába,
gondolkodásmódjába és ezáltal a betűk
segítségével olyan női figurákat, alakokat megteremteni, ami tényleg a valósághoz áll közel. Ha ez egyáltalán lehetséges. Elvileg persze minden az, de férfiként női aggyal gondolkodni – és ezt
még hitelesen papírra is vetni – nem lehet könnyű. Nyilván fordítva sem lehet
az. Vagy ahogy Nádas Péter fogalmaz:
„Az ember az esetek nagy többségében
egy életen át be van zárva a saját nemébe, de szenzuális és felfogásbeli lehetőségei nem korlátozottak”.
A kilenc, szóban forgó férfiú mégis
megpróbálkozott ezzel, hiszen regényeikben hemzsegnek a nők, akik szeretnek, gyűlölnek, nevetnek, sírnak, élnek, halnak, hisztiznek (Karinthy Frigyes mondta egyszer: „A hisztéria veszedelmes betegség, kötelezően kellene
gyógyítani. Csak nők kaphatják meg, és
csak férfiak halnak bele”).
Ezen nőalakok megszületéséről, formálódásáról, illetve az életük során felbukkant/felbukkanó nőkről, a hozzájuk való viszonyukról beszélgetnek Scherter
Judittal, így végül kilenc olyan portrét
kapunk, ami ugyan mind férfit formáz,
de eltérő „női tartalommal”, már ami a

szóban forgó írásaikat illeti.
Mégis, vajon mennyi ismerjük a nőket?
Kukorelly Endre erre így felel: „Azért
kezdtem el írni a nőkről, mert arra jutottam, hogy nem értem őket, akármilyen hülyén is hangzik, és, gondoltam,
ha leírom, jobban értem. A legkisebb
dolgokat is. Egy mozdulat, nézés, mi
miért van így vagy úgy”. Később így
folytatja: „Nővel kapcsolatban – eggyel
kapcsolatban is – mindig minden másképp van, aztán egy másik nővel kapcsolatban is másképp van, tehát igazából minden nőt kéne ismerni egyszerre,
állandóan és örökre ahhoz, hogy elég legyen csak egy. Jóisten! Neki könnyű,
megoldotta, hogy mindig minden nőt
minden egyes pillanatban bámuljon. Ha
akarja. Ha meg belefárad, átkapcsol egy
sportcsatornára...”
A könyvet ajánljuk nőknek, mert róluk
szól, meg ajánljuk férfiaknak is, hátha
okosabbak lesznek.
ch
(Scherter Judit: Hősnők és írók)

Új tárlat a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben

Körösfői 150 – Újragondolt szecesszió
(folytatás az 1. oldalról)
A tárlatot Körösfői András, a Gödöllői
Új Művészet Közalapítvány kurátora és
Orosz István egyetemi tanár, a program
kurátora nyitotta meg.
Körösfői András beszédében néhány élményen, emléken, történeten keresztül
mutatta be nagyapját, Körösfői-Kriesch
Aladárt. Kiderült többek között, hogy az
I. világháború idején a háborúban harcoló
katonák feleségeit úgy segítette, hogy
megtanította őket szőni és megfelelő fizetésért alkalmazta őket. Nagyon fontosnak
tartotta az egészséges életmódot. A nyers
zöldség- és gyümölcsfogyasztás mellett

tavasztól késő őszig a kertben aludtak,
deszkákból készült alvóhelyen. Édesapja
mesélte, hogy egyszer még december 9-

én is ott aludtak kint, reggel pedig be kellett törni a jeget a fürdéshez. Egyik gyermekének elvesztése után festette meg azt
a világhírű festményt („Én vagyok az út,
az igazság és az élet”), aminek fényképe
Lev Tolsztoj asztalán állt. Az író halála
után annak lánya meg szerette volna nézni a festményt eredetiben, ezért eljött Magyarországra, ahol a Nemzeti Galéria raktárában akadt rá. A nő teljesen ledöbbent
és azt mondta az illetékeseknek: hogy ha

Önök uraim nem tudják, hogy
ennek a képnek hol a helye, akkor adják nekem és én majd
megmutatom.
1963-ban a centenárium alkalmából a tanács a hajdani Erdő
utcát Körösfői-Kriesch Aladár
utcára keresztelte át. Körösfői
András édesanyja később a ház
ablakából azt hallotta, hogy az
utcán két hölgy arról beszélget,
hogy kiről is nevezhették azt el.
Arra jutottak, hogy csakis Körösfői András édesapjáról, aki utcabizalmi volt és a
Ganz gyárban volt mérnök.
A tárlaton a soproni egyetem hét
növendékének – Bernát Barbara, Jánosi Nikolett, Kontár
Emese, Nádi Boglárka, Csepella
Olivér, Gilicze Gergő, Körös János tervezőgrafikusok – műveit
láthatják az érdeklődők. A hallgatók azt vizsgálták, miképp kerülhet kapcsolatba egy száz évvel korábbi művészeti mozgalom a mai
fiatal alkotókkal, s hogyan tudják
saját grafikai nyelvükre lefordítani annak
eredményeit.
Az Orosz István grafikusművész és Juhász Márton tipográfus vezette Körösfői
150 elnevezésű projektben a hallgatók a
150 éve született Körösfői-Kriesch Aladár festő- és iparművész, valamint az általa a múlt század elején alapított Gödöllői Művésztelep újragondolását kapták
témaként. A fiatal grafikusok műveiben,
alkotásaiban a személyiségükön átszűr-

ve, saját interpretációjukban jelenik meg a szecesszió. A cél az
volt, hogy kiderüljön, hogyan
léphet kapcsolatba egy korábbi
művészeti mozgalom a mai diákokkal. A résztvevők elméleti és
gyakorlati feladatok során vizsgálták, hogy a szecesszió miért és milyen hatásokra jött
létre, miért vált nemzetibb jellegűvé, mint
a kor többi kulturális áramlata. Mi volt
benne progresszív, mi vált túlhaladottá,
hogyan jelent meg a kultúra más területein, elemei hogyan épültek be és hogyan hasznosultak tapasztalatai a későbbi
korok művészetében. Arra is keresték a
választ, hogy e művészeti ággal kezdhete valamit a mai tervezőgrafika, elképzel-

hető-e a szecessziónak olyan feltámadása, mint amilyen például az art deco
esetében végbement? A válasz a GIMHázban található. A kiállító alkotók egyéni szemléletmódját egyebek mellett plakátok, névjegykártya, meghívó, boríték,
levélpapír, játékkártya, ex libris tükrözi,
de készítettek teljes abc-t saját betűtípussal és terveztek csatornafedelet, utcanévtáblát is.
A szecesszió éve programsorozat március
23-án a Városi Múzeum új időszaki kiállításával veszi kezdetét. A megnyitó előtt
sajtótájékoztató keretében ismét bemutatják a Solier Étterem által készített, a város
híres szülötteiről és egykori lakóiról elnevezett tortákat. A tárlatról készült összeállítás megnézhető: www.godollonettv.hu

Megjelent a bővített kiadás

Írók és múzsák Gödöllőn
2007-ben nagy sikert aratott és mindössze néhány hét alatt elfogyott Gaálné
Merva Mária Írók és Múzsák Gödöllőn című könyve, ami átfogó áttekintést
adott városunk irodalmi életéről. A napokban a második, bővített kiadás is
megjelent, számtalan új fejezettel, dokumentum értékű fotóval.
Az új összeállítás a korábbiak mellett
többek között Blaha Lujza, Bródy Zsigmond, Kiss József, Kalocsay Kálmán,
Dohnányi Ernő és Molnár Ferenc gödöllői kötődéseivel is megismerteti az
olvasókat.
További érdekesség, hogy a könyv önálló fejezetként foglalkozik az 1933-as
Jamboreeval. Igaz, erről az eseményről
az első kiadásban is szó esett egy-egy
személyhez kapcsolódóan, most azonban külön témaként is körüljárta a szerző. A rendezvényről nem is akárkinek,
hanem a magyar irodalom jeles alakjának, Kosztolányi Dezsőnek a tollából
olvashatunk beszámolót. A költő a Pest
Hírlap számára készített tudósításokat a
gödöllői eseményről.

Az irodalmi és történelmi kalandozásra
egyaránt lehetőséget nyújtó összeállítást
névjegyzék is kiegészíti, ami nagy segítséget jelent azoknak, akik egy-egy személyről szeretnék összegyűjteni az információkat. Bár a könyv hivatalos bemutatójára a tervek szerint március 28án kerül sor, az érdeklődők a Gödöllői
Városi Múzeum boltjában már megvásárolhatják. A kiadást a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
jb
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Város-Kép

Különdíjas lett a gödöllőiek filmje

Gödöllői emléktáblák

Utazás kiállítás a Hungexpón

A babati templom
Gödöllő egyik legrégibb épületének állít emléket az az emlékkő,
ami a babati Árpád-kori templom
helyét jelöli. Az épületről, és az
azt körülvevő temetőről annak
ellenére keveset tudunk, hogy a
területen már többször is folytak
ásatások.

(folytatás az 1. oldalról)

A zenét Szitha Miklós és Grünvald László, a Talamba ütőegyüttes
zenészei szerezték, a filmet Péterfi
Csaba, Gödöllő város kommunikációs igazgatója szerkesztette és rendezte. Operatőre Mezei Attila volt.
A díjat és az ezzel járó oklevelet
Ganczer Gábortól, a Hungexpo vezetőjétől és Kelecsényi Ágnestől, a
Turizmus Kft. marketing igazgatójától Márton Attila, a MEOE ügyvezető igazgatója és Péterfi Csaba, a film
készítője vette át.
A filmet Gödöllő város honlapján
lehet elérni.
A Turisztikai Egyesület Gödöllő a
rendezvényhelyszín központjában, a
D pavilon 207-es standján várta a vendégeket, akik szép számmal keresték

fel. Nem csak a hazai látogatók, hanem a külföldi szakemberek is nagy

érdeklődést mutattak városunk nevezetességei és idei rendezvényei iránt.
Mint megtudtuk, a legtöbben az
éves eseménynaptárt keresték, és
egyre többen érdeklődnek a gyerekprogramok iránt. A kastély mellett
egyre nagyobb vonzerőt jelent a megújult Királyi Váró, és folyamatosan
emelkedik azoknak a száma, akik Gödöllőn keresnek szállást.
Ismét nagy sikert aratott a Gödöllő
totó, sokan vállalkoztak a kitöltésre,
ami nem csoda, hiszen a kérdésekre
helyes választ adók között kétóránként értékes ajándékokat sorsoltak ki
az egyesület tagjainak jóvoltából.
(k.j.)

1990 őszén a gödöllői Városi Múzeum
munkatársa Polónyi Péter értesítetette
Körösvári Klára régészt, hogy Gödöllő határában mélyszántás alkalmával
embercsontokat és apróbb köveket forgattak ki a földből.
A régészeti kutatómunkára egy évvel később 1991. szeptember 17. és október 9. között került sor. Ekkor tárták
fel a templom romjait és a körülötte elterülő temetőt.
Nem ez volt az első itt folyó kutatás.
Az 1800-as években Rómer Flóris már
kereste az egykori templom maradványait, ő azonban nem talált semmit. Az
1920-as évek feljegyzései azonban már
a mezőgazdasági munkák során kiforgatott csontokról, harangról, pénzről és
lószerszám maradványokról szólnak.
1940-ben Berente István is beszámolt
innen előkerült II. András és III. István
korabeli leletekről, ami az úgynevezett
Templom-tábláról kerültek elő.
Babatvölgy első ismert említését
1430-ra datálják. Egy ekkorról származó oklevélen a Babd völgy szerepel,
amit Babattal azonosítanak. Az 1760/
70-ből származó térképen már szerepel
a Babati völgy elnevezés, és ugyanezen

a térképen a templom lelőhelyen szerepel a „Rudera ecclesia Badadiensis” felirat, ami bizonyítja a templom meglétét
a XVIII. század végén is.
Mint az ásatások során kiderült, a
templom kis méretű épület volt, félköríves záródású szentélyéhez téglalap alakú hajó csatlakozott. A kettő együttes
hossza 9,8 m volt, s kb. 25-30 fő befogadására volt alkalmas.
Az akkori kutatások nem tették lehetővé a templom építési időpontjának
megállapítást, a szakemberek szerint
épp úgy tehető az Árpád-kor korai, mint
kései periódusára. A templom körüli temetőből 31 sírt tártak fel.
A templom helyét 1996 óta emlékkő
és tábla jelöli, melyen a melyet Varga
Árpád készített, s amint az épület alaprajza látható. A helyszínt a Történelmi
Vitézi Rend a közeljövőben kettős kereszttel szeretné megjelölni.
(bdz)

Ismét látogatható a Királyi Kastély

Kardos Tibor kiállítása a Művészetek Házában

Újdonságok a kiállításban

Ábrázolás síkban és térben

A szokásos év elejei karbantartási munkákat elvégezték, így ismét megnyitotta kapuját a látogatók előtt a Királyi Kastély. Az
elmúlt hetekben a kiállítás anyaga is megújult, érdekes és különleges darabokkal bővült az
állandó tárlat.

Kardos Tibor szobrász,
képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Művészetek Házában március
3-án „A mozaikkép reneszánsza” címmel. A Sződligeten alkotó művész
szobrait, mozaik képeit
és különleges, mozaikkal
kombinált domborműveit
a hónap végéig láthatja a
közönség.

Karbantartási munkákat végeztek a
parkettán, alapos tisztításon estek át a
szőnyegek, sőt, a királyi és királynéi
lakosztályban, valamint a kisebédlőben
és a tálalóban újat helyeztek fel.
A faburkolatokat is megviseli a jelentős vendégforgalom. Az idei évben
a kisebédlő arannyal díszített faburkolatait, valamint Ferenc József szalonja
és Erzsébet királyné öltözőszobája lambériáit, ajtó- és ablakbélleteit, spalettáit, aranyozásait újították meg gondos
restaurátorkezek.
A kályharestaurátoroknak a szokottnál több munkájuk akadt. A kisebb javítások elvégezése mellett egy XIX.
század végi Zsolnay-cserépkályha restaurálása és felállítása történt meg a
karbantartási időszakban. A színes, népies virágmotívumokkal kifestett kályha a millenniumi kor jellegzetes darabja, a Ferenczy Ida valamikori lakosztályában kialakított Erzsébet királyné
emlékkiállítás utolsó termébe került.

Erzsébet királyné szalonjába is
újabb darabok kerültek. A néhány éve
vásárolt és az 1 százalékos adófelajánlásoknak köszönhetően restaurált gyönyörű írószekrényke Charles Boulle
francia bútorkészítő művész stílusában
készült, a budai várból való, valószínűleg Erzsébet királyné lakosztályából,
vagy az Erzsébet Emlékmúzeumból.
Arabeszkes mintájú teknőcpáncél és
rézlemez borítása, fehér márvány felső
lapja a berendezés igazi luxusdarabjává teszi. A szekrény sokáig várt a restaurálásra, most azonban kifogástalan
állapotban került a kiállításba. Ugyanilyen stílusú, az Erzsébet királyné használatából való többi bútorral jól harmonizáló óra és az asztal, ami szintén már
régebben várta, hogy a kiállításba kerülhessen.
Újabb darabokkal bővült a fegyvergyűjtemény is, de akár azt is mondhatjuk, átalakult a tárlat. Kilencvenhét új
tárgy érkezett: a kardok, szúrófegyverek, lőfegyverek és régészeti ritkaságok egy része más, korábbi tárgyak helyére kerültek, azaz így ötven különlegességgel bővült a bemutatott anyag,
amit újabb két vitrinben helyeztek el.
Ezeknek egyik különlegessége, agy
XVI. századi pisztollyal kombinált buzogány. Mint azt Papházi Jánostól, a
muzeológusok vezetőjétől megtudtuk, az ilyen, közelharcra alkalmas fegyverből
rendkívül kevés
van. Szintén új darab az a XIV. századi tűzfegyver,
amit a puskák elődjének tekinthetünk. Ez rekonstrukción esett át,
a fa rész pótlása
után került be a
kiállítás anyagába.
A kastély állandó kiállításában

látható fegyvergyűjtemény egy magángyűjtő tulajdona, 2001 óta van a kastélyban. Tulajdonosa idén is a legszebb
új szerzeményeit adta át arra a célra,
hogy a nagyközönségnek bemutassák.
A darabokat a fegyverek különlegessége és szépsége alapján személyesen
válogatta.
Hasonlóan a korábbi évekhez, a kastély az idén is bekapcsolódik a város által szervezett tematikus év – ami idén a
Szecesszió Éve – programsorozatába.
Ehhez a témához kapcsolódóan Zsolnay kerámiakiállítást rendeznek, dr.
Kovács Orsolya pécsi kurátor vezetésével. Az időszaki tárlat a Zsolnay kerámia múlt századfordulós korszakát
történeti kontextusban mutatja be, azaz
nem kizárólag a népszerű szecessziós
kerámiákat vonultatja fel, hanem a korszakból kiemel más, a gödöllői kastélylyal vagy a Habsburg család tagjaival
összefüggésbe hozható momentumokat is. Az időszaki kiállítás 2013. május
11. és szeptember 29. között, a kastély
Rudolf-szárnyában található időszaki
kiállítási termekben lesz látogatható.
(ny.f.)

A kiállítást Pecze Dániel, Gödöllő alpolgármestere nyitotta meg, aki kiemelte Kardos Tibor műveinek újszerűségét, hiszen ezzel a saját maga kidolgozott technikával a olyan alkotásokat készít, amik teljesen egyedülállóak.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Fördős Attila, Vác polgármestere
is, aki megköszönte Gödöllőnek, hogy a
Vác térségéhez tartozó Sződligeten alkotó művész számára lehetőséget adott

a bemutatkozásra, s egyúttal meghívást
adott át a gödöllői művészeknek. Mint
mondta, személy szerint is nagyon kedveli Kardos Tibor alkotásait, mivel azok
– bár a művész saját utakon jár – amellett, hogy szépek, mindenki számára
könnyen érthetőek.
A megnyitón Telbisz Katalin hegedűművész, és Fazekas László ütőhangszeres művész közreműködött. Kardos
Tibor köszönete jeléül a Művészetek Házának ajándékozta „Art nouveau” című
mozaik táblaképét.
(j.b.)

Március 1-jén kétszer is előadták a Királyi Kastély lovardájában a Dániel-játék című középkori liturgikus drámát. Délelőtt diák, este a felnőtt közönség volt részese
a különleges produkciónak, a Kántorok Hangversenyének.
A középkori misztériumjáték, a bibliai Dániel próféta életének két legnevezetesebb mozzanatát dolgozza fel. Dánielt a királyi származású Júdait, Nabukodonozor a babiloni királyi udvarba hurcolta, ahol Dániel később igen magas beosztásba
került. Féltékeny ellenségei Dánielt oroszlánverembe vetették, ő azonban hat nap
múlva, sértetlenül került ki onnan, így a király megszégyenült irigyeit vetette a verembe. Az előadásokon a gödöllői kántorok mellett a Premontrei Gimnázium kórusa is közreműködött. A produkció művészeti vezetői Kocsis Csaba és Balogh
Piusz O. Praem voltak.
(l.t.)
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Nemzetközi felháborodás a magyarországi sasmérgezések miatt

A legjobb anyagcsere-gyorsító táplálékok

Nemrégiben zajlott le hét ország
részvételével a ragadozómadarak illegális pusztítása ellen rendezett Kárpát-medencei műhelytalálkozó, aminek során egyértelművé vált, hogy a probléma
ugyan minden környező országban jelen van, de sajnálatos módon a hazánkban elpusztított
madarak száma nagyságrenddel
felülmúlja az összes környező államot. Csak az utóbbi pár hétben
három ilyen eset is történt.

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

A nemzetközi műhelytalálkozót a Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciasorozat (www.mtbk.hu) nyolcadik rendezvényeként a Magyar Biológiai Társaság, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME), a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a
Society for Conservation Biology Európai Szekciója rendezte meg február 22én a bükki Felsőtárkányban. A találkozót követő napon azzal azonos helyszí-

nen szintén nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület és a
Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács Sólyomcsalogató elnevezésű éves
ragadozómadár-védelmi konferenciája.
A kétnapos rendezvényen hét ország
104 szakembere vett részt.
A műhelytalálkozó célja volt, hogy az
egyre gyakoribb illegális madárpusztítás elleni hatékony megelőzés és védekezés lehetőségeit megvitassa, és egyben a Kárpát-medence és Európa

egy mérgezett és ráadásul söréttel is
meglőtt parlagi sast. A gyors segítségnyújtásnak köszönhetően ez a példány életben maradt, jelenleg a
Fővárosi Állat és Növénykertben
ápolják. Amennyiben sikerült visszaengedni a természetbe a tervek szerint
műholdas jeladóval fogják ellátni,
hogy nyomon követhető legyen a további sorsa.
országai közti tapasztalatcserét elősegítse. A találkozón a résztvevők megvitatták a Mérgezésellenes Akciótervet,
amely reményeik szerint a közeljövőben már jóval hatékonyabb fellépést
tesz lehetővé a madarak védelmében.
A konferencián magyar mellett
szlovák, osztrák, cseh, szerb, román
valamint skót szakemberek számoltak
be az országaikban előforduló ragadozómadarakkal szembeni bűncselekményekről, valamint a visszaszorításukra tett kísérletekről. Kiderült, hogy
az elmúlt évtizedben, Ausztriában

mintegy 40, Csehországban 24, Szlovákiában 22, Szerbiában 18, Romániában pedig 2 sas esett bizonyítottan
illegális pusztítás áldozatául, azonban
a hazai adatok mindenkit sokkoltak.
Az MME nyilvántartása szerint 2000
óta 176 sas esett mérgezés, lelövés
vagy fészekpusztítás áldozatául! Ráadásul szomorú aktualitást adott a rendezvénynek, hogy a konferenciát követő három napban három újabb eset
is napvilágra került!
Február 24-én vadászok találtak meg

Február 25-én egy parlagisas-fészket pusztítottak el szándékosan, február 26-án pedig egy parlagi sas, három egerészölyv és egy róka mérgezett tetemét találták meg az MME, a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
és a Nemzeti Nyomozóiroda szakemberei. Ez utóbbi eset felderítésénél Ian
Thomson, a Királyi Madárvédelmi
Egyesület (RSPB) skóciai nyomozócsoportjának vezetője is részt vett, aki
a konferencia nyitóelőadását tartotta.
„Rendkívül elszomorít, hogy Magyarországon milyen elképesztő

mértékben pusztítják ezeket a csodás
madarakat” – mondja Ian Thomson, a
mérgezésellenes harc egyik legelismertebb európai szakértője. „Skóciában hatalmas erőfeszítéssel próbáljuk meg visszaszorítani a ragadozómadarak pusztítását, de Magyarországon és a környező országokban talán még ennél is többre lesz szükség,
amelyben többek között az RSPB is
segíteni fogja tapasztalataival a magyar szakembereket.”

A meghirdetett hat névre
összesen mintegy 200 ezer
szavazat érkezett. A Fővárosi
Állat- és Növénykert honlapján,
valamint a szavazásban részt
vevő partnerek online felületein a legtöbb szavazó az Asha
névre voksolt, így mostantól hivatalosan is így hívják az elefántbébit.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

jelezték – reményt jelent. Az előzetes
javaslatok közül kiválasztott, és szavazásra bocsátott hat név mellett az
elmúlt napokban is számos további
javaslat érkezett. Ezen nevek egy része az állat születésének napjához
kapcsolódott (például Valentina), más
részük a „cuki kiselefánt nevek”

leghatásosabb zsírégető. Tesztcsoportokkal végzett kutatások szerint ahhoz,
hogy két hónap alatt leadjunk 2-3 kilót,
már az is elég, ha minden étkezéshez elfogyasztunk egy grapefuit felét. A kutatók mindezt azzal magyarázzák, hogy
a többek között C-vitaminban gazdag
citrus olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek szabályozzák a vércukorszintet, emellett zsírégető hatásúak. A
grapefuitban található gyümölcssav továbbá serkenti az emésztőnedvek termelődését is, így jókora löketet ad az
anyagcserének.

Víz
Köztudott, hogy a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás elengedhetetlen a fogyókúrához, emellett a legújabb kutatások azt is igazolták, hogy lényegesen
hozzájárul az anyagcsere-működés optimalizálásához is. Eszerint, ha mindennap megiszunk két, két és fél liter vizet,
anyagcserénk mintegy 30 százalékkal
lesz gyorsabb, ráadásul csökken étvágyunk, és szervezetünk is könnyebben
szabadul meg a méreganyagoktól.
Kezdjük a napot egy nagy pohár vízzel,
és legalább kétóránként igyunk egy keveset.
Csípős paprika
A paprika csípős ízéért felelős kapszaicin egy kanadai egyetemi kutatócso-

mme

Döntött az ország: Asha lett az elefántbébi neve

Az állatkert illetékesei csütörtök délben jelentették be, hogy az akkor egyhetes kiselefánt nevének kiválasztásában a nyilvánosság segítségét kérik.
Hat névre (Asha, Anita, Angyal/ka,
Amelie, Aishwarya, Aurora) lehetett
szavazni egyrészt az Állatkert honlapján, másrészt azon médiumok internetes oldalain, amik vállalták,
hogy segítenek a szavazatgyűjtésben.
Számszerűleg összesítve a beérkezett szavazatok több mint fele az
Asha névre érkezett.
Az Indiában elterjedt, szanszkrit
eredetű név – amint azt korábban is

Grapefruit
A grépfrútdiéta nem csupán mítosz: a
savanykás gyümölcs valóban az egyik

Zöldségleves
Ha ebéd előtt elfogyasztünk egy tál
zöldséglevest, lényegesen csökken étvágyunk, és valószínű, hogy jóval kevesebbet eszünk majd a nehezebb menükből. A levesben található zöldségek
mindemellett fontos vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz és élelmi rostokhoz
juttatnak, ami nemcsak egészségünk
megőrzését segíti elő, de anyagcserénket és emésztésünket is serkenti. Fontos
azonban, hogy a leves ne legyen több
250-270 kalóriánál, illetve ne úgynevezett krémleves legyen.

kategóriájába sorolható (például Fáni,
Fáncsi, Kócos). Ez utóbbiak kétségtelenül nagyon aranyosak, azonban a
névadás egy életre szól, és egy
harmincéves, négytonnás elefánttehén esetében már furcsának tűnhetnének.
zoobudapest.hu

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06-20-55-48-450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Zöld tea
Az egyre népszerűbb zöld tea szintén
hatásos anyagcsere-gyorsító, emellett
értékes antioxidánsokat tartalmaz, élénkít, ráadásul vízhajtó hatású, és a zsírégetéshez is hozzájárul Javítja kedélyállapotunk, és nem utolsósorban segít
megelőzni a rákos, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását
is. Igyunk meg minden reggel egy nagy
csészével; akkor a legjobb, ha ízesítés
nélkül fogyasztjuk.
Brokkoli
A tudósok kimutatták, hogy a bevitt kalciummennyiség és az anyagcsere működése között szoros összefüggés áll
fenn. A brokkoli pedig bővelkedik kalciumban, emellett nagyobb mennyiségű
C-vitamint is tartalmaz, ami segíti a kalcium felszívódását. Mindemellett gazdag A-vitaminban, folsavban, rostokban, nem utolsósorban pedig antioxidánsokban.Ha naponta elfogyasztunk
egy csészével, csupán 20 kalóriával
emeljük meg napi kalóriabevitelünket.

port szerint nemcsak az étvágyat csökkenti, de olyan hormonok termelésére
készteti szervezetünket, melyek nagymértékben serkentik az anyagcsere-működést, így segítségükkel jóval több
kalóriát égethetünk el.
Alma és barack
Egy amerikai egyetem vizsgálatai szerint azok a nők, akik kalóriaszegény
diétát követnek, illetve mindennap elfogyasztanak két kisebb almát vagy ezzel
azonos mennyiségű barackot, hamarabb
adják le a plusz kilókat, és átlagosan kevesebb kalóriát visznek be szervezetükbe, mint azok, akik diétájukat nem
kombinálják hasonló gyümölcsökkel.
Ezért, ha nassolni támad kedvünk, csillapítsuk az éhségünket egy lédús, egészséges, rostos, anyagcsere-gyorsító fifemina.hu
nomsággal.

KEDVES KUTYABARÁTOK!
Ideiglenes befogadókra lenne
szükségünk mentett kutyáink részére!
Gödöllői Civil Állatvédők
06-70/2819-555
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Negro: Január elseje óta
megtalálójánál vendégeskedik. Nagyon ragaszkodó, kedves. Szeretnénk neki olyan
gazdit találni, akinél utolsó
éveit szeretetben eltöltheti.
Idősebbeknek ajánljuk.

Március 9-én és 10-én
9-11 óráig:
Bizsu: Gödöllőn befogott
staff-keverék szuka kutya. Egy
igazi energiabomba. Azonosítója nincs. Eredeti vagy új gazdáját keressük.

Kau: Gyönyörű, nagytestű keverék kan kutya. Eleinte kicsit
zárkózott, de pár szép szóval
el lehet nyerni a bizalmát. Nagyon jó örző-védő vénával
rendelkezik.

Kifli: Gödöllőn befogott fiatal keverék kan kutya. Semmilyen azonosítója nincs.
Nagyon kedves, barátságos
eb. Eredeti vagy új gazdáját
keressük.

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855-726
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Sport

Futsal alapszakasz – harmadik a Bikák

Röplabda – Magyar Kupa

Más kávéház, győri futsallecke Ismét ezüstérmes a TEVA-GRC
Pestiesen szólva, más kávéház
az, amit a Győr játszik a hazai futsal mezőnyben. Az alapszakasz
utolsó fordulójában a bajnoki
címvédő, jelenleg is listavezető
Rába ETO látogatott Gödöllőre és
nyert magabiztosan 8–1-re.
Már a találkozó előtt is csak a legvérmesebb gödöllői drukkerek bízhattak a sikerben, de aki ismeri az erőviszonyokat
az tudta, ezen a találkozón nem eszik
sok sót meg a Gödöllő. Így is lett, mindössze hat percig bírta a nyomást a gödöllői alakulat. Nyert a jobb csapat, akik
magabiztosan, 13 pontos előnnyel várhatják majd a rájátszást a tabella 2. helyén álló, 44 pontos Berettyóújfalu, míg
16 ponttal, 41 egységgel a 3. helyről
folytató Gödöllői Bikák előtt.
A legjobb hat közé a csapatok viszik
magukkal az alapszakaszban szerzett
pontjaikat, ami még jól jöhet az első 22
forduló után a 3. helyen záró gödöllőieknek. Az első felsőházi játéknapon a 6.

helyen álló Szombathelyhez (25 pont)
látogatott lapzártánk után a Gödöllő,
majd két hét múlva a 35 pontos, 4. helyezett Újszegedi TC látogat városunk
futsalosaihoz. Az 5. helyről a 34 pontos
Aramis vág neki a rájátszásnak.
Futsal NB I, 22. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Rába
ETO 1–8 (0–5) Gól: Szimcsák Tamás

Nem sikerült kihasználni a hazai
pálya előnyét a TEVA-Gödöllői
RC csapatának, akik a március 13. között Gödöllőn megrendezett
idei női röplabda Magyar Kupa
fináléjában 3:0-ra kaptak ki a
Vasas-Óbuda csapatától, ezzel
2011 után ismét az ezüstérmet
szerezték meg.

Futsal NB I, rájátszás hazai programja (SZIE Sportcsarnok)
Március 18., hétfő 19:30: Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Újszegedi TC
Április 22., hétfő 19:30: Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Colorspectrum Aramis
Április 29., hétfő 19:30: Gödöllői
Bikák-Vasas Phiton – Swietelsky-Haladás VSE
Május 13., hétfő 19:30: Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – MVFC Berettyóújfalu
Május 21., hétfő 19:30: Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Rába ETO
-tl-

Nagy várakozás előzte meg a 2013-as
női kupa döntőt, ugyanis sokan azt
mondták, ha valamikor, akkor most van
a legnagyobb esélye a gödöllőieknek a
kupa elhódítására. Ennek megfelelően a
március 2-ai elődöntőben nagyon belekezdtek Ludvig Zsolt tanítványai. Az
Aluprof-TF elleni párharc első két játékában magabiztosan termelték a pontokat és húztak el 2:0-ra. A vendégek viszont nem adták fel és egyenlíteni tudtak, így jöhetett a döntő, ötödik szett.

Labdarúgás – Unger Ádám duplázott

Pontos idénykezdet
Remekül kezdte a bajnoki
idénynyitót a Gödöllői SK felnőtt labdarúgó csapata. Jenei
Sándor együttese a listavezető
ellen ért el 2–2-es döntetlent a
tavaszi első játéknapon.
A házigazda Veresegyház VSK a REAC, Szántóföld úti pályáján fogadta a
gödöllőieket, így semleges pályán
meccseltek a csapatok. Jenei Sándornak személyes motivációt is jelentett ez a találkozó, ugyanis az őszszel még a listavezető kispadján ült. A
GSK számára a tavasszal a bentmaradás megszerzése a cél, ennek megfelelően neki is esett a listavezetőnek.
Mindkét csapat támadó szellemben
lépett pályára, ennek jóvoltából egy
helyzetekben gazdak meccset láthattak a kilátogató nézők. 10 perc elteltével Unger Ádám révén vezetést
szerzett a Gödöllő, amit egészen a
félidő végéig meg is tudott őrizni, de

egy védelmi megingást követően egyenlített a Veresegyház. A szünetet követően ott folytatta a házigazda, ahol
befejezte az első 45 percet, azaz ismét
betalált, de Unger Ádám kisvártatva
egyenlíteni tudott. Mint később kiderült, a második félidő első 5 percében
ellőtték minden puskaporukat a játékosok és már csak helyzetekig jutottak, az eredmény már nem változott.
Bravúrpontot szerzett tehát a Gödöllői SK együttese és magabiztosan
várhatja majd következő ellenfelét, a
Hévízgyörki SC gárdáját. A GSK 16
játéknap után 19 ponttal a 10. helyen
áll a bajnoki tabellán.
-ttPest megyei I. osztály, 16. forduló
Veresegyház VSK – Gödöllői SK 2–2
(1–1) Gól: Unger Ádám (2)
Következik:
Március 9., szombat 14:30 : Gödöllői
SK – Hévízgyörki SC

Vívás – Bancsics Máté a legjobbak között az Eb-n

Csapatban 5., egyéniben 7. hely
Remekül szerepelt a gödöllői
Bancsics Máté a február végén,
március elején Budapesten megrendezett Kadet és junior Európa-bajnokságon kadet kardban.
Egyéniben a 7., míg csapatban az
5. helyet szerezte meg.

Platonov két tussal jobbnak bizonyult.
Csapatban 13 nemzet indult. A magyarok a negyeddöntőben a franciák
ellen vívtak és kaptak ki 45:38-ra, így
az 5-8. helyekért folytatták a versenyt. Az első meccsen Nagy-Britanniát verték Bancsics Mátéék 45:38-ra, majd az 5.
helyért Lengyelországot
45:32-re, ezzel megszerezve az 5. helyet.
Női kard világkupa –
Benkó Réka: Búcsú
a 32 között

Kadet kard egyéniben 62 induló vágott neki a budapesti Eb-nek, köztük
a fiatal gödöllői Bancsics Máté. A
csoportküzdelem sikeres megvívása
után a 32-be jutásért egy románt vert
15:2-re Máté, majd a 16 közé a brit
Dearyn keresztül vezetett az út
(15:7). A nyolcaddöntőben az olasz
Lecci ellen 15:11-re nyert Bancsics,
de sajnos a legjobb négybe már nem
tudott bekerülni, miután az ukrán

Ezúttal az olaszországi
Bologna volt a helyszíne
a női kard világkupa sorozat újabb állomáshelyének, amelyen több magyar résztvevővel, Benkó Réka is pástra állt. A
csoportküzdelmekből magabiztosan
jutott a 64-es táblára Réka, itt az olasz
Petraglia ellen vívott a gödöllői kardozó és nyert is 15:11-re. A 16 közé
jutás már nem sikerült, ugyanis az
egyéni olimpiai bajnok, koreai Kim
ellen nem volt esélye Benkónak
(9:15). Összességében a 25. helyen
zárta a világkupa olaszországi állomását.
-tl-

Ebben ismét a Gödöllő volt a jobb, így,
ha nehezen is, de az elvárásoknak megfelelően a kupa döntőjébe jutottak. A
másik elődöntőben a Vasas könnyedén
verte a Békéscsabát (3-0).
A vasárnapi fináléban aztán teljesen más
arcát mutatta a TEVA-GRC, bár, már az
elődöntőben is lehetett érezni a csapat
játékán, hogy valami nem állt össze erre
a hétvégére. A döntőben be is igazolódott a félelem, a gödöllői hölgyek hibát
hibára halmoztak, így teljesen megérdemelten szerezte meg a győzelmet a
Vasas, talán a vártnál simábban, 3:0-ra
nyerve a találkozót.
Ludvig Zsolt edző így értékelt: – Nagyon csalódottak vagyunk. Úgy gondoltuk, az idei remek nemzetközi szereplésünk feljogosít bennünket arra, hogy
esélyesként vágjunk neki a finálénak, de
csődöt mondott a csapat. Nem értem,
hogy mi történt, taktikailag semmit sem
valósítottak meg az
enyéim, míg a Vasas
könnyedén játszhatta a
maga játékát, mondhatni a kezükre dolgoztunk. Mentálisan csődöt
mondtunk a mai napon.
A következő feladat,
hogy elfelejtsük ezt a
hétvégét és mostmár
minden idegszálunkkal
TF elleni bajnoki elődöntőre koncentráljunk.
Reménykedünk abban,

Atlétika – Junior, ifi fedett pályás Ob és Téli Dobóbajnokság

Négy érem az Ob-ról
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg a junior, ifi fedett pályás országos bajnokságot, valamint a
Téli dobóbajnokságot, amelyen a
GEAC versenyzői négy érmet
szereztek.
A magyar atlétikában még ezekben a
korosztályokban van mezőny, van minőség, szoros és nem egyszer a jövőre
nézve sokat ígérő végküzdelmek. Bár
aranyat nem szereztek a gödöllői atléták, de a színvonalas csatákban kiváló
eredményekkel ott voltak az élen, számos dobogós és döntős helyezést elérve.
Az első éves ifik közül Ajkler Eszter
remek egyéni csúccsal – 167 centiméteres győztessel azonos eredménnyel
második, Príma Balázs 62,65 méteres
nagyszerű egyéni csúcsa gerelyben, ráadásul téli körülmények között a 3. helyhez volt jó. Pápai Márton a junioroknál
3000 m-en okos versenyzéssel szerzett
bronzérmet 9 percen belüli idővel.
Kriszt Botond az ifiknél három szám
döntőjében gyűjtögette a bajnoki pontokat, míg Buda Alexandra 200 m-en lett

bronzérmes.
Eredmények: Ifik: Ajkler Eszter magas 2. hely, 60 méter gát 6. hely, 400 m
8.hely; Príma Balázs gerely 3. hely;
Kriszt Botond gerely 5. hely, 60 mg 7.
hely, 400 m 5. hely; Vanó Tamás gerely
6. hely; Kapitány Erik 3000 m 9. hely
Juniorok: Pápai Márton 3000 m 3. hely,
1500 m 5. hely; Budai Alexandra 60 m
4. hely, 200 m 3. hely; Zsíros Zsanett
1500 m 6. hely, 800 m 8. hely
Városi Terematlétika – Hajós lett
a legeredményesebb iskola
Március első hétvégéjén rendezték meg
a városi terematlétika bajnokságot a
2001-1998-as leányok és fiúk számára.
Csapatban a Hajós iskola dominált,
összesen 5 első hellyel.
2001-es lányok csapat: 1. Hajós, 2.
Premontrei, 3. Damjanich, 4. Erkel
Egyéni: 1. Oláh Sarolta (Damjanich), 2.
Csizmeg Anna (Hajós), 3. Méder Boróka (Damjanich)
2000-es lányok csapat: 1. Hajós, 2.
Erkel, 3. Premontrei, 4. Damjanich

Kézilabda – Kettőből egy siker

Hazai pályán nyert a GKC
Február 23-án kezdte el a tavaszi
hadjáratát a Gödöllői KC csapata
az NB I/B keleti csoportjában.
Előbb a Egerben kapott ki a csapat, majd hazai pályán verték az
Ózd együttesét Bartos Gáborék.
A téli felkészülés legfőbb jelmondata az
volt a csapat háza táján, hogy a bentmaradásért kell mindent megtenni a tavasszal, ennek tudatában erősített is a
gárda két 20 esztendős játékossal, a
szlovák Jakub Mikitával és a veszprémi Pető Martinnal. A tavaszi nyitány

Asztalitenisz – Szép hétvége
Férfi NB I, keleti csoport, 12. forduló: GEAC I. – Szegedi AC II. 11–7;
NB III, Közép-magyarországi cso-

hogy a bajnoki döntőben viszszavághatunk a Vasasnak.
A férfi döntőt a Kaposvár nyerte, a fináléban a Kecskemét csapatát verte 3:2-re.
A hölgyeknél a bronzérmes a TF, valamint a Békéscsaba lett, míg az uraknál a
Dági KSE és a MAFC végzett a 3. helyen.
Az ezüstérmes csapat: Csengeri Petra,
Hackl Szilvia, Háfra Dominika, Kriegel
Éva, Kriegel Zsófia, Lékó Lilla, Lutter
Liza, Merkószki Tünde, Molnár-Németh Zsuzsanna, Szakmáry Gréta, Széles Petra, Ludvig Zsolt vezetőedző és
Szalay Attila másodedző.
Női Magyar Kupa elődöntő
TEVA-GRC – Aluprof-TF 3:2 (21, 15, 21, -19, 10)
Másik ágon: Vasas Óbuda – NRC Békéscsaba 3:0 (24, 20, 21)
Női Magyar Kupa döntő
TEVA-Gödöllői RC – Vasas-Óbuda 0:3
(-22, -22, -19)
Férfi Magyar Kupa elődöntők
Fino Kaposvár – Dági KSE 3-0 (14, 14,
22); Kádár-Kecskeméti RSE – MAFCBME-Mapei 3-2 (-20, 21, -23, 13, 7)
Döntő: FINO Kaposvár – Kádár-Kecskeméti RC 3-2 (-20, 20, 18, -18, 7) -ll-

NB I. nők, elődöntő
1. mérkőzés
2013. 03. 10. vasárnap 15 óra
TEVA-GRC – Aluprof-TF
SZIE csarnok
3. mérkőzés
2013. 03. 15. péntek 18 óra
TEVA-GRC – Aluprof-TF
SZIE csarnok
Egyéni: 1. Rózsahegyi Krisztina (Erkel)
2. Kondrák Réka 3.Varga Vivien (mindkettő Hajós)
2001-es fiúk csapat: 1. Hajós, 2. Damjanich, 3. Erkel
Egyéni: 1. Fábián Tamás (Hajós), 2.
Kassai Levente (Hajós), 3. Voloncs Balázs (Erkel)
1999-es lányok csapat: 1. Hajós, 2. Erkel, 3. Premontrei, 4. Damjanich
Egyéni: 1. Pavkó Natália, 2. Szikszai
Rebeka, 3. Bársony Dorottya
1998-as lányok csapat: 1. Erkel, 2. Premontrei
Egyéni: 1. Ajide Deborah (Erkel), 2. Patakfalvy Csenge (Premontrei)
2000-es fiúk csapat: 1. Hajós, 2. Erkel,
3. Damjanich, 4. Petőfi, 5. Premontrei
Egyéni: 1. Varjú Dominik (Hajós), 2.
Bogdán András (Erkel), 3. Majorics
Ádám (Petőfi)
1999-es fiúk csapat: 1. Erkel, 2. Hajós,
3. Premontrei, 4. Damjanich
Egyéni: 1. Oke Olufemi, 2. Simonváros
Csanád, 3. Katona Ádám (mindhárom
Hajós)
1998-as fiúk csapat: 1. Erkel, 2. Damjanich
Egyéni: 1. Kerekes Marcell (Erkel), 2.
Berki Sándor (Petőfi), 3.Fodor Csenge
(Premontrei), 3. Szén Sándor (Damjanich)
-liKC 42–27 (19–11)
Junior: Eger – Gödöllői KC 30–32
NB I/B Keleti-csoport, 13. forduló
Gödöllői KC – Ózdi KC 29–24 (14–11)
Junior: Gödöllői KC – Ózd 29–28

nem sikerült túl jól, ugyanis az NB Igyel is kacérkodó egriek nagyon megverték a mieinket.
Nem volt idő nyalogatni a sebeket, hiszen jött a hazai debütálás az elmúlt hétvégén. Itt sikerült javítani az Ózd ellen,
magabiztosan nyert a csapat, ezzel 13
fordulót követően a 10. helyen áll a csapat 6 ponttal. A Mácsár Gyula vezette
juniorok mindkét tavaszi meccsüket
megnyerték, így 12 pontosak és a 6. helyen állnak jelenleg a tabellán.
NB I/B Keleti-csoport, 12. forduló
SBS Eger Eszterházy SZSE – Gödöllői

A GKC tavaszi, hazai menetrendje
(Hajós iskola tornaterme):
Március 16., szombat 18 óra: Gödöllői
KC – Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE
Március 30., szombat 18 óra: Gödöllői
KC – Békési FKC
Április 28., vasárnap 18 óra: Gödöllői
KC – Hajdúböszörményi TE
Május 11., szombat 18 óra: Gödöllői
KC – Mezőkövesdi KC
Május 18., szombat 18 óra: Gödöllői
KC – Balassagyarmati Kábel SE

port, 14. forduló: GEAC II. – Vecsés
II. 9–9; Pest megyei A csoport, 16.
forduló: GEAC III. – Szentendre II.
9–9; GEAC IV – Zsámbék I 14–4;
Pest megyei B/északi csoport, 14.

forduló: GEAC V. – Perbál ASE
7–11; GEAC VII. – Őrbottyán 5–13;
Pest megyei B/déli csoport, 14. forduló: Dunaharaszti II – GEAC VI.
4–14

-ttl-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK
Óvodásoknak és 1-4. osztályosoknak
MESESAROK
(Gödöllői művésztelep állandó
kiállítás)
ZSIVAJGÓ TERMÉSZET
A Gödöllői dombvidék
állat- és növényvilága
(Zsivajgó természet állandó kiállítás)
KERESD A JELED!
Mi az a múzeum? Milyen tárgyak
vannak a múzeumban?
(Gödöllő, a nyitott város állandó
kiállítás)
5-12. osztályosoknak
ANGYALI KALANDOZÁS
Séta a barokk Gödöllő műemlékei
között. A városi múzeum barokk
terméből kiindulva felfedezzük a
belváros jellegzetes
barokk emlékeit.
A KIRÁLYI VÁRÓBAN
KIRÁLYI UTAZÁSOK
A múzeumpedagógiai foglalkozások
Ára:200 Ft/fő
Információ, jelentkezés:
Kerényi B. Eszter múzeumpedagógus
gmuzeum.g@gmail.com
Telefon: 28-419-068
vagy 06-20-269-2007
(munkaidőben)

GÖDÖLLŐ RETRÓ KLUB
2013. MÁRCIUS 13-ÁN,
SZERDÁN, 17 ÓRAKOR
A KIRÁLYI VÁRÓBAN
Az összejövetel témája
továbbra is:
orvosok, egészségügy
Gödöllőn
Várunk szeretettel
mindenkit, akit érdekel
Gödöllő múltja!
Kérjük, akinek van régi
fényképe, dokumentuma az
említett gödöllői témáról,
hozza magával beszkennelve
min. 600 dpi-s formátumban.
Ha valakinek segítségre van
szüksége a szkennelésben,
akkor forduljon nyugodtan
munkaidőben a Gödöllői
Városi Múzeumban
Kerényi B. Eszterhez
Tel.: 20-8289-407

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában

Plakátkiállítás Körösfői 150
címmel látható csoportos kiállítás
Résztvevők: Bernát Barbara, Jánosi Nikolett, Kontár
Emese, Nádi Boglárka, Csepella Olivér, Gilicze Gergő
és Körös János tervezőgrafikus hallgatók
Tanáraik: Juhász Márton tipográfus és Orosz István
grafikusművészek

A kiállítás megtekinthető 2013. április 28-ig, minden szombaton és vasárnap 14-17 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is
GIM-Ház, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660.
gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Felhívás
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóhatósági adminisztrátori, ügyintézői
munkakörbe.
– a munkakör alapfeladata: az adóiroda
adminisztrátori feladatainak teljes körű
ellátása, iktatás előkészítése, iratkészíBÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Gödöllő, Ady Endre
sétányon (5849/1 hrsz.) található
„Gomba”, valamint a Palota-kert 4.
szám (5891/5/A/38 hrsz.) alatt található, tulajdonát képező nem lakás célú helyiségek bérbevételére.
Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyiségek üzleti célú
bérbeadását 28/2013. (II. 14.) sz. önkormányzati határozatával rendelte el.
A bérbe vehető helyiségek:
1., Gödöllő, Ady Endre sétány, 5849/1
hrsz. Alapterület: 10 m2
Közmű ellátottság: víz, villany, közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági
festés célszerű
Bérleti díj irányár: 29.298 Ft/m2/év
díjtétel alapulvételével: 24.415 Ft/hó +
ÁFA. Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, az épület helyi védettség alatt áll.
2., Gödöllő, Palota-kert 4., 5891/5/A/38
hrsz. Alapterület: 14 m2
Közmű ellátottság: víz, villany, távfűtés,
közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági
festés célszerű
Bérleti díj irányár: 40.023 Ft/m2/év
díjtétel alapulvételével: 46.694 Ft/hó +
ÁFA. Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, azonban a szintén Palota-kert 4. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú közös WC-mosdó
helyiség használóihoz történő csatlakozás lehetséges (külön megállapodással,
díjazással).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 10 év + 10 év előbérleti jog.

Pályázati felhívás
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
Tisztelt Pályázóink!
Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 2013-ben
ismét pályázatot ír ki civil szervezetek,
oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok számára testvérvárosainkba történő tanulmányútra, közös
programokra, vagy vendégcsoportok
fogadására.
Ismeretfejlesztő, kapcsolatépítő, értékteremtő és innovatív pályázatokat, csereprogramokat várunk.
Beadási határidő: 2013. március 10.
A határidő mindkét félévre tervezett

2013. március 6.

Közérdek
tés, ügyintézés.
– képesítési előírás: középiskolai végzettség, gépíró, szövegszerkesztő képesítés, közgazdasági szakképesítés
vagy pénzügyi- számviteli szakképesítés és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi
számviteli szakképesítés, általános
gazdasági és statisztikai ügyintéző.
Microsoft office programok ismerete.

– közigazgatási szervnél adóigazgatási
területen szerzett tapasztalat, közigazgatási alapvizsga előnyt jelent.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai
úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2013. március 29.

A helyiségek megtekintésére a (28) 529171-es telefonszámon időpont egyeztethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala,
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., III.
emelet 303. sz. helyiség.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. március 29., 10 óra.

terheli.
– A helyiségek nem adhatók bérbe bár,
borozó, italbolt, kocsma működtetése,
valamint játékterem üzemeltetése, erotikus áruk forgalmazása és szexuális
szolgáltatás céljára.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiségek bérbevételére magánszemély, jogi személy, vagy nem jogi személy gazdasági társaság pályázhat. A jelentkezéskor a magánszemély pályázó
köteles bemutatni személyazonosító okmányait, egyéni vállalkozó ezen túlmenően egyéni vállalkozói igazolványát,
gazdasági társaság a társaság cégbírósági bejegyzését tanúsító cégkivonatot,
valamint aláírási címpéldányt.
– A pályázó pályázatában köteles kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a
helyiségbérleti díjak irányárai alapján
megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát,
valamint nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi feltételeket elfogadja.
A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint
bérlő helyiségbérleti szerződést köt,
melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból
eredő jogokat és kötelezettségeket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiségben
folytatni kívánt tevékenységhez szükséges /hatósági/ engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak olyan
pályázóval köthető, aki vállalja a bérleti
díj értékállóságának biztosítását oly módon, hogy a bérleti díjat a bérbeadó a
szerződés időtartama alatt minden évben
a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő százalékban növelheti.
– A helyiség használatából eredő közüzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt

A pályázati eljárás:
A pályázati eljárás lebonyolítására a hivatkozott határozat alapján, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.) sz.
önkormányzati rendelet 32. §-a előírásainak megfelelően kerül sor.
A pályázatokat zárt borítékban, a megadott helyen és határidőben kell benyújtani.
A pályázatok nyilvánosan, a benyújtási
határidő lejártakor kerülnek felbontásra,
melyről jegyzőkönyv készül. A borítékbontástól számított 15 nap határidőben
az ajánlat egy ízben, írásban módosítható, kizárólag a helyiségbérleti díj öszszegének vonatkozásában.
A beérkezett pályázatokról a Gazdasági
Bizottság értékelése alapján a képviselőtestület dönt.
Több azonos időben, azonos tartalommal beérkezett pályázat esetén a Gazdasági Bizottság javaslatára a képviselőtestület árverés kiírásáról hoz döntést,
mely árverésre a Gödöllő város nemzeti
vagyonáról szóló 8/2012. (III. 8.) sz. önkormányzati rendelet 4. számú mellékletét képező Árverési Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Amennyiben a benyújtási határidőben
érvényes pályázat nem érkezik be, illetve a pályázati eljárás eredménytelen, a
pályázati felhívás folyamatosan közzétételre kerül.
A helyiségek bérbevételével kapcsolatban további információ a (28) 529-171es telefonszámon kérhető.

utakra vonatkozik
A beadás módja: pályázati űrlapon személyesen vagy postai úton a Gödöllői
Testvérvárosi Egyesület címére: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ titkársága (2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.)
Pályázati űrlapot a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ titkárságán lehet beszerezni, vagy letölthető
az
egyesület
honlapjáról:
www.gtve.hu címen a pályázatok
menüpont alatt.
Pályázati feltételek:
– A kiutazás céljának részletes leírása,
költségvetéssel pályázati űrlapnak
megfelelően

– Pályázni kizárólag testvérvárosba,
vagy partner városba lehetséges
– A fogadásoknál testvér- vagy partnervárosok csoportjainak fogadása jelent
előnyt
– Csoportos tanulmányutak előnyt élveznek
A nyertesek kötelesek részletes írásos útibeszámolót és fénykép dokumentációt
készíteni és azt hazatértük után két héttel
az egyesület számára megküldeni.
A pályázókat a kuratóriumi döntést követően 2013. március 30-ig kiértesítjük,
amit a városi sajtóban is megjelentetünk.
Bővebb információ: +36/30/9847911
Pályázataikat várjuk!
Sándorné Pálfalvy Beáta, a GTVE elnöke

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDÉK NYÁRI ZÁRVA TARTÁSÁRÓL
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997.évi XXXI.törvény 42. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján a városi bölcsődék 2013. évi nyári zárva tartását
az alábbiak szerint rendelem el:
1. sz. Városi Bölcsőde – Palotakert
2013. július 22-től- augusztus 16-ig
2. sz. Városi Bölcsőde – Kossuth L. u. 5-7 sz.
2013. június 24-től – július 19-ig
3. sz. Városi Bölcsőde – Premontrei u. 8 sz.
2013. július 22-től – augusztus 16-ig
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODÁK NYÁRI ZÁRVA TARTÁSÁRÓL
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 3§-(7) bekezdése
alapján a városi óvodák 2013. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint
rendelem el:
2013. június 24-től július 19-ig zárva tart:
Szent János Utcai Óvoda Zöld Óvoda. Ü gyeletet tart: Palotakerti Óvoda
2013. július 22-től augusztus 16-ig zárva tart
Egyetemi Óvoda, Kazinczy Körúti Óvoda, Martinovics Utcai Óvoda,
Palotakerti Óvoda, Táncsics Mihály Úti Óvoda. Ü gyeletet tart: Szent János
Utcai Óvoda.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

GÖDÖLLŐI PETŐFISEKÉRT ALAPÍTVÁNY

A 2011-ben megalakult Gödöllői Petőfisekért Alapítvány csak 2014-ben lesz
jogosult az adók 1%-ának fogadására, de eddig is több esetben kaptunk adományt és ide került az iskola tavaszi és őszi báljának bevétele is. Így módunkban állt támogatni az őszi erdei iskolát 100.000 Ft-tal, a Petőfisek Gálája terembérletét 87.000 Ft-tal, a Petőfisek Gáláján a tanulók év végi jutalmazását
és az év díjazottainak költségét (könyv és tárgyjutalom) 116.000 Ft értékben,
a kirándulásokat 184.000 Ft-tal. Továbbá fizettük tanulóink versenydíjait,
versenyre való utazásukat, iskolai rendezvények, ünnepségek költségeit
(121.000 Ft). Így összesen 608.000 Ft-ot fordítottunk a Petőfibe járó tanulókra. Továbbra is köszönettel vesszük, ha támogatják alapítványunkat:
Gödöllői Petőfisekért Alapítvány
Számlaszámunk: 11600006-00000000-51456399

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS – DEÁK TÉRI GARÁZSOK
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsait.
A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2
tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2013. december
31. napjáig szóló. A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III.
emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a
06-28-529-171-es telefonszámon.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 4-10-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Március 11-17-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.

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.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.

Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei,
egyesületszerűen
működő
közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város
Önkormányzat pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására,
civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi CLXXV.
törvény. 2. §. bekezdései alapján).
2. A pályázók köre:
– Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon ténylegesen működő, adószámmal és számlaszámmal
rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.
3. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama:
2013. január 1-2013. december 31-ig.
4. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a
„Támogatási megállapodás" aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.

A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2014. január 31ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban
szereplő szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető,
hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
5. A pályázat benyújtásának határideje és módja:
2013. március 20. 14 óra
A pályázatokat 1 példányban kell eljuttatni postai úton az alábbi címre
(Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinet (I. em. 115-ös szoba).
A pályázati adatlap 2013. február
27-től beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal portáján vagy letölthető a
városi honlapról.
(www.godollo.hu/hirek).
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt
ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően állították-e
össze a dokumentumokat, mert az
ettől való – akár formai akár tartalmi
– eltérés esetén a pályázat – értékelés nélkül – elutasításra kerül.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

2013. március 6.

Mozaik
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Kedves Vendégeink!
Újra megkezdte a
Városi Piac emeleti étterme
a szabadtéri bográcsozást
(minden szombaton) 10 órától a
piac bejáratánál:
március 9-én
halászlé 700 Ft
pacalpörkölt körettel 950 Ft
szarvaspörkölt körettel 1200 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!

gek kiadók!
A szálloda földszintjén üzlethelyisé
Érdeklődni: Gselmann Kati
06-20/392-8303

12 Gödöllői Szolgálat
Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

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.

2013.
KÖZLEMÉNY

INGATLAN

+Eladó Gödöllőn, a Remsey krt.-on, egy kétszintes, egyedi
fűtéses, nappali + amerikai konyhás, beépített, gépesített konyhabútorral + 2 szoba, fürdőszobás társasházi lakás. A nappaliból terasz, kizárólagos használatú kertrész. Referencia szám:
3681. I.ár: 23 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2 szoba+ nappalis
újépítésű ikerház 350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFt-ért
kulcsrakészen eladó. 20-772-2429

+Tulajdonostól Táncsics Mihály utcában, 100 nm-es nappali +
3 szobás családi ház, örökzöldekkel beültetett kertrésszel,
garázzsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870

+Szőlő utcában 69 nm-es, nappali+2 szobás lakás eladó iár:
11.9 MFt 20-804-2102

+Gödöllőn, Kertvárosban eladó egy 85 nm-es, 2 szobás, felújított polgári ház, 500 nm-es telken, szuterénnal, pincével,
garázzsal. Rendkívüli ár-érték arány! Sürgősen eladó! Referencia szám: 3689 I.ár: 21,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

N yitva : K : 11 – 1 8 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított, gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 11MFt 20-772-2429

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

+JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, felújítandó, magasföldszinti, konvektoros lakás 8.6Mft-os irányáron eladó! 20-539-1988
+Központi, liftes házban 4. emeleti 62m2-es, felújítandó lakás
akciós irányáron sürgősen eladó! 7.3MFt!! 20-539-1988
+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás felújítandó lakás Iár: 6.8 MFt. Eladó a központban 2 és félszobás,
teraszos lakás Iár: 10.9 MFt 20-8042102
+AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház,
fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel, kertvárosban
eladó. 20-772-2429
+JÓ VÉTEL Gödöllőn egyszintes 3szoba+ nappalis, garázsos,
újszerű családi ház 600nm-es telekkel 26,9M-ós irányáron
eladó 20-772-2429
+Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi lakás Gödöllőn,
garázzsal és kertkapcsolattal Iár:
11.5 MFt 20-8042102
+SÜGŐSEN KERESEK kertvárosban
100-180m2 családi házat vagy eladó
telket. 20-944-7025
+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali+ két+fél
szobás újszerű lakás zárt parkolóval!
Iár: 18.9MFt! 20-539-1988
+Eladó
lakásokat
keresek
készpénzes ügyfeleim részére (20)
804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Eladó Kerepesen, 1 emeleti, 65 nmes új, téglaépítésű társasházi öröklakás, kifogástalan állapotban, 3 szoba,
erkélyes, egyedi fűtésű. Referencia
szám: 3686 I.ár: 14,9 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Kastély mögött, polgári házból átalakított társasházban
egy 52 nm-es, 1 szobás, kertkapcsolatos téglaépítésű lakás. Referencia
szám: 3659 I.ár: 10,9 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Akciós áron, sürgősen eladó Gödöllőn, a Szőlő utcában, 69
nm-es egyedi fűtéses, erkélyes, nappali + 3 szobás öröklakás.
Referencia szám: 3555 I.ár: 12,6 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szadán, 2006-ban épült amerikai konyhás nappali + 1 szobás
központi fűtéses családi ház, 700 nm-es telekkel eladó. Referencia szám: 3670 I.ár: 15,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő, Palotakerten, 4. emeleti, 2 szobás, délkeleti
fekvésű, erkélyes, jó állapotú lakás. I.ár: 9,5 mFt. Referencia
szám: 3675 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó az Egyetem téren, Gödöllőn, egy téglaépítésű, magasföldszinti, 2 szobás öröklakás. Nyílászárók cserélve. I.ár: 9,9
mFt. Referencia szám: 3683 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Levitték az árát 20 millió Ft-tal! Sürgősen eladó a Kertvárosban,
Gödöllőn, a Tátra utcában egy 170 nm hasznos lakótérrel egy luxus
családi ház, teremgarázzsal, jacuzzival, szaunával, egyéb extrákkal,
alkalmi áron! Referencia szám: 3203 I.ár: 45 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Vácszentlászlón erdő eladó, egy belterületi 2000 nm-es
építési telek, 5 millió Ft-os irányáron! Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es
öröklakás eladó. E.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Bercsényi utcában egy kétgenerációs, földszintes, jó elosztású családi ház kialakított üzlethelyiséggel.
Lakrész: 80 + 40 nm, üzletrész: 60 nm. I.ár: 29,9 mFt. Referencia szám: 3685 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn családi ház (áron alul) csendes,nyugodt helyen, a
Kastély közelében eladó. Tel: 09-20-9443356
+Gödöllőn 2200 m2-es panorámás építési telek eladó. irányár:
12.MFt. Tel: 06-20-3681710
+Szuper árcsökkenés!!! 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.:
26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

Akár 500 000 Ft
ajándék extrával!

március 6.

a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője

Helyszín:

Fidesz iroda
2100 Gödöllő,
Testvérvárosok útja 2.
Időpont:

2012. március 6.
17:00 – 18:00 óra
Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:

vecseylaszlo@fidesz.hu
+36-20-212-9660
+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).
+Turán, 6,5 MFt-ért , 2 és félszobás, összkomfortos családi
ház. Gázkonvektoros, pincével, 800 m2 telken. Jó környéken.
Távolsági busz, vonat közel. 0630/977-6665
+Modern, felújított 2+2 félszobás, étkezős, 80 m2-es társasházi lakás eladó Központban. I. emeleti, 2 wc-vel, erkéllyel,
redőnyözött. Irányár 18,500,000 Ft 0630/977-6665
+Tulajdonostól eladó 69m2,-es felújított, konvektoros, 4,
emeleti lakás a Szőlő utcában. Ár: 12,0 MFt. Mobil: 30-2247563, http://lakas.crea.hu
+ALKUKÉPESEN, SÜRGŐSEN eladó Gödöllőn Kossuth utca mögött,
BELVÁROSBAN 120 nm, 4 szobás, 880 nm telken 1975-ben épült
masszív ingatlan garázzsal! IÁR.: 21.9MFt. 0630/228-1060
+SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllőn Palota-kerten 44nm 1 szobás
3.em. lakás mérthős, alacsony rezsivel (decemberben a fűtés
díja: 13.000Ft volt!!!). IÁr.: 6.3MFt. Tel.: 0630/228-1060
+SÜRGŐSEN, ALKUKÉPESEN! Gödöllőn Antal-hegyen,
Panorámás részen, kétszintes, belül felújított, 3szobás,
100nm-es családi ház eladó, garázzsal, 1200nm GYÖNYÜRŰ
VADREGÉNYES KERTTEL! Iár.:18MFt. 0630/228-1060
+ALKUKÉPESEN! Gödöllőn János utcában 53nm-es 2szobás,
ERKÉLYES, fszt.-i, ÚJ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓS, gázfűtéses
lakás eladó. Iár.:10.9MFt. 0630/228-1060
+Gödöllőn, a Palotakerten eladó egy 44 nm-es (másfélszobás),
felújított lakás. Iár: 8,5 MFt. Nagyobb lakáscsere is érdekel a
Kossuth utca környékén. Tel: 06-20-968-0336
+Gödöllő városközpontban egyedi fűtésű téglalakás 35 nm-es,
jó állapotban eladó. Iár: 7,3 M Ft. Érd: 06-20-314-1725,
erdoke@citromail.hu
+Eladó! Gödöllőn, a Királytelepen egy ötszobás, 3 fürdőszobás,
2 beállású garázs. Szuterén földszint, padlástér+ szauna, kandalló, kertrésszel. Tel: 06-20-9258-912
+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér, 2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített
szekrények), 90%-ban felújított lakás. Iár:11MFt. 70/580-1809
+Palotakerten 10.em. 61 nm-es 1+2 félszobás, erkélyes, teljesen felújított lakás beépített konyhával, légkondival, egyedi
fűtésmérővel tulajdonostól eladó. Iár: 10,5 MFt. Érd: 06-20466-1421, 06-20-777-3301
+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes,
gázkonvektoros lakás a János utcában. Nem panel. Iár: 12,3
MFt. Tel: 06-20-823-1724

Új

OPEL MODELLEK

TÖBB A SOKNÁL AZ OPEL GAÁLNÁL.
Active limitált szériás modellek, rendkívül gazdag felszereltséggel.

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 63 nm-es, igényesen
kialakított 2. emeleti, erkélyes, parkra néző, 2 szobás lakás.
Iár: 12 MFt. Tel: 06-30-2672-866
+Eladó Héhalomban 5,5 M Ft-ért 3 szobás, összkomfortos
kertes családi ház pincével, központi fűtéssel. Tel: 30-813-5975
+Kartalon, főúton lévő 3 szobás, összkomfortos, kertes családi ház eladó. Iár: 8,3 MFt. Tel: 06-70-351-7416
+Eladó 146 nm-es családi ház. Nappali, konyha, 4 szoba, iroda
külön bejárattal, pince, garázs, vegyes tüzelésű és gázkazán.
Iár: 35.5 MFt. Érd: 06-30-9514-669

Kombinált használat esetén a Corsa átlagfogyasztása: 3,1-9,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 82-172 g/km, a Meriva átlagfogyasztása: 4,5-6,7 l/100 km, CO2-kibocsátása:
119-168 g/km, az Astra átlagfogyasztása: 3,7–7,4 l/100 km, CO2NLERFViWiVD ± JNP YiOWR]DWWyO pV IRUJDOPL YLV]RQ\RNWyO IJJĭHQ $ NpSHQ OiWKDWy DXWyN
LOOXV]WUiFLyN$IHOWQWHWHWWDNFLyD]2SHO&RUVDO$FWLYHPRGHOOYiViUOiVDHVHWpQpVDNpV]OHWHUHMpLJpUYpQ\HV$]DNFLyPiUFLXVpVN|]|WWpUYpQ\HV
$]2SHO6RXWKHDVW(XURSH.IWpVD]DNFLyEDQUpV]WYHYĭ2SHOPiUNDNHUHVNHGpVQNIHQQWDUWMDDMRJRWD]DMiQODWPHJYiOWR]WDWiViUDLOOHWYHYLVV]DYRQiViUD.RQNUpW
iUDMiQODWRNpUWpVD]DNFLyUpV]OHWHLpUWNpUMNOiWRJDVVRQHODZZZRSHOKXZHEROGDOUDYDJ\IRUGXOMRQDUpV]WYHYĭ2SHOPiUNDNHUHVNHGpVQNK|]

+Gödöllőn, Szőlő utcában, 69 nm-es, 1+2 félszobás, parkettás,
étkezős, felújított 1.em. lakás tulajdonostól 14,2 millióért
beépített bútorokkal, alacsony rezsivel eladó. Érd: 30-521-9533

Opel Gaál

+Gödöllőn eladó a Szőlő utcában egy 69 nm-es felújított, konvektoros földszinti lakás. Ár: 14,2 MFt. Tel: 06-70-533-1121

*|G|OOĭ'y]VD*\~W7HOHIRQ
*|G|OOĭ5pWX7HOHIRQ
LQIR#RSHOJDDOKXZZZRSHOJDDOKX

+SÜRGŐSEN, kedvező áron eladó egy 1+2 félszobás, felújított,
gázkonvektoros lakás, központhoz közel. Csendes környék,
alacsony rezsi. Iár: 11,4MFt. Tel: 20/345-0074
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08.péntek 20h Zártkörű rendezvény, belépés csak meghívóval, Béreld ki Te is! info@trafoclub.hu,
+36703109528 09.szombat 21 Gansxta Zolee & Kartel élő koncert (Jegy a Kódexben!) 09.szombat
23h Modern Tánczenék Andrew G & Dj Tompa (Belépő 22h-ig 95Ft, 23h-ig 195Ft, 24h-ig 495Ft, 02h-ig
995Ft!) 12-13.Kedd szerda 20h Bajnokok Ligája TV-ken és kivetítőn 15.péntek 21h Leander Rising +
The Idoru + Vulgar Display of Cover (Pantera Tribute) + MetalMeeting-Dj Resident 16. szombat 22h
"Made in Hungary" Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási Pisti és 25 év énekelhető dalai!
(Belépő 22h-ig 95Ft, 23h-ig 195Ft, 24h-ig 495Ft, 02h-ig 995Ft!) 22.péntek 21h Punnany Massif 10

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn, frekventált helyen három szobás összkomfortos
családi ház garázzsal hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443356
+Szent János utcában kiadó 2 szobás, 50 nm-es, konvektoros,
első emeleti lakás erkély nélkül, tárolóval. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-638-4947
+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3
szobás földszinti konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat
keresek. Érd: 30/250-4696

+Kertvárosban kiadó 90 nm-es házrész 2 szobával, kerttel.
Konvektor + cserépkályha! 65.000.-Ft/hó. 06-30-5797-489

+Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 30 nm-es udvari üzlethelyiség bármilyen célra, hosszútávra, azonnal kiadó. Ár: személyes
megbeszélés alapján. Tel: 06-70-611-8841

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn, forgalmas helyen SÖRÖZŐ hosszú távra kiadó. Tel:
06-20-9443356

+Gödöllő városközponthoz közeli lakótelep bevásárló
utcájában 20 nm-es, felújított üzlethelyiség ingyenes parkolási
lehetőséggel, alacsony rezsiköltséggel kiadó. Érd: 06-309528-920

+Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely kiadó (2100
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838

ÁLLÁS

+Veresegyházon 35 nm-es házrész kiadó. Külön kocsibeálló,
kertrész, kapu. Szoba, konyha, előszoba, WC, fürdő. Alacsony
rezsi, felújított, kifogástalan állapot. Kertvárosi rész, közel a
központ. 06-30-9528-920

+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

+Szoba-konyhás zuhanyzós, bútorozott fatüzelésű lakás alacsony rezsivel 1 személy részére kiadó! 32.000,-Ft + rezsi. 1
havi kaució szükséges. Tel: 06-30-609-8707

+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100 nm-es, szépségszalonként berendezett üzletház. Az üzlethelyiség más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-417-7687

+Kiadó 3 szobás családi ház Gödöllő kertvárosban akár
hosszútávra, az egyetemtől, vasútállomástól, HÉV-től gyalog 5
percre. +3630-421-6644

+Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal,
konyhával, raktárral ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának,
fodrászatnak is alkalmas! Tel: 30/231-7508

+Kazinczy körúton 60 nm-es, 2 szobás, gázkonvektoros lakás
kiadó. Kaució szükséges. Tel: 06-20-226-6503

+Kiadó április elsejétől külön bejárattal egyszobás, összkomfortos, felújított kis garzonrész kertes háznál önálló mérőórákkal.
Vasútállomás, városközpont, autóbuszmegálló közel. 35.000,Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-502-4148

Szada, Dózsa György út

2013. március 6–12.

Ár!

Termékeink bomba áron!

1490 Ft/kg

1450 Ft/kg

A minôség garanciája

Ár!

949 Ft/kg

1099 Ft/kg

+Gödöllő belvárosában 90 nm-es, egyedi fűtésű, légkondis,
tágas lakás április 1-től 85.000,-Ft + rezsiért kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-309-617-621
+Belvároshoz közel kiadó egy földszinti, egyedi mérőórás, 2
szobás lakás. 50eFt + rezsi + 1 havi kaució. Érd: 30-479-9009
+Gödöllőn, családi háznál, Alvégben kiadó 1 szoba, összkomfortos lakás külön bejárattal 2 fő részére. 40.000,-Ft + rezsi.
1 havi kaució. Tel: 06-30-597-0225
+Gödöllő központjában új építésű, 2 szobás fiatalosan berendezett lakás kiadó kis rezsivel, kocsibeállóval, tárolóval.
80.000,-Ft/hó + 2 havi kaució. 06-70-364-4212
+Kiadó Gödöllő központjához közel, családi házban, külön
bejárattal, amerikai konyhás, nappalis +1 szoba, fürdőszoba,
gardróbos lakrész autóbeállási lehetőséggel. 50.000,-Ft +
rezsi. Tel: 06-70-5260-174
+Gödöllő városközponti csendes helyen, téglaházban kétszobás, frissen felújított lakás hosszabb távra, március 15-től
kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 0670-406-2064
+Azonnal beköltözhető szoba, konyha, fürdő. Különálló
lakrész. 1-2 személy részére. Tel: 06-20-488-0584

Kozel sör
1,5 l

990 Ft

292,66 Ft/l

439 Ft
Tojás "M" méretû
30 db/1590 g

999 Ft

449 Ft

33 Ft/db/662,64 Ft/kg

+Gödöllőn 1 fő férfi részére bútorozott, kisméretű szoba, konyha, zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució nincs! Érd: 20-221-6172
+Teljesen különálló, összkomfortos, kertes házrész kiadó!
Szoba-konyha, fürdőszoba. Műszakilag felszerelt, bútorozott!
Rezsivel együtt ötvenezer Ft. Kaució nincs! Tel: 20-942-5487

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:
*Az Antal-hegy lábánál 2 szobás, 50 nm-es, gázcirkó fűtésű, jó állapotú ikerházi lakás garázzsal, 200
nm-es telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 9,6 mFt.
*A Csanakban162 nm-es, újszerű, földszintes, nappali+
3 szobás, amerikai konyhás, (két fürdő) családi ház eladó garázzsal parkosított 960 nm-es telken. Iár: 50 mFt.
*Az autópálya lehajtó közelében 222 nm-es, nappali +3
szobás, galériás családi ház (cserépkályhával), parkosított kertben, kerti berendezésekkel eladó. Iá.: 38 mFt.
*A Szőlő utcában 4. emeleti, nappali+2 fél szobás,
étkezős, erkélyes felújított lakás eladó vagy a környéken hasonló földszinti lakásra cserélhető. Iá.: 12 mFt.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

+Gödöllő központi részén (Paál László köz) másfél szobás, 44
nm-es, konvektoros, bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft + rezsi.
Két havi kauciót kérek. Tel: 06-30-224-1627
+Hosszútávra kiadó 65nm-es, 2szobás lakrész kertes házban
(szigetelt, téglaépület, konyha, fürdő, WC, garázs, internet,
kábeltévé, külön gázóra) gyermektelen házaspárnak, vagy 2
nőnek 60.000,-+rezsiért. 06-30-581-3827
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Nesquik kakaópor
vitaminozott
800 g

149 Ft

1248,75 Ft/kg

Friss sertéskaraj
csont nélkül

Friss pecsenyekacsa
comb

Trappista sajt
import

Füstölt kötözött
lapocka

Lakto
UHT tej 1,5%
1l

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Kihagyhatatlan árak cukrászdánkban

119 Ft/db

Pékségünkbôl legfinomabb nap mint nap

59 Ft/db

Helyben füstölt termékek!

579 Ft

259 Ft

225 Ft/kg

Kristálycukor
1 kg

935 Ft/kg

Krémes

Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás: H–P: 7–20,
Sz: 7–18, V: 8–18 óráig

Piroska szörpök
0,7 l + 67 Ft üveg
641,42 Ft/l

2316 Ft/kg

1190 Ft/db

Francia krémes

99 Ft/db

Douwe Egberts
Omnia Silk ôrölt kávé
250 g

Sajtos kifli

89 Ft/db

949 Ft

Füstölt, fôtt császárszalonna

1090 Ft/kg

Savanyított káposzta
kimérve

Teasütemények
1 kg
Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

Almás pite

Harmony toalettpapírok
3 réteg, 24 tekercs
39,54 Ft/tekercs

Ételbárjainkban mindhárom
SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)
elfogadjuk!

Füstölt, fôtt tarja

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászdánkban szeretettel várjuk kedves vevôinket!
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+Korrekt, megbízható hölgy heti 2-3 alkalommal takarítást
vállal. Tel: 06-32-744-085, 06-30-353-7245
+Autóbusz javításában jártas, gyakorlattal rendelkező műszaki ügyintézőt és ellenőrt keres gödöllői telephellyel rendelkező
cég. A munkakör betöltéséhez B kategóriás jogosítvány szükséges. Érd: +36-20-910-4610, jelentkezni szakmai önéletrajzzal az info@buszprojekt.hu e-mail címen lehet.
+Gödöllő központjában lévő üzletünkbe FODRÁSZT KERESÜNK
kedvező feltételekkel. Tel: 06-30-9893-652
+Jogosítvánnyal, szakképesítéssel, angol nyelvtudással, több
éves tapasztalattal, referenciákkal gyermekfelügyeletet vállalok. Tel: 06-70-391-5176
+Egyetemi fodrászatba PEDIKŰRÖST, MANIKŰRÖST
felveszünk. Tel: 06-28-432-873
+Gödöllői KÉNYEZTETŐ RELAX szalonba keresek csontkovácsot, masszőrt, reflexológust, talpmasszírozót lehetőleg
vendégkörrel. Tel: Zabó Ági 06-30-268-2084
+PALOTAKERTI FAGYLALTOZÓBA fiatal, gödöllői, jó megjelenésű női dolgozót keresek. Érd: 06-20-423-6335
SZOLGÁLTATÁS
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
+GOLD BILDER Kft. Vállal mindennemű építőipari munkát
alaptól a tetőig. Lakásfelújítás, burkolás, gipszkartonozás, laminált padló lerakás, hőszigetelés, térburkolás. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 06-20-9258-912

+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

20/495-24-25 20/525-5366

Amennyiben nem kapja meg a
Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést:

+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

Kedves Vásárlóink!
Márciusi kiemelt ajánlatunk, hogy 1 pár Zeiss
multifokális szemüveglencséhez, egy pár irodai
(beltéri) munkavégzéshez való lencsét adunk
ajándékba. Az ajándék lencse értéke 40.000Ft.
Ezek a legmodernebb munkavégzést segítő
szemüveglencsék, melyek nagy látóteret biztosítanak monitor-, és olvasótávolságra, illetve
akár több méterre is.
Munkavégzéshez kényelmesebbek az irodai
lencsék, mint a hagyományos multifokális
lencsék, mert azok főleg a távoli látást segítik,
és egy kisebb látótér van az olvasáshoz, a monitor távolságra pedig a legszűkebb a látóterük..
Így most 1 pár lencsét vásárolva, 2 pár
szemüveglencsét kap, és ezzel együtt minden
élethelyzethez , munka, vagy szabadidő,
megkapja a legtökéletesebb megoldást.
Ingyenes, és széleskörű szemvizsgálatot is biztosítunk
Bővebb
információkért
érdeklődjön
boltunkban. Szeretettel várjuk!

E-mail: mseoptika@invitel.hu, www.mseoptika.hu

+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

Irodai szemüveglencse
- amit ajándékba adunk
Megkönnyítjük a munkáját
Sokszor feszülten ülünk a számítógép előtt, és
nagyon kevés pihenést engedünk a
szemünknek. Ez a nyakunk görcséhez, fejfájáshoz, és a szemünk kivörösödéséhez, könnyezéshez vezethet. Azok számára, akik a
közeli és távoli látást egyaránt befolyásoló
időskori látásromlásban szenvednek, még
nagyobb problémát okoz a megfelelő
szemüveg kiválasztása ahhoz, hogy kényelmesebben tudjanak dolgozni.
Milyen szemüveg a legjobb erre a célra?
Sokan olvasószemüvegüket használják, mikor
irodai munkát végeznek. Helytelenül, hiszen az
olvasószemüveg nem biztosít éles látást az irodai látótávolságokhoz, legyen szó akár monitorról, vagy a pár méterre ülő kollégákról.
Ilyenkor feleslegesen erőltetjük szemünket,
ami további károsodást eredményezhet. A
multifokális lencsék sem ideálisak a képernyő
előtti munkavégzéshez, mert a monitor távolságra éles képet csak emelt fejtartásban,
kényelmetlen testtartásban biztosítanak.
Létezik intelligens megoldás, az olvasószemüveg és a multifokális lencse kombinációja.

A továbbfejlesztett olvasószemüveg előnyei:
Zeiss Officelens Plus Near
• Ideális a nagy egybefüggő közeli tartományhoz
• Szélesebb, kellemesebb látómező, a köztes
távolságban történő munkához is.
• Kényelmes test- és fejtartást eredményező
csatornakialakítás.
• Nagyobb látáskomfort nem csak
munkavégzésnél, hanem amikor a szemüvegét
multifokális helyett használja, például olyan
hobbikhoz, mint a főzés, vagy kézműves
tevékenységek.
A beltéri multifokális lencsék előnyei a
képernyős munkahelyeken:
Zeiss Officelens Plus Room
• Különösen széles középső és közeli tartomány
• Ideális tiszta és akadálymentes látás az egész
szobában, maximum 4 méteres távolságig.
• Kényelmes látás erőltetett fejmozgások
nélkül.
• Tökéletes számítógépes munkához, barkácsoláshoz, és más hobbihoz is.
Nem csak a szeme lesz hálás a
tehermentesítésért – Ön is nyugodtabb lesz,
miközben munkáját végzi.
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+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+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
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+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. 30 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező
áron bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is! 28 év szakmai tapasztalat. Ingyenes árajánlat! 06-20-325-4944
+ÁCS, KŐMŰVES, BURKOLÁS MUNKÁKAT VÁLLALOK. Tel: 0620-554-6079
+SZOBAFESTÉS - MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, laminált parkettázás, külső- belső festés. Korrekt árak! Garancia! Tel: 06-205566-047
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS – termőföld, töltőföld,
sóder, homok szállítása – gépi földmunka, Bobcat bérlése –
épületek bontása – épület villanyszerelése. Mobil: 20/299-2356

A pillanat, amikor megtapasztalja
az éleslátás élményét.
Ezért a pillanatért dolgozunk.

Ajánd

ék
szemüv
egle
40 000 ncse
Ft
ér tékb
en
irodai

!*

// MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSÉK
A ZEISSTáL

Vásároljon most ZEISS multifokális szemüveglencsét
és megajándékozzuk Önt 40 000 Ft értékæ irodai lencsével.*

www.zeiss.hu/akcio
* Az akció 2013. március 1-tâl 2013. április 30-ig érvényes. Kivéve
ZEISS Progressive Classic. További feltételek a ZEISS partnerüzleteiben
és a www.zeiss.hu/akcio weboldalon.

2013.
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+KERTÉPÍTÉST,
KERTGONDOZÁST,
automata
öntözőrendszerek kivitelezését, sziklakert, kerti tó
építését vállalom. Referenciák, garancia. Ekés László 0620-9449-154, laszlo.ekes@gmail.com
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS

Gödöllői Szolgálat

15

ADÁS~VÉTEL
+számítógép eladó 10 ezer ft-ért. Tel.: 20/9455-583.
+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől eladó.
1liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763
+VÁSÁROLNÉK HASZNÁLT GYERMEKJÁTÉKOT, KÖNYVET
kilós áron, minden típusút, tiszta, működőképest. Ár telefonos
egyeztetés alapján. „ANDI TURI” 06-20-495-2247
+TÜZIFA ELADÓ: erdei köbméter: 1x1x1,70 m. Tel: 06-209611-688
+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+TÜZIFA ELADÓ TERMELŐTŐL. +36-30-829-2648
+Eladó 6 személyes étkező asztal, ami 8-ra bővíthető +6db
erős karfás szék (35.000.-Ft). Kanapé – ágynak is kihúzható 2db fotellal, megkímélt, jó állapotban (35.000.-Ft). Gödöllőn
tekinthetők meg. Tel: 06-30-222-7368
+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ. AKÁC hasítva: 2.200,Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. TÖLGY hasítva: 2.100,-Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. Digitálisan mérlegelve. 06-20-911-2598, 0620-522-9185.

+Angol beszédkészség fejlesztő tanfolyamok és nyelvvizsgára
felkészítés egyénileg vagy kis csoportban. www. toptan. hu,
toptan1999@gmail.com, Mobil:30-224-7563.
+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára,
közép és emelt szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd:
30/611-0036 KOLLARICS KATALIN
+MENCELUS Nyelvstúdió: ANGOL középhaladó TÁRSALGÁSI
tanfolyam minden csütörtök délután, azonnali kezdéssel. Tel:
06-30-374-6545 www.mencelus.com
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+Gyakorlott tanítónőként korrepetálást vállalok alsó
tagozatosok részére MATEMATIKA, MAGYAR és ANGOL
nyelvből. Érd: 06-20-443-7884
+NÉMET NYELV oktatását vállalom Gödöllő központjában.
Kezdőtől, minden szinten! Külföldi munkavállalás estén célorientáltan! Kedvező óradíjban. Bármely korosztálynak. 70-259-8650
+Kineziológia kezdő tanfolyam indul Gödöllőn. I. 2013. márc.
23-24. II. április 5-7-ig 9 órától 17 óráig. Előzetes jelentkezés:
Barna Krisztina 06-20-323-1856

+Eladó -kondigép, testerősítő, összecsukható, -2 személyes
sarokheverő, -kisebb gyereknek kerékpár (2ker.+kitám.), gyerek szivacsfotel, vastag, szétnyitható; -óvodáskorúaknak
újszerű gyerekjátékok (hintaló, crosskismotor, stb.). Ár megegyezés szerint. G.Erkel 4. 06-30-418-7206, 06-70-619-9079
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 0630/536-4300, 28/611-728
EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! „Méz 2012” 1800,-Ft +üveg, 720 mles csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, virág-, hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-,
selyemfű-, lépesméz, virágpor, propolisz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721

nem állítottunk be felvételt. Sőt, rádiócsatornát is
hallgathatunk kiváló minőségben az interaktív
televízión keresztül.
A másik nagy előnye az interaktív tévének, hogy
saját mozivetítéseket tarthatunk otthon és ehhez
szó szerint csak a kisujjunkat kell megmozdítani.
Az Invitel virtuális videotékájában számtalan
A világ változik: okosabb tévézés,
film, rajzfilm, sorozat érhető el, melyeket többnagyobb élmények
A tévénézés olyan új lehetőségekkel bővült az nyire egy mozijegy árának töredékért megelmúlt években, ami alapjaiban teheti sokkal nézhetünk. Képzeljük el a szombat esti mozit a
kényelmesebbé és jobban élvezhetőbbé az otthoni családdal vagy a barátokkal kicsit másképp:
kényelmes fotel ottszórakozást is. Az
hon, saját készítésű
interaktív funkciókMegújult
az
Invitel
IPTV-je
rágcsálnivaló, család,
kal bővülő televíAz
Invitel
februárban
újabb
fejlesztésekkel
indíbarátok együtt, még
ziózás, mint az
Invitel
IPTV-je, tott, hogy még tovább növelje televíziós szolgál- csak ki sem kell mozpéldául azt is jelenti, tatása minőségét. Az InviTV kezelőfelülete fel- dulni hozzá, a mozi
hogy ezentúl nem használóbarátabb lett és még kényelmesebben házhoz jön.
nekünk kell igazítani használhatjuk a számos extra funkciót. A Ha ehhez van HDaz életünket a tévé- megújult, átláthatóbb menürendszer megje- tévé is, akkor a képhez, hanem megte- lenése ezentúl igazodik a tévékészülék minőség is a mozi
hetjük,
hogy
a képarányához, az interaktivitást pedig az új világát fogja idézni,
tévéműsort igazítjuk keresés funkció, a felvett műsorok egyszerűbb ha nincs, akkor érdemes elgondolkodni az
a napirendünkhöz.
nyomon követése és a rádiócsatornák közvetlen
Invitel ajánlatán: új
Nem érünk haza egy
elérése segíti. Az Invitel az InviTV átalakításátévé-előfizetéshez
műsor
kezdésére?
val
szeretné,
ha
ügyfelei
kényelmesebben
és
tarkedvezményes áron
Egyszerűen
csak
talmasabban
tölthetnék
a
szórakozásra
szánt
lehet HD-tévét vásáállítsuk be az InviTVotthoni
időt.
rolni részletre. Továbn a műsor felvételét,
bi információt a
a rendszer rögzíti azt,
és mi bármikor megnézhetjük – este, ha már Telepontban (2100 Gödöllő, Dózsa György út
lefeküdtek a gyerekek aludni, vagy akár hétvégén, 1-3. tel.: +36 28 536-596) vagy területi
ha együtt van a család és mindenki ráér. Az Invitel képviselőnknél (Papp Krisztián, tel.: +36 20
Tegnap TV-je funkcióval ráadásul még csak előre 377 7167) és az Invitel honlapján, a
sem kell gondolkodnunk, mert számos adás akár www.invitel.hu-n talál.
(x)
másfél napon belül is visszanézhető, akkor is, ha

Szombat esti mozi:
a kanapéról
Néhány éve még távoli álomnak tűnt, hogy
nappalinkat digitális, akár multimédiás
otthonná alakítsuk, de mindez ma már sok
család számára elérhető. Az otthoni
szórakozás középpontjában általában a TV
készülék áll: ez elé ülnek le a család tagjai
egy fáradt nap után kikapcsolódni.
Hogyan tévéztünk néhány éve?
A hétvégén vettük a „kötelező” heti műsorújságot,
és bejelöltük, mit szeretnénk majd megnézni. A
kiválasztottakon túl ott voltak az állandó
műsorok, amikről fejből tudtuk, hogy mi mikor
kezdődik – értelemszerűen úgy alakítottuk a
napunkat, hogy ezek kezdési idejére hazaérjünk.
Sokan a családi programot is egy-egy válogatott
futballmeccs, kedvenc sorozat időpontjához igazították. És persze ez nem mindig sikerült. Ki ne lett
már volna olyan helyzetben, hogy lemaradt egy
kedvenc műsoráról, mert nem ért haza időben,
vagy éppen váratlan vendégek toppantak be?
Vagy elégedetlenül nyomogatta a távirányítót
szombat este, mert nem talált egy nézhető filmet
sem? Esetleg beállította a videót, hogy felvegyen
egy műsort, de utóbb kiderült, hogy letörölt vele
egy másikat, amit nem kellett volna.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2013. MÁRCIUS 13.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Gácsiné Mika Anna, Palotakert
15., Tóth Zoltán, Bessenyei
György u. 2/1.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Rusznák László, Akácfa u. 31., Zelnikné Török Ilona, Palotakert 9.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Szabó Krisztina, Mohács u. 41.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Tax Brigitta, 2111 Szada,
Kisfaludi u. 63., Bukodi Béláné,
2117 Isaszeg, Petőfi u. 12.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Selmeci Zsolt,
Szabadság u. 101/c., Berze Tiborné, Magyar Kázmér köz 2.

RECEPT – Őrségi babsaláta
Hozzávalók: 40 dkg szemes bab, 2 fej
vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1
dl tökmagolaj, 1 dl borecet, só, bors, 2
db babérlevél
Elkészítés: A babot a főzést megelőző
este beáztatjuk, a vöröshagymát apróra vágjuk, a fokhagymát összezúzzuk.
Másnap a babot hideg vízben sóval,
babérlevéllel puhára főzzük, lehűtjük és kevés főzőlével együtt egy tálba rakjuk.
A tökmagolajból, a borecetből, a hagymából, fokhagymából kevés vízzel salátaöntetet készítünk, amelyet sóval és kevés fehér borssal ízesítünk. Ráöntjük a babra, majd néhány órás állás után hidegen tálaljuk.

Utazz velünk:

Marokkóba!
Ezúttal Észak-Afrika nyugati partjai felé
kalauzoljuk a Kedves Utazót! A legnyugatibb
arab ország, Marokkó neve Marrákesh város
nevéből ered.
Egy európai ember számára a különös kultúrájú
ország első benyomásra idegennek tűnhet, de az
idő elteltével megismerkedhetünk a helyi vendégszeretettel, az ország gazdaságának fontos részét adja a turizmus, köszönhetően a télen-nyáron
kellemes klímának a tengerparti részeken.
A nyaralni vágyóknak Agadir óceánpartja
nyújthat kikapcsolódást, nagyon jó minőségű
4-5*os tengerparti szállodák közül válogathatunk, de készüljünk fel, hogy a parton sétálva
számos helyi „barátunk” kínálja előszeretettel
„kézzel készített” eredeti portékáit; kaftánt, papucsokat, faragott ajándéktárgyakat, vagy akár
kiránduló programokat is. Akár tőlük, akár a
Souk-ban (piac) szeretnénk vásárolni az üzlet
elengedhetetlen része az alkudozás, de figyeljünk, hogy mit is veszünk valójában, mert hajlamosak bármilyen kacatot rásózni az emberre!
Minden nagyobb város Medinájában találhatunk ilyen hatalmas piacokat, ahol idegenvezető nélkül el is vesztünk volna!
A helyiek vallásossága, hite tiszteletre méltó.
Ahogyan Agadir és Marrakesh között az Atlasz
hegység lábainál fel-felfedezhettünk egy-egy
kis falucskát, az első, ami feltűnt, a romos
házak között a gyönyörű mecset.
Érdekes kettősséget figyeltünk meg a városokban, a kirívó szegénységet és a fényűző gazdagságot, melyre az épületek és a lakóházak stílusából is könnyen következtethettünk.
Körutazás során érdemes felkeresnünk Fes
városát gyönyörű óvárosával, illetve a fővárost,
Rabatot is.
Mi Agadir városában kipróbálhattuk a tevegelést is, de sivatagi Jeep-túrán és tengerparti

quadozáson is részt vehetünk. Ha Agadirban
vagyunk mindenképpen mártózzunk meg az
Atlanti-óceánban, most januárban is legalább
18 fokos volt a víz!
A nyári-őszi időszakban várhatóan ismét charter járattal, télen és tavasszal pedig egy európai
átszállással érhetjük el az „arab Svájcot”, fedezzék fel Önök is!

HÁ.

