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Többpárti indonéz parlamenti delegációt
fogadott a városházán dr. Gémesi György
polgármester március 28-án.
(3. old.)
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Ősbemutatót tartott a Gödöllői Szimfonikus Zenekar. A Művészetek Házában csendült fel először Vigh Kristóf – Wass Albert:
Az erdő angyala című műve.
(5. old.)

A Duna fölött, a Lánchídon és a Gödöllői
Királyi Kastélyban forgatták Vincze Lilla
és Xavier Rivadeneira 3D-s videoklipjét,
amit a kastélyban mutattak be. (6. old.)

Hideggel és nagy hóval búcsúzott a március

Megújulás a kastélyban

Lesz még tavasz és nyár!
Fotó: Tatár Attila

Alaposan próbára tett bennünket
március utolsó hetének időjárása.
Bár gyermekdal szerint a tél szele az,
ami hóval, faggyal jő, esetünkben a
tavaszi szél érkezett ezen a módon.
Ilyen március végi időjárásra nem
emlékeznek még a legidősebb gödöllőiek sem. A most már tényleg rendkívülinek nevezhető időjárás miatt
már a gyerekek sem örültek a hóesésnek.
Sokan találgatták, mi lehet az oka a kitartóan hideg télnek, ami a márciust is
„elrabolta” a tavasztól. Egyes szakemberek összefüggést vélnek látni a Nap
viszonylag gyengébb aktivitása és a szokatlanul hideg idő között, mások azonban cáfolják ezeket a feltételezéseket.
Az azonban tény, hogy városunkat és
térségét tizenkét centiméter vastag hólepel takarta be a múlt hét elején, s
amire az elmúlt évtizedekben nem volt
példa, a VÜSZI-nek két héten belül másodszor kellett meghosszabbítania a téli
hóügyeletet és átszerveznie munkáit.
A kellő felkészülésnek köszönhetően a havazás városunkban nem okozott
problémát, a közlekedés mindvégig zavartalan volt. Mint azt Zdenkó Pál
részlegvezetőtől megtudtuk, a VÜSZI
Kft. fennállása óta az idei év az első,
hogy nem lehetett időben befejezni a
hóügyeletet, s az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzései alapján március
31-ig valamennyi jármű és kézi hó-

Tovább szépül

munkás készenlétben állt, hogy bármikor beavatkozhasson, ha szükség van
rá: a hat munkagépről nem szerelték le
a téli feladatellátáshoz szükséges berendezéseket. Három szóróautó és a
három szóró-toló gépjármű dolgozott
folyamatosan az utakon, valamint 24 fő
kézi hóeltakarító munkás tisztította a
járdákat és az utakat. Az elsődleges feladatot természetesen most is a tömeg-

közlekedési útvonalak takarítása jelentette. A tél reméljük utolsó napjaiban
több mint 15 tonna szóróanyaggal segítették a balesetmentes közlekedést. A
Volánbusz diszpécserszolgálatának jelentése szerint a helyi közlekedésben
sem járatkimaradás, sem fennakadás
nem történt.
A nagy mennyiségű hó azonban jelentősen hátráltatta a kertészeti- és

egyéb szabadtéri munkákat, hiszen az
ilyenkor szokásos parkosítási feladatokról szó sem lehet, a kertészeti részleg
munkatársai a tavaszi munkák helyett a
hó eltakarításával foglalkoztak az elmúlt
napokban. A tavaszváró gödöllőiek abban bíznak, mivel a hét végén megkezdődött a nyári időszámítás, az időjárás is
kegyesebb lesz hozzánk, és valóban el(k.j.)
búcsúzhatunk a téltől.

Újabb jelentős munkák kezdődtek
a napokban a Gödöllői Királyi Kastély főbejáratánál, aminek eredményeként megújulnak a kőkorlátok,
az azt díszítő oroszlán szobrok és a
látogatók körében rendkívül népszerű őrbódék.
Mint azt a restaurálást vezető Varga
Zoltán Zsolt lapunknak elmondta, a
felújítást két részletben végzik el, s
ezeken belül párhuzamosan folynak a
kül- és beltéri munkák, amennyiben
azt az időjárás engedi. A helyreállítást
május 10-ig kell befejezni.
A Grassalkovich-kastély főhomlokzata előtt 1743 körül készült el a
kőoroszlánokkal díszített kőkorlát,
ami a kétágú, ívesen futó kocsifelhajtókat köti össze a kastély főbejáratával.
A mellvédeket legutóbb a kastély
1996 augusztusi újranyitása előtti esztendőben restaurálták. Ekkor a korlátot szétszedték, felújították, majd ismét a helyére rakták. Az azóta eltelt
több mint másfél évtizedben azonban
jelentős állagromlás következett be a
mellvédek állapotában, aminek a fő
oka, hogy mind alulról, mind felülről
állandó nedvességfelvételnek van kitéve.
Ezért a kőmunkák mellett fontos
feladat a csapadékvíz-elvezetés kialakítása, és az alsó szigetelés megoldása.
(folytatás a 6. oldalon)
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Fenntartható, környezet- és madárbarát

Kényelmesebb, korszerűbb kocsik a közlekedésben

Internetezés és graffiti védelem a vonatokon Tiszta udvar – Rendes ház
Bővíti a MÁV-START az ingyenes internetelérésre alkalmas
járműveinek körét, így évente
akár ötvenmillió utas is igénybe veheti a legújabb szolgáltatást az InterCity- és az elővárosi vonatokon, ráadásul a regionális és az elővárosi forgalomban egyre több a korábbinál
korszerűbb, felújított kocsi.
Újabb harmincegy ingyenes internetezésre alkalmas kocsival bővült a
MÁV-START járműparkja, és az elkövetkező hónapokban hetente újabb
20-30 InterCity- és elővárosi járműben lesz elérhető a vasúttársaság legújabb szolgáltatása. Mind a 735 darab
érintett kocsi, illetve motorvonat
wifirouterrel történő felszerelését várhatóan július 30-ig fejezik be a műhelyekben, így naponta csaknem nyolcszáz közlekedő vonaton lesz elérhető
a legújabb fejlesztés. A fedélzeti, vezeték nélküli internetet minden erre
előkészített járműben ingyenesen ve-

hetik igénybe az utazók, a hozzáférés
maximális sávszélessége kocsinként
7,2 Mbps. A wifielérést biztosító járműveket külső és belső matricákkal
jelöli a vasúttársaság.
A MÁV-START 2011 szeptemberétől biztosítja több vonatán díjmentesen a vezeték nélküli internetelérés
lehetőségét. Az utasok elégedettek, a
tapasztalatok és a mérések alapján
egyre többen veszik igénybe a szolgáltatást.
Mindemellett egy újabb járműfelújítási program indult a komfortosabb
vasúti utazásért. A cég járműparkjának átlagéletkora 37-38 év, így évről-

évre egyre nagyobb és több feladatot
jelent a vasúttársaságnak a komfortos
utazási körülmények biztosítása. A
vasúti személykocsik üzemképességét és megbízható működését rendszeresen karbantartási és javítási
munkálatok révén biztosítják a szakemberek, mindez azonban a napi
2700 vonat kiállításából adódó fokozott járműkihasználtság és a személykocsik magas életkora miatt az utasok
számára ma már nem elegendő.
Az átalakítások az elavultabb, de
várhatóan még évekig használható
kocsikat érintik mind az elővárosi,
mind a távolsági mind pedig a regionális forgalomban. A személykocsik
átalakítása már elkezdődött és 2013ban akár kétszáz járművet is érinthet.
Ennek során megújul a belső tér a
padlóburkolatok és az üléshuzatok
cseréjével, az ablakkereteket és az ablakok szigetelését is javítják valamint
hővédő fóliával vonják be, a falakat
pedig antigraffiti réteggel látják el.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az utóbbi évek legnagyobb keretösszegét használhatja fel európai uniós forrásból a
Pest megyei mellékúthálózat rekonstrukciójára – derül ki a Pest Megye Ön-

kormányzatának tájékoztatójából.
Az egyes útszakaszoknál a teljes körű
felújítások általánosan tartalmazzák a
burkolat megerősítését és szélesítését,
a kopóréteg cseréjét, belterületi szakaszokon a vízelvezető árkok és
buszöblök kiépítését, rekonstrukcióját, külterületi szakaszokon az árokpadka rendezését, tartós útburkolatjelek festését és az átereszek rendbe-

A 2013-as programban az esztétika, a
fenntarthatóság és a környezetbarát
technológiák alkalmazása mellett
nagy hangsúlyt kapnak a madárbarát
szempontok is.
A kezdeményezéshez már csatlakozott a Damjanich János Általános Is-
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Megújul több Pest megyei útszakasz
Összesen 16,6 milliárd forintos támogatásból csaknem 85 kilométernyi erősen
leromlott állapotú mellékutat újít fel
2013-ban a közútkezelő Pest megyében.

Az elmúlt évi siker után idén is
folytatódik a Tiszta udvar – Rendes ház program az önkormányzat és a civil szervezetek összefogásával, de a programba az iskolák is bekapcsolódnak.

hozatalát is.
Jó hír a gödöllőieknek, hogy a programban több olyan út is szerepel, amit
gyakran használnak városunk gépkocsival közlekedő lakói: a Rákoskeresztúr-Isaszeg-Gödöllő összekötő
út 6,4 km, a Vác-Gödöllő összekötő
út pedig 7,3 km, a péceli bekötőút pedig 1,8 km hosszan újul meg.
jk

kola és a Petőfi Sándor Általános iskola. Az intézmények diákjai városunk madárbarátabbá tételéhez járulnak majd hozzá: madáretetőket készítenek, amiket a parkokban és a tereken helyeznek majd el. A szervezők

célja, hogy a gyerekeket később bevonják a madarak etetésébe is, ami
sokat jelentene a városunkban élő értékes fajok védelme szempontjából.
Ezen a téren a lakosságnak is akad
tennivalója, arra bátorítják a pályázókat, fogadják be kertjükbe a madarakat, ami nem csak madáretetők
kihelyezését jelenti, hanem például
megfelelő búvóhelyek, itatók fürdőhelyek kialakítását, vagy a fű kezelésének átgondolását.
A pályázatokat a tervek szerint az önkormányzat és a civil szervezetek delegáltjainak közreműködésével bírálják el.
Jelentkezni április
közepétől lehet, az
adatlapot a városháza portáján vehetik át az érdeklődők, vagy elektronikus formában letölthetik
majd
a
www.godollo.hu oldalról. A jelentkezéseket a tisztaudvar@godollo.hu
e-mail címre küldhetik el, vagy a Városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába lehet majd elhelyezni.

Gödöllővel
kapcsolatos hírekről,
eseményekről
tájékozódhat:

Egyre nagyobb gond a parlagfű fertőzöttség
Március 21- 24. között Gödöllőn tanácskoztak a zöld szervezetek. A négynapos
rendezvény során számtalan kérdésben
cserélték ki véleményüket, tapasztalataikat. A parlagfű szekció a héten közleményt jelentetett meg a sokakat érintő
problémával, a parlagfű fertőzöttséggel
kapcsolatban.
„Magyarország Európa parlagfűvel leginkább fertőzött országa. A parlagfű allergén pollenjével nagyobb egészségügyi, környezeti és gazdasági kárt okoz,
mint az összes többi allergén növény
együttvéve. A Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület fennállása óta küzd
a parlagfű visszaszorításáért. A parlagfűvel kapcsolatos információk terjesztésével, parlagfűirtási akciók szervezésével, lakossági parlagfűbejelentések

fogadásával járul hozzá a parlagfűmentesítés ügyéhez.
Javaslataink az Országgyűlésnek és a
kormányzatnak:
1. Vissza kell állítani a személyi jövedelemadó egyszázalék parlagfűmentesítési célra történő felajánlásának lehetőségét. Ez biztosítaná a parlagfű elleni
védekezés központi kiadásainak teljeskörű fedezetét.
2. A közérdekű védekezés végrehajtásának törvényi szigorítása. A jelenlegi szabályozás elnéző egyes haszonnövények,
például a parlagfüves napraforgótáblák
kényszerkaszálása esetében, holott a
pollenterhelés meghatározó része innen
származik.
3. Operatív kormányzati szerv létrehozása (kormánybiztos). Csak a kizáróla-

www.godollonettv.hu

Amit a házhoz menő szelektív hulladék
gyűjtésről tudni kell!
Várják az önkéntesek jelentkezését!
gosan a parlagfű elleni védekezéssel
foglalkozó központi szerv garantálhatja
a több tárcát érintő feladat végrehajtását.
4. Egylépcsős felmérés-végrehajtási
rendszer bevezetése. A mezőgazdasági
parlagfű-fertőzés észlelésétől a végrehajtásig eltelt időt 2 hétben kellene
maximálni” – áll a szekció közleményében.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSA

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 Gödöllői Lokálpatrióta Klub április 12-14. között, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének alaposabb megismertetése érdekében akciót szervez. A három nap folyamán önkéntesek járják majd a kertváros utcáit és nyújtanak segítséget a témával kapcsolatban és válaszolnak a lakossági kérdésekre. Annak érdekében, hogy minél több háztartásba eljussanak, még várják azokat a jelentkezőket, akiknek fontos környezetünk tisztasága, védelme, és szívesen szánnak néhány napot arra,
hogy ehhez hozzájáruljanak.
Bár a témában folyamatos a tájékoztatás, 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, illetve a
kertes házas övezetben megmaradt üveggyűjtők mellé teszik a zsákokat.
A szervezők továbbra is várják azokat, akik szívesen bekapcsolódnának a
környezetvédelmi szempontból is fontos kezdeményezésbe. Ennek során
segíthetnek a lakosságnak eligazodni a szelektív gyűjtéssel, az újrahasznosítással és az ártalmatlanítással kapcsolatban.
Az önkéntesek a három nap folyamán eljuttatják a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtéshez szükséges zsákokat a lakóknak, másrészt segítségükkel
könnyebben dönthetik majd el, mit melyik gyűjtőbe kell helyezni, mi az,
amit el kell vinni a hulladékgyűjtő szigetre, s mi az, amit elég otthon szétválogatni.
Az akcióban részt vesznek a Török Ignác Gimnázium diákjai, akik számára
ez lehetőség az új köznevelési törvény által előírt kötelező önkéntes munka
elvégzésére, de a szervezők továbbra is várják azoknak a környezetvédelem iránt érdeklődőknek a jelentkezését, akik szívesen részt vennének egy
ilyen programban.
Jelentkezni Pelyhe Józsefnél lehet a +36/208231408-as telefonszámon,
vagy e-mailen a pelyhe.jozsef@gmail.com címen.
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Többpárti indonéz parlamenti küldöttség Gödöllőn

Gödöllőn tett látogatást Ludmila Azarova,

Gödöllőt számon tartják Indonéziában

az ukrán miniszterelnök felesége

Az Indonéz Képviselőház Baráti Tagozatának delegációját fogadta a városházán dr. Gémesi György polgármester és Pecze Dániel alpolgármester március 28-án. Az Ida Fauziyah
asszony, a Közigazgatási bizottság elnöke vezette küldöttségnek a képviselők mellett külügyminisztériumi és
budapesti nagykövetségi munkatársak is tagjai voltak.

A megbeszélésen a vendégek elmondták, önkormányzatunk vezetőjét úgy ismerik, mit aki a leghosszabb ideje hivatalban lévő településvezetők közé tartozik Magyarországon. Értesültek Gödöllő és Bogor testvérvárosi együttműködéséről, számon tartják a Szent István
Egyetemet, mint jelentős hazai agrárfelsőoktatási intézményt.
Azt is elmondták: a Vidékfejlesztési
Minisztériumban Tóth Katalinnal, a
Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával
tárgyalva megismerték a Globális nyitás ösztöndíjat, amivel hazánk 50 indonéz hallgatót kíván fogadni. Úgy vélekedtek, jó lenne, ha nagy részük mezőgazdasági területen tanulna, hiszen Indonézia elsősorban agrárország.

Gémesi György részletesen szólt a
Bogorral kialakított testvérvárosi
együttműködésről. Fontosnak tartja,
hogy az államközi kapcsolatok mellett
önkormányzatok közöttiek is minél nagyobb számban létesüljenek, mert az
utóbbiak szélesebb körben képesek az
emberek közötti együttműködést terjeszteni. Kiemelte, Gödöllőn mindig
telt házas közönség fogadja az indonéz

művészeti csoportok fellépéseit. Azt a
magyar Kodály énekversenyt is felidézte, amelyet a bogori egyetem kórusa
nyert meg, majd utána egy gödöllői
énekkarral szerepeltek közösen. Mél-

tatta az indonéz emberek belső nyugalmát, a régi értékeket őrző szemléletét és
nyitottságát más kultúrák, népek iránt.
Bízik benne, hangsúlyozta, hogy a
Szent István Egyetem is eredményes
együttműködést tud kialakítani a világ
negyedik legnépesebb államával, hiszen a lakosság megfelelő élelmiszerellátásához ott is jól képzett szakemberekre van szükség.
A megbeszélés után az indonéz
vendégek feljegyzést írtak a Világbékegong emlékkönyvébe, majd megszólaltatták az Indonéz Világbéke Bizottság
által 2008-ban adományozott emlékművet.
(l.t.)

Március 29-én, pénteken a Gödöllői Királyi Kastélyban tett látogatást Ludmila Azarova (a képen jobbról a második), a Magyarországon tartózkodó Mikola Azarov ukrán miniszterelnök felesége. A hölgyprogram keretében szervezett rendezvényen Ludmila Azarovát Gémesi György polgármester fogadta
a helyszínen; a beszélgetés során többek között kiderült az is, hogy az ukrán
kormányfő felesége nagyon kedveli Erzsébet Királynét, Sisit. Ezt követően a
delegáció tagjai megtekintették a Királyi Kastélyt.

Vetélkedővel folytatódott a NATO-projekt

NAC: szimulált ülés Gödöllőn
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nyertes NATO pályázata
végrehajtásának következő állomásaként, a projektben részt vevő gödöllői középiskolák: Török Ignác
Gimnázium, Református Líceum és
a Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjainak főszereplésével
került sor március 26-án a vetélkedőre az Észak-atlanti Tanács
(NAC) szimulált ülésével és kvízjátékkal Gödöllőn az Erzsébet Királyné Hotel konferenciatermében.

hosszú távú következményeket az ügy
szövetségi szintű kezelésére, a NAC
irányába megfogalmazott konkrét kérésekkel együtt. A Külügyminisztérium munkatársai részéről a főtitkár és a
Katonai Bizottság elnöke szerepének
eljátszásával interaktív párbeszéd folytatódott a csapatokkal, akik maximálisan helyt állva teljesítették a feladatokat, bizonyítva felkészülésüket védelempolitikai és transzatlanti kapcsolatok ismerete tekintetében is. A vetélkedő záró részeként pedig játékos kvíz

A Külügyminisztérium által kidolgozott, hat csapatra osztott szimulációs
gyakorlat koncepcióját előzetesen megismerve készülhettek fel a diákok a vetélkedőre, háttéranyagként tájékoztató
helyzetképet is kapva a NATO kibervédelmi képességeinek kialakításáról.
A csapatok helyben sorsolták ki maguk
között a szcenáriókat (helyzetgyakorlatokat), és ennek alapján mutatták be érvelésekkel, eredeti ötletekkel, fantasztikus kreativitással a NAC szimulált
ülésén az incidenst, vázolva a rövid- és

kérdéseket töltöttek ki a versenyzők
NATO témában.
A projekt során a diákok feladatként
a biztonság témakörében videóklipet
is készítettek csapatonként, amelyek
megtekinthetőek a „NATO diákszemmel” című facebook oldalon. A vetélkedő videóklipekkel való együttes értékelésének eredménye 2013. április 19én válik ismertté a Gödöllői Királyi
Kastélyban tartandó ünnepélyes projektzáró nyilvános rendezvény kereté(bj)
ben.

10 év alatt több mint 260 ezer fővel csökkent Magyarország lakossága

KSH-adatok a 2011 népszámlálás után
Magyarország lakosságának létszáma 9 millió 937 ezer 628 volt a 2011.
október 1-jei népszámláláskor –
mondta Németh Zsolt, a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) népszámlálásért felelős alelnöke a népszámlálás végleges adatairól szóló
budapesti sajtótájékoztatón. Az
adatokból kiderül, hogy a magyar
férfiakra már több magyar nő jut,
egyre több a szingli és kevesebbet
szülnek a nők Budapesten.
A népszámlálás most közzétett adatai
szerint a lélekszám a 2011-es méréskor 260 687-tel kevesebb volt, mint
amennyi 2001. február 1-jén, az azt
megelőző összeíráskor volt. Németh
Zsolt, a KSH alelnöke szerint a társadalom természetes fogyását a nemzetközi vándorlás hatása egyharmaddal
csökkentette, noha az ország uniós
csatlakozása és a nyugati munkaerőpiac megnyitása az évtized végére
hozzájárult a lélekszám csökkenéséhez.
A tavaly felvett adatok szerint ezer
férfira 1106 nő jutott, míg 2001-ben
1102, az ország minden tizedik lakosa
pedig 70 éves vagy idősebb – emelte
ki az adatokból a KSH.
Az elmúlt évtizedben a lakó- és tartózkodásihely-változtatások következtében a népesség nagy mértékben az
ország középső részére, kisebb mértékben pedig a nyugati területekre
koncentrálódott. A népsűrűség 3 fővel
tovább csökkent, 2011-ben 110 fő jutott egy négyzetkilométerre. Budapest után a legsűrűbben lakott terület
Pest megye, itt átlagosan 191 fő, a
legritkábban lakott pedig Somogy, itt
52 fő él egy négyzetkilométeren.

A 15 éves és idősebb nőkre jutó élve született gyermekek száma 153-ról
147-re csökkent. Az ország területei
között a termékenységben jelentős különbségek vannak: Budapesten mindössze 113, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 175 gyermek jut száz nőre
– olvasható ki az adatokból.
A házas családi állapotú népesség
aránya 44,4 százalékra esett vissza.
Tíz év alatt nagy mértékben emelkedett a hajadon nők és nőtlen férfiak
aránya, ez 2011-ben 32,6 százalék
volt. Az özvegy családi állapotúak
aránya alig változott, az elváltaké valamelyest tovább nőtt. Az adatok szerint 2011-ben 2 millió 713 ezer család
élt az országban, ebből a párkapcsolatok részaránya meghaladta a 80 százalékot. Élettársi kapcsolatban 405
ezren éltek. Csaknem 250 ezerrel kevesebb gyermekkorú, 171 ezerrel kevesebb 15-39 éves és 92 ezerrel kevesebb 40-59 éves élt 2011-ben Magyarországon, mint 2001-ben. A 60 évesek és idősebbek száma ugyanakkor
csaknem 250 ezer fővel nőtt.
A legmagasabb iskolai végzettséget érintő adatok szerint az általános
iskola 8. évfolyamánál alacsonyabb
végzettségűek aránya 5 százalék alá
csökkent. 2011-re a felnőtt népesség
csaknem fele érettségizett vagy ennél
is magasabb iskolai végzettséget szerzett. A felsőfokú végzettségűek aránya 11-ről 17 százalékra emelkedett.
Nagyok a területi különbségek a diplomások arányában, a fővárosban ez
az arány 34, Nógrád megyében 11
százalék. Az összefoglaló szerint
2011-ben a magyar anyanyelvű népesség 25 százaléka beszélt a magyaron kívül legalább egy másik

nyelvet, ez 6 százalékpontos emelkedés 2001-hez képest.
Magasabb lett a gazdaságilag aktívak, azaz a foglalkoztatottak és a
munkanélküliek száma és aránya. Jelentősen csökkent ugyanakkor az inaktív keresők, döntően a nyugdíjasok
és a gyermekellátási támogatásokat
igénybe vevők, valamint az eltartott
népesség aránya.
A gazdaságilag aktívak kormegoszlása jelentősen módosult: kisebb a
30 év alatti fiatalok száma, növekedett a 30-44 és az 50-54 éveseké, az
55 éven felülieké pedig több mint két
és félszerese a 2001. évinek. Az aktivitási arány Budapesten 50, Komárom-Esztergom megyében 48, míg
Borsod-Abaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár-Bereg megyében egyaránt
csak 41 százalék.
A hazai kisebbségeket tekintve a
magukat cigány nemzetiségűnek vallók aránya emelkedett a legnagyobb
mértékben, habár erre a kérdésre a
népszámlálás során 1.398.731 fő nem
kívánt válaszolni. Jelentősen csökkent ugyanakkor a szlovák és szlovén
nemzetiségűek száma: előbbiek száma 35.208, utóbbiaké 2820.
A 9,9 millió megkérdezettből 7,2
millióan választoltak a vallási hovatartozást firtató kérdésekre. ebből kiderül, a legtöbben római katolikus
vallásúak (3,96 millió), református
(1,15 millió), evangélikus (214.965),
ortodox (13.710), izraelita (10.965).
Körülbelül 147 ezren vallották magukat ateistának, míg 1,6 millióan közölték azt, hogy egyházhoz, felekezethez nem tartoznak.
(KSH)
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A civilek szervezett keretek között dolgoznak

Riporterverseny a Hajós iskolában

Virágos Máriabesnyőért Egyesület

A Hajós Alfréd Általános Iskolában minden évben megrendezik a Magyar
Nyelv Hetét, ennek keretein belül a városi riporterversenyt. Az anyanyelv ápolása, illetve a 2013-as hazai Kutya Világkiállítás gödöllői rendezvényeihez
kapcsolódóan a kommunikáció, valamint a kutyák kommunikációja volt a ver-

Március 23-án, szombaton a „Fákkal a
jövőnkért” címet viselő kezdeményezéssel indult útjára az alig három napja
megalakult Virágos Máriabesnyőért
Egyesület programsorozata. Az újonnan
létrejött civil szerveződés élére Szűcs
Józsefné, 1. sz. választókörzet képviselője, a Damjanich János Általános Iskola igazgatónője állt. Céljuk nem csak
fásítás és virágosítás, de a távlati terveik
közé a szűkebb és tágabb környezet rendezettségének javítása, rendbentartása
és különféle civil akciók megszervezése
is bekerült..
– Lehetőséget kívánunk biztosítani a
máriabesnyőieknek, hogy közösségi
összefogással tehessenek a környezetükért, és ezáltal életminőségük javításáért. Ezeknek szerettünk volna szervezett
kereteket adni – mondta Szűcs Józsefné
önkormányzati képviselő. – Az alakuló
ülésünkön szép számmal vettek részt a
belépni szándékozók, ahol elfogadtuk
az alapító okiratot és megválasztottuk a
tízfős vezetőséget. Természetesen nem
csak a zöldfelületek rendbetétele, virágosítás vagy fásítás szerepel a terveink

között. Távlati céljaink között megtalálható például, hogy az olyan máriabesnyőieknek is segítséget nyújthatnánk,
akik valamilyen oknál fogva nem tudják
rendben tartani közvetlen környezetüket.
Az egyesület következő programja a
tervek szerint május 4-én lesz, amikor
a fásítás után most kedvezményes
virágvásárlással és virágosítással
folytatódik a munka a Damjanich iskola udvarán.
Időközben azonban sor kerül egy másik akciójukra is, amikor is csatlakoz-

va a Lokálpatrióta
Klub programjához, a Zöld Híd Régió Kft. segítségével több önként jelentkezőjük
egy
képzésen
vesz
részt. Április 1112-13-án ezek az
önkéntesek a szelektív
hulladékgyűjtés lehetőségeiről fognak tájékoztatást adni a lakóknak úgy, hogy a
három nap során becsöngetnek a lehető legtöbb otthonba.
Az akciók mellett a civil kezdeményezés másik fontos célja a helyi közösség építése is. Az elképzelések között szerepelnek még az olyan – korábban megszokott – programok lebonyolítása, mint például az Antalhegy „takarítása”, a klapkai buszforduló rendbetétele vagy a máriabesnyői vasúti megállóhely aluljárójának
kifestése.
(ta)

Lengyel-Magyar Barátság Napja
2006 óta, amikor a lengyel és a magyar parlament törvénybe iktatta,
március 23-án ünnepeljük a LengyelMagyar Barátság Napját. A központi
ünnepségeket Tarnówban, Bem József szülővárosában tartották a két államfő jelenlétében. A Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
évek óta úgy ünnepli meg ezt a napot,
hogy az iskolai fiatalság körében népszerűsíti a két nép baráti kapcsolatait.
Ennek kapcsán az előző években a
Szent Imre és a Hajós Alfréd Általá-

nos Iskolában, az idén pedig a Damjanich János Általános Iskola színháztermében tartott a 7. és 8. osztályos
diákok részére előadást ezeréves közös történelmünkről Szabó László,
az önkormányzat elnöke. Ezt követően az intézmény könyvtárát megajándékozta a kétnyelvű lengyel-magyar történelmi olvasókönyvvel. Köszönet illeti az iskola vezetőségét a
kezdeményezés támogatásáért és a
szervezésért. Ez arról tanúskodik,
hogy fontosnak tartják, hogy a fiata-

Gödöllői Irodalmi Díj 2013
Gödöllő város önkormányzata, a
Gödöllői Városi Könyvtár Irodalmi
Kerekasztala, az Irka, valamint a Gödöllői Ottlik Kör irodalmi díjat alapított 2013-ban, aminek célja Gödöllő
és a kistérség tehetséges, pályakezdő
irodalmi alkotóinak felkutatása, támogatása, elindítása az írói pályán,
valamint elismerésben részesítése. A
díj fővédnöke dr. Nánási Éva, Gödöllő város címzetes főjegyzője és dr.
Gémesi György polgármester. A díjat
évente meghirdetett pályázat keretében neves szakmai zsűri bírálja el.
A díj szellemisége minden évben Gödöllő tematikus évéhez kapcsolódik,
így idén a Szecesszió Évéhez. A XX.
századi irodalomra a szecesszió is rányomta bélyegét. Kedvelt műfajai a
mese, a verses dráma, a fantasztikus
novella, a lélektani írások, a lélekfeltáró, köztes műfajú lírai vers, a dal, a
haiku, a tájleíró költemény. Eszköztára: a különleges hatású jelzők, illúzió és természetélmény, az ornamentika, az indázó mondatszerkezet, a dekorativitás, a metafora és szinesztézia. Az összművészet, a több művészeti ág találkozási pontján születő
műalkotás is szecessziós jelenség,
életérzése a groteszktől a dekadenciáig terjed.
A kiírók ezért a 2013-as Gödöllői Irodalmi Díjra olyan pályázatokat várnak, melyek műfajban és/vagy írói
eszközökben a szecesszió irodalmi

emlékeit elevenítik meg a fentiek
értelmében.
Pályázni két kategóriában lehet:
– vers (dal, haiku, prózaköltemény,
elégia, stb.)
– próza (mese, novella, elbeszélés)
A pályázatra még nem publikált írásokat várunk. Egy pályázó maximum
kettő verset és egy prózai írást küldhet be.
Versnél terjedelmi korlát nincs, prózánál maximum 15 ezer karakter
(szóközökkel együtt).
A pályázatra a jelentkező csakis és kizárólag saját szellemi tulajdonát képező művet küldjön be! Kérjük a pályázókat, hogy ha máshonnét vesznek
át szöveget/szövegrészletet (akár
csak néhány szót is), akkor mindig
pontosan tüntessék fel az átvétel tényét!
A pályázat jeligés. Nevezési díj:
nincs.
Nevezési alsó korhatár: 16 év
Kérjük a pályaműveket elektronikus
és nyomtatott formában is küldjék el:
e-mailen: irodalmidij@gvkik.hu
A küldemény tárgyába írják be: Gödöllői Irodalmi Díj 2013.
Postai cím: Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ, 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 8. A borítékra írják rá: Gödöllői Irodalmi Díj.
A pályaművekre csak a jeligét írják rá
és a kategóriát. Kézírásos pályamű-

labb nemzedékek is megismerhessék
a két nemzetet összekötő múltat, barátságot és azt, hogy egymásra vagyunk utalva.
szl

seny témája. A diákok dr. Kovács Ilona állatorvossal, Gaál Noémi időjóssal,
Fodor Márta könyvesbolt tulajdonossal és Halász Árpáddal, a kutyaiskola
vezetőjével készítették a háromperces beszélgetéseket. Szakértőkből álló zsűri
figyelte az interjúkat: Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő, városunk
díszpolgára, Péter Petra rádiós műsorvezető és Radnóti László egyetemi
tanár, sportriporter. A helyes nyelvhasználat mellett azt is elvárták, hogy a versenyző felkészült legyen, udvariasan, oldottan vezesse a beszélgetést és érdekes kérdésekkel forduljon interjúalanya felé. A 7-8. osztályos tanulók kommunikációs, nyelvi és szociális kompetenciáikról tettek tanúbizonyságot. A kimagasló színvonalú versenyt ebben az évben Hetyey Botond, a Premontrei Szent
JG
Norbert Gimnázium 7. osztályos tanulója nyerte meg.

LÉLEKKALAUZ – EGÉSZSÉGÜNKÉRT
A világ legrangosabb orvosi egyetemén,
az amerikai Harvardon néhány éve létrejött egy komplementer medicina fakultás, magyarul: kiegészítő orvoslás
tanszék. Ott már tanítják azt, amit Magyarországon az agykontrolltanfolyamokon oktatnak. Tehát ma már tudományosan bizonyított tény, hogy – főleg ellazult, alvásközeli állapotban – képzeletünkkel, szavainkkal, gondolatainkkal
hatni tudunk a szervezetünkben zajló folyamatokra. Betegség esetén ezért hozzáadhatunk orvosunk erőfeszítéséhez,
ha tudjuk, miként vethetjük be elménk
hatalmas erejét. Egészségünk megtartásában is segít az agykontroll.
Április 16-án Domján László orvoskandidátus és agykontrolloktató előadásában olyan magyar emberek eseteit is-

merteti, akik elméjük erejét bevetve
gyógyultak ki igen súlyos betegségekből. Ha valaki a youtube.com keresőjébe beírja az agykontroll szót, több tucat
olyan magyar emberrel készült videóinterjút láthat, akik elméjük erejével gyógyultak ki például áttétes rákból.
Előadásában Domján dr. megtanítja a
résztvevőknek a relaxáció egyszerű
módját, valamint egy-két praktikus
tanácsot is ad a szervezetükben zajló
öngyógyító folyamatok felerősítéséhez. Előadása végén válaszol a hallgatóság kérdéseire.
Várjuk szeretettel április 16-án, 18
órakor Gödöllőn, a Művészetek Házában dr. Domján László és Balogh
Béla előadására!

veket nem fogadunk el. Kérjük, a pályaművekre ne írjanak személyes
adatot!
A pályázathoz külön, zárt borítékban
(e-mailben külön word dokumentumban) csatoljanak egy dokumentumot
is az alábbi adatokkal:
– jelige, név, életkor, kategória, lakcím, telefonszám, emailcím, bemutatkozás.
A jelentkezőktől egy pár soros bemutatkozást kérünk, valamint a gödöllői
kötődés részletezését, amennyiben
nem rendelkezik állandó gödöllői lakhellyel.
A pályaműveket elbíráló szakmai
zsűri tagjai: Czigány György, József
Attila-díjas író, költő, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze; Galántai Zoltán, író, jövőkutató; Kemény
István, József Attila-díjas költő
A pályázat összdíjazása 200.000 forint, melyet a zsűri a beérkezett alkotások függvényében oszt meg. A díjazottak ezenkívül emlékplakettben és
oklevélben részesülnek.
Nevezési határidő: 2013. május 5.
(postai bélyegző dátuma)
A Gödöllői Irodalmi Díjat 2013. június 1-jén, a Könyv Ünnepe Gödöllőn rendezvény keretében adjuk át.
További információ:
Istók Anna: 06-70-67-44-199
istoka@gvkik.hu

MEGHÍVÓ – TELEKI PÁL EGYESÜLET
Teleki Pál halálának 72. évfordulója alkalmából, sírjánál, a máriabesnyői temetőben – a hagyományoktól eltérő időpontban: 2013. április 6-án, szombaton, 15 órai kezdettel tartjuk koszorúzással egybekötött megemlékezésünket. Erre Teleki Pál tisztelőit szeretettel hívjuk, és várjuk!
A szokásos díjmentes különbusz a Művészetek Háza parkolójából 14.30-kor indul, és a temetőig
minden buszmegállóban fel lehet rá szállni.
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Ismét Magyarnóta Est Gödöllőn
A GÖDÖLLŐI KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET MEGHÍVJA ÖNT MAGYARNÓTA ESTJÉRE
Időpont: 2013. április 19., péntek, 19.00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, földszinti nagyterem
Fellépők: a médiából ismert magyarnóta énekesek:
Szeredy Krisztina, Újvári Marika, Rupa Ilona, Nádasdi
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Olvasunk, számolunk
2013 elején jelent meg a kicsik
által már jól ismert Franklin
mesekönyv-sorozat legújabb
része, a Franklin és az ABC.
Nem egy hagyományos műről
van szó: ez sokkal inkább foglalkoztató könyv és szótár is
egyben, ami megismertetteti a
kezdő iskolásokkal a betűket.
Ezekkel szavakat alkot, majd a
szavakkal mondatokat, amiket
vidám képek illusztrálnak –
néhány a régebbi mesekönyvekből ismerős lehet a kis olvasóknak.
A gyerekek rengeteg új szót tanulhatnak, amiket később fel is használhatnak, akár szólánc-játékok során.
Több új kifejezéssel is gazdagodhat
szókincsük, így például: „Fel a fejel”,
„nap, mint nap”, „Csak nem?”. Az
egyszerűbb szavak mellett összetett
szavakat is találhatunk: „lombhullás”, „jószívű” stb.
Ennek a könyvnek a segítségével
az alsó tagozatosok könnyedén elsajátíthatják a ragozást, a toldalékolást,
illetve a mondatalkotást, valamint azt
is, hogyan kell helyesen leírni a
könyvben található szavakat.

Oktató jellegén túl fontos szerepet
kap benne az illemtan is. Több olyan
képet és mondatot találunk, amiből
megtudhatjuk, hogy Franklin, a kisteknős, hogyan segít szüleinek. Például: „Franklin mindig segít a házimunkában. Ma ruhákat tereget.”,
vagy – ha már az illemtant említettük
– mind megette az ételt és megköszöni azt: „Köszönöm, finom volt, jól
laktam”.
A könyv szerkesztői a számoknak
is szántak pár oldalt. A kicsik húszig
tanulhatnak számolni, színes apró figurák segítségével. Nyuszik, madarak, pillangók, focilabdák és hangyák
segítik ezeket a feladatokat.
A szerkesztők gondoltak a legkisebbekre is. Nekik a könyvből a hónapokat is könnyen megtaníthatjuk.
Sorra vehetjük őket a maguk jellegzetességeivel, ünnepeivel: például májusban anyák napja, szeptemberben
iskolakezdés, decemberben karácsony
van. Majd az évszakok következnek,
Franklin és barátai rajzaiból pedig azt
is megtudhatjuk, kinek melyik a kedvence.
A könyv szerkesztői külön figyelmet fordítottak arra, hogy a legvégén
a teljes magyar ábécét leírják, hiszen

vannak olyan betűk, amivel nem kezdődnek értelmes magyar szavak.
A szülők és a gyerekek játszva tanulhatnak együtt, és csak a kreativitásukon múlik, milyen egyéb játékokat
találnak ki a megismert szavakkal. Jó
ötlet lehet akár a fent említett szólánc
játék vagy például, ha kis történeteket
mondatunk a képekről. Ha már nagyobbacska a csemete, önálló történetet mondathatunk vele az egy-egy
oldalon található szavakkal.
A rendkívül jó minőségű, keménykötésű, szép színes, és grafikai elemekben gazdag könyv garantáltan
mindenkit magával ragad majd.
(Paulette Bourgeois – Brenda Clark:
Franklin és az ABC)
r

Ismét megnevettet a Cavaletta Ad Hoc Színháza

Vágyakozás a tiltott gyümölcs után
Az idei esztendőben Georges
Feydeau „ A Palimadár” című
vígjátékát tűzi műsorra a Cavaletta Ad Hoc Színháza. A Művészetek Háza színpadán április 14-15-én mutatják be a félrelépések sorozatából álló, humoros jelenetekben és helyzetekben bővelkedő színdarabot.

Mint azt a darabot rendező Márton
Danku Istvántól megtudtuk, nem véletlen, hogy ismét egy vígjátékkal lepik meg a közönséget. A bohózatban
előforduló helyzetek, a vidám jelenetek nemcsak a nézőknek, hanem a társulat tagjainak is kikapcsolódást
nyújtanak, ráadásul a műfajban már
otthon érzik magukat.

A XX. század hajnalán, Párizsban játszódó bohózat a kor szemérmes és
mégis vad, sajátos hangulatú, francia
miliőjét tárja fel előttünk. A vonzalom férfi és nő között szellemes helyzeteket eredményez – hol az erotika,
hol a humor kerül előtérbe a történetben. A hitvesi hűség új értelmet nyer
főhőseink szemében, abszurd szituációk sora győz meg bennünket, nézőket, hogy házastársak és nem házasok
küzdelmének mindössze egyetlen célja van: a tiltott gyümölcs!

Az előadás során megismerhetjük
az Ad Hoc Színház új tagjait is. Tápai
Dórát, a zeneiskola tanárnőjét
Maggy szerepében láthatja a közönség, Gerome-t, az öreg inast id. Pintér Zoltán formálja meg, Solt Domonkos pedig szintén első alkalommal áll színpadra a Cavaletta csapatával, őt Victorként ismerhetik meg az
érdeklődők.
A darabot az áprilisi bemutatót követően persze nem csak Gödöllőn lát-

hatják majd, a tervek szerint a térség
településeire is elviszik, de terveznek
előadást Debrecenbe és Szombathelyre is. Folytatva a korábbi évek
hagyományait, a határon túli magyar
testvértelepülésekre is ellátogatnak
majd, ősszel például Csíkszeredában
lépnek fel.
Az Ad Hoc Színház mellett természetesen az énekkar is nagy tervekkel
készül a következő hónapokra. A Cavaletta női kara Münchenbe utazik
majd, ahol önálló koncertet adnak,
majd egy helyi zenekarral közös produkciót láthat tőlük a közönség.
Szintén egy nagyszabású bemutatót terveznek őszre, amikor is a
Rekviem a szerelemért című oratóriumát adják majd elő a Gödöllő
Táncszínház társulatával közös produkcióban.
jk

Ősbemutatót tartottak a gödöllői szimfonikusok

Találkozás az angyalokkal
Gödöllő gazdag zenei életében ismét egy olyan előadás részesei lehettek az érdeklődők, amit
városunkban hallhattak először. Március 26-án a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában, a
Mesélő Muzsika hangversenyek keretében csendült fel Vigh Kristóf – Wass Albert: Az erdő angyala
című szimfonikus zenekari műve.

II. díjat hozott a nyíregyházi verseny

Újabb zeneiskolai siker
A nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont a Sára Jenő emlékének adózó XIII. Országos
Zongoraverseny döntőjének március 22-24. között. A rangos
megmérettetés gödöllői sikert is hozott.

Vigh Kristóf zeneszerző, Wass Albert: Mese az erdőről című csodálatos meséje alapján komponálta a színpadi mesejátékot, aminek ősbemutatója nagy sikert aratott a legifjabbak hallgatók körében. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar által megszólaltatott muzsika mellett Adresz Kati színművész segítségével ismerhették meg az angyal történetét, aki azt
kérte a jó Istentől, adja neki az erdőket, hogy megszépítse azokat, és megnyissa vele az emberek szívét, hogy azután a
többi angyal beletehesse azokba a legnagyobb kincseket: a jóságot, a szeretetet és a békességet.
A mese és a zene egysége egy különleges kalandra hívta a kis hallgatókat, akik így könnyedén és örömmel ismertek rá
a hangszerek segítségével megelevenített szereplőkre, eseményekre.
Az előadáshoz Chelemen Paula, a Frédéric Chopin Zeneiskola volt tanítványa, a zenekar klarinétosa készített illusztrációt.
kép és szöveg: bj

A Frédéric Chopin Zeneiskolát
két kiváló növendék képviselte, a III. korcsoportban Mikulik Márton (tanára: Telek
Zsuzsa), a IV. korcsoportban
pedig Gungl Ábel (tanára:
Barta Katalin) képviselte.
Mindkét növendék kiváló teljesítményt nyújtott a zsűri által
átlagon felüli színvonalúnak
minősített versenyen. Gungl
Ábel előadásában J. S. Bach:
Olasz koncert I. tétel, majd Brahms: h-moll rapszódia Op. 79. No.1. műve
hangzott el.
Mikulik Márton J. S. Bach: f-moll kétszólamú invenció, Edvard Grieg: Notturno Op. 54. No. 4. és Bartók Béla: Szabad változatok című darabját mutatta
be, ő II. díjjal térhetett haza. Tanára, Telek Zsuzsa tanári díjban részesült.
jk
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Város-Kép

Megújulnak az oroszlános mellvédek és az őrbódék

Gödöllői emléktáblák

Tovább szépül a kastély

Honvédkórház a kastélyban

(folytatás az 1. oldalról)

A kőzetmunkák során először is
valamennyi elemet megtisztítják a
szennyeződésektől (algák, gombák,
mohák), fertőtlenítik, majd speciális
kezelésnek vetik alá, ami szilárdabbá
teszi a követ. A kőelemek a munka
végeztével már egy megfelelően szigetelt alapra kerülnek vissza. Először
a jobb oldali mellvédet bontották el,
ennek a visszaállítása után kerül sor a
baloldali munkálataira.
A kőoroszlánok is restaurálásra
szorulnak, felületüket biológiai szenynyeződések borítják, tépőfogaik kiegészítései elporladtak, az egyik
oroszlán farka eltörött, most ezeket is
pótolják. Megújulnak az őrbódék is,
ezeknek a tetejük van a legrosszabb
állapotban.
A mellvédek és az őrbódék az
NKA Építőművészet és Örökségvé-

delem Kollégiuma támogatásának
köszönhetően újulnak meg idén tavasszal. A felújítás 7 millió forintba

A Gödöllői Királyi Kastély főkapuján általában besietnek az emberek, s mivel a nyitott ajtószárny kitakarja, kevesen veszik észre azt a
márványtáblát, ami arra az időre
emlékeztet, amikor a patinás falak
között katonákat ápoltak.

A kastélyban néhány évvel később,
1866-ban működött kórház, amikor
az osztrák-porosz háború sérültjeit
hozták ide. Ekkor látogatott ide először Erzsébet királyné.
Az emléktáblát 2009 áprilisában
avatták fel, amikor az 1848/49. évi sza-

A kastélyban két alkalommal működött katonai kórház, első alkalommal
a Tavaszi Hadjárat idején, aminek hősei előtt a hét végén tisztelgünk. Az
április 6-án megvívott isaszegi ütközet több mint 2000 sebesültet követelt, akiknek egy részét házaknál, másokat pedig a gödöllői kastélyban kialakított katonai kórházban ápoltak.
Erre a célra Tormay Károly javaslatára az épület lovardáját alakították át,
ápolásukat pedig nem más, mint Kossuth Lajos legfiatalabb húga, Kossuth
Zsuzsa irányította.

badságharc eseményeinek 160. évfordulója alkalmából a kor kiemelkedő orvos egyéniségeire emlékeztek a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a Magyar Orvostörténelmi Társaság, a Dr.
Lumniczer Sándor Alapítvány, a Tormay Károly Egészségügyi Központ
és a Gödöllői Királyi Kastély által
rendezett tudományos ülésen. A táblát
Varga Árpád kőfaragó mester készítette, majd Gémesi György polgármester és Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély Kht. akkori
(bdz)
igazgatója leplezte le.

kerül, melynek 50 százalékára nyert
pályázati úton támogatást a Gödöllői
Királyi Kastély 2012-ben.
(kj)

Lovas felvonulással, csatával és koszorúzással emlékeznek

XXV. Tavaszi Emlékhadjárat
Húsvét hétfőn útnak indultak a
katonai hagyományőrzők, hogy április1-jétől, május 19-ig hol lóháton,
hol gyalogosan, végig járják az
1849-es dicsőséges Tavaszi Hadjárat útvonalát, felelevenítsék a sikeres ütközeteket és tisztelegjenek a
hősök emléke előtt.
A XXV. Tavaszi Emlékhadjárat Boldogról indul majd Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jásztelek, Jászberény, Nagykáta, Tápióbicske, Szentmártonkáta,
Dány, Kóka, Isaszeg, Gödöllő, Szada,
Veresegyház, Kerepes, Mogyoród,
Fót, Dunakeszi, Szigetmonostor érintésével érkeznek Vácra, a rendezvénysorozat első szakaszának végső
helyszínére.
A második szakasz a Felvidéken
folytatódik április 26-28 között, s vé-

gül Budán, a Dísz téren ér véget az
eseménysorozat május 18-án. Az út
folyamán összesen harmincöt települést keresnek fel a lovas hagyományőrzők.
A jórészt huszárokból álló csapathoz a csata helyszíneken csatlakoznak a gyalogsági alakulatok, és a tüzérek. Így lesz ez április 6-án is, amikor 17 órától hagyományosan a szoborhegy alatt, a Csata téren elevenítik
fel az egykori ütközetet, közel 300 fő
közreműködésével.
Innen másnap, április 7-én reggel
indulnak tovább Gödöllőre a lovasok:
a Jász Lovas Bandérium, a BorsodAbaúj-Zemplén megyei huszárbandérium, a Polgári Huszárbandérium, a
Történelmi Lovas Egyesület tagjai,
akiket szokás szerint a Tarsolyos Lovas Egylet lovasai kísérnek városunk-

ban. A tervek szerint a menet itt egészül ki a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület és Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium lovasaival.
A gödöllői program első állomása
az Alsóparkban lesz a Világfánál, itt
kerül sor a parancs átadásra, és a gödöllői lovasok csatlakozására. Innen
már közösen vonulnak tovább a kastélyba, ahol 11 órakor ünnepi műsorral köszöntik a résztvevőket, majd dr.
Kedves Gyula történész emlékezik
meg az 1849-ben lezajlott eseményekről.
Ezt követően kb. 11.50-kor a Dózsa György úti temetőben, az Isaszegi
csata emlékművénél kerül sor tiszteletadásra. A rendezvényekre minden
érdeklődőt szeretettel várnak. (ny.f.)

3D-s videóklip Vincze Lillával és Xavier Rivadeneirával

Ünnepélyes gödöllői bemutató
A Duna fölött, a Lánchídon és a Gödöllői Királyi Kastélyban forgatták
Vincze Lilla és Xavier Rivadeneira
3D-s videóklipjét, amit március 27én mutattak be a királyi kastély
vetítőtermében. A kettős a Tu Cosa
Fai Stasera című dalt énekelte
crossover stílusban.
A Napoleon Boulevard énekese és az
Ecuadorban született operaénekes először a múlt év novemberében hagyományteremtő céllal megrendezett I. Erzsébet-bálon énekelt duettet. Ez a szereplés adta az ötletet a közös videoklip
elkészítésére, aminek rendezője Péterfi Csaba, operatőre Mezei Attila.
Vincze Lilla már szinte hazaérkezett
Gödöllőre a film bemutatóján, hiszen a
városban gyakran lép fel. Tavaly nagy
sikerű szabadtéri koncertet adott a Belvárosi Napokon a zenekarával, az év
Az Alaptörvény illusztrációi
címmel nyílt időszaki kiállítás
március 27-én este a Gödöllői
Királyi Kastély Rudolf-szárnyának térsorában. Az április
21-ig ingyenesen látogatható
kiállítás megnyitójának résztvevőit Gönczi Tibor, a kastély
ügyvezető igazgatója és Vécsey
László országgyűlési képviselő
üdvözölte, majd dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott nyitotta meg a tárlatot. A kiállítást Kerényi Imre
miniszterelnöki megbízott mutatta be.
(LT)

végén pedig karácsonyi hangversenynyel ajándékozta meg a Barokk Színház közönségét. Xavier Rivadeneira
1990 óta él Magyarországon, s számtalan kiváló szerep kötődik a nevéhez.
A bemutatón Gémesi György polgármester elmondta, hosszú idő óta
figyelemmel kíséri az énekesnő sokarcú, igényes művészetét. Vincze Lilla
kifejtette, Gödöllő számára nem csupán szereplési hely, hanem olyan befogadó közösségre talált benne, amelyben a legfrissebb barátság is régen köttetnek tűnik. Meghatottan szólt arról,
hogy most készült vele az első háromdimenziós film, amiben kiváló partnerre talált Xavier Rivadeneirában és a
fantasztikus energiával dolgozó helyi
stábbal, az alkotókkal, mindenek előtt
Péterfi Csabával. Xavier Rivadeneira a
film forgatását izgalmas kirándulásnak
érezte, aminek, reméli, lesz folytatása.

A klip megtekinthető lesz a www.
godollo.hu honlapon és a Gödöllői Városi Net TV-n is.

Az Alaptörvény illusztrációi

(gb)
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Élő-Világ

Hasznos tanácsok

Az ezerarcú csodanövény

Mitől boldog a szobacica?

Itt a medvehagyma!

Kétféle macska van: kinti és
benti. A kintiek jól elvannak, de
a bentiek unatkozhatnak, szórakozásukról gondoskodnunk
kell. Adunk egy pár tippet, hogyan.

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

figyelmesen olvassuk el a kiválasztott
táp összetevőit, ugyanis nem mindegy,
hogy miből és hogyan készül!
3. Termesszünk macskafüvet! A legtöbb cica szeret „legelészni”. Könnyen
megoldható a macskafű házi termesz-

Számos oka van annak, hogy miért
tartjuk cicánkat a lakásban, azonban a
legkézenfekvőbb, hogy így próbáljuk
megóvni a rá leselkedő veszélyektől.
E féltő gondoskodás eredményességét látszanak igazolni a statisztikai
adatok is, miszerint a lakásban élő cicusok várható élettartama kétszerese
a kinti illetve többszöröse a kóbormacskáknak.
Egy lakásban az élet ugyan biztonságosabb, mint az utcai csavargás, de
kétségkívül unalmasabb is, ezért ha
szeretnénk feldobni és érdekesebbé
varázsolni cicánk életét, akkor találjunk ki játékokat, építsünk neki mászókát, de talán a legfontosabb, hogy
foglakozzunk vele minél többet! Nézzük, mi tesz boldoggá egy szobacicát!

tése: keverjünk össze búza-, zab- és
rozsmagot, szórjuk bele kis cserépedénybe, öntözzük rendszeresen. Nem
kell sokáig várnunk, hamar kinő – cicánk nagy örömére.
4. Vegyünk, vagy készítsünk játékokat! Minden cica szeret játszani, azt
könnyű kitapasztalni, hogy cicánk

1. Legyen jó cicavécéje! Ha több cicánk van, akkor az az ideális, ha minden macskának saját vécéje van, és
nem árt, ha még tartalékban is van egy.
A macska nagyon igényes és tiszta jószág, ezért a cicavécét takarítsuk naponta, az almot havonta cseréljük ki, a
betegségek elkerülése végett pedig félévente vegyünk új alomtálcát. Az almot a lakás olyan részébe helyezzük
el, ahol a cica biztonságban érzi magát, kerüljük az olyan nagy forgalmú
helyeket, mint például a folyosó.
2. Etessük jó minőségű táppal! Ez
elengedhetetlen a lakásban tartott cica
egészségének megőrzéséhez. Mindig

milyen játékokat részesít előnyben
(labda, műegér, játékmadár), azokból
legyen minél több, és ha még macskamenta illatot is áraszt, akkor állatunk
nagyon elégedett lesz.
5. Játsszunk vele! Egyedül is játszik,
de az az igazi, amikor a gazdi dobálja a
labdát vagy egy éles fényű lámpával
levadászható figurákat vetít a falra.
Naponta legalább 10 percet szánjunk
kedvencünkre, amikor csak vele foglalkozunk, csak rá koncentrálunk!
6. Legyen saját körömélesítő helye!
Szenvedélyesen szeret kaparászni
(élesíti karmait és kijelöli territóriumát), ezért nem elég csupán az óvatos

körömvágás, mert ettől még a kaparászás és annak nyoma is megmarad.
Jobban járunk tehát, ha kijelölünk egy
helyet a lakásban, ahol annyit élesítheti a karmát, amennyit csak jólesik.
Erre a legalkalmasabb egy régi fából
készült szék, vagy egy csinosabb ágdarab.
7. Legyen saját, csendes helye, ahova
visszavonulhat! A macska meglehetősen öntörvényű lény, szereti, ha minden úgy történik, ahogy ő azt elképzeli. Ehhez természetesen hozzátartozik a saját helyének kijelölése is, ahol
szívesen heverészik vagy alszik (mint
például a szekrény teteje vagy a kanapé). A saját hely különösen fontos az
élettel teli, gyerekzsivajtól hangos és
kutyát is tartó háztartásokban.
8. Hadd nézzen ki az ablakon! Hagyjuk, hadd bámészkodjon az ablakban,
nagyon nagy élmény számára, amikor
az ablak előtt elröppenő madarak elől
bujkálva próbálja őket becserkészni.
Ha nincs elég szárnyas a környéken,
csalogassuk őket oda egy kis madáreleséggel, cicánk értékelni fogja tettünket! Ha kiengedjük a teraszra, akkor szemünket mindig tartsuk rajta,

A szakértői csoport már 2010-ben felismerte az örökítőanyag-elemzések
révén, hogy több makifaj létezik,
mint amennyi eddig ismert. A DNSelemzéseknek köszönhetően bebizonyosodott, hogy a most megtalált
majmok új fajt képviselnek, velük az
ismert makik száma húszra emelke-

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

jük, tejszínnel finomítjuk, sózzuk, borsozzuk és tálaljuk. Leveshez nem kell
társítani más leveles zöldséggel, ebben az esetben a medvehagymát vajon
megfonnyasztjuk, alaplével felöntjük,

gyöngyvirág leveleire, ami viszont
mérgező, így ha nem vagyunk biztosak, hogy jó levéllel van dolgunk, akkor a kezünk között kicsit össze kell
morzsolni. Ha fokhagymaillat árad a

majd behabarjuk és sózzuk, borsozzuk.
Húsokhoz is nagyon jól megy a medvehagyma. Tökéletesen helyt áll a fa-

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

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

ugyanis bárhova felmászik, ami akár
balesettel is végződhet.
9. Szeressük! Igényli és elvárja a szeretetet, melyet odaadással viszonoz! A
bensőséges kapcsolat kialakulása és
cicánk bizalmának elnyerése ugyan
időbe telik, de megéri a fáradságot!
haziallat.hu

Két új lemurfajt fedeztek fel Madagaszkár szigetén
A két egérmakira – lemurra – 2003 és
2007 között a csendes-óceáni sziget
erdeiben végzett kutatások során bukkantak. A göttingeni Német Főemlős
Központ, a Kentuckyi Egyetem és a
madagaszkári Antananarivo Egyetem
tudósaiból álló csoport a Microcebus
tanosi és a Microcebus marohita nevű
új fajokat az International Journal of
Primatology című szaklapban mutatta
be – közölte a Göttingeni Egyetem.

olívaolajjal, sóval, esetleg borssal és
egy kevéske parmezánnal keverjük
össze.
Főzeléket is készíthetünk belőle, csak
arra kell figyelni, hogy a medvehagyma ekkora mennyiségben már kissé
csípős, így érdemes spenóttal, sóskával dúsítani a főzeléket. készíthetjük
úgy, hogy a medvehagyma leveleket a
spenótlevelekkel együtt főzzük. Mikor megfőtt, botmixerrel krémesít-

dett. Az állatok, mint minden lemur,
kizárólag Madagaszkáron élnek.
A Microcebus tanosi a kutatók szerint
nagyobb testű, vörös fejű maki. A
Microcebus marohita a legnagyobb
az egérmakik között, fülei viszont feltűnően kicsik. Máris felkerült a veszélyeztetett fajok vörös listájára, mivel az erdő, amelyben felfedezték az
állatot, meglehetősen rossz állapotban van.

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

A vörös listáért felelős Természetvédelmi Világszövetség szerint a madagaszkári lemurok a kihalástól leginkább veszélyeztetett emlősök közé
tartoznak. Ennek okai elsősorban az
erdőégetés és a vadászat.
hetivalasz.hu

TÁJÉKOZTATÁS AZ EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRÓL
Április 8-13-ig: Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 15-20-ig: dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

Április 22-27-ig: Kovavet Bt. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Monokli: Kedves, barátságos
nagytestű szuka kutyus. Lesoványodva, sebekkel tele találták Gödöllőn. Mindezek ellenére, bújós,
hálás kutya. Olyan gazdit keres,
aki megbecsüli, szereti és gondját
viseli élete végéig.

Miki: Középkorú, tacsikeverék kan
kutyus. Sajnos gazdája nem jelentUgri: Nevéhez mérte egy hihetetlenül kezett érte. Nehezen viseli a kennelaktív pörgős, fél év körüli szuka kutyus. beli életet, így nagyon szeretne gazCsaládkutyának, kertbe, gyerekek mel- dihoz költözni akit élete végéig szollé kitűnő választás lenne.
gálhat. Kinti-benti tartásra ajánljuk.

Április 6-án szombat, 10.30-12.00:
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100.
Zizi: Nagyon kedves, emberszerető,
kistestű fiatal ivartalanított szuka.
Szobatiszta, jól szocializált kutyus.
Szerető gazdit keres, aki felelősen
fogja gondját viselni

Ez a kedves fiatal cica keresi gazdáját. Szelíd, hízelgős, bebocsátást
kért, de 3 másik mellett nem tudom
megtartani.
Tel: 06-20-9547-249

Április 7-én, vasárnap, 9-11.00:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel: dr. Horváth Márk
Tel.: 20/3855-726.
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Sport

Futsal – Play-offban a válogatott

Röplabda – Kezdődhet a finálé

Folytatódik a bajnokság

Visszavágni a Vasasnak

Egy jó hírrel és egy még jobbal
szolgálhatunk a magyar futsal
szerelmeseinek. A futsal válogatott sikeresen vette az akadályt, csoportmásodikként továbbjutott a házigazda olasz
válogatott mögött az Európabajnokság selejtező 1. csoportjából, így biztosan résztvevője
lesz a szeptemberi play-off körnek.

Visszavágni a Vasasnak, ez lehetne a szlogenje az április 10én kezdő női NB I. döntőjének,
amelynek két résztvevője a TEVA-Gödöllői RC, valamint a
Vasas-Óbuda csapatai lesznek.

A mieink Montenegrót 4–3-ra, majd
Finnországot 5–2-re verték, majd a tét
nélküli utolsó találkozón az olaszoktól kaptak ki 9–1-re. A hat csoportelső: az olasz, a portugál, az azeri, az
orosz, a cseh és a szlovén, valamint a
házigazda belga és a címvédő spanyol
csapat kvalifikálta magát a 2014-es
belgiumi Futsal eb-re, míg a csoport-

másodikok közül még négy csatlakozik majd a résztvevőkhöz. A magyar csapat mellett Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Románia, Horvátország Szerbia, Hollandia és Ukrajna
jutott tovább a 2. helyen csoportjából.
És akkor mi a mégjobb hír? Szűk két
hetes szünetet követően folytatódik a
hazai pontvadászat. A Gödöllői Bikák
csapata remélhetőleg rendezte sorait,
ugyanis a felsőházi rájátszásban még
nem tudott nyerni a csapat, így ha valakinek, akkor Baranyai Pál legényeinek jót tett ez a kis szünet. Április
5-én tanubizonyságot is tehetnek afelől, hogy mire volt elég a pihenő. A 3.
helyen tanyázó Bikák az egy pozícióval és kilenc ponttal előrébb álló
MVFC Berettyóújfaluhoz látogatnak
majd.
-li-

Labdarúgás – Szerdán kupameccs

Az időjárás ellen nem megy
Ismét elmaradt a Gödöllői SK
bajnoki mérkőzése, nem meglepő módon, a zord időjárás
miatt. A Tárnok elleni idegenbeli mérkőzést ugyan műfüvön
le lehetett volna játszani, de a
házigazdák ebbe nem egyeztek bele, így későbbi időpontra
halasztották a párharcot.
Besűrüsödik tehát a programja Jenei
Sándor gárdájának, ugyanis áprilisban a már ismert elmaradt mérkőzések pótlása miatt (Halásztelek, valamint várhatóan a tárnoki derbi is)
szerda-hétvége ritmusban meccsel
majd a GSK. Kérdéses, hogy fizikailag mit fog ez kivenni a játékosokból,
ami a tavasszal jól rajtoló fiatal együttesnél akár befolyásolhatja majd a
további szereplést is.
Az első megmérettetés minden esetre
már most szerdán, azaz április 3-án
meglesz, hiszen a jövő évi Magyar

Kupa előszobájának számító Pest megyei kupasorozat 4. fordulójában lép
majd pályára a Gödöllő a Hévízgyörk
ellen az egyetemi műfüves pályán.
A tavasz utolsó tétmeccsét éppen a
Hévízgyörk ellen vívta a GSK, akkor
simán nyertek 2–0-ra a mieink a bentmaradás szempontjából igen fontos
bajnoki meccsen.
A Gödöllői SK április 7-én bajnoki
mérkőzésen lép pályára Kisnémediben, majd április 10-én Halásztelekre
látogat a csapat.
Bajnoki meccsen április 13-án láthatják a gödöllői szurkolók Jenei
Sándor tanítványait, amikor is az Újlengyel ellen lép hazai környezetben
pályára a Gödöllői SK.
-llKövetkezik:
Pest megyei kupa, 4. forduló
Gödöllői SK – Hévízgyörki SC
Április 3., szerda 15:30,
egyetemi műfüves pálya

Kézilabda – Viharsarki hajrá elsöpörte a GKC-t

Nem túl "Békés" végjáték
A legutóbbi játéknapon a Békési FKC csapatát látta vendégül az NB I/B keleti csoportjában szereplő Gödöllői KC. Bartos Gábor tanítványai jól küzdöttek, de a végjátékban a vendégek akarata érvényesült, így
ezúttal is elmaradt a pontszerzés.
A tabella 11., még nem kieső helyén
álló GKC (12. csapatos a csoport, az
utolsó kiesik) csapatának immáron
minden mérkőzés amolyan hatpontos
találkozó, ugyanis a kiesés szele igencsak megcsapta az első évét az NB
I/B-ben töltő alakulatot. A kitűzött
célt természetesen még tartja a csapat,
azaz a bentmaradás elérését de, hogy
ne kelljen számolgatni a végén, a Békési FKC elleni két pont nagyon kellett volna Bartos Gábor legényeinek.
A mérkőzés nagy részében benne is
volt a levegőben a pontszerzés, de a
végjátékban a kevesebbet hibázó látogatók nyerni tudtak.
A 17. játéknapot követően a Gödöllő 6 ponttal
a bajnoki tabella 11. helyét foglalja el.
A juniorok elszenvedték első tavaszi vereségüket a békési fiatalok
ellenében, de továbbra
is a 6. helyen állnak csoportjukban.
NB I/B. Keleti-csoport,
17. forduló

Gödöllői KC – Békési FKC 25–28
(14–14)
Ifjúságiak: Gödöllő – Békés 24–31
Utánpótlás – Menetel a Főnix
ISE
Főnix ISE kézilabda szakosztálya
idén is több korosztályban indult az
országos Erima gyermekbajnokságban.A képen látható U12 fiú csapat a
Régió döntőn 3. helyezést ért el és bejutott az országos elődöntőbe, a
legjobb 24 csapat közé, míg az U11
fiú csapat veretlenül nyerte meg a
megyei fordulót és készülhet a SZIE
Sportcsarnokban, április 7-én hazai
közönség előtt megrendezésre kerülő
Régió döntőre. Az U12-es csapat: Palasics Kristóf, Pacs Gergely, Kassai
Levente, Botyik Máté, Hegyi Tamás,
Varjú Dominik, Ratkai Csaba, Mánya
Kristóf, Fábián Tamás, Palánkai Márton, Poroszkai Bogdán, Hévizi Kristóf, edző:Zsembery Tamás.

Aki jártas a hazai női röplabda mezőnyében, az nem lepődik meg a párosítás láttán, ugyanis valóban ez a
két csapat jelenleg a legjobb Magyarországon. Nagy öröm látni, hogy az
évről-évre az elithez tartozó gödöllői
hölgyek az idén is a végsőkig küzdhetnek majd. Van törleszteni valójuk
Csengeri Petráéknak, akik a március elején, Gödöllőn megrendezett
Magyar Kupa döntőben éppen a Vasastól kaptak ki 3–0-ra és ezzel lemaradtak az aranyról.
Azt mondják a régi motorosok, hogy
egy bajnoki döntő más, főleg a röplabdában, hiszen itt az egyik fél harmadik győzelméig tart a párharc. A

Gödöllő, köszönhetően annak, hogy
az év nagy részében nemzetközi porondon edződött erőnyerő lesz, már
ami a pályaválasztást illeti. Az első
és, ha úgy alakul, hogy végigjátszák a
döntőt, akkor az utolsó, 5. mérkőzés
is nálunk lesz majd.
De, maradjunk még az elején, azaz a
döntő első találkozójánal, amelyet a
SZIE csarnokban rendeznek április
10-én. A találkozóra minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a hölgyek, akiknek minden bizonnyal elkél majd a bíztatás.
A gödöllői csapat harmadszor jutott el
egyéb iránt a végsőkig, de eddig még
nem sikerült felérni a csúcsra, remélhetőleg a 2013-as év a TEVA-GRCnek hoz majd szerencsét. Persze, a
szerencse az mellé szegődik, aki tenni
is fog érte, mondják az okosok, így
csak bízhatunk abban, hogy a mi lányaink lesznek a rátermettebbek a
párharc során.

Ha esetleg úgy adódna, hogy ki kell
tenni majd a megtelt feliratot az egyetemi csarnok bejáratára, azok se aggódjanak, ugyanis a bajnoki finálé
összes meccsét élőben közvetíti majd
a DigiSport televíziós csatorna.
A harmadik helyért a Békéscsaba, valamint a TF-Aluprof Budapest csapatai küzdenek majd, míg az 5. helyért
Nyíregyháza – Miskolc párharcra ke-ltrül sor.
A döntő menetrendje:
Április 10., szerda 17:30:
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Óbuda
(SZIE csarnok)
Április 13., szombat 16:45:
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC
Április 16., kedd 18 óra:
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Óbuda
(SZIE csarnok)
Április 19., péntek 19 óra:
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC
(amennyiben szükséges)
Április 22., hétfő 18 óra:
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Óbuda
(amennyiben szükséges,
SZIE csarnok)

Atlétika – Senior atléták 2013. évi nemzetközi nyílt, fedett pályás bajnoksága

Öt magyar bajnoki cím
Március 10-én rendezték a
budapesti SYMA csarnokban
a Senior atléták 2013. évi fedett pályás bajnoksága, amelyen a gödöllőiek remekeltek
és összesen öt magyar bajnoki címet értek el.
Az egyben nemzetközi viadalon,
amelyen több kategóriában is idulhattak külföldi atléták a GEAC,
valamint a Kirchhofer SE versenyzői szenzációsan szerepeltek. 3000
méter női gyaloglásban a W40-es

kategóriában Kiss Györgyi a 2. helyen ért célba, de mivel csak az osztrák Ursula Radziewinska todta megelőzni, magyar bajnoki címnek örülhetett a Kirchhofer SE gyaloglója.
200 méteres síkfutásban a 3. helyen
a GEAC atlétája, Németh Róbert
végzett, míg 400 méteren M 40-es
kategóriában Buchema Nándor a 2.
lett (GEAC).
A 45 év fölöttieknél 400 m-en első,
míg 800-on 2. lett a KSE versenyzője, Frey Ákos, aki mindkét számban magyar bajnok lett, ugyanis

Snowboard – Magyar bajnokság

Egy arany, egy ezüst
Az elmúlt héten került megrendezésre Ausztriában a 21. Fundango Magyar Országos Snowboard bajnokság, ahol a Hajós

Alfréd iskola 7. osztályos tanulója, Hrustinszki Tamás az U14
korosztály második kategóriában szerzett aranyérmet.

utóbbiban csak a szlovén Janko
Vrecko futott jobb időt nála.
Férfi 1500 méteren Mester Attila a
3. legjobb időt érte el a 45 év fölöttieknél, míg 5000 méteres gyaloglásban, a 65 év fölöttieknél Kiss
György legyőzhetetlennek bizonyult és lett magyar bajnok. Mindketten a Kirchhofer SE versenyzői.
Végül, de nem utolsó sorban a GEAC atlétája, Buchema Nándor szállított bajnoki címet gerelyhajításban
a 40 év fölöttiek férfi mnezőnyében.
-tt-

A magyar bajnokságot, bár hazánkban is tombol a tél, minden évben a
szomszédos Ausztriában rendezik. A
fiatal gödöllői snowboard-os paralel
szlalom műfajban lett aranyérmes,
míg a paralel óriás műlesiklás Boardercross kategóriában ezüstérmet szerzett.
-ll-

Íjászat – Európa-bajnoki és hazai arany

Szabó Luca a gödöllői "Robin Hood-né"
A Török Ignác Gimnázium 12.
osztályos tanulója, Szabó Luca remek heteket tudhat maga mögött.
Robin Hood nyomdokain taposó
hölgy előbb a Spanyolországban
megrendezett IFAA terem íjász Eu-

rópa-bajnokságon szereztt aranyérmet a magyar csapat tagjaként, majd
a Magyar Íjász Szövetség 2013. évi
kvalifikációs WA terem Íjász országos bajnokságán felnőtt női barebow kategóriában országos csúccsal
lett első.
-tt-

Asztalitenisz – Veteránoké a küzdőtér

Gödöllőn az országos elit
Április 13-án, szombaton a Hajós Alfréd Általános Iskola tornatermében nagyszabású asztalitenisz versenyt rendez a Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz
szakosztálya.
A rendezvény célja, természetesen a
versenyzésen és az országos veterán

ranglista pont gyűjtésén kívül a sportág népszerűsítése és egyben a gödöllői klub további megismertetése a
kilátogatók körében. Az április 13-án
10 órakor kezdődő verseny fővédnöke Dr. Gémesi György Gödöllő város polgármestere.
Nevezni április 9-ig lehet az alábbi
kategóriákban:

Kézilabda – Ifjú gödöllői tehetség

Blaubacher Dóra címeres sikere
Újabb gödöllői reménységet mutathatunk be, ezúttal egy kézilabdázó hölgyet, Blaubacher Dórát,
aki az ifjúsági leány kézilabda-válagatott tagja-ként ért el sikert.
A Gödöllői Sport Egyesület játékosa,

Majoros Gusztáv tanítványa jelenleg a
Budapest SE junior csapatát erősíti kettős igazolással, valamint a korosztályos
nemzeti csapat oszlopos tagja. A Török
Ignác tanulója a magyar U17-es válogatottal ért el sikert, miután a csapat Portu-

Veterán férfi , női egyes: 40-49 év,
50-59 év, 60- 64, 65- 69, 70- 74, 75… év,
(mindenki csak abban korosztályban
versenyezhet, amelyben 2013-évben
tartozik, vagy eléri a korosztály határát (kivéve a páros versenyszámot)
Veterán férfi , női páros: 40-49 év, 5059 év, 60- 64, 65- 69, 70- év.
Nevezési díj: egyesben 1500 Forint,
párosban 1000 Ft/fő.
Nevezéseket a nevezes@moatsz.hu
e-mail címre várják a szervezők.

gália mögött a második helyen végzett a
hazai rendezésű kvalifikációs tornán és
ezzel kijutott a nyári, lengyelországi korosztályos eb-re.
-tt-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

G. Merva Mária:
Írók és múzsák Gödöllőn
című könyve második, bővített
kiadása megvásárolható a
múzeumi boltban.
****
Megnyílt a múzeum új időszaki
kiállítása a földszinti teremben
A JÓ KORMÁNYOS
Körösfői-Kriesch Aladár
(1863 – 1920)
emlékkiállítás

Megtekinthető november 3-ig,
szerdától vasárnapig
10 és 16 óra között

Szeretettel várunk mindenkit, akit
érdekel Gödöllő múltja
2013. április 11-én, csütörtökön,
17 órakora a múzeumba
Mostani témánk: A Szabadság út
Kérjük, akinek van régi fényképe,
dokumentuma az említett gödöllői
területről, hozza magával beszkennelve min. 600 dpi-s formátumban.
Ha valakinek segítségre van
szüksége a szkennelésben, akkor
forduljon nyugodtan a szervezőhöz
a Gödöllői Városi Múzeumban:
Kerényi B. Eszter, 20-8289-407
FIGYELEM!!! A HELYSZÍN NEM A
KIRÁLYI VÁRÓ, HANEM A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM!
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 28-422-003
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

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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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
2013. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT,
IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
1. Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről –értelmében azoknak a személyeknek adományozható, akik:
a.) kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,
b.) magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.
c.) színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.
2. A díjban évente legfeljebb 3 személy részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinethez
eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., kovacs.reka@godollo.hu).
Határidő: 2013. április19., 12 óra
Guba Lajos, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke sk.

Gödöllői Királyi Kastély – taggyűlési határozatok III.
2012. évi taggyűlési határozatok
18/2012 (07. 23.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése – írásbeli
szavazás útján – jóváhagyja a Társaság
és Gödöllő Város Önkormányzata között a Társaság által a Nők éve 2012
programok keretében megrendezendő
különböző kulturális rendezvények
megvalósításához
nyújtandó
2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint
értékű támogatási szerződést és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.
19/2012 (07. 23.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése – írásbeli
szavazás útján – jóváhagyja a Társaság
és Gödöllő Város Önkormányzata
között a kastély parkjának fenntartására vonatkozó, természetbeni szolgáltatásként nyújtott bruttó 10.391.526,Ft, azaz tízmillió-háromszázkilencvenegyezer ötszázhuszonhat forint értékű
támogatási szerződést és felhatalmazza
a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.
20/2012 (07. 23.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése – írásbeli
szavazás útján – jóváhagyja a Társaság
és Gödöllő Város Önkormányzata
között kötendő, 2 fő közmunkaprog-

ramban résztvevő, segédmunkás,
egyéb takarító munkakörben foglalkoztatott kölcsönzésére szóló szerződést és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.
21/2012. (……..) sz. határozati javaslat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja Társaság „A
Gödöllői Királyi Kastély komplex,
környezetbarát üzemeltetését lehetővé
tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése – II.
ütem” KMOP.-3.1.1.-/E-09-2f-20010002 számú projekt Támogatási Szerződés 5. és 6. sz. módosítását, és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját azok aláírására.
A határozati javaslatról a többségi tulajdonos nem kívánt szavazni.
22/2012 (08. 31.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése mellett megválasztja a taggyűlés levezető elnökének dr Gémesi György urat, jegyzőkönyv vezetőjének dr. Ujváry Tamás
urat.
23/2012 (08. 31.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése mellett elfogadja a 2012. augusztus 31-én megtartott taggyűlés napirendjét az alábbiak
szerint:

1. A Társaság 2012. évi Üzleti Tervének elfogadása
2. A Társaság és az MNV Zrt. között
megkötendő támogatási megállapodás
jóváhagyása
3. Az ügyvezető 2012. évi prémium
feladatainak kitűzése
4. Egyebek
24/2012 (08. 31.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése mellett elfogadja a Társaság 2012. évi Üzleti
Tervét. A taggyűlés a Társaság 2012.
évi bérköltségét – az MNV Zrt. Igazgatósága egyedi elbírálása alapján –
178.893 eFt-ban határozza meg.
A Társaság a 2012. évi bérköltségbe
tervezett 7.281 eFt-os teljesítményhez
kötődő ösztönző munkabért csak az
esetben fizetheti ki, ha a teljesítmény –
ösztönző rendszert kidolgozza, és azt a
taggyűlést jóváhagyta.
25/2012 (08. 31.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja a
Társaság és az MNV Zrt között kötendő Támogatási Megállapodást és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.
A szerződésen a nemzeti fejlesztési miniszter által a jóváhagyás feltételeként
meghatározott módosítások, továbbá
az annak lényegét nem érintő technikai
jellegű módosítások átvezethetők taggyűlési határozat nélkül.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 1-7-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.
Április 8-14-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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.

MEGHÍVÓ

GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET – 1 SZÁZALÉK
Kérjük, támogassa adója 1 százalékával a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesületet
Cím: 2100 Gödöllő, Battyány u. 32.
Adószám: 18718252-1-13
Egyéb támogatásukat köszönettel fogadjuk!
Számlaszám: 65100266-11058186-00000000

VENDÉGLÁTÓ ÉS ÉTKEZTETŐ VÁLLALKOZÁSOK,
ÜZLETEK VEZETŐINEK, VENDÉGLÁTÓ
SZAKOKTATÓKNAK

A Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal tisztelettel meghívja az
ÁROP (Államreform Operatív Program) „Jogalkalmazás javítása a
mezőgazdasági szakigazgatásban 2.” című pályázat keretében meghirdetett szakmai továbbképzésre.
A képzés célja a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló a 62/2011. (VI.30.) VM
rendelet alkalmazásának ismertetése a vendéglátó és étkeztető létesítmények vezetői, a vendéglátó szakemberképzés oktatói és a képzésben résztvevő gyakorlóhelyek gyakorlatvezetői számára.
Előadó: Zoltai Anna, a NÉHIB Vendéglátás- és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának vezetője.
A képzés időpontja és helyszíne: 2013. április 25., Gödöllő, Szabadság tér 7.
A képzésben való részvétel – amelyről a résztvevők igazolást kapnak –
ingyenes, azonban előzetes jelentkezéshez és regisztrációhoz kötött. A
regisztrációt a képzés előtti héten, illetve a jelentkezési létszám betöltésekor
lezárjuk.
Jelentkezni a NÉHIB honlapján keresztül lehet a képzési helyszín megjelölésével a www.nehib.gov.hu címen, ahol bővebb tájékoztatást találnak
az érdeklődők.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Gémesi György polgármester fogadónapját
április 3. helyett április 17-én tartja, 10-12, valamint 14-16 óra között.
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Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy a Gödöllői Városi Piac emeleti étterme
nyitva tartását meghosszabítja!
Hétfő: 6-18, kedd-szombat: 6-20, vasárnap: 9-17
Egész évben az emeleti teraszon
nyílt főzést tart minden szombaton 9-14-ig
Pörköltek: vad, birka, lábszár, pacal körettel 950 Ft
Levesek: Gulyások, Halászlé 700 Ft
Ne töltse szabadidejét főzéssel! Nyitva tartás alatt
négy féle menüvel állunk rendelkezésükre 720 forintos áron.
Mindenkit szeretettel várunk! Tel.: 06-70/262-1535

égek kiadók!
A szálloda földszintjén üzlethelyis
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.

N yitva : K : 11 – 1 8 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zá rv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

2013.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS,
GYÁSZJELENTÉS
+Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, édesanyánk özv. BODONY FERENCNÉ sz: KOVÁCS MARGIT temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló gyermekei. „Nem fogjuk már
elgyengült kezed, nem simogatjuk már őszülő fejed. Nem tekint ránk
aggódó szemed, megpihenni tért két dolgos kezed, Isten veled.”
+Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik
SÁRKÖZI LÁSZLÓ temetésén részt vettek, és osztoztak bánatunkban.
A gyászoló család: Sárköziné Vera, Sárközi Zsolt és Péter.
+SIKE LAJOSNÉ (szül. ORGOVÁNYI JULIANNA) 2013. március 17én, élete 77. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk maradványait április 19-én 10:30-kor Budapesten a Megyeri úti
temetőben helyezzük örök nyugalomba. Gyászoló gyermekei.
KÖZLEMÉNY
+Ajándék hirdetések a Gödöllői Szolgálatban. Részletek az
irodában vagy telefonon.
INGATLAN
+Gödöllőn, a Szabadság úton családi ház eladó. Telek: 909m2, két
utcáról nyíló. Érdeklődni: 06 20/ 475-6948.
+Gödöllőn családi ház (áron alul) csendes, nyugodt helyen, a
Kastély közelében eladó. Tel: 06-20-9443356
+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2szoba+ nappalis
újépítésű ikerház 350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFt-ért
kulcsrakészen eladó. 20-772-2429
+ÁRON ALUL Szőlő utcában 69 nm-es, nappali+2 szobás lakás
eladó iár: 10.9 MFt 20-804-2102

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított, gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 11MFt 20-772-2429
+JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, felújítandó, magasföldszinti,
konvektoros lakás 8.6Mft-os irányáron eladó! 20-539-1988
+Eladó az Erzsébet körúton műanyag nyílászárós 2 szobás lakás
Iár: 8.29MFt!! 20-804-2102
+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás felújított
lakás Iár: 7.2MFt 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 20772-2429
+Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi lakás Gödöllőn,
garázzsal és kertkapcsolattal. Iár: 11.5MFt. A központban eladó 2
szobás, cirkós lakás kocsibeállóval Iár:9.5 M Ft 20-804-2102
+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 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
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
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+Eladó Kerepesen, 1 emeleti, 65 nm-es új, téglaépítésű társasházi
öröklakás, kifogástalan állapotban, 3 szoba, erkélyes, egyedi
fűtésű. Referencia szám: 3686 I.ár: 14,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szadán, 20 ban épült amerikai típusú, gépesített konyhás nappali+1 szobás központi fűtéses családi ház, 700 nm-es telekkel
eladó. Referencia szám: 3670 I.ár: 15,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, Erzsébet parkkal szemben, 100 nm-es nappali+3
szobás családi ház, örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garázzsal
eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn, Kastély mögött, polgári házból átalakított társasházban egy 52 nm-es 1 szobás, kertkapcsolatos téglaépítésű
lakás. Referencia szám: 3659 I.ár: 8,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Sürgősen eladó Gödöllőn, János utcában egy 49 nm-es 2.
emeleti, egyedi fűtéses, nagy erkélyes öröklakás. Referencia szám:
3693 I.ár: 9,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 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 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szadán, 1980-ban épült, 60 nm-es amerikai konyhás nappali+1
szobás cirkófűtéses családi ház, gyümölcsössel, örökzöldekkel 600 nmes telekkel eladó. Referencia szám: 3696 I.ár: 12,8 m Ft. 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: 9,5 m Ft. 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 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3
szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes családi ház,
700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is.
Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár: 7,7 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a Százszorszép utcában Gödöllőn, egy 600 nm-es építési
telek, 7,5 m Ft-os irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+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.
+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).
+Vennénk gödöllői tégla családi házat 16 M Ft készpénzzel. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-30-6336-110, info@lipcsey-ingatlan.hu
+Gödöllőn 2,5 szobás 2.em. erkélyes, felújított lakás eladó 10,95
MFt-ért. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-30-6336-110, www.lipcsey.com
+Gödöllőn eladó egyszintes családi ház: nappali +3 háló, garázs, 789 nm
kert 22,5MFt. LIPCSEY Ingatlaniroda, 30-6336-110, www.lipcsey.com
+Meglévő és folyamatosan bővülő ügyfélkörünk részére
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT GÖDÖLLŐN! Hívjon bizalommal:
Zrinyifalviné Judit: 30-754-5565, Tóth Orsolya: 70-777-0502
+SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllőn Palota-kerten 44 nm-es 1 szobás
lakás eladó! 3.em., MÉRT távhős, világos, alacsony rezsivel (decemberben a fűtés díja: 13.000Ft volt!!!)! IÁr.:6.2 MFt. Tel.: 30/228-1060
+NAGYON JÓ ÁRON! Gödöllőn központban 44nm-es, 2 szobás, jó
állapotú lakás saját tárolóval, tehermentesen eladó. AZONNAL
költözhető! Kedvező rezsiköltség, házközponti fűtéssel! IÁr.:7.2
MFt. Tel.:0630/228-1060
+JÓ ÁRON! Gödöllőn János utcánál eladó egy
MAGASFÖLDSZINTI, TÉGLA építésű, KONVEKTOROS fűtésű, 38
nm-es, 1 szobás, Új nyílászáróval, jó állapotú lakás, saját tárolóval.
IÁr.:7.3 MFt. Tel.:0630/228-1060
+JÓ ÁRON! Gödöllőn János utcában MAGASFÖLDSZINTI, 51nmes, 2 szobás, TÉGLA, KONVEKTOROS fűtésű lakás, SAJÁT
TÁROLÓVAL eladó. IÁr.:8.6 MFt. Tel.:0630/228-1060
+NAGYON JÓ ÁRON, SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn, János utcánál
tégla, KONVEKTOROS, 69nm-es, 1+2 félszobás, 3. emeleti, nagy
ERKÉLYES, jó állapotú lakás, szigetelt házban eladó. IÁr.:10.9 MFt.
Tel.:0630/228-1060
+JÓ ÁRON! Gödöllőn, ERZSÉBET PARKNÁL, TÉGLA, 54nm-es,
magasföldszinti, 1+ 2 fél szobás, ERKÉLYES, igényesen
FELÚJÍTOTT lakás eladó! Új műanyag nyílászárók redőnnyel!
IÁR:11.3 MFT. Tel.:0630/228-1060
+SÜRGŐSEN, ALKUKÉPESEN! Gödöllőn Antal-hegyen, kétszintes,
belül teljesen felújított, 100 nm-es 3 szobás családi ház eladó,
garázzsal, 1200 nm-es VADREGÉNYES GYÖNYÖRŰ KERTTEL!
IÁR:18 MFT. Tel.:0630/228-1060
+KIEMELT AJÁNLAT! Gödöllőn KÖZPONTban tágas 120 nm-es, 5
szobás, szép sorház eladó kis kerttel és garázzsal! IÁR:24.4 MFT.
Tel.:0630/228-1060

2013.

április 3.

’95

trafoclub.hu

Gödöllői Szolgálat

Április 05.péntek 20h To Hive 05! State of Mind + Galileo + Bohemian Betyars majd Scapesound A rendezvény alatt
kiállítás tekinthető meg! (Belépő 395Ft) 06.szombat 21h Magna Cum Laude Klubkoncert majd buli hajnalig! (jegy a
Kódexben) 06.szombat 23h Modern Tánczenék a lemezjátszóknál Andrew G (MCL jegyekkel ingyenes, nélkül
1000Ft!) 12.péntek 20h Subscribe + facebook versenyt megnyerő zenekar + Metal Meeting Dj-k (1200Ft az első
100db jegy a többi 1500Ft!) 13.szombat 21h Belga - Stég FM 84. Roadshow (Belépő 1000Ft és az utána következő
Magyar Buliba is érvényes!) 13.szombat 23h "Made in Hungary" Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási
Pisti és 25 év énekelhető dalai! (Belga jegyekkel ingyenes, nélkül 1000Ft!) 19.péntek 21h The Grenma+Fool's
Paradise+Our Youth+NuGen Party-Dj Resident 20.szombat 20h Impro - Minden ami a történelemből kimaradt! Part.8.

+Tulajdonostól eladó 69m2-es felújított, konvektoros, 4. emeleti
lakás a Szőlő utcában. Ár: 12,0 M Ft. Mobil: 30-224-75-63,
http://lakas.crea.hu
+Gödöllőn Kossuth L. utcában eladó egy 64 nm-es, 1+2félszobás,
erkélyes, jó állapotú, magasföldszinti lakás beépített konyhabútorral. Tel: 06-20-423-4828
+Gödöllő belvárosában, téglaházban felújított, I. emeleti, egyszobás (34 nm), parkettás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó.
Ára 6,9 MFt alku nélkül. Tel: 30/350-4346
+Eladó tulajdonostól 44 nm-es palotakerti, felújított 3.em. lakás
(új nyílászárók, bejárati jtó, konyhabútor) szabályozható fűtés. Iár:
6,9 MFt. Érd: 06-30-506-3738
+Gödöllőn központhoz közel eladó egy 4. emeleti felújított, 55
nm-es, csendes lakás. A garázs és a konyhabútor a vételár részét
képezik. Iár: 10,8 MFt. Tel: 06-70-702-9747
+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
+Gödöllőn 600 nm-es építési telek érvényes építési engedéllyel,
panorámával 5 M Ft alatt?!? Igen, a Gerle utcában! Tel: 20-9-182-179
+Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a Szent János utcában
51nm-es, 2szobás, cirkófűtéses, jó állapotú, 1.em. lakás.
Iár:10,5MFt. Kérem, ingatlanosok ne jelentkezzenek! Érd: 06-20422-3120, matuz.janos6@upcmail.hu
+Eladó 1070 nm-es bekerített TELEK Gödöllőn 4,2 MFt-os irányáron,
ill. egy 2785 nm-es TELEK iár: 2,2 MFt-ért. Tel: 30-771-5794
+Két utcára (Százszorszép és Alma) nyíló 683 nm-es
összközműves telek kis faházzal eladó. Érd: 06-70-381-4909
+Zsámboki 2,5 szobás, összkomfortos, felújított parasztház 800
nm-es kerttel eladó, vagy kisebb lakásra cserélendő. Garázs, kamrák, konvektoros fűtés és kályhák. Iár: 8 MFt. Tel: 70-389-8930
+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes, gázkonvektoros lakás a Szent János utcában. Nem panel. Iár: 12,3 MFt.
Tel: 06-20-823-1724
+ELADÓ vagy CSERE: Isaszegen, főút mögötti csendes utcában,
tömegközlekedéshez is közel, 75 nm-es, összkomfortos családi
ház 900 nm-es telken, tehermentesen eladó, vagy elcserélhető
gödöllői erkélyes lakásra (1-2.em.) értékegyeztetéssel. Garázst
beszámítok. Tel. este 7-8 között 06-20-918-9528

+Eladó Gödöllőn a János utcában 2.em. 1,5 szobás, erkélyes, konvektoros lakás. 9,9 MFt. Érd: 06-20-2288-460
+Eladó Palotakerten tulajdonostól 1.em. 57nm-es, 2szobás DNYi fekvésű, felújított lakás. Műanyag ablakok, redőny, biztonsági
bejárati ajtó. Felújított, kibővített fürdőszoba. Egyedileg szabályozható fűtés, modern konyhabútor beépített főzőlappal és sütővel.
Iár:10,5MFt. 06-30-248-0661
+SÜRGŐS! János utcában 49 nm-es, 1,5 szoba és amerikai konyha-nappalis 4.em. lakás eladó. Iár: 10,5 MFt. Érd: 30-966-1375
+Gödöllőn 37 nm-es, egyszobás, gázkonvektoros lakás 7,2 MFtos iányáron ELADÓ VAGY fiatal, nemdohányzó párnak KIADÓ. 1,5
havi kaució. Érd: 06-30-966-1375
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn, frekventált helyen három szobás összkomfortos családi ház garázzsal hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443356
+Gödöllő központjában a Nagy Sándor közön egyéni fűtésű, két és
fél szobás lakás kiadó. Mindenhez közel, mégis nagyon nyugodt
környéken. Bérleti díj 60.000 Ft + rezsi. Második emelet, erkéllyel.
Kaució. Érdeklődés: 06-20/5360-058 vagy erikal@hotmail.com email címen.
+Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80 nm-es, bútorozott lakás nemdohányzóknak kiadó havi 70.000,-Ft + rezsiért. Tel: 30-287-8662
+Budapest XI. ker. Alléval szemben, részben bútorozott 73 nm-es
lakás hosszútávra kiadó 70.000,-Ft +rezsi + 2 havi kaució. Tel:
06-20-9547-249
+Szoba-konyhás zuhanyzós, bútorozott fatüzelésű lakás alacsony
rezsivel 1 személy részére kiadó! 1 havi kaució szükséges. Tel: 0630-609-8707
+35.000,-Ft-ért 1 szobás, földszinti, központifűtéses lakás az
Erzsébet királyné körúton kiadó. Tel: 06-30-2595-615
+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
+Gödöllő kertvárosában albérlet kiadó családi házban. Tel: 20-570-5322
+Albérleti szoba főbérlővel, TV – internettel kiadó Gödöllő
központjában. Érdeklődni a 06-70-310-1933 számon 18 óra után.
+Gödöllőn 1 fő férfi részére bútorozott, kisméretű szoba, konyha,
zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució nincs! Érd: 06-20-221-6172

+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN másfél szobás, 44 nm-es, bútorozott
lakás április végétől 1-2 személynek kiadó. 50 ezer Ft/hó + rezsi
+ 2 havi kaució. Tel: 06-70-316-5381
+Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2 szobás lakás kiadó.
50.000,-Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd: 0670-243-1861
+Gödöllőn, központhoz közel 2 szobás lakás kiadó. 50.000,-Ft +
rezsi. Tel: 06-70-526-0174
+Gödöllőn, Mikszáth K. utcában 2 szobás, nagy konyhás,
összkomfortos, jó állapotú családi ház kiadó. A kert rendezett,
cserépkályha is van. Iár: 85.000,-Ft. +rezsi. Tel: 06-20-499-7306
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A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:
*A központtól 2 km-re, szép természeti környezetben, 4
lakásos társasházban eladó egy 77 nm-es, nappali+ 2 szobás, amerikai konyhás, újszerű, földszinti lakás teraszokkal, dupla garázzsal, tárolókkal, kis előkerttel. Iár: 19 mFt.
*Az Úrréti tó közelében szépen karbantartott, nappali
+ 5 szobás, 170 nm-es, kétszintes, galériás családi
ház 800 nm-es, rendezett telken eladó. Iá.: 29,5 mFt.
*Az Antal-hegy lábánál 2 szobás, 50 nm-es, gázcirkó
fűtésű, jó állapotú ikerházi lakás garázzsal, 200 nmes telekrésszel sürgősen eladó. Irányár: 9,6 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.

+Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583.
ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely kiadó (2100 Gödöllő,
Petőfi tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 11 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100 nm-es, szépségszalonként berendezett üzletház. Az üzlethelyiség más tevékenységre
is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-9194-870
+Gödöllőn, belvárosi üzlet (17 m2) frekventált helyen (Átrium
üzletházban) hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443 356

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

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

2013. április 3–9.

Ár!

Termékeink bomba áron!

999 Ft/kg

499 Ft/kg

A minôség garanciája

Ár!

99 Ft/db

99 Ft/cs

649 Ft/db

175 Ft

39 Ft

1299 Ft/kg
Jász friss
dobozos tej 2,8%

Hajdúsági
Trappista sajt

1l

127 Ft
259 Ft
Friss sertés
csontos tarja

Friss pecsenye
csirkecomb faros

Hónapos retek

Fejessaláta

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Kihagyhatatlan árak cukrászdánkban

119 Ft/db

Sikér
Búzafinomliszt

Pékségünkbôl legfinomabb nap mint nap

69 Ft/db

Helyben füstölt termékek!

fehér, vörös
2l
324,50 Ft/l

1,5 l
26 Ft/l

219 Ft

699 Ft

669 Ft

949 Ft/kg

Coca-Cola,

1 kg

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

Koccintos borok

259 Ft

Kristálycukor

Krémes

1 kg

1 kg

Francia krémes

99 Ft/db

Balogh
családi
tészták

Pannon-Aqua
ásványvizek

Kakaós csiga

Lorin folyékony
mosószerek
white, color 1,5 l
466 Ft/l

Pretender
kutyaeledel
marha, szárnyas
1250 g
175,20 Ft/kg

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Volánbusz Zrt.
gödöllôi járatára, boltunk elôtt buszmegállót létesített.

135 Ft

Rozsos barna kenyér 750 g 180 Ft/kg

Light, Zero,
Fanta narancs
2x2l
167,25 Ft/l

Füstölt császárszalonna

Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

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

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászdánkban szeretettel várjuk kedves vevôinket!
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+Gödöllőn 150 m2-es, többcélú hasznosításra alkalmas (söröző,
étterem, kávéház, bemutatóterem...) kerthelyiséggel rendelkező
üzlethelység hosszú távra, kedvező áron kiadó. Tel: 20-9443356
+A REMSEY körút 8. sz. alatt 80 nm-es ÜZLET KIADÓ. ASZÓDON
60 nm-es üzlet kiadó. Tel: 06-20-9210-247
+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben, 32
nm, 1.em. Érd: 70/373-8154, 20/9294-669
+PETŐFI TÉR 14.sz. alatt 44 nm-es irodának vagy üzletnek KIADÓ,
ugyanitt mélygarázs 1,5 MFt-ért ELADÓ. Érd: 30-946-7702
ÁLLÁS

+A ZÖLD ÓVODA ÓVÓNŐI ÁLLÁS betöltésére keres felsőfokú óvodapedagógusi végzettségű munkatársat. Munkavégzés helye:
2100 Gödöllő, Batthyány L.u.34-36. Feladatai: Az óvodában differenciált óvodai bánásmód folyik, ennek a programnak ismeretében
szakszerűen lássa el feladatait. Bérezés a KJT szerint.
Benyújtandó iratok: — szakmai önéletrajz, — képzettséget igazoló
dokumentumok, — 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013.04.30. A pályázatok
benyújtását az alábbi címre várjuk: Gödöllő, Batthyány L. u.34-36.
További információ kérhető Tiborczné Garai Katalin óvodavezetőnél a 06-28-510-750, és 06 20-9-175-114 telefonszámokon, vagy az alábbi e-mail címen: zoldovi@gmail.com.
+A ZÖLD ÓVODA pályázatot hirdet DAJKA ÁLLÁS betöltésére.
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Batthyány L.u.34-36.
Feladatai: Az óvodában folyó gondozási, takarítási feladatok
ellátása. Feltétel: dajka szakképesítés. Bérezés a KJT szerint.
Benyújtandó iratok: — szakmai önéletrajz, — képzettséget igazoló
dokumentumok, — 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013.04.30. A pályázatok
benyújtását az alábbi címre várjuk: Gödöllő, Batthyány L. u.34-36.
További információ kérhető Tiborczné Garai Katalin óvodavezetőnél a 06-28-510-750, és 06-20-9-175-114 telefonszámokon, vagy az alábbi e-mail címen: zoldovi@gmail.com.
+Járóbeteg édesanyám mellé keresek gondozót (étel melegítése,
fürdésnél segítség, gyógyszerek bekészítése, takarítás...) bentlakással, teljes ellátással Budapesten – kb. havi váltással. Külön
szoba, háztartási alkalmazottként bejelentéssel! 30-308-0869

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380

+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+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
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel!
Tel: 06-70-361-9679

+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
+SZOBAFESTÉS - MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, laminált parkettázás,
külső- belső festés. Korrekt árak! Garancia! Tel: 06-20-5566-047
+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
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504
+PALATETŐK ÁTFEDÉSE BONTÁS NÉLKÜL, cserepes lemezzel,
vagy bitumenes lemezzel! Tel: 06-30-368-3810

+Magánlakás, társasház, iroda takarítását, nagytakarítását, kertgondozást vállalok, állandó vagy alkalmi jelleggel Gödöllőn és
környékén. Megbízhatóság, precíz, igényes munka elérhető áron.
Tel: 06-30-341-7502
+EGYETEMI FODRÁSZATBA MANIKŰRÖS-PEDIKŰRÖST
FELVESZÜNK! Érd: 06-28-432-873
+Tapasztalt Visual C++ PROGRAMOZÓT keresünk gödöllői irodánkba, hosszútávra, teljes munkaidőben. Hardveres fejlesztői tapasztalat és angol nyelv ismerete szükséges. 3D geometria, embedded
rendszerek, robotvezérlés, metrológia szakterületek és egyéb programnyelvek (C#, Delphi) ismerete előny. Tel: 30-470-0365
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
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

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

20/495-24-25
20/525-5366
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

Felhívás
Az áldozattá válás egy speciális esete, amikor rendkívüli
természeti körülmények avatkoznak be súlyosan családok,
emberek életébe.
Több olyan gyerekes családról tudunk, akiket a március 15-e
körüli napokban baleset ért, vagy akik autójukban ülve, hosszú
órákon át várták, hogy kiszabaduljanak a hó fogságából.
Ha Önnek vagy családjának szüksége van segítségre egy ilyen
drámai helyzet feldolgozásához, áldozatsegítĘ tanácsadóink
szívesen segítenek. A szolgáltatás ingyenes.
Jelentkezni az alábbi címen tud: www.nelegyelaldozat.hu
vagy nelegyelaldozat@gmail.com
Az áldozatsegítĘ tanácsadás A társadalmi kohézió erĘsítése az áldozattá
válás megelĘzése és az áldozatsegítés érdekében a GödöllĘi kistérségben c.
TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0005 projekt keretében mĦködik.
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+LOMTALANÍTÁS ÉS KÖLTÖZTETÉS a legkedvezőbb áron!
Hétvégén is! Gödöllőn a kiszállás ingyenes! Hívjon bizalommal!
Érd: 06-30-642-1221

+Eladó kétszemélyes, almazöld sarokheverő (24eFt), anyaggal
bevont szivacs gyerek fotelágy (5eFt), SzínesTV-50 cm
(13eFt), kisebb kondipad, (8eFt), gyerekjátékok, lányka ruhák,
cipők (4-9év) stb. G. Erkel 4. 70-619-9079, 30-418-7206

+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások) garanciával Gödöllőn és környékén. Ingyenes árajánlat. 30/270-7200

+Eladó 1db mosogató tálca, 1db falra szerelhető TV tartó, 1db
60x75-ös vázákat ábrázoló kép, apró szerszámok: fogók,
zárak, fúrógép, stb. 3 db csillár. Érd: 06-30-426-6170

+MOSOGATÓGÉP, MOSÓGÉP, szárítógép, elektromos tűzhelyek, főzőlapok javítása garanciával! Hívjon bizalommal: Tóth
Tamás 06-20-886-2397

+Ceragem jádeköves masszázságy kifogástalan állapotban
eladó. 30-224-74-63.

+TAVASZI AKCIÓ Ha nincs ideje vasalni, hívjon minket bizalommal,
mi segítünk! Reggel leadja, este viheti! További szolgáltatásaink: TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS; -Függönyök (fényáteresztő,
sötétítő), paplanok (toll, vatelin), ágytakarók, ágyneműk, kabátok,
abroszok MOSÁSA, VASALÁSA rövid határidőre! (Közületeknek is.)
A hirdetés felmutatása esetén 10% engedményt adunk. Gödöllő,
PLATÁNHÁZ, ALAGSOR MOSODA, Dózsa Gy. út 69. 70-431-9307

+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől eladó.
1liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763
+számítógép eladó 10 ezer ft-ért. Tel.: 20/9455-583.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Megbízható, gyerekcentrikus, káros szenvedélyektől mentes
középkorú nő vállalja bármilyen korú gyermek felügyeletét. Tel:
06-30-341-7502
+INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS! Precíz, komplex, független
értékbecslés ingatlanára (lakás, családi ház) 16.000,-Ft-tól.
Részletekért hívjon bizalommal! 06-70-314-8389.
KÖNYVELÉS! Társaságok, egyéni vállalkozók, SZJA bevallás
2500 Ft-tól. 06-30-841-8952
+REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók. Hétvégén is! 20/9-943-145
+EZ ÁM REZSICSÖKKENTÉS! AKÁR 40-50% FŰTÉSSZÁMLA
MEGTAKARÍTÁS HŐSZIGETELÉSSEL. Vállaljuk családi és társasházak hőszigetelését. Munkadíj állványozással, színezéssel
együtt 1950,-Ft/nm. A hozzávaló anyagokat a legjobb áron
tudjuk beszerezni. Lehetőség van 30%-os állami támogatás
mellett részletfizetésre is. Akár nulla forint kezdőrészlettel, teljes körű ügyintézéssel. Tel: 06-20-255-3337
+SZEKERES MÁRTA – FODRÁSZ – GÖDÖLLŐ, Remsey krt. 4.
fszt. 1. (Bejárat a belső udvarból) Tel: 28-422-812, 30-548-3648

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltésmérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 30/536-4300, 28/611-728

+Szeretnél javítani matekból, fizikából, kémiából?
Érettségire készülsz? Korrepetálásra van szükséged? Hívd
Karcsi bácsit! Magántanulók vizsgára való felkészítését is
vállalom. Tel: 30-908-4130.
+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
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+MATEMATIKA, ANGOL KORREPETÁLÁS. 06-30-4133-423

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

+ANGOL és NÉMET nyelvoktatás tapasztalt nyelvtanárral.
Nyelvvizsgákra (TELC, ORIGO, EUROEXAM), érettségire való
felkészítés. Tel: 06-30-248-0661

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

+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire való
felkészítést kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.: 70/609-7748

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

ADÁS~VÉTEL

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+Gödöllői TÁP ÉS TAKARMÁNYBOLTBAN a Baháné útja 27. sz.
alatt 3 hetes előnevelt csirkékre előjegyzést veszünk fel,
valamint szemes takarmányt napi áron vásárolunk fel. Érd: 0670-367-4351, 06-28-611-940

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

OKTATÁS

+Rossz vagy nem használt számítógépek és alaplapok
felvásárlása! Komplett gép átvétele 1000,-Ft/db áron,
alaplapok átvétele 800-1200,-Ft/kg áron! Az ár tartalmazza az
elszállítást is! Érd: 06-70-298-8890

+Angol beszédkészség fejlesztő tanfolyam és nyelvvizsgára
felkészítés egyénileg is. www. toptan. hu, toptan1999@
gmail.com, Mobil:30-224-75-63.

+ELADÓ! Színes TV, nyomtató, gázkazán, radiátor, bejárati
faajtó, WC tartály, WC csésze. Érd: 06-30-400-4762

EGYÉB
+ÓVODÁT KERES GYERMEKÉNEK? A Gödöllői Szabad Waldorf
Óvoda nyílt délelőttöt tart érdeklődő családok számára április
13-án 9.00 - 11.30-ig, ahol betekintést nyerhetnek a családok
az óvoda életébe. Szeretettel várjuk! Gödöllő, Isaszegi út 11.
Tel.: 20/339-85-93 www.waldorf-godollo.hu
+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

15

16 Gödöllői Szolgálat

2013. április 3.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2013. ÁPRILIS 10.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Bokorné Kozma Julianna, Németh L. u. 2., Dömsödy Beáta,
Szent János u. 36.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Turcsán Péter, 2117 Iszaszeg,
Madách u. 64., Plihal Gréta, Turul
u. 15.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Fecske Csaba,
Rozsnyó u. 15.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Blaskó Gergely, Bethlen G.
20., Tóth Sándorné, Asbóth u. 1.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Telek Anita, Thököly Imre u. 22., Horváth Róbertné, Brassó u. 9.

RECEPT – Sajtszószos sonkás palacsinta
Hozzávalók: 3 tojás, 5 dl tej, 18 dkg liszt, 2 apró fej vöröshagyma, 25 dkg sajt, 8 dkg vaj (és még egy kevés
a sütőtál kikenéséhez), 8 szelet főtt sonka, só, bors,
szerecsendió.
Elkészítés: A palacsintatésztához a tojást elkeverjük 2 dl tejjel és 1 3/4 dl vízzel. Apránként beledolgozunk 15 dkg lisztet, majd 30 percig pihentetjük. Közben a hagymát apróra kockázzuk, a sajtot durvára reszeljük. A palacsintasütőben felhevítünk kevés vajat,
ráöntünk egy kis merőkanálnyi tésztát, és mindkét oldalát megsütjük. Ezután mindegyikre 1-1 szelet főtt sonkát teszünk, és megszórjuk reszelt sajttal (a felével), szorosan
feltekerjük, és a vajjal kikent tűzálló tálba fektetjük.
A maradék vajon üvegesre pároljuk a hagyma felét. Megszórjuk 3 dkg liszttel, kicsit pirítjuk, majd felöntjük 3 dl tejjel. Állandóan kevergetve felforraljuk és alacsony hőfokon
kb. 5 percig főzzük. Hozzáadunk 5 dkg sajtot, és sóval, borssal, szerecsendióval ízesítjük. Meglocsoljuk vele a palacsintákat, majd a tetejüket meghintjük a maradék reszelt
sajttal, és előmelegített sütőben, 200 fokon kb. 30 percig sütjük.

Utazz velünk: Norvégia,

ahol nyáron hűsölhetünk
A tél vége felé már a nap melegére vágyunk, de bizony pár hónap múlva már inkább egy kicsit hűvösebb éghajlatra utaznánk, a skandináv országok
épp megfelelnek erre a célra.
Igaz, régen jártam be Észak-Európát, legélénkebben még most is a norvágiai emlékek élnek bennem. A fjordok kristálytiszta vízében tükröződő
hegyvonulatokat soha nem fogom elfelejteni, ahogyan az útmenti augusztusi hógolyózást sem. Nem
véletlen, hogy Norvégiából indult a síelés világhódító útjára.
Az ország óriási, így érdemes többször visszatérni.
Ha életünkben csak egyszer jutunk el oda, akkor
mindenképp úgy tervezzünk, hogy egészen az
Északi–fokig (Nordkapp) utazzunk, ez Európa
legészakibb szárazföldi pontja. Az Északi-fok a
norvégiai Mageroya szigeten található, magassága 307 méter, és ebből a magasságból szinte függőleges sziklafal vezet le a Jeges-tengerig. Igazán különleges élmény a nyári napéjegyenlőség idején
felkeresni Norvégia északi területeit.
Dél felé haladva a természet kedvelőit biztosan elbűvöli Vesteralen és Lofoten szigetcsoportok
rendkívül gazdag és érintetlen élővilága. Látogatásunk során kis szerencsével barázdásbálnát, orkát,
ámbráscetet vagy fehérfarkú rétisast is láthatunk.
Norvégia déli részén a szárazföld belsejében fekszik Roros, az egykori bányaváros, itt a német, a
dán és a svéd kultúra ötvöződik a helyi elemekkel.
A város egyedülálló faépítészete miatt 1980-ban
felkerült az UNESCO világörökség listájára csakúgy, mint Bergen Bryggen elnevezésű városrésze.
Az egykori hanzaváros szintén különleges faépületeiről, színes homlokzatairól nevezetes. Bergenben
járva mindenképp érdemes kilátogatni a híres halpiacra, valamint a város kikötője számos Hurtigruten (postahajó) kirándulás kiindulási pontja.
Norvégia nyugati partjait csipkéző fjordok közül a
legnagyobb a Sognefjord, mely Bergentől északra
körülbelül 72 kilométerre kezdődik és mintegy 203
km-re nyúlik be a szárazföldbe.
A fjordot 1000 méteres magas hegyek veszik

körül, ahonnan számos gyönyörű vízesés zubog
alá.
Természetesen a főváros, Oslo is tartogat meglepetéseket az utazó számára, például itt tanulmányozhatjuk a viking hajók életét a kultúrtörténeti
múzeumban.
Norvégia jó gazdasági háttérrel, igen fejlett közlekedési hálózattal várja a turistákat, legyen az levegőben, vízen, sínen vagy közúton.
Utazhatnak csoportosan, magyar idegenvezetővel,
vagy akár egyénileg is, irodánkban gazdag kínálat
várja Önöket!
(GT) Sissy Utazási Iroda ajánlásával

