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A Barokk Év programsorozatának részeként Kárpáti Tamás alkotásaiból nyílt kiállítás a GIM-házban.
(5. oldal)

Nagy sikert ért el a Gödöllői SE U13-as
lány csapata a városunkban megrendezett Erima gyermekbajnokság országos
elődöntőjében.
(8. oldal)

Megnyílt a régészeti raktárbázis és látványtár

Megújuló értékeink

Norvég-projekt

Tovább bővült a kulturális paletta

Jól haladnak a Norvég Alap támogatásával folyó felújítások.
A Királyi Várónál és a Kálváriánál nagy erőkkel folyik a
munka, de a múlt héten Máriabesnyőn, a bazilika oldalában
is megkezdődött a Grassalkovich-filagória felállításának előkészítése.

Megszépült és új funkciót kapott az egykori megyei Vérellátó Központ épülete. Március 11-én a
Pest Megyei Múzeumok igazgatósága ünnepélyesen átadta az itt helyet kapott régészeti raktárbázist és látványtárat.
Az erre a célra átalakított épületben többforrású
finanszírozásban valósult meg a fejlesztés, ami
lehetővé tette, hogy a régészeti feltárások utómunkálataihoz kapcsolódó, és a tudományághoz
tartozó természettudományos, valamint régészeti kutatóbázis létrejöjjön.
Ennek eredményeként egy helyre kerül az eddig a megyei múzeumi szervezet muzeális intézményeinek saját
raktáraiban őrzött régészeti gyűjtemények jelentős része. A Kiss József
utcában, a Gödöllői Városi Múzeum
épületétől nem messze kialakított
központban raktározott régészeti
gyűjtemény a neolitikumtól a török
korig Pest megye mindegyik jelentős
történelmi korszakát felöleli. A megye múzeumaiban őrzött régészeti
anyag szinte teljes áttekintését adja
nem csak a területen, hanem az egész
országában lezajlott történelmi folyamatoknak. Hely hiányában azonban
ezek az anyagok eddig nem voltak
megtekinthetőek, most azonban a gödöllői raktárbázison megvalósuló
egyik projekt keretében a közönség
számára hozzáférhetővé tett folyosókon és a kiállítótermekben lényegében Pest megye új, állandó kiállítása
valósul meg.

A tárlat a mindenkori legújabb
eredmények szerint folyamatosan
megújulhat, hiszen
a megyében zajló
nagyobb beruházásokhoz kapcsolódó, valamint az
autópályák
és
gyorsforgalmi utak
építése során végzett
feltárások
anyagai a Pest Megyei Múzeum gyűjteményét gazdagítják.
A megnyitón dr. Becsey Zsolt külgazdasági államtitkár fontosnak nevezte, hogy a különböző beruházások
eredményeként előkerült leletek sorsa
követhető legyen.
Mint mondta, ez a raktárbázis óriási
előrelépés ezen a téren, hiszen itt nem

A Kálvária felújítási munkái jelenleg
három helyszínen zajlanak: a korlátokat Varga Zoltán Zsolt műtermében
teszik rendbe, a szobrok Bíró János-

egyszerűen a polcokra kerülnek ezek
a kincsek, hanem hozzáférhetővé válnak a diákok, és a jövő régészei
számára.
Gémesi György polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, a fejlesztés eredményeként nem csak az
egykori vérellátó épületének sorsa oldódott meg, hanem az itt bemutatásra

Figyelemre méltó részletek

Új Kia Sportage

4 999 000
Ft-tól

Üzemanyag fogyasztás (kombinált): 5,5–8,2 l/100
km CO2 kibocsátás (kombinált): 147–195 g/km.
Minden üzemanyag-fogyasztási adat a BO/1268/
EGK EU irányelveivel összhangban elvégzett,
hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik,
modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az
adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását
illetően. * 7 év/150 000 km teljes körű garancia.
Érvényes az EU tagállamokra (+Norvégia, Svájc,
Izland, Gibraltár.) Részletekről érdeklődjön
márkakereskedésünkben. A kép illusztráció.

KIA GÖDÖLLŐ 2100 Gödöllő, Blaháné út 2.
Telefon: 06 (28) 416-205, e-mail: kaszab.istvan@gablini.hu, www.kiagodollo.hu

került gyűjtemény tovább bővíti a gödöllői kulturális palettát. Emlékeztetett arra, az önkormányzat többször is
tárgyalt a megyei önkormányzattal az
épület hasznosításáról, s most örömmel látja, hogy jó döntés született, hiszen olyan létesítmény jött létre, ami
az itt élők számára hatalmas értéket
tett elérhetővé.

nál újulnak meg, a helyszínen pedig a
építményen a statikai megerősítés van
folyamatban, ezt pántolással oldják
meg. Jelentős változásokon mennek
át azok az elemek, amik a műhelyekbe kerültek néhány héttel ezelőtt. A
Varga Zoltán Zsoltnál lévő korlátelemek egymás után újulnak meg. Először megtisztítják, majd gombaölővel
történt kezelés után visszatáplálják az
elveszett kötőanyagot és pótolják a
hiányzó részeket.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 6. oldalon)
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Rövidesen eredmények is lesznek

Megváltozott szabályok

Véget ér a felmérés első szakasza

Dohányozni tilos!

Napokon belül lezárul az első
szakasza annak a felmérésnek, amit február elején kezdett el az önkormányzat az utazási szokások felmérése, a
közlekedés színvonalának javítása érdekében. A felmérést
utasszámlálással, kérdezőbiztosok bevonásával, valamint a
lakossághoz eljuttatott kérdőívek segítségével végezték. A
beérkezett adatokat folyamatosan dolgozzák fel.

Február 25 óta Gödöllőn is tilos
a dohányzás a játszótereken, a
buszmegállókban, továbbá a
megújult főtéren. A képviselőtestület döntését követően
több, a közterület használatra
vonatkozó szabály szigorodott
annak érdekében, hogy megőrizzük megújuló, megszépülő
értékeinket. A legtöbbeket
érintő változás azonban kétségkívül a dohányzási tilalom
bevezetése.

Mint megtudtuk, a lakosság részéről
rendkívül pozitív volt a felmérés fogadtatása, a beküldött kérdőívek száma meghaladja az ezret. De nem csak
a lakosság, a buszvezetők is rendkívül
együttműködők voltak és segítették a
munkát.
Az elmúlt hat hétben közel 1500
járaton végeztek méréseket, s még a
következő hetekben is folytatják a
munkát. Van néhány járat ugyanis,
ami kimaradt, másokon pedig pótméréseket végeznek. Ez utóbbira elsősorban ott kerül sor, ahol gyakori a
túlzsúfoltság, illetve, ahol az adatok

pontosítása érdekében szükséges a
kontrollvizsgálat elvégzése.
Az eddig feldolgozott adatok alapján elsősorban a buszpályaudvarra
vonatkozóan, a buszok állapotával
kapcsolatban, valamint a menetrendre
vonatkozóan tettek észrevételeket a
megkérdezettek.
Mivel az eddig feldolgozott adatok
alapján, többségében azok válaszoltak és küldték vissza a kérdőíveket,
akik rendszeresen buszoznak, a felmérést végző szakemberek várják
azok jelentkezését, akik nem hasz-

nálják a buszjáratokat, de már kondíciók mellett igénybe
vennék ezt a szolgáltatást.
A felmérést a helyi buszok mellett
azokon a helyközi
járatokon is elvégezték, amik helyi
közlekedést is lebonyolítanak, de ezeken csak a városhatárokon belüli adatokat figyelték.
A vizsgálatba bekapcsolták a HÉVet is, ezeknek az adatoknak a gyűjtése
még folyamatban van. Ennek során a
gödöllői megállókban történő le- és
felszállásokat számlálják.
Miután az első periódus lezárul, a
felmérést a nyáron megismétlik, mivel akkor, az iskolai szünetben, mások a közlekedési szokások.
Az utasszámlálási adatok feldolgozása várhatóan március végére befejeződik, a kérdőíveké pedig áprilisra
várható.

A dohányzás tilalmát a játszóterek és
buszmegállók mellett a főtér közte-

így azok, akik rágyújtanak, kemény
pénzbírságra számíthatnak.
Hasonló módon járhatnak az adománygyűjtők is, a rendelet ugyanis
ezt is tiltja, s erre közterület-használati engedély sem adható ki.
Engedély nélkül nem lehet utcai
zenélést sem folytatni, ezt azonban
csak azok kaphatják meg, akik zenei
végzettséggel rendelkeznek, vagy iskolarendszerű zenei képzésben vesznek részt.
Aki a közterületet a rendeletben
előírt hozzájárulás nélkül vagy attól
eltérő módon, illetve azt meghaladó

jk

Tavaszi nagytakarítás az utakon
Városszerte folytatódik az utak tavaszi nagytakarítása. A
múlt héten a belvárosban, a Harasztban és a nagyfenyvesi területen dolgoztak a VÜSZI Kft. munkatársai, akik nemcsak
az utakat teszik rendbe, hanem a burkolt csapadékvíz elvezető árkok karbantartását is elvégzik.
Ezzel együtt a burkolat hibákat is javítják, erre azonban csak
kevés helyen van szükség. Annak érdekében, hogy a parkolók használata folyamatosan biztosított legyen, ott hajnalban dolgoznak, így az elmúlt napokban a murvás parkolók
felújítását is a korai órákban végezték el. A Petőfi Sándor
utcában lévő két területet is a forgalmi időszakon kívül tették
rendbe.
jb

rületeire is kiterjesztette a testület, a
vendéglátóipari kitelepülés és az üzletek bejárata előtti 1 méteres közterületi sáv kivételével.
Mint megtudtuk, az elmúlt hetekben büntetésre még nem került sor, az
első hetekben még csak figyelmeztettek a közterület felügyelet munkatársai, a türelmi időszak azonban lejárt,

Meglepetés a játszótéren

A hét kérdése
– Ön hogyan ünnepel, emlékezik nemzeti ünnepeinken?
– tettük fel a kérdést múlt heti lapszámunkban, néhány
nappal március 15. előtt. Íme
néhány a beérkezett válaszokból.

Kellemes meglepetés fogadta a Klapka utcai játszótérre járó szülőket és gyerekeket a múlt héten: ismeretlenek helyreállították a nemrég megrongált
faházat, aminek a létráját – szintén ismeretlenek – néhány hete törték le. A
környékbeli gyerekek számára civil összefogással megvalósult játszótéren
sajnos gyakori a rongálás, a mostani hír azonban példaértékű!
Lapunk is szomorúan számolt be pár hete arról, hogy vandálok tették tönkre a
gyerekek által kedvelt faházas mászókát, most azonban örömmel fotóztuk le a
megjavított játszóeszközt. Köszönet érte annak, aki helyreállította.
jb

280 éves a Petőfi Sándor Általános Iskola

Ünnepi rendezvények
A Petőfi Sándor Általános Iskola idén ünnepli fennállásának
280. évfordulóját. Ehhez kapcsolódóan március 7-11. között
rendezték meg a már nagy hagyományokra
visszatekintő
Petőfi Hetet, amelyen változatos programok várták a tanulókat.
Rajz- és fotókiállítás, szavalóverseny,

ÖKO-vetélkedő várta a diákokat,
pénteken pedig nagyszabású ünnepi
műsorral ünnepelték a 280. évfordulót. Ehhez kapcsolódóan többek között iskolatörténeti kiállítás nyílt, ahol
olyan régi tárgyakat, eszközöket mutattak be, amelyek valamilyen módon
kapcsolódnak az intézményhez.
A
rendezvénysorozat
kiemelkedő

eseménye volt az emlékfalak avatása.
Az iskola aulájában két emlékfalat
alakítottak ki, az egyik az intézmény
volt igazgatói előtti tisztelgésre nyújt
lehetőséget, a másikon pedig az iskola büszkeségeit, kiemelkedő eredményeket elért diákjait mutatja be. Ez
utóbbi hagyományteremtő szándékkal indult, a tervek szerint minden
évben felkerülnek rá azoknak a nevei,
akik teljesítményükkel öregbítik iskolájuk jó hírnevét.
jk

„Nem elsősorban a hivatalos rendezvények érdekelnek, inkább arra
szoktam törekedni, hogy ezeken a
napokon olyan programot szervezzek, ami valamilyen módon kapcsolódik az adott ünnephez. Március
15-én például rendszeresen beiktatunk valamilyen kirándulást, valamelyik, a forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó helyre, ha az
időjárás engedi. Tapasztalataim
szerint ez a gyerekeket is jobban érdekli, mint a beszédek és a koszorúzások…”
Takácsné
„Sajnos, az ember idős korában
már nehezen mozdul ki otthonról,
ezért a televízió műsoraira hagyatkozom ilyenkor. Szomorúan tapasztalom, hogy az állami televízió és a
rádió kivételével nem nagyon figyelnek oda ezekre az eseményekre.
Pedig nagyon sok szép történelmi
film, értékes műsor készült régebben. Nem egyszer tapasztaltam,
hogy ezek nem csak az idősebbeket,
hanem a fiatalokat is odaszegezik a
képernyő elé. Sokan örülnének neki,
ha lennének ilyen műsorok, mert
igaz, hogy ma már nagyon sok rendezvény, megemlékezés van a nem-

mértékben használja, a rendeletben
szabályozott kötelezettségét megszegi, 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A közterület felügyelő a szabálysértővel szemben háromezer forinttól
20 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, illetve szabálysértési
eljárást kezdeményezhet.
jb

zeti ünnepeken, de erre az idősek,
akik már nehezen mozognak, nem
tudnak elmenni…”
K. N.
„Ritkán van időm kimozdulni, inkább a városi ünnepségekre szoktam elmenni. Ezek mindig nagyon
szépek, és jó látni, hogy a helyi kulturális csoportok milyen színvonalas produkciókat nyújtanak, és azt
is, hogy milyen sokan jönnek el
ezekre a megemlékezésekre. Nagyon fontosak ezek, mert a diákok
még csak-csak foglalkoznak a történelmi eseményekkel, de mi, akik
már több évtizede kijártuk az iskolát, hajlamosak vagyunk elfeledkezni azokról, akiket példaképül állíthatnánk a jövő nemzedéke elé…”
P. S.
„…A gyerekeim általában részt
vesznek az iskolai ünnepségeken, és
ha egy módunk van rá, elmegyünk a
városi ünnepségekre is. Minden esztendőben várjuk a fáklyás felvonulást, ezen már hosszú évek óta részt
veszünk. Másnap inkább Budapesten töltjük az időt, ilyenkor ugyanis
nagyon sok kiállítás, rendezvény ingyenesen látogatható. Szerencsére
a gyerekeim is szeretik az ilyen programokat, így mindig tanulnak valami újat, és mindig sikerül felkelteni
az érdeklődésüket az egyes események, évfordulók iránt…”
Simon T.
A hét kérdése:
– Ön jól ismeri a gödöllői múzeumokat, kiállítótermeket?

9.
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Rendkívüli EU-csúcs Brüsszelben

Tisztelgés nagyjaink előtt

Külügyminiszterek Gödöllőn

Utcanévtábla avatók

Lapzártánk idején rendkívüli
találkozót tartottak az Európai
Unió állam- és kormányfői
Brüsszelben, március 11-én,
pénteken, majd a külügyminiszterek este, Gödöllőn kezdték meg kétnapos tárgyalásaikat. Mindkét tanácskozás középpontjában az észak-afrikai,
különösen a líbiai események
álltak, de Gödöllőn a bővítési
politika is szóba került.

Pénteken újabb három utcanév emléktáblát avattak városunkban. A Török Ignác Gimnázium három éve kezdeményezte a programot, amelyet a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub is
felkarolt, s amelynek keretében a személyneveket viselő
utcákban olyan táblákat helyeznek el, amelyek rövid ismertetőt adnak az utca nevét
viselő személyről. A március
11-es avatókkal részben a 48as forradalom és szabadságharc hősei előtt is tisztelegtek
a szervezők.

Az Európai Tanács rendkívüli tanácskozáson vitatták meg a Líbiában és
általában az EU déli szomszédságában kialakult helyzetet, hogy meghatározzák az EU által a térségben követendő politika fő irányait. Előzőleg,
március 10-én az uniós külügyminiszterek üdvözölték az észak-afrikai
régióban végbemenő demokratikus
változásokat, és kiterjesztették a líbiai
vezetést sújtó szankciókat – minderről előzetesen Martonyi János külügyminiszter számolt be pénteken a
Művészetek Házában megtartott sajtótájékoztatón, melyen együttérzéséről biztosította Japánt, melyet pénteken súlyos földrengés rázott meg, il-

letve azt követően hatalmas szökőár
pusztított a szigetország egyes részein, több száz emberáldozatot követelve.
A magyar soros elnökség az uniós
intézményekkel, az Európai Tanács

állandó elnökével, a külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel és a
Bizottsággal szoros együttműködésben vesz részt az uniós válaszlépések
koordinálásában. Ebben kiemelt szerepet játszik a Tripoliban akkreditált
magyar nagykövet, aki nem hagyja el

Kiállítás testvérvárosunkban

Gödöllő Dunaszerdahelyen
Jelenleg
Dunaszerdahelyen,
felvidéki testvérvárosunkban
látható az a Gödöllő történetét
bemutató kiállítás, amit a múlt
évben Valdemoróban, majd
Beregszászon mutattak be, az
idei esztendőben pedig Zentán
vendégeskedett.
A városunk történetét a monarchia
korától napjainkig, mintegy 100 fotó
segítségével bemutató tárlatot Gémesi György, Gödöllő és Hájos Zoltán,
Dunaszerdahely polgármestere közösen nyitották meg a dunaszerdahelyi
Kortárs Magyar Galéria Luzsicza Termében.

A kiállítás nagy sikert aratott a felvidéki városban. Mint megtudtuk, a
város iskoláiból külön csoportokat
szerveznek, hogy megtekintsék az

állomáshelyét, és képviseli az unió érdekeit.
Catherine Ashton, az unió külügyi

és biztonságpolitikai főképviselője
Brüsszelben kijelentette: „a legfontosabb üzenet a politikai nyomás fenntartása, hogy megállítsuk az erőszakot és hogy Líbia sikeresen tovább
haladjon a demokratikus átalakulás
útján”. A főképviselő szerint az EUnak bizonyítania kell, hogy képes humanitárius segítséget nyújtani és kezelni a Líbiából távozott, határokon
összegyűlt menekültek kérdését.
A tagállamok külügyminiszterei az
EU-csúcs után kétnapos informális
tanácskozást tartottak Gödöllőn. Áttekintették, hogy miként halad az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szervezetének felállítása, és miként javítható a tagállamok és az EKSZ együttműködése, hogy valóban hatékony közös kül- és biztonságpolitika jöhessen
létre. A találkozón a külügyminiszterek
a bővítési folyamattal is foglalkoztak –
a tagjelölt országok képviselőinek jeta
lenlétében.
uniós elnökségi helyszíneket és Gödöllő nevezetességeit bemutató fotókat. A rendezők számára külön öröm,
hogy a látogatók közül már sokan jártak nálunk, és
örömmel fedezik
fel a képeken azokat a helyeket,
ahol korábban már
megfordultak. A
kiállítást májusban
az Európai Unió
központjába,
Brüsszelbe, a Régiók Bizottsága
épületébe viszik,
ahol
Mercedes
Bresso, a Régiók
Bizottságának elnöke és dr. Györkös
Péter nagykövet, Magyarország állandó EU képviseletének vezetője közösen nyitják meg.
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Bemutatkoznak az elnökségi események fiatal tudósítói

Média konferencia a SZIE-n
Nem csak a soros elnökséghez
kapcsolódó szabadegyetemi
előadásaival kapcsolódik be az
Európai Unió Tanácsának hazai programsorozatába a gödöllői Szent István Egyetem, a
felsőoktatási
intézményben
mutatkozik be ugyanis a Fiatal
Európa Szerkesztőség is, melynek húsz tagja folyamatosan
tudósít az eseményekről.
A hallgatókból összeállt csapat vendég lesz a Felsőoktatási Média Konferencián, amely rajtuk kívül több
mint száz egyetem, főiskola szerkesztőségét látja vendégül a Szent István Egyetem március 31-én és április
1-én. Az uniós soros elnökség prog-

ramjainak is helyszínéül szolgáló Gödöllőn várja az egyetemista és főiskolás médiamunkásokat a Felsőoktatási Média Konferencia március 31én és április 1-én, a Szent István
Egyetemen. A konferenciát a Magyar
Sajtó Napja alkalmából rendezik meg
immár tizedszer.
A hallgatóknak a konferencia első
napján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője számol be a
Digitális Megújulás Programról, a
kormany.hu-ról pedig Németh Balázs, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium projektvezetője beszél.
Nagy Anna kormányszóvivő és Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár Célpontban a fiatalok – interaktív kommu-

nikációs tréning címmel tart előadást.
Bemutatkozik a soros elnökségről
tudósító, hallgatókból álló Fiatal Európa Szerkesztősége is. Az új médiatörvényt górcső alá vevő kerekasztalbeszélgetést is meghallgatnak az
egyetemisták közvetlenül azelőtt,
hogy átvennék a szerepet: a konferencián ugyanis a hagyományoknak
megfelelően a hallgatói lapok, portálok, TV-k és rádiók is bemutatkozhatnak.
Az Év Írása, az Év Fotója, a Pro
Sperare, a Pál Imre-emlékdíj, a Hallgatói Sajtóért Díj és az Év Campus
Honlapja díjátadóit szintén a konferencia első napján, március 31-én
tartják, amikor a zsűri kihirdeti a kategóriák győzteseinek nevét.
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Elsőként az Aulich utcában került sor
az eseményre, melyen részt vett Pintér Zoltán alpolgármester, Szűcs Józsefné önkormányzati képviselő és Fábián Bertalan, a gimnázium igazgatója és számos
középiskolás.
Aulich Lajos
(1793-1849)
aradi vértanú
az 1848/49-es
szabadságharc
tábornoka és hadügyminisztere volt.
A sor a Tamás atya utcában folytatódott, ahol Szűcs Józsefné és Turai
János, a bazilika plébánosa emlékezett a 2000-ben, 45 évesen elhunyt

kapucinus tartományfőnökre, P. Nagy
László Tamásra, aki sokat tett a kegyhely fejlesztésért. Többek között az ő
kezdeményezésének köszönhető, hogy
Máriabesnyőn megvalósult hazánk
egyetlen Mária-múzeuma, emlékét a

hívek ma is nagy szeretettel ápolják.
Az utcát az önkormányzat néhány
éve, a lakók kérésére nevezte el Tamás atyáról.
Végül a Bem József utcában avatták fel
a lengyel majd a magyar
szabadságharc legendás tábornokának emléket állító
táblát. Itt az 1794-ben született, 1850-ben elhunyt kiváló katona életútját ismertető Szabó László, a
lengyel kisebbségi önkormányzat elnöke és Guba
Lajos, a képviselő-testület
tagja helyezte el a megemit
lékezés virágait.

Gödöllő Városáért díj kitüntetettjei

Sokrétű tevékenységért
Hagyományosan nemzeti ünnepünkön, március 15-én részesülnek elismerésben azok a személyek, közösségek és szervezetek, akik munkájukkal, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez. A Gödöllő Városáért díjat a képviselő-testület az idén
Hegedűs Lajosnak, a TEVA Zrt. vezérigazgatójának, Tóth Csaba
rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsadónak, valamint a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületnek ítélte oda.
Hegedűs Lajos a TEVA Zrt. vezérigazgatójaként hosszú ideig tevékenykedett
a cég és az ország érdekében egyaránt. A gödöllői gyárat mindig kiemelt figyelemmel kísérte, nem csak a helyi munkaerőpiac kedvező befolyásolása végett,
de a helyi közösségek egészségmegőrzése, javítása tekintetében is. Vállalkozó
és társadalmi szerepvállalás jellemezte tevékenységét. Sok kulturális és egyéb
esemény mellé tette le voksát, s kiemelten támogatta a sportot is. Fontos számára a lokálpatriotizmus, azaz a helyi érdekek, értékek megőrzése, a hagyományok ápolása, segítése.
Tóth Csaba rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos 1993 óta dolgozik a
Rendőrség állományában. Előtte pedagógusként az oktatás területén szerzett
érdemeket, kiváló oktató tevékenységét, pedagógiai szolgálatát miniszteri kitüntetéssel illették. A Gödöllői Rendőrkapitányságon jelenleg kapitányságvezető-helyettesként dolgozik. Sok gödöllői, a város életét közvetlenül is javítva
befolyásoló munka fűződik a nevéhez, legutóbbi például a tervezési stádiumban lévő térfigyelő rendszer.
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületet három éve alakult, mégis e rövid idő alatt sokat tett a gödöllői épített és kulturális értékek védelme és megőrzése érdekében.
Tevékenységük során parkosították a Mária Immaculata szobor környékét,
ahol azóta is ápolják a környezetet, felavatták Nagy Sándor és Kriesch Laura új
síremlékét, és az izraelita temetőben több sírt rendbe hoztak. Az ő nevükhöz
kötődik az Ivánka kripta felújítása, és kezdeményezésükre indulhatott el a
Norvég Alap pályázat, amelyet az önkormányzat valósít meg.
A lapzártánk után megtartott ünnepségen, első alkalommal vehette át a Gödöllőért Ezüstérmet Benkő Ákosné a város oktatási és kulturális életét szolgáló kimagaslóan áldozatos munkájáért, és Csuzi Gergely, aki Gödöllő gazdasági, társadalmi életében tett erőfeszítéseiért, valamint a helyi sport és kultúra kibj
magasló támogatásáért részesült az elismerésben.
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Nőnapi ajándékkosár – nem csak hölgyeknek

Hatszor telt ház
Városunkban évtizedes hagyomány, hogy a Nőnap alkalmából a gödöllői intézmények vezetői és munkatársai vidám
műsorral kedveskednek a Gödöllőn élő hölgyeknek.
A Művészetek Házában két napon át
megtartott hat előadást zsúfolásig
megtelt nézőtér előtt bonyolították le
március 7-én és 8-án.
Az előadás háziasszonya most is,
mint mindig, Pécsi Ildikó Kossuth-

és Jászai-díjas színművésznő volt, aki
a konferálás mellett dalra is fakadt az
előadások során. A sok zenével és vidámsággal fűszerezett estet dr. Bucsyné Prém Katalin, Pánker László, Vajda Gyöngyvér és Benedek
Krisztina rendezte.
A jelképesen 300 forintba kerülő
jegyekből származó bevételt jótékony
célra fordítják. Az összeggel Tamás
Zoltánnak, a Török Ignác Gimnázium diákjának rehabilitációját segítik.
(t.a.)

Fotók: Reményi Krisztián és Tatár Attila

2011. március 16.

2011. március 16.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Bűnügyi helyszíneken
Az ember persze, mint ahogy
az orvostanhallgatók a tanulmányaik során mindegyik betegséget, amivel csak találkoznak, felfedezni vélik magukon,
arra is keresi a választ, a bizonyítékot Jodi Picoult Házirend
című regényének olvasása
közben, ő vajon autista-e. Vagy
nem. Ez a tünet mintha jellemző lenne rá is. De viszont ez a
másik biztosan távol áll tőle.
Az autisták magukba zárkóznak, nincsenek tekintettel a környezetükre.
Végletesen önzők. Képtelenek az empátiára, vagyis, hogy beleéljék magukat mások helyzetébe. Korántsem
értelmi fogyatékosok. Bizonyos területeken éppen hogy zseniálisak. A képes beszédet nem értik. Ha azt mondjuk egy autistának, vegyük fel ismét a
fonalat, keresgélni kezd a földön a fonál után. A kialakult életritmusukhoz
görcsösen ragaszkodnak, ha valami
váratlannal találkoznak, ha el akarjuk
téríteni őket a szokásaiktól, ha be
nem tervezett dolgot iktatnánk be a
napjaikba, akkor jön a roham. Ami
szörnyű. Látványos. Az addig kellemes, nem sok vizet zavaró személyre
roham idején borzadva nézhetnek a
közelében levők: ez őrült.
A regény főhőse, Jacob Hunt őrületén csak az édesanyja, Emma Hunt
tud úrrá lenni. Legalábbis megpróbálja. Néha elég egy parancsszó, hivatkozás a Jacob által elfogadott házirendre, máskor a fizikai erejét is latba
kell vetnie, ami a történet idején,
mikor a fia már betöltötte a tizennyolcadik évét és magasabb nála, nem
könnyű.
A házirendet, annak öt parancsolatát

még akkor fogalmazta
meg, amikor a gyerekek – mert Jacobnak
öccse is van, a nála három évvel fiatalabb
Theo – még kicsik voltak. Nem támasztott lehetetlen követelményeket,
mindössze a következőket: 1. Takaríts fel magad után! 2. Mindig mondj
igazat! 3. Naponta kétszer moss fogat! 4. Ne késs a suliból! 5. Vigyázz a
tesódra, hiszen rajta kívül senkid
sincs.
Jacob természetesen, autizmusából
következően, betartja mindezt. A takarításban élen jár. Hazug szó nem
hagyja el a száját. Hogy elkéssen a
suliból, teljesen kizárt… Na és Theo
hogyan viszonyul a házirendhez? Mivel ő normális gyerek, lényegesen kevésbé sikeresen teljesíti. Kezdjük ott,
hogy a szobájába alig lehet belépni,
akkora a rendetlenség. A többiről már
ne is beszéljünk…
Jacobnak a kriminalisztika a hobbija. Voltak más hobbijai is, de tizennyolc éves korára ez lett. Gyilkossági
helyszíneket rendez be otthon, folyik
a színes kukoricaszirup mint vér, az
anyjának ki kell találnia, mi is történhetett… Szenvedélyesen érdekli a
nyomozás, sokkal előbb megold egyegy bűnesetet, miért, hogyan, ki követte el, mint a rendőrök.
Ezáltal képbe kerül a hivatásos
bűnüldözőknél, hiszen egyre-másra
beleüti az orrát a munkájukba. Egyszer aztán az ismerősét, a gyógypedagógia szakos egyetemista lányt, aki
a tanulás melletti munkaként az ő
szocializációja fejlesztését vállalta,
találják meg holtan. Minden körülmény arra vall, hogy megölték. A
gyanú egyre inkább Jacobra terelő-

Képes zenei kalandozás Kresz Albert fotóival

99 kép muzsikusokról
Ismert arcok köszönnek ránk
Kresz Albert fotóművész könyvének lapjairól. Zongora-, hegedűművészek, karmesterek, zeneszerzők és sorolhatnánk tovább a zeneművészet különböző területeinek kiemelkedő
egyéniségeit, akikkel az elmúlt
évtizedekben együtt dolgozott.
Ezek a képek nem egyszeri, lencsevégre kapott pillanatok, Maurice Andre,
Jean Pierre Rampal, Cziffra György,
Kocsis Zoltán, Ránki Dezső és a többi
neves művész az alkotás folyamatába, egy-egy lemez munkálataiba, a
koncertre való felkészülésbe engedte
betekinteni Kresz Albertet, s az így
kialakult, sokszor barátsággá szövődött munka eredményei azok a képek,
amelyek most könyv formában váltak
közkinccsé.
Bár ezek a fotók eddig még sehol
sem jelentek meg, városunk lakói számára ismerősek lehetnek, hiszen korábban, a kastélyban megrendezett ki-

állításon már láthatták őket az érdeklődők. Mint akkor a tárlatot, most a
könyvet is Gödöllőn mutatják be. Érdekesség, hogy a képek közül néhány

itt, Gödöllőn készült: például Kocsis
Zoltán koncertjén, amit a Kálvária
megmentéséért adott 1989-ben, és a
kastély parkjában, ahol egy Mozart
lemez borítójához készültek felvételek – szintén a még ifjú Kocsis

dik, vizsgálati fogságba, majd házi
őrizetbe kerül.
Izgalmas tárgyalótermi jeleneteknek lehetünk részesei, ahol a vádnak,
a védelemnek, az ítélkezésnek nem
csupán a tényekkel, hanem a vádlott
betegségével is számolnia kell. Megjelenik Henry, a fiúk apja, aki akkor
hagyta el a családját, mikor bizonyossá vált, hogy a nagyobbik gyermeke nem olyan, mint mások. Hároméves volt Jacob. Theo még éppen
csak megszületett, így nem is ismerve
az apját, megszökik a per idején, hozzámegy, átrepülve Amerikán, segítséget remél tőle. S észreveszi a bátyjára
jellemző vonásokat, viselkedésformákat az apjánál is, csak nem annyira
látványosan, nem annyira nyilvánvalóan…
Mit remélhet tehát Theo a családjától? A regény végére kiderül. Kiderül
az is, hogy gyilkos-e Jakob, vagy
csak a rendhagyó viselkedése sodorta
bajba. Netán az ötödik parancs betartása: Vigyázz a tesódra, hiszen rajta
kívül senkid sincs. Legyőzte volna a
parancs a nála törvényszerű közönyt?
- nád (Jodi Picoult: Házirend)
Zoltánnal, Schiff Andrással és Ránki
Dezsővel.
Március 18-án, 18 órakor a városi
könyvtárban Ferenczi Anna segítségével ismerhetik meg a kötetet, amely
99 képet tartalmaz, és több rövid történetet azok szereplőiről. Aki kézbe
veszi az albumot, Kresz Albert segítségével betekinthet a kulisszák mögé.
Mert a képek egyaránt bemutatják a
pódium ragyogását,
a stúdióban zajló
munkát, az alkotás
fázisait, és a vidám,
barátokkal eltöltött,
feltöltődést jelentő
pillanatokat.
Izgalmas képi-zenei
kalandozás lesz tehát
a bemutató, ahol vetítéssel egészül ki a
beszélgetés.
Lesz miről mesélnie
Kresz Albertnek, hiszen a Hungaroton és a Sony music
fotósaként a zenei élet legkiemelkedőbb alakjaival töltötte mindennapjait, amelyeket most a közönséggel is
megoszt.
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Kárpáti Tamás nem ismeretlen városunk közönségének, hiszen a GIM kiállításain már több alkalommal is
részt vett, 2001-ben pedig az „Él-

Egy olvasásfejlesztési program részeként valósult meg a Művészetek Háza és Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
együttműködésében az olvasó-kávézó, ami a megújult Művészetek Házában várja az oda látogatókat.

Az intézményben, kilépve a könyvtár falai közül, új szolgáltatást indítottak el.
A hangulatos kávézóban bárki leemelhet a polcról egy-egy könyvet, hogy a várakozás idejét még kellemesebben, hasznosabban töltse. A városi könyvtár
munkatársai több témában készítettek válogatást, elsősorban olyan könyvekből, amit érdemes kézbe venni akkor is, ha az ember nem olvassa végig, hanem, csak néhány percet tud rászánni.
Mivel az intézményben gyakran vannak gyermekprogramok, ezért a kisgyermekes anyukák számára a neveléssel kapcsolatos könyvekből válogattak,
és természetesen a gyerekek számára is gondoskodtak olvasnivalóról.
A könyvek között megtalálhatók a látogatót Gödöllő helytörténetével megismertető kiadványok, valamint több, Magyarországról szóló album – ez utóbbiak angol és német nyelven is, gondolva az uniós rendezvény miatt hozzánk érkező vendégekre is.
Az olvasók minden kiadványban találnak egy könyvjelzőt, ami felhívja a figyelmet arra, hogy az adott könyv a városi könyvtárból kölcsönözhető.
A kínálatot, és a témákat havonta frissítik, a napokban például a költészet
jk
napjához kapcsolódóan verseskötetek kerülnek ki a polcokra.

Döntős énekeseink

Barokk Év a GIM-házban
mény és eszmény” című országos kiállításon a Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány díját,
2008-ban pedig a Remsey Jenő
Művészeti Alapítvány Nagy
Sándor-díját nyerte el.
Kárpáti Tamás az a művész, aki
látásmódjában, gondolkozásában leginkább kapcsolható a
barokk szellemiségéhez a kortárs, modern festők közül. Stílusára
mindig is ez volt jellemző. Az általa
megalkotott képek fényei, színvilága

Könyv és kávé

Frédéric Chopin Zeneiskola

Megnyílt Kárpáti Tamás kiállítása

Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas
festőművész, érdemes művész
munkái láthatók március 12-től
a GIM-ház új kiállításán. A Barokk Év programsorozatának
keretében megrendezett tárlaton a művész tizenkilenc művét mutatták be.

A Művészetek Háza új színfoltja

ma kevés művész sajátja. A Benedictus című kiállítást április 17-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
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Rangos zenei eseménynek helyszíne lesz városunk néhány hét múlva. Áprilisi 8-10. között zajlik majd a VI. Országos Népzenei
Verseny, amelynek fős szervezője a Chopin
zeneiskola; az uniós rendezvényekre való tekintettel azonban a Damjanich János Általános Iskola színházterme ad otthont a találkozónak.
A megmérettetésen több csoport is képviseli
városunkat, a legutóbb Egerben megtartott
elődöntőn ugyanis a Cilibri, a Kalapos, a Sercli Duó, a Cibri és a Kiscibri együttes is kategóriájában a legmagasabb pontszámmal jutott a döntőbe. Felkészítő tanáraik: Dezső Piroska és Benedek Krisztina.

jb
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AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol
találunk olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek.
Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét
városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Zita királyné
(Viareggio, Olaszország, 1892. máj. 9. – Zizers, Svájc,
1989. márc. 14.)
Zita Mária Adelgunda Mikaéla Rafaéla Gabriela Jozefa Antónia Lujza
Ágnes Bourbon-pármai hercegnő apja
az utolsó uralkodó pármai herceg volt,
aki az olasz egységesítő mozgalmak
idején vesztette el trónját, anyja a portugál infánsnő.
A húszgyermekes családban szigorú
katolikus nevelést kapott, egy ideig a
Wight szigeti bencés apácakolostorban tanult. A hűvös és nyirkos éghajlat
miatt a franzenstadti gyógyfürdőben
kezelték, itt szerettek egymásba Károly Habsburg főherceggel, aki 1911.
október 21-én el is vette a karcsú,
nagy, barna szemű, fiatal lányt.
A Habsburg-családban ritkaságszámba menő szerelmi házasság első gyümölcse, Habsburg Ottó 1912. november 20-án született meg.
A határozott és céltudatos Zita (aki
magyar királynéként kötelességének
tartotta azt is, hogy megtanulja a tejfölös paprikás csirke elkészítését), férje tanácsadójaként aktívan politizált,
többek között kísérletet tett arra is,
hogy a birodalom megmentése érdekében kivezesse a monarchiát a háborúból. Amikor testvére, Sixtus pármai
herceg titkos békekísérlete 1918 elején
napvilágot látott, Zita is a németbarát
körök céltáblája lett.
1918 őszén látogattak először Gödöllőre, hogy itt töltsenek néhány hetet. A
királyi családot itt, a kastélyban érte a
monarchia összeomlásának híre. IV.
Károly és Zita királyné innen menekült Bécsbe október 26-án éjjel. Gyermekeik azonban még néhány napig
Gödöllőn maradtak. Ottó trónörökös
és testvérei 29-én még ellátogattak a
máriabesnyői kegytemplomba, ahol a
Historia Domus szerint magyarul
imádkozták a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet. Másnap már
nekik is menekülniük kellett. IV. Károly 1918. november 13-án a Bécs
melletti Eckartsau vadászkastélyban
írt levelében lemondott a magyar államügyekben való részvételéről, a
trónról azonban nem. Zita ehhez az állásponthoz élete végéig kitartóan ragaszkodott. Egyes források szerint az
aláírás előtt kijelentette: „Egy uralkodó sohasem mondhat le. Trónjától
megfosztani lehet, uralkodói jogait
megvonni tőle lehet. Ez rendben van.
Mert ez merő erőszak. De ez nem kötelezi arra, hogy elismerje: elvesztette
uralkodói jogait. Engedhet az erőszaknak, attól függően, milyen időben és
milyen körülmények közé kerül, de lemondani soha, soha, soha!”
A házaspár svájci emigrációba vonult,
ahonnan Károly (hűséges neje kíséretében) kétszer (1921 márciusában és
októberében) próbált meg visszatérni a
magyar trónra. A második királypuccs

után néhány napot a tihanyi apátságban töltöttek fogságban, ekkor tartózkodtak utoljára magyar földön. Innen
az antant megbízottai a kellemes ég-
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hajlatú, de biztonságos távolságban
fekvő Madeira szigetére szállították az
utolsó magyar királyi párt. IV. Károly
1922. április 1-jén tüdőbaj következtében meghalt, így az alig harmincéves
asszony, aki épp nyolcadik gyermekét
várta, egyedül maradt, egyetlen fillér
nélkül. Rokonánál, XIII. Alfonz spanyol királynál talált menedéket, ahol
gyermekei nevelésének szentelte magát: a legidősebbet, Ottót tudatosan
trónörökösnek nevelte. A család 1929től Belgiumban élt, majd az Anschluss
és a restaurációs remények szertefoszlása után a tengerentúlra költözött. Zita
előbb Kanadában, majd 1948-ban az
Egyesült Államokban telepedett le.
Az ötvenes években visszatért Európába: 1959-ig, édesanyja haláláig
Luxemburgban, majd a felső-bajorországi Pöckingenben élt. 1962-től utolsó évtizedeit Svájcban, a Chur mellett
lévő zizersi Szent János-kolostorban
töltötte, mintegy 30 kilométerre az
osztrák határtól. Ausztriából azonban
ki volt tiltva, mivel nem mondott le a
trónról. A büszkeségét és tartását soha
el nem vesztő, férje halála után csak
gyászban járó asszony visszavonultan
élt, de a világ dolgaitól nem szakadt el.
Szellemi frissességét mindvégig megőrizte, öt nyelven beszélt.
Két alkalommal mégis egykori birodalmának földjére léphetett: 1982 májusában, kilencven évesen Kreisky
kancellár közbenjárására felkereshette
Tirolban Adelheid lánya sírját, majd
néhány hónappal később édesanyjáét
is a felső-ausztriai Puchheim temetőjében.
97 éves korában, 1989. március 14-én
érte a halál. Férje halálának 67. évfordulóján, április 1-jén temették el, koporsóját Bécsben a kapucinusok templomának kriptájában, a Habsburgok
ősi temetkezési helyén helyezték el. A
temetést követően Budapesten a Mátyás templomban gyászmisét tartottak
érte.
Az utolsó magyar királyné csak egyszer járt Gödöllőn, fia, dr.
Habsburg Ottó azonban a
rendszerváltás óta többször
is vendége volt városunknak, s 1996 óta díszpolgára.
Zita királynétól kevés emlék maradt ránk, így nagy
öröm, hogy a Cserkészgyűjteménnyel a Gödöllői
Városi Múzeumba került az
a zászló, amit 1925-ben ő
ajándékozott a kőszegi 53. sz. Jurisich Miklós Cserkészcsapatnak. A
zászló ma a cserkészkiállítás bejáratánál látható.
jk

A Norvég-projekt munkálatai

Megújuló értékeink
(folytatás az 1. oldalról)
A korlátok a helyreállítás után már
nem szürkés-fehérek lesznek, ugyanis
a restaurálás során megtalálták az eredeti színeket, és ezeket állítják helyre.
Valamennyi munkát rendkívüli gondossággal, kézzel végeznek el. A tervek szerint a korlátok március végén
kerülhetnek vissza eredeti helyükre.
Nem csak a korlátok, de a szobrok
restaurálása is megkezdődött. Mária
és Szent János alakjai Bíró János keze által újulnak meg. Minkét szobor
lábrészén és arcán jelentős munkákat
kellett elvégezni, a legjelentősebb
változás azonban Szent János szobrára vár: amennyiben a műemlékvédelem is hozzájárul, a szobor fejét kicserélik. A korábbi felújítás során

ugyanis a sérült fej helyére másikat
készítettek, az azonban nem egyezik
az eredetivel. A rendelkezésre álló

port többi darabjának a munkáit a
helyszínen végzik el, amint azt az
időjárás engedi.
Napról napra változik a Királyi
Váró épülete is. A belső térben a kőműves munkák már a végükhöz közelednek, elkészültek a falazások,
megtörtént az új terek kialakítása,
már vakolják a falakat és zajlanak az
elektromos és a gépészeti munkák is.
A külső szemlélők számára azonban a
legjelentősebb változás, hogy megkezdődött a kupola kialakítása. Ennek
a falazási munkái a napokban érnek
véget, és megkezdődnek az ácsmunkák.

régi fotók alapján most elkészült az
eredetivel megegyező arcvonásokat
viselő Szent János-fej. A szoborcso-

Mindeközben Máriabesnyőn megkezdődtek az előkészületek a Grassalkovich-filagória új helyén, a bazilika
oldalában. A napokban elvégezték a
szükséges talajmunkák, és a VÜSZI
elvégezte az építmény alapjának betonozását is.
jb

Megnyílt a régészeti raktárbázis és látványtár

Tovább bővült a kulturális paletta
(folytatás az 1. oldalról)
A polgármester felhívta a figyelmet
arra, hogy az új intézmény új lehetőségeket nyit a Városi Múzeummal
való kapcsolat erősítésére, és a múzeumpedagógia foglalkozások terén
való együttműködésre.
A többfunkciós épületben elhelye-

zett gyűjtemény a megye legszebb régészeti anyagát mutatja be – tájékoztatta megnyitó résztvevőit dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a megyei
múzeum igazgatója, aki örömmel kalauzolta végig a vendégeket a helyszínen. A látványtár mellett bizonyára
vonzó lesz a legifjabb korosztály
számára az épület 2. emeletén kialakí-

A lelki megtisztulás időszaka

Megkezdődött a nagyböjt
A nagyböjt (latin neve: Quadragesima)
a húsvét előtti negyven napos előkészületi időszak, ami hamvazószerdával
kezdődik és húsvétvasárnapig tart a keresztény egyházi naptárban.
Jézus Krisztus negyven napi böjtölésére, szenvedésére és kereszthalálára emlékeztet. Az erre az időszakra eső hat vasárnap nem számít bele a negyven napba, nem része a böjtnek, mert minden
vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe.
A nagyböjt, vagy más néven negyvenlőböjt, a lelki megtisztulás, felkészülés a
keresztények legnagyobb ünnepére, a
húsvétra. A nagyböjt kialakulása a késő
ókorra és a kora középkorra tehető. Az
őskeresztények húsvét előtt egy-két napos vagy 40 órás böjtöt tartottak, a forrá-

sok a III. századtól számolnak be a
nagyhétre kiterjedő böjtről. A negyven
napos böjtről elsőként a niceai zsinat
(Kr. u. 325) tesz említést.
A római katolikus egyházban hat héten
keresztül összesen 36 napon át tartott a
nagyböjt. Később a napok számát felkerekítették 40-re. A szigorú nagyböjt általában már nem szokás, napjainkban a
római katolikusoknál általánosan elfogadott, hogy hamvazószerdán és nagypénteken napi háromszor étkeznek, de
csak egyszer laknak jól, pénteki napokon nem fogyasztanak húst. Mindezek
mellett előtérbe került a lelki felkészülés
jelentősége.
A görög katolikus egyházban a hétfőn
kezdődő nagyböjtbe nem számít bele a
nagyhét, a vasárnap mellett pedig a

tott múzeumpedagógiai foglalkoztató, valamint a projekthez kapcsolódóan a kertben kialakítandó történetirégészeti játszótér.
A foglalkoztató kis átalakítással
kisebb konferenciák megrendezésére
is alkalmassá tehető. Ezeket várhatóan májusban vehetik majd birtokba
az érdeklődők.
jb

szombatot sem tekintik böjtelő napnak
(nagyszombat kivételével). A napok
számát felkerekítették, és egy teljes hetet vezettek be előböjtnek, s ezt megtoldották két előkészületi héttel, amikor fokozatosan elhagyták a hús és a vaj fogyasztását. Nagyböjt első napján és
nagypénteken az állati eredetű termékek
fogyasztása, szerdán és pénteken pedig
a húsé nem megengedett. Nagyböjt hétköznapjai bűnbánati napok, amikor a hívők személyesen döntenek a böjt jellegéről. Mindezek mellett ez a csend időszaka, amikor Istenhez, a családhoz és
önmagukhoz kerülnek közelebb. A reformátusoknál a külső szabályok háttérbe húzódnak, így nincs előírt nagyböjt. A felekezetalapító Kálvin szerint
szükség szerint a húsvétot megelőző
időszak elsősorban a lelki felkészülésről
szól. Az evangélikusok hasonlóképpen
sem böjtölnek, a lelki megújulást tartják
szem előtt.
bj
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Hogyan szoktassuk le a papagájt a rikácsolásról?

Állati dolgok
Ha a papagáj néha-néha felrikkant,
vagy tíz-húsz percen át csipog és csiripel, az még nem jelent problémát.
De ki képes elviselni a naphosszat
tartó, iszonyú rikácsolást? Szoktassuk
le róla!

A papagáj rikácsolása normális
Ne feledjük, hogy bizonyos mértékig
a papagájoknál a hangoskodás teljesen normális. A cél NEM a rikácsolás
és hangos vijjogás, egyáltalán a természetes hangok teljes megszüntetése, hanem annak elviselhető szintre
csökkentése. Kezdjük a leszoktatást
azzal, hogy a papagáj minden alapvető szükségletét kielégítjük, állítsuk
vissza az helyes rangsort (például ujjra szoktatással), vezessünk naplót a
sikítós időszakokról. A naplóba jegyezzük fel az összes információt, beleértve magát a történést is, és azt,
hogy milyen a madár és a körülötte
lévő emberek hangulata előtte,
alatta és utána.
Ne büntessük!
Amikor a madár nem megfelelően viselkedik, véletlenül sem
szeretnénk ezt a magatartást tovább fokozni, hiszen ez súlyosbíthatja a problémát. A papagáj
szemszögéből nézve, ha a rikácsolással magára vonja a figyelmet, az jutalomnak számít.
Egyes madarak azt szeretnék, ha viszszarikácsolnánk, mert szeretik a színjátékot, és a válaszunkat jutalomként
értelmezik. A kiabálás, a madár vagy
kalitka megütése, az állat elszigetelése, vagy ha vízzel locsoljuk, esetleg
megvonjuk tőle az ételt, az nem célra-

vezető! Ezek a retorziók vagy válaszok csak növelik a stresszt, és az állat vagy még hangosabban rikácsol
majd, vagy egy még rosszabb szokást
vesz fel, mint például a tolltépést.
A módszer: a pozitív
megerősítés
A pozitív megerősítés a
legjobb módja annak,
hogy javítsunk a madár viselkedésén, azaz jutalmazzuk meg, amikor helyesen cselekszik (például
csendben ül a rúdon). Ez a jutalom
lehet egy különleges játék, csemege
vagy szóbeli dicséret. NE próbáljuk ezekkel „megvesztegetni“ a madarat a jobb viselkedés reményében.
Ha egy madár bizonyos körülmények között helytelenül
viselkedik, fontos meghatározni, hogy mit is várunk tőle.
Ekkor megtaníthatjuk neki, hogyan
helyettesítse a rossz magatartást a helyessel. Például tanítsuk meg kedvencünknek, hogy rikácsolás helyett inkább beszéljen. Azután, ha betartotta,
amit vártunk tőle, jutalmazzuk meg.
Az összhang feltétlenül szükséges;
jutalmazzuk a jó és kívánt magatar-

tást, és semmiképpen NE jutalmazzuk a rossz viselkedést.
Ha a papagáj magányos...
Ha a hangoskodás a magánynak köszönhető, más megoldásokat kell keresnünk. Ha azért magányos, mert a
gazdája nem szentel neki kellő figyel-

met, a legjobb, ha társaságot biztosítunk neki – egy másik madár személyében. Az új madár nem feltétlenül
kell társa legyen, sőt, külön kalitkában is tarthatjuk őket.
A felgyülemlett energiák levezetése
A legtöbb kalitkában tartott madárnak
szüksége van kiegészítő mozgásra, a
fölös energiák levezetéséhez. Tegyünk neki trapézt, hintát a kalitkába,
vagy fürdetőt, hogy eleget a csapkodjon szárnyaival fürdés közben. De a
fölös energiáit a szabadon reptetéssel
is leköthetjük, csak felügyeljük, mialatt kint kószál. Esetleg hagyjuk bekapcsolva a rádiót vagy a televíziót.
Vigyázat! Ne kapcsoljunk természetfilmekre, mivel azt az érzést kelthetik
a madárban, hogy egy ragadozó van a

szobában.
Hogyan előzzük meg a koncertet?
A rövid, időszakos idomítást már akkor elkezdhetjük, amikor a madarat
hazavisszük. A papagájok reagálnak
az arckifejezésekre, a szóbeli dicséretre. Ezt a fajta pozitív megerősítést akkor kell használni, amikor a madár
megfelelően reagál, és nem szabad
visszajelezni a helytelen reakcióira.
Ne használjunk semmiféle agressziót
vagy büntetést az idomítás során.
Ezeket a napi leckéket addig kell
folytatni, amíg a madár hajlandó teljesíteni az utasításokat. Amint ezt
megteszi, abbahagyhatjuk a képzést,
azonban a parancsokat továbbra is
használjuk, amikor foglalkozunk a madárral. Ne feledjük, a papagájok figyelmeztetés gyanánt használják hangjukat,
vagy azért, hogy megtalálják a csapat
többi tagját, amikor elszakadnak tőlük.
A rikácsolás gyakran megelőzhető azzal, ha egyszerűen reagálunk, amikor a
papagáj „szól“ hozzánk, és tudatjuk a
madárral, hogy elmegyünk, és azt is,
pts
hogy megérkeztünk.

Egy kitömött plüssmama segítségével cseperedik a melbourne-i állatkert kis kedvence, Estela
Az alig két hónapos pókmajom gyakorlatilag halálra ítéltetett, amikor édesanyja, Sunshine közvetlenül a születése után eltaszította magától.
Ám a gondozók nem hagyták veszni az apróságot,
az állatkert gyengélkedőjén nevelgetik, fecskendőből etetik, s még a szükséges szeretetet is
megpróbálják pótolni a számára. A kis makákó
majom ugyanúgy játszik testvérével, mint az ember gyerekek.
– A pókmajmok nagyon érzékeny lelkű állatok,
Estela érzelmileg is megsínylette, hogy anyja el-

taszította – magyarázta a kismajom gondozója.
– Szüksége van a folyamatos testi kontaktusra,
de túl pici és törékeny ahhoz, hogy mi magunk
dédelgessük. Ezért adtunk mellé pár kitömött
plüssállatot, amelyek melegen tartják, amelyekbe kapaszkodhat, s ha teljesen nem is, de egy kicsit talán pótolni tudják elvesztett édesanyját.
Estela napközben egy felnőtt pókmajom kitömött
másába kapaszkodik, alváshoz azonban egy pihepuha plüssmacskát kapott, amelyhez egy takaróval erősítik, nehogy lecsússzon róla.
pts
„castingon”. Mindketten szegény sorból jutottak a kamerák
kereszttüzébe: Pöttyre menhelyen bukkant az idomár, Zoltánt
– Mindenképpen két cica kellett, korábban elütötte egy autó, a műtét
egynek nehéz lett volna az összes je- után az állatorvosi rendelőben lakott.
lenetet megtanulni. Az is fontos volt, – A macskákat nehezebb tanítani,
hogy ne féljenek, kézből egyenek, mint a kutyákat, mert jóval önállóbbak. Sokat tréningeztem
velük, egy úgynevezett
klikker segítségével. Ez
egy tompa hang, ami után
mindig kapnak jutalomfalatot, így hamar megtanulják
mit várok tőlük – teszi hozzá Árpád.
A cicák naponta 4-5 órát
forgattak, de a pihenésre
külön klímás szobát kaptak.
Még sminkesük is volt, hiFotó: Isza Ferenc
szen a film kedvéért a bal
más helyiségben is otthonosan mo- első lábuk kivételével teljesen fekezogjanak és tudjanak utazni – ma- tére kellett őket festeni. Állítólag
gyarázta Halász Árpád, akinek be- Anthony Hopkins annyira megkedtanított állatai számtalan világhírű velte az állatokat, hogy Magyarországon örökbe is fogadott egy macsprodukcióban szerepeltek már.
Végül Pötty és Zoltán nyertek a kát.
Gergály Judith

Ördögöt űznek a világsztárral a
gödöllői Halász Árpád beidomított cicái
Mesebeli karriert futott be két
fekete-fehér kandúr: Pötty és
Zoltán menhelyről kerültek a
rivaldafénybe, miután Halász
Árpád gödöllői állatidomár főszereplőnek választotta őket
a Rítus című hollywoodi produkcióhoz. A főszereplő Anthony Hopkins is a szívébe zárta a cicákat.
Március 10-én mutatták be a mozik
Anthony Hopkins legújabb filmjét,
a Rítust. A thrillerben a világsztár
egy idős papot alakít, aki állandó
harcban áll az ördöggel. A történetben nagy szerepe van a főhős macskájának, hiszen az állat mindig a legizgalmasabb résznél tűnik fel a filmben. Őt a forgatáson két magyar cica: Pötty és Zoltán alakította felváltva, akik bármire hajlandóak néhány
jutalomfalatért.
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Élő-Világ

Harc a baktériumok és gombák ellen

Nemcsak kertészeknek
Ki az, akinek a növényeit soha
semmilyen kártevő vagy fertőzés
nem támadta még meg? Nem valószínű, hogy sokan lennének,
éppen ezért a következőkben néhány tippet mutatunk be a baktérium és gombák okozta fertőzések megelőzésére és megfékezésére.
Védjünk meg növényeinket a baktériumoktól és gombáktól!
Bármennyire jól is gondoznánk a növényeinket, egyeseket közülük minden bizonnyal megtámadja a baktérium vagy

egy gomba okozta betegség. Ha ez nem
kezelődik ki, a növény elgyengül, vagy
akár el is pusztulhat. Ami még ennél is
rosszabb, hogy az egész kertben elterjedhet ez a fertőzés, és ennek következtében még nagyobb károkkal találjuk
szembe magunkat. Ezért is fontos figyelni az esetleges betegségre utaló jelekre, és ha szükséges, minél hamarabb
intézkedni.
Tartsuk tisztán a kertünket!
A talajbeli kőtörmelék különböző káros
baktériumokat rejteget. Távolítsuk el a
kőtörmelékeket, és ilyen módon megszabadulhatunk a baktérium okozta fertőzés fészkétől is. Lényeges,
hogy a kertünket megszabadítsuk az elhalt falevelektől, virágoktól és más szerves anyagoktól, melyek egy idő után felgyülemlenek. A termesztési szezon
végén ajánlott egy alapos kerttisztítást elvégezni, és túladni az
összes megmaradt kőtörmeléken. Az egészséges növényekből származó hulladékot fel lehet használni komposztnak. A
beteg növényekből származó hulladékokat pedig ajánlott a szemétbe dobni
vagy elégetni, melyet aztán komposztnak is fel lehet használni.
Tartsuk tisztán a kerti szerszámokat!
A piszkos szerszámok bizony veszélyt
jelenthetnek a kertben. A baktériumtól

vagy gombától fertőzött beteg növényről más növényekre is át lehet vinni a
fertőzést, például egy lapáton vagy egy
kerti ágnyeső ollón keresztül. A kerti
szerszámokat ajánlott gyakran tisztítani
és fertőtleníteni.
Tartsuk szárazon a növényeinket!
A baktériumnak vízrétegre van szüksége ahhoz, hogy megfertőzhesse a növényt, és a gomba is nedves körülmények közt szaporodik. Ezért próbáljuk
meg szárazon tartani a növény lombozatát. Ez azt jelenti, hogy ne fentről locsoljuk meg őket. Használjunk inkább öntözőcsövet vagy egyéb öntözési
módszert, melynek segítségével a
víz eljut a növény aljára. Ez egy kevésbé pazarló öntözési módszer.
Azonkívül ne foglalatoskodjunk a
növényeinkkel ha vizesek. Ha az
adott növény gombával vagy baktériummal fertőzött, az egész kertben elterjedhet a fertőzés.
Ültessünk többféle növényt a kertbe!
Ha többféle növény és fa van a kertünkben, az nemcsak érdekesebb, hanem
ráadásul egy még kiegyensúlyozottabb
ökoszisztémát eredményez. A változatos kertben kevesebb lesz a növények
rovarkártevőktől vagy betegségektől
való elpusztulása. Ha az egyik növény
megbetegszik, a betegség nem terjed
olyan könnyen át a mellette lévő növényre, ha az más fajta. Ugyanakkor ha
valamilyen betegség kitörése miatt muszáj volt elpusztítanunk a beteg növényeket, a következő évben mindenképp
másfajta növényt ültessünk a helyükre.
Természetesen a problémákat jobb

megelőzni, mint végül szembesülni
velük. Képtelenség megszabadulni a
kertünkben előforduló összes kártékony baktériumtól és gombától.
Viszont ha figyelembe vesszük a fentebb említett tanácsokat, több ideig
örvendezhetünk az életerős és betegségmentes növényeknek.
pts

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról
Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását
a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes áron
adathatják be:
Március 14-19-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 8-9 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Március 21-26-ig: hétfő, szerda du. 17-19, péntek de. 8.30-10 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
Március 28-április 2-ig: hétfőtől péntekig délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.
Április 4-9-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Március 19-20., szombaton
és vasárnap 9-11-óráig.
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 06/20-99-13-057
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Sport

Sportpolitika – MOB tisztújítás előtt

Kézilabda – Dobogón az NB II-ben

Gémesi György alelnök lenne

Jól zárta a GKC az alapszakaszt

Gémesi György, a Nemzeti
Sportszövetség (NSSZ) elnöke
pályázik a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alelnöki posztjára.

Kiválóan teljesített az NB II. keleti csoportjában szereplő Gödöllői KC férfi felnőtt és ifjúsági
csapata. Az alapszakasz záró
fordulójában mindkét alakulat
nyerni tudott, ami azt jelenti,
hogy a felnőttek a 3., míg az
ifisták a 2. helyen zárták az
alapszakaszt.

Az NSSZ keddi tájékoztatása szerint a MOB-alelnöki posztot korábban nyolc éven át betöltő sportvezető
azért pályázik, mert jelenlétével szeretné erősíteni a magyar sport egységességét. Több mint nyolcéves MOBalelnöki pályafutásom után nem folytattam a munkát, de most úgy érzem,
hogy a Magyar Olimpiai Bizottság
nagyon komoly feladatot kap és egyre
szélesebb hatáskörrel fog rendelkezni
– jelentette ki Gémesi György. - Szí-

vesen veszek részt ebben a munkában, ezért gondoltam úgy, hogy pályázom az alelnöki posztra, mely
Borkai Zsolt MOB-elnökké választása után üresedett meg.”Az alelnöki
posztra március 19-én választ új tagot
a MOB. Gémesi emellett jelezte: Bízik benne, hogy az NSSZ közelgő
tisztújításán újraválasztják, és folytat-forrás: MTihatja a munkát.

A felsőházi rájátszásban Gyöngyösön
kezd majd a Gödöllő március 20-án.
NB II. keleti csoport, 18. forduló
Gyömrő – Gödöllői KC 25:26
Ifi: Gyömrő – Gödöllői KC 20:40
Utánpótlás – Országos döntőben a GSE U13-as csapata

Sakk – Csapatbajnokság

Győzelem a Vác ellen
A Pest megyei sakk csapatbajnokság 7. fordulójában a Gödöllői Sakkbarátok győztek a rivális
5. helyen álló Vác csapata ellen.
Az éltáblás FIDE mester Bándy Attila
immár hetedik győzelmét aratta zsinórban a szintén FIDE mester váci Cseke
Richárd ellen. A csapat továbbra is a

harmadik helyen áll. A hátralévő négy
mérkőzésen a mezőny második felében
tartózkodó csapatok ellen játszik.
Pest megye Szuper csoport
GSBE – Vác 6–4
Győzött : Bándy A.; Reznák A., Bajnóczi P., Kozma G.; Döntetlen: Ruttkay
P., Kőszegi L., Fehér M.., Molnár L.;
Vesztett: Sillye K., Nagy A.
-vb-

Atlétika – Városi terematlétika

Kilenc Hajósos első hely
Február 22-én a Premontrei
Gimnázium, míg 25-én a Hajós
Alfréd Általános Iskola tornatermében rendezték meg a városi
terematlétika versenyt.
A versenyszámok közöt szerepelt a
súlylökés, helyből távolugrás, magasugrás, 30 méteres futás és medicinlabda hajítás, valamint egy váltó verseny.
Öt gödöllői iskola tanulói versenyeztek (Damjanich, Erkel, Hajós, Petőfi,
Premontrei) a remekül megszervezett
eseményen, amelyen a Hajós iskola diákjai szerezték a legtöbb érmet.
Eredmények:
1999-es lányok, egyéni: 1. Simon
Kinga, 2. Takács Dorottya, 3. Szűcs
Virág (mindhárom hajós); Csapatban: 1. Hajós, 2. Erkel, 3. Premontrei,
4. Petőfi, 5. Damjanich
1999-es fiúk, egyéni: 1. Sulyán Bálint
(Premontrei), 2. Török Bence (Erkel),
3. Gák Mihály (Damjanich); Csapatban: 1. Erkel, 2. Damjanich, 3. Hajós
1998-as lányok, egyéni: 1. Kovács
Emma (Hajós), 2. Kiss Tamara (Er-

kel), 3. Fodor Virág (Premontrei);
Csapatban: 1. Hajós, 2. Premontrei,
3. Erkel, 4. Damjanich
1998-as fiúk, egyéni: 1. Kerekes Marcell (Erkel), 2. Berki Sándor (Petőfi),
3. Grnács Krisztián (Damjanich); Csapatban: 1. Erkel, 2. Petőfi, 3. Hajós, 4.
Damjanich, 5. Premontrei
1997-es lányok, egyéni: 1. Ajkler Eszter (Erkel), 2. Nagy Kata (Premontrei),
3. Szilák Brigitta (Erkel); Csapatban:
1. Erkel, 2. Premontrei, 3. Damjanich
1997-es fiúk, egyéni: 1. Szekeres
Martin (Petőfi), 2. Príma Balázs (Erkel), 3. Fekete Márk (Erkel); Csapatban: 1. Petőfi, 2. Erkel, 3. Damjanich
1996-os lányok, egyéni: 1. Jászai Vanda (Hajós), 2. Juhász Réka (Premontrei), 3. Dániel Mónika (Hajós); Csapatban: 1. Hajós, 2. Premontrei, 3. Erkel, 4. Petőfi
1996-os fiúk, egyéni: 1. Eperjesy Benjamin (Hajós), 2. Vanó Tamás (Erkel),
3. Kovács Márk (Premontrei); Csapatban: 1. Erkel, 2. Hajós, 3. Premontrei
-ll-

Nagy sikert ért el a GSE U13-as leány csapata a március 6-án, Gödöllőn
megrendezett Erima gyermekbajnokság országos elődöntőjén. A lányok
nagy csatában vívták ki a továbbjutást. A technikai és taktikai felkészültség mellett döntő szerepet kapott az
akaraterő is, amely elvezetett a meg-

érdemelt országos döntőbe jutáshoz.
Már az első mérkőzés remek csatát és
nagy izgalmakat hozott. A GSE csapata a budapesti Pénzügyőr-Spartacus
SE ellen mérkőzött. A két gárda végig fej-fej mellett haladva jutott el a
végjátékig, amely a gödöllői csapatnak hozta meg végül a 21:20-as sikert. Ezután a HVNOI Körzeti Tagintézmény Heves csapata felett diadalmaskodott a GSE 28:17-re. Az utolsó
mérkőzésen a Debrecen Sportcentrum SI csapatával mérkőzött a GSE.
Az első félidő végén még a debreceniek vezettek, de a lányok ismét megmutatták nagy küzdőképességüket, és megfordítva az eredményt és
első helyen jutottak az
április 9-10-én megrendezésre kerülő országos
döntőbe. Az eseményen,
a számos kézilabdát szerető szurkoló mellett,
részt vett Pecze Dániel
Sportügyi Tanácsnok,
Pánker László városi

Diákolimpia – Kosárlabda

TIG bronz az V. korcsoportban
A Török Ignác Gimnázium V.
korcsoportos leány csapata, a
Debrecenben megrendezett,
kosárlabda diákolimpia országos elődöntőjében harmadik
helyen végzett.
Meglepetéssel kezdődött a torna,
ugyanis a jóval esélyesebb hazai
csapat három ponttal kikapott a Szol-

noktól. Ezután a gödöllői lányok remek teljesítményt nyújtva hat ponttal
nyertek a Szolnok ellen (az utolsó negyed eredménye 21:9 lett). A harmadik meccsen sajnos nem sikerült a
barúr, ugaynis a Debrecen nagy különbséggel verte a Törökös lányokat,
így végül körbeverés után a mieink a
3. helyet szerezték meg, a Debrecen
és a Szolnok mögött. Szabó Tamás

Futsal – NB II., keleti csoport

Ismét húsz fölött a Bikák
Az elmúlt héten a Salgótarján
csapatát látta vendégül a Gödöllői Bikák alakulata. Nem
túlzunk, ha azt írjuk, hogy könnyed győzelmet arattak Baranyai Pál tanítványai, ugyanis
22–2-re verték soros ellenfelüket, a Salgótarjánt.
A 14. játéknapon a sereghajtó Salgótarján volt a gödöllőiek ellenfele. A
szerény, de annál lelkesebb nézősereg
(körülbelül 30-an lehettek az egyetemi csarnokban) jól érezhette magát,
hiszen temérdek hazai gólnak tapsolhatott. Erre szokták mondani, hogy:
10 ezer néző távollétében rendezték a
meccset, de ez a kis mementó mit sem
zavarta a hazai játékosokat. Visszatér-

ve a találkozóra, az első gólra 12 percet kellett várni, ekkor talán még a
legvérmesebb fanok sem gondolták
volna, hogy ezen a mérkőzésen összesen 24 gól születik. A párharc a Bikák
szemszögéből egy erős edzésnek felelt meg, persze, szokták mondani,
hogy a kötelező győzelmek a leg nehezebbek, ami most azért nem állt
meg a lábán.
A könnyed három ponttal továbbra
is vezeti a tabellát az NB II. keleti
csoportjában városunk futsal csapata,
két ponttal megelőzve az Újszegedi
TC együttesét. A csapat lapzártánk
után a dobogó 3. fokán álló Nagykátához látogatott. A következő hazai
találkozóját március 17-én, csütörtökön játssza majd a Gödöllő, amikor is

Sportreferens, illetve Holmann Ferenc, a Pest megye kézilabda referense, aki a torna végén elismerően nyilatkozott a rendezésről. Az érmeket
Szádvári Krisztina, az FTC-Rail
Cargo Hungaria, valamint Barján Bianka, a SYMA Váci NKSE NB I-es
kézilabdázói – akik egykor szintén
Majoros Gusztáv tanítványai voltak
– adták át a csapatoknak.
A győztes csapat tagjai: Blaubacher Dóra, Botyik Alexandra, Csalló
Franciska, Csenteri Anna, Hornyák
Bernadett, Juhász Eszter, Laki Bianka, Majoros Sarolta, Pathó Dóra, Szekeres Dóra, Szintai Nikolett, Sztankovics Réka, Tamás Martina, Varga
Adrienn, Zavacki Renáta, edző: Majoros Gusztáv.
-mg-

edző így értékelt: – Remekül játszottak a lányok. Kár, hogy a debreceni
játékvezetők mindent megtettek
azért, hogy a hazai együttes legyen az
első. A Tóth Árpád Gimnázium csapata egyébként megérdemelten jutott
be a nyolcas döntőbe, nem szorult rá a
bírók segítségére.
A csapat tagjai: Bátori Zsófia, Bencsik Bianka, Éder Hanga, Hollósy
Réka, Radócz Imola, Slézinger
Krisztina, Tánczos Karola, Zámbó
Kamilla. Testnevelő Gőz Tibor, edző: Szabó Tamás.
-szt-

a Monor együttesét fogadja a Hajós
Alfréd iskola tornatermében. A találkozó 21 órakor kezdődik majd.
Futsal NB II., 14. forduló
Gödöllői Bikák – Salgótarján 22–2
(5–0)
Gólok: Lovrencsics Balázs (3), Schrancz Balázs (3), Ughy Márk (5),
Szente Tamás (2), Vidák Balázs (4),
Jenei Ottó, Tóth Sándor, Nagy Roland (2), Gerhát Viktor
Következik:
Március 17., csütörtök 21 óra, Hajós Alfréd Ált. Isk. tornaterme:
Gödöllői Bikák – Monori SE
-llHazai meccsek (egyetemi csarnok):
Március 28., 21 óra:
Gödöllői Bikák – Újszegedi TC
Április 11., 21 óra:
Gödöllői Bikák – Borsod Volán
Április 26., 21 óra:
Gödöllői Bikák – Kartali Futsal SE

Football Factor Labdarúgó Kupa

ERSTE BANK LABDARÚGÓ KUPA

Gödöllőn a Műfüves Sportcentrumban

Pénzdíjas torna a gödöllői műfüvön

Március 20-án vasárnap Gödöllőn, a Táncsics Mihály úti
műfüves pályán labdarúgó
kupát rendeznek Felnőtt férfi
nyílt kategóriában.
Időpontja: 2011.03.20. (vasárnap)
Nevezési határidő: Március 16.
Nevezési díj: 15.000 Ft/csapat
Szabályok röviden:
- A pályán egyszerre: 5+1 játékos
szerepelhet
- Nevezhető játékosok száma: 15
fő/csapat
- Pálya mérete: 20×40m
- Kapu mérete:3×2m
Díjazás:
1. helyezett: 30.000 ft értékű Football Factor vásárlási utalványt +
érem, kupa, oklevél

2. helyezett: 20.000 ft értékű Football Factor vásárlási utalványt +
érem, kupa,oklevél
3. helyezett: 10.000 ft értékű Football Factor vásárlási utalványt +
érem, kupa, oklevél
4-6. helyezett: kupa+oklevél
Különdíjak a Football Factor jóvoltából: www.footballfactor.hu
- Legjobb Játékos, Legjobb Kapus,
Gólkirály
A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel, illetve a Football Factor
speciális focibolt jóvoltából focicipők tesztelhetők és kedvezményesen vásárolhatók!
A részleteket: www.sevo.hu
Bővebb információ, nevezés: Tokai
Norbert +36-70/60-44-393

2011. április 3. vasárnap Gödöllőn, a Táncsics Mihály úti Műfüves Sportcentrumban Erste Bank Labdarúgó Kupát
szerveznek, melyet az alábbi kategóriákban hirdetünk meg: Felnőtt férfi nyílt kategória
A kupa célja: Az országban 12 helyszínen rendezik meg a selejtezőket, ahonnan az első helyezettek kerülnek be az
országos döntőbe, ami június elején lesz megrendezve Budapesten. Az országos döntő díjazása: 1. hely: 700.000 ft,
2. hely: 300.000 ft, 3. hely: 150.000 ft. Az eseményre NB I-II nagypályás játékosok nem nevezhető!
A gödöllői torna Időpontja: 2011.04.03.(vasárnap), Nevezési határidő: 2011.03.30.(szerda), Nevezési díj: 15.000
Ft/csapa. Az első 18 csapat nevezését fogadják a szervezők!
- A pályán egyszerre: 5+1 játékos szerepelhet, - Nevezhető játékosok száma: 15 fő/csapat, - Labda mérete: 5-ös
- Pálya mérete: 20×40m, vonallal határolt, - Kapu mérete: 3×2m, - Játékidő: 1X20 perc
Díjazás: 1. helyezett: Részvételi jog a június elején rendezendő országos döntőre + érem, kupa, oklevél, 2. és 3.
helyezett: érem, kupa,oklevél, 4. és 5. helyezett: kupa+oklevél, Különdíjak: Legjobb Játékos, Kapus, Gólkirály
A részleteket és a sorsolást: www.sevo.hu honlapon folyamatosan nyomon követhetik!
Bővebb információ, nevezés: Tokai Norbert +36-70/60-44-393, tokain@freemail.hu

Focizz velünk – Tagtoborzó a Bikáknál
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-16 éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek
jelentkezését. Érdeklődni, valamint jelentkezni a +36/70-60-44-388-as telefonszámon lehet!
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HIRDETMÉNY
A Köztársasági Elnök az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökének előterjesztésére a bírósági ülnökök általános választását 2011.
március 7. és 2011. április 30.
napja közé eső időtartamra tűzte
ki (30/2011. (II. 18.) KE. határozat). A helyi bíróságok ülnökeinek
megválasztásáról a területileg illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete határoz. Ennek értelmében Gödöllői Városi Bíróság
ülnökeit Gödöllő város Önkormányzatának Képviselő-testülete
választja meg. Ülnököt jelölhetnek
a Gödöllői Városi Bíróságra a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bírósági illetékességi területén működő
helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek – kivéve pártok.

Közérdek
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a
bíróság illetékességi területén alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló
nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve
és van-e választójoga.
A jelölt a jelölés elfogadását haladéktalanul, az ülnökké történő
megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási
kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
Jelölési határidő: 2011. április 8.
Jelölt lehet az a büntetlen előéletű,
30. életévet betöltött, a 70. életévét
el nem ért magyar állampolgár,
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akinek választójoga van.
A jelölést, annak elfogadását, valamint a büntetlen előélet igazolására
szolgáló hatósági bizonyítványt
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal I. emelet 122. sz. szobájába kell
eljuttatni. A jelölés bejelentése tartalmazza a jelölőre vonatkozó adatokat is (név, lakcím, illetőleg önkormányzat, társadalmi szervezet,
oktatási intézmény neve, címe), valamint a jelölő (szervezetnél a képviselője) aláírását.
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Az ülnökök választásával kapcsolatos további információ érdekében
hívható telefonszám: (28) 529-125)
Gödöllő, 2011. március 4.
Dr. Gémesi György sk.
Gödöllő Város Polgármestere

FELHÍVÁS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRA
Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a tanköteles korú, leendő első osztályos
gyermekük beíratására a következő időpontban kerül sor:
2011. ÁPRILIS 15. (PÉNTEK) 8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

TÁJÉKOZTATÁS

2011. ÁPRILIS 16. (SZOMBAT) 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG
A beírás a lakóhely vagy tartózkodási hely körzetében található
általános iskolába történik.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, az iskolaérettségről szóló szakvélemény,
a gyermek lakcím és TAJ kártyája.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
2011. június 18-tól augusztus 26-ig az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében üdülési lehetőséget ajánlunk fel gödöllői családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra (szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek:
Általános- és középiskolás tanuló:
Felnőtt:
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas:
Nem gödöllői gyermek:
Nem gödöllői felnőtt:

13.328 Ft/fő
28.581 Ft/fő
45.234 Ft/fő
38.360 Ft/fő
34.965 Ft/fő
54.663 Ft/fő

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

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a március 15-i ünnep
utáni ügyfélfogadás rendje a következő:
2011. március 17. (csütörtök):
ügyfélfogadás 8.00 – 16.30 óráig
(csak a Lakosságszolgálati- és Okmányirodán)
2011. március 18. (péntek): ügyfélfogadás: 8.00 – 12.00 óráig
(csak a Lakosságszolgálati – és
Okmányirodán)
2011. március 19. (szombat): ügyfélfogadás nincs
Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 14-20-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Március 21-27-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38.
Tel.: 28/410-302, 06-20/937-6375.
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.

Felhívás
A Kirchhofer József Sportegyesület névadója emlékére szeretne egy bronz domborművet elhelyezni az Erkel Ferenc Általános Iskola falán. Kérik az egykori tanítványokat, tisztelőket, hogy
lehetőségük szerint, pénzbeli segítséggel is járuljanak hozzá ennek megvalósításához.
Az adományokat a Kirchhofer József SE számlaszámára várják: Bszsz.: 65600168-11061614
(Kirchhofer József SE, 2100 Gödöllő, Széchenyi út 64, adószám: 18721728-1-13)
Az egyesület kéri, hogy a befizetéskor a megjegyzés rovatban tüntessék fel, hogy adományukat az
emléktábla készítésére szánják.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

BAROKK KIÁLLÍTÁS
„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal) –
Gödöllő mezőváros élete
a XVIII. században

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK:
Óvoda, általános iskola
alsó tagozat:
Mesélő tárgyak
(legyező, doboz, szentkép stb.)
Az én házam, az én váram
(barokk építészet)
Munkák és napok
(hétköznapok és ünnepek a barokk
korban)
Felső tagozat, gimnázium:
“Mostan színes tintákról
álmodom…”: a barokk írásbeliség
“Máriát imádni hívek jöjjetek”:
vallásosság a barokk korban
Időpont egyeztetése:
Kerényi B. Eszter (28) 419-068
gmuzeum.g@gmail.com
A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

Kérjük, támogassa adója 1%-val
a Gödöllői Királyi Kastélyt!

“NÉZZEN BE A KULISSZÁK MÖGÉ!”
A nagy érdeklődésre való tekintettel a márciusi hétvégéken is
várjuk látogatóinkat az “Európa a kastélyban" című különleges
túránkra, amelynek keretében az elnökségi helyszíneket lehet
megtekinteni.
A túra fix időpontokban, 10.30 órától óránként magyar nyelvű
vezetéssel indul. (Utolsó vezetés 16.30 órakor indul.)
Idegen nyelvű csoportok esetén a tárlatvezetéshez előzetes
bejelentkezés szükséges.
Tárlatvezetés időtartama: 50 perc
Csoport létszáma: 25 fő (max. 30 fő)

A Gödöllői Királyi Kastély márciusban, 10-17 óra között, az alábbi
nyitvatartási rendnek megfelelően várja vendégeit
2011. március 19-20.; március 30.
Az alábbi időpontokban a múzeum rövidített nyitvatartási időben,
10-16 óra között látogatható: 2011. március 21., 24., 27. és 31.
Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk! Megértésüket köszönjük!
További információ: www.kiralyikastely.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GIM-HÁZ kiállítótermében
BENEDICTUS címmel
Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes Művész kiállítása látható.

Kurátor: Katona Szabó Erzsébet

A kiállítás megtekinthető: 2011 április 17-ig
szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is
A kiállítás a „Barokk Év Gödöllőn 2011” programsorozat része.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660

e-mail gimhaz@invitel.hu

www.gimhaz.hu

Egy különösen értékes és védett bútordarab került magántulajdonból a Királyi Kastély Múzeum gyűjteményébe,
ami az egyik fiók aljába égetett leltári jelzés: egy magyar koronával
díszített E betű tanúsága szerint
egykor Erzsébet királyné tulajdonában volt.
A szekrényt Erzsébet királyné lakosztályában, az állandó kiállításon
szeretnénk elhelyezni. Jelenlegi állapota azonban ezt nem teszi lehetővé. Kérjük, segítse személyi jövedelemadója 1%-ával ennek a gyönyörű Erzsébet-relikviának a mielőbbi restaurálását és bemutatását!
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószáma: 18665161-2-13
További információ:
muzeologusok@kiralyikastely.hu

2011. március 16.

Mozaik
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Nálunk március a TÉSZTA hónapja!
Kóstolja meg Ön is tésztából készült ételeinket!
Kínálunk: sztrapacskát, túros tésztát, káposztás tésztát,
krumplistésztát, valamint olasz tésztakülönlegességeket.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
3 fogásos menüvel várjuk Önöket hétköznaponként 11.30-15.00-ig
Új e-mail cím: info@ekhotel.hu, etterem@erzsebetkiralyneetterem.hu
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)
IRODA NYITVA TARTÁSA:
KEDD: 11 – 16, SZERDA: 8:30 – 16,
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16,
PÉNTEK: 8:30 – 12
HÉTFŐN NINCS HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
GYÁSZKÖZLEMÉNY, KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
*BARA SÁNDOR elhunyt 2011. február 23-án. A gyászszertartás, búcsúztatás
időpontja 2011. március 27-én du.3órakor lesz a református templomban.
*Köszönetet mondunk mindazoknak, kik mély fájdalmunkban osztoztak, és
édesapánk SOM SÁNDOR LAJOS temetésén részvétüket fejezték ki. Kik
szerették, soha ne feledjék! A gyászoló család
*Köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk: REKTENWALD MIKLÓSNÉ
temetésén részvételükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
INGATLAN
*Eladó Gödöllő, Kör utcában 2. emeleti, 63 nm-es alapterületű, erkélyes, korszerűsített, alacsony rezsiköltségű, egyedi fűtésű lakás. Új, hőszigetelt külső
nyílászárók, fa belső nyílászárók és borovi fenyőből készült beépített
szekrények. Korszerű háztartási gépek számára megfelelően felújított elektromos hálózat. Iá.: 15,1 mFt. Tel: 30/411-4698 (napközben 9-18 óra között)
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-4206243 (egész nap).
*GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Kft. A KÉNYELMESEBB
ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁS ÉRDEKÉBEN TÁGASABB IRODÁBA KÖLTÖZÖTT,
DÓZSA GYÖRGY ÚT 18. SZÁM ALÁ – POSTÁVAL SZEMBEN, AHOL A
MEGSZOKOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL VÁRJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET
! WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Garázs-összekötéses ikerház emelt szintű szerkezetkész állapotban
17MFt 93nm nappali +3szoba 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*János u.ban 1,5 szobás II.emeleti lakás Iár: 9,2 MFt 20-772-2429
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-7722428
*Kertvárosban, 620 nm-es ősfás telken 2 szobás családi ház eladó 13.5
MFT (20) 804-2102
*Szada központjában új építésű 3szobás családi ház kulcsrakészen eladó!
Iá.: 21,9MFt (20) 944-7025
*AKCIÓ! Belvárosban 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, teraszos, mediterrán
stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es saját telekkel eladó. Kulcsrakész
ár: 20MFt, 320nm-es telekkel rendelkező ikerház 22MFt, 20-772-2429
*Központban két szobás lakás 8.5 M Ft-ért eladó 20-804-2102
*Szőlő u.-ban, 69 nm-es, 3 szobás, extra tágas erkélyes, műanyag nyílászárós
lakás eladó. Iár: 12,9MFt 20-804-2102
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel.
6,99 MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es tágas, jó beosztású lakás
eladó Iár: 9,9MFt 20-772-2429 www.godolloihaz.hu

*Nagyfenyvesben 3szoba +nappalis, étkezős felújított cirkós ház eladó szuper
áron költözés miatt. Iár: 19MFt 20-772-2429
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
*Sürgősen eladó Nagyfenyvesben 3szobás ikerház Iár:16,5MFt 20-804-2102
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-es lakás a
Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
*Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó 26,5MFt 20-9447025
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában
16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2
alatt 20-9447025
*Kastély mögött jó állapotú családi ház, két nappalival, négy szobával,
1254m2-es telken eladó! Iár:27.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es telek, 8.8Mftért eladó! 21m-es utcafront, víz, villany a telken! 20-539-1988
*Gödöllő kertvárosában felújítandó vályogház telekárban eladó!
Iár:13.4Mft! 20-539-1988
*Gödöllőn fiatalosan felújított 4.em-i két és fél szobás lakás eladó!
Iár.10.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllőn János u-ban negyedik emeleti, két és fél szobás felújított lakás
11Mft-ért eladó! 20-539-1988
*János u.-ban 3.em.-i, sarokkádas, nappalis, 64m2-es lakás eladó!
Iár:13.25Mft! 20-539-1988
*GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Kft. a kényelmesebb ügyfélkiszolgálás
érdekében tágasabb irodába költözött, Dózsa György út 18. szám alá –
POSTÁVAL SZEMBEN, ahol a megszokott szolgáltatásokkal várjuk tisztelt
ügyfeleinket ! WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő Újfenyvesi részén választható telekre, saját igényre alakítható
ikerházi lakások eladók! Minőségi kivitelezés, utólagos fizetési feltételek!
Ár:25.9Mft-tól! 20-539-1988
*Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó egy 75 m2
alapterületű, jó elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás társasházi öröklakás,
új beépített minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A lakáshoz
örökzöldekkel beültetett, parkosított kertrész és fedett terasz tartozik. A
kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és borospince teszi hangulatossá. Iá: 23 mFt. Érd.: 20-9194-870
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma utcában 75 nm-es, nappali + 2 szobás, 2
fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es
saját telekrésszel eladó. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Akár 1 millió Ft kedvezményben részesülhet! Gödöllő Belvárosában 2011.
Decemberi átadással épülő 18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1
irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9
– 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086
*Gödöllőn központhoz közeli, teljes körűen felújított, földszinti, erkélyes
lakás. 84 m2-es, 3 szobás, egyedi fűtésű. Új víz-, és villanyvezetékek,
burkolatok, szaniterek, nyílászárók, konyhabútor, felújított erkély. Iá:
16,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült társasházban 103 m2-es, kétszintes öröklakás. Nappali, 2 szoba, konyha kamra, fürdősz. A lakáshoz
felszíni, belső udvari gk. parkoló tartozik. Iá: 19,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllő belvárosában, 80 m2-es, nappali+2 szobás, cirkófűtésű, 2 emeleti
öröklakás. A lakás újszerű állapotú, D-Ny-i fekvésű, tágas terek és napfényes
helyiségek jellemzik. A gépkocsi parkolást felszíni, belső udvari gk. beálló biztosítja. Iá: 23,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban
lévő családi ház, 100 m2-es szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására is alkalmas (víz, villany, ipari áram bevezetve) 540 nm-es örökzöldekkel beültetett
telekkel. Iá: 24,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, 155 m2 alapterületű, színvonalas belső
kialakítású, 2 külön bejárattal rendelkező földszintes családi ház. 2 nappali, 3
szoba, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 wc, tágas terasz és garázs, 988 m2es telek. A telken egy különálló, külön mérőórákkal ellátott, szoba-konyhafürdőszoba kialakítású lakóház épült, mely akár vállalkozás céljára (fodrászat,
kozmetika, rendelő, iroda, stb.) is alkalmas. Iá: 41 mFt. Érd.:20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 3 éve épült, 140 m2-es, nappali + 3 szobás,
színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél garázzsal (+
mosókonyha, gardrób, gépesített konyha, klíma), parkosított telekkel,
díszkerttel. Iá: 32 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított 86 m2 alapterületű, nappali
+ 2 szobás családi ház, kis telekkel. (Új elektromos és vízvezetékek, új
külső műanyag nyílászárók, új burkolatok szaniterek, külső homlokzati
színezés, távirányítású kapu, 2 gk. beálló, kis pince). Iá: 23 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm alapterületű, 2 + fél
szobás, belül részben felújított családi ház, pincével, melléképülettel, garázzsal.
Iá: 20,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn (Királytelepen) jó állapotban lévő, 150 m2-es, nappali+3
szobás, kétszintes családi ház 475 m2-es telekkel. Iá: 27,5 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet park közelében 34 nm-es, 1 szobás, felújításra
szoruló lakás. Iá: 6 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllőn a központban, 1. emeleti, 49 m2-es, 1+fél szobás, nagy erkélyes, jó állapotban lévő lakás. Iá: 10,2 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János u-ban 2. emeleti 2 szobás egyedi fűtésű lakás eladó. Iá:
10 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn Kertvárosban 500 m2-es parkosított, panorámás telken eladó 110
m2 lakóterű, nappali + 2 szobás szinteltolásos családi ház kertkapcsolatos
terasszal. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194-870
*ÁRCSÖKKENÉS! Veresegyházon tó közelében, csendes környéken,
1996-ban épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi ház. Nappali+2 szobával, 2 gardróbszobával, különálló garázzsal. Iá: 22 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Vácszentlászlón 80 nm alapterületű, 2+ fél szobás családi ház, 1200 nm-es
telekkel. Iá: 8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Egyedi ajánlataink, új építésű és használt ház és lakás Gödöllő és környékén
Major Zoltán +3670-7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Ellenállhatatlan ajánlat, Szent János utca környékén téglaépítésű, 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, új thermoplán ablakokkal, felújítható, egyedi-mérőórás, konvektoros fűtésű lakás. iÁr: 8,97 MFt Major Zoltán
+3670-7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Új liftes házban, nagyon csendes és világos(déli fekvésű) központhoz
közeli, minőségi építésű, nappali és kétszobás erkélyes, külön wc-s,
fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, azonnal beköltözhető újszerű lakás,
teremgarázs beállóval is eladó iÁr: 19,7 MFt Major Zoltán +36707733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Ha számít az ár, Szent János utcában 2005-ös téglaépítésű, világos,
csendes, két szobás bruttó 70 m2-es, gondosan kiválasztott felületekkel
rendelkező, nagy erkélyes, egyedi-mérőórás, gázfűtésű (cirkó), klímás,
parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. iÁr: 15,7 MFt Major Zoltán
+3670-7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Jó helyen lakni jó? Erzsébet parkhoz közel új építésű lakások a Harasztban, Szent Imre u.-ban egyedi tervezésű, saját telekkel, nagy terasszal
rendelkező, egyenként 90-150 m2. Nappali + három, illetve négy szoba,
saját 20 m2 garázs, mosókonyha, klíma, központi porszívó, kandalló,
automata öntözőberendezés és garázskapu, minőségi építésű hagyományos kivitelezés, parkosítva átadás 2011 április Érdeklődni az
irodában lehet: Gödöllő, Kossuth L. u. 34. Ár: 235e-260eFt/m2 Major
Zoltán +3670-7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN! 740 m2-es telken, 135 m2-es, 4 szobás,
garázsos, minőségi kivitelezésű ikerház beköltözhető. Modern konyhabútor, beépített gardróbok, klíma, központi porszívó, automata-öntözőrendszer, parkosítás. iÁr: 47MFt Major Zoltán +3670-7733222-Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
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*Kossuth L. utcában 2004-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes,
három szobás bruttó 90 m2-es, 2 emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű
(cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. Udvari saját
autóbeállóval iÁr: 23,87MFt Major Zoltán +3670-7733222-Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
*TEGYEN AJÁNLATOT, TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L.
utcában. 1,9MFt. Major Zoltán +3670-7733222 Gödöllő, Kossuth L. u.
34.-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn Ambrus Z. közben 2,5 szobás 56 nm lakás eladó. Ár: 9,9 MFt.
Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Gödöllőn 966 nm parkosított telken 75 nm felújított, 2 szobás családi ház
eladó. Ár: 17,5 MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Gödöllőn 100 nm 2 szobás felújított, gondozott családi ház 1250 nm telekkel
eladó vagy gödöllői egyedi fűtésű 1+2félszobás lakást beszámítana. Ár.17,9
MFt Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Új építésű sorházi lakás Gödöllő, Szent Imre utcában 2011. I. névi átadással
nappali+3szoba, garázs, kert, terasz. Családi ház vagy lakás beszámítással is.
Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Pintér Mariann
*LAKÁS- Gödöllő, János utcában földszinti, 1 szobás, konvektoros fűtésű lakás
eladó. Ár. 8 MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Lakás-Gödöllő, Kossuth L. utcában 55 nm, jó elosztású, 2 szobás,
napfényes, világos, panorámás lakás eladó. Ár: 10,9 MFt. Tel: 06-703660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*LAKÁS- Gödöllő, János utcában 63 nm, 2 szobás, déli fekvésű, szépen felújított
lakás eladó. Ár: 12,5 MFt. Tel: 70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Lakás- Gödöllő újszerű, belvárosi tégla építésű, cirkó fűtéssel, nappal+2
szobás belvárosi lakás eladó. Ár: 20,9 MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt
Otthon Kft. Pintér Mariann
*Családi ház- Bagon, teljesen felújított és átalakított, modern, tágas nappali+2 szobás 100 m családi ház, rendkívül kedvező áron eladó vagy
gödöllői 2+1/2 szobás lakásra cserélnék. Ár. 19 MFt. Tel: 06-703660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Lakás- Gödöllő, János utcában egy rendkívül igényes, modern 2 szobás,
cirko fűtéses lakás részben bútorozottan eladó. Ár. 15,7 MFt. Tel: 06-703660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann
*Gödöllőn KERESÜNK ELADÓ családi házat 20-25 MFt-ig. Tel: 06-703660999 Perfekt Otthon Pintér Mariann
*Kerepesen eladó 130 m családi ház, nappali+3 szobás, 720 nm telekkel.
Ár.15,5 MFt Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Pintér Mariann
*Eladó Isaszegen, egy emeletes családi ház, teljes berendezéssel (műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Földszint 90nm: előszoba, közlekedő,
2szoba, nappal, étkező, konyha (egybe) fürdőszoba. Emelet 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdőszoba. Lépcsőfeljáró kívül
belül, akár két család részére is megoldható a lakhatás. 300nm telek rendezett. I.ár: 30millió Ft Tel: 06 30-579-0545, 06-20-404-2383
*Eladó Gödöllőn, az Egyetem szomszédságában, csendes, nyugodt
környezetben egy 59nm-es, világos, jó beosztású, igényesen felújított (villany,
vízvezetékek, nyílászárók cseréjével) MAGASFÖLDSZINTI, 2 szobás, KONVEKTOROS fűtésű lakás, 6 nm-es saját tárolóval. Óvoda, iskola, tömegközlekedés 5
percen belül. Iá:13.2M Ft Érd.:30/491-5020
*EGYEDI AJÁNLAT, NAGYON JÓ ÁRON! Gödöllőn Centrumban eladó egy
TÉGLA építésű, KONVEKTOROS fűtésű, 70 nm-es 1+2 fél szobás, nagy
ERKÉLYES, nyugati fekvésű FELÚJÍTOTT lakás. AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! Iá:
13M Ft Érd:30/491-5020
*ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐ, Blahán! Rét utca közelében 1290 m2-es 27 m
széles telek, ősfás gondozott kerttel, jó közelkedéssel, aszfaltozott utcában
ELADÓ. Tel.: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ – A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN - AZ ELSŐ EMELETEN! Sorszám: 4872
*KERTVÁROSI GYÖNGYSZEM! Gödöllőn a Brassó utca közelében, 88 m2-es,
2.5 Szobás ÖNÁLLÓ TÉGLAHÁZ széles, formás 1140 m2-es telken ELADÓ.
Hívjon: 0630-919-5960 www.ingatlanvadasz.hu - A NAGY POSTÁVAL SZEMBEN AZ ELSŐ EMELETEN. Sorszám: 1169.
*Gödöllő Máriabesnyő lakóparkban 130nm-es ikerház (új építésű, garanciával)
+20nm garázs 28 MFt-ért, ill. 194nm-es családi ház 1000nm ősfás telken 35
MFt-ért eladó. Tel. 20/9714-145
*Eladó Szada külterületen, M3-s autópálya lejárójához közel, családi
gazdálkodásra, lovas tanyának is alkalmas BEÉPÍTHETŐ 15.700nm TERÜLET,
850,-Ft/nm áron. Villany a telekhatáron. Érd: 06-20-946-1034
*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek eladó (2,2 és 2,5MFt) közel a
buszfordulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd: +447838599970, e-mail:
h74sanyi@citromail.hu
*Versegen 3 szobás 90nm-es ház, gazdasági épület (50nm), 3.000 nm-es
gyümölcsös, parkos kerttel, kúttal, kemencével eladó. Hitel nincs rajta. Ár: 16
MFt. Tel. 06-30-637-3947
*Galgahévíz központjában eladó 3 szobás, összközműves családi ház,
alápincézve, melléképülettel, nagy kerttel. Gazdálkodásra, vállalkozásra alkalmas. Ár: 12 MFt. tel: 06-20-968-0336
*Gödöllőn a Zombor utcában, téglaházban jó állapotú I.emeleti egyszobás összkomfortos konvektoros lakás tulajdonostól eladó. Iár: 7,5 millió. Tel:30-949-2028
*Gödöllőn panorámás tóparti családi ház eladó. 2szoba, nappali, mellékhelyiségek, fűtött garázs, 37nm téglából melléképület, 40nm garázs, rendezett park
örökzöld fákkal. 29,5MFt. 1,5szobás lakás beszámítható. Tel:70-223-5303
*Eladó Blahán a Diófa utcában 1335nm-es, 10m széles zárt kert, rajta 20 nm
alapterületű alápincézett faházzal. Víz, villany van. Iár: 4,85 MFt Érd: 30-630-1410
*Gödöllő belvárosában, Kőrösfői utcában eladó két utcára nyíló családi ház,
kellemes hangulatú belső udvarral. (3szoba, pince, garázs.) Érd: 28-430-348
*30 nm-es földszinti teljesen felújított lakás 8,3 MFt-ért eladó. 450 nöl
bekerített telek (víz, villany van) Szadai CBA mellett eladó 3,5 MFt-ért.
Érd: 20-983-9945
*Gödöllő János u. 2.em. 1+félszobás 44nm-es lakás eladó vagy nagyobb 1+2
félszobás lelakott lakás is érdekel. Tel: 20/447-3391
*KERESEK olyan családi ház tulajdonost, aki kisebb családi házát nagyobbra
cserélné értékegyeztetéssel. Akár két generációsra is. Érdekelne még
lakótelepi lakás Gödöllőn kettő db egy tulajdonostól, szintén értékegyeztetéssel. (Palotakert kizárva.) Érd: 06-20-342-9412
*Gödöllő, Erdőszél utcában 605nm panorámás, közművesített, teraszos
kialakítású, 15%-s beépíthetőségű TELEK, állandóan lakott környezetben tulajdonostól eladó. Iár: 10,5M Ft. Érd: 06-30-434-8058
*Gödöllőn Ibolya utcában 2 egész +4 félszobás családi ház eladó, vagy két
kisebb egyedi fűtésű lakásra cserélhető. Érd: 06-20-224-6660
*Gödöllőn Erzsébet királyné krt.4.sz. alatt magasföldszinti 63nm-es, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó. Tel: 28/418-710, 20/954-0186
*Kistarcsán 8.000nm alapterületű, tanyasi jellegű terület eladó: állattartásra
alkalmas régi épület, +ott tartózkodásra 3helyiséges épülettel. Villany, fúrt kút
van. Érd:06-20-5650-698, kobold200@gmail.com
*Gödöllő Máriabesnyő lakóparkban 6 lakásos házban fszt.78nm +46nm
terasz +teremgarázs beálló -új lakás előkerttel 20,5 MFt-ért eladó. Burkolat
választható, beköltözés 20 napon belül. Tel. 20/9714145
*Gödöllőn, az Egyetem téren 59nm-es, 2 szobás, felújított (tégla) lakás
beépített bútorokkal, konyhai gépekkel, saját pincetárolóval és garázzsal
eladó. Iár: 14,2MFt. Érd: 20/663-4119
*Gödöllőn, Palotakerten 40nm-es III.em. lakás sürgősen eladó. Iár: 8M Ft.
Érd: 06-20-363-7093
*RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON, MAGÁNSZEMÉLYTŐL Városközpontban
lévő, 70nm-es, újszerű lakás zárt udvari kocsibeállóval eladó. Iár: 20,9M
Ft. Tel: 30/967-9826

Gödöllői Szolgálat
*Gödöllőn, Remsey Jenő körút 20.sz. tömbház második emeletén 86nmes háromszobás, teraszos, liftes lakás eladó teremgarázzsal együtt. Iár:
28.000.000,-Ft. Tel: 06-30-603-0346
*Gödöllő központjában 55 nm-es 1. emeleti 2szobás lakás csendes
helyen eladó. 2003-ban felújított, jó állapotú, központi fűtéses, jó
beosztású. Iár: 12,5MFt. Tel: 06-20-804-3729
*Elcserélném Budapest XVI. kerületben lévő újépítésű lakásomat gödöllői kertes
házra v. újépítésű lakásra. Tel: 20/557-0148, 20/420-6330 (egész nap).
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten földszinti, 56nm-es lakás bútorozottan
vagy anélkül. 1+két félszoba, fürdő, konyha. Azonnal költözhető,
tehermentes. Érd: 06-30-288-0499
*Gödöllő, Esze Tamás u.56.sz. alatt TELEK eladó. Jászapátiban, termálfürdő
mellett HÁZ ELADÓ. Tel: 20/5818-654
*Gödöllőn a RÖGESBEN 1440nm ikerház építésére is alkalmas TELEK eladó.
Ugyanitt SZÁNTÓ a repülőtér mellett eladó. Tel: 06-30-549-2445
*Eladó Szt. János utcai földszinti teljesen felújított 1,5 szobás lakás (tégla),
tárolóval. Iár: 9,5MFt. Érd: 06-20-3289-666
*TÓALMÁSON talajvízmentes utcában kétszintes, téliesített nyaraló fizetési
könnyítéssel eladó. Tel: 06-20-353-3524
*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es, 1+2 félszobás klímás, erkélyes, konvektoros felújított lakás. Alacsony rezsi. Érd: 06-20-345-0074
*Gödöllőn központban téglaépítésű, konvektoros, 62nm-es 2+1félszobás, erkélyes II.em. felújított lakás, 2pincerésszel, udvari kocsibeállóval, kellemes
környezetben eladó. Iár:14,9 MFt. Érd:20-425-8489, v. 19 órától: 28/410-997
*Gödöllőn Boncsokban 227 nöl telek bekerítve, kis faházzal eladó. Villany van.
Ár:2,5MFt. 06-30-383-9640
*GÖDÖLLŐN szép környezetben 5 szobás, dupla komfortos, új építésű ikerházfél
saját kerttel ELADÓ vagy KIADÓ. Ár megegyezés szerint. Érd: 30-500-2432
ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn 3. emeleti, 40 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtésű, felújított és bútorozott lakás kiadó. 50 eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086
*Gödöllő belvárosában, új építésű háztömbben, 1. emeleti, nappali+1 szobás,
igényes lakás KIADÓ. Érd.: +3620/9194-870
*Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló családi ház. Tel.:
06 20 986 4946
*Kiadó Gödöllőn a Palotakerten 2 szobás, erkélyes, részlegesen bútorozott lakás. Tel.: 20/212-6315.
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fa tüzelésű lakás kiadó! Egy fő részére. 1
havi kaucióval. Tel: 0630-609-8707
*Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Érd: 70/372-4475
*Palotakert 10. földszinti 1 szoba összkomfortos berendezett lakás
kiadó. 45.000,-Ft +rezsi +1havi kaució. Tel: 30/9446-816
*Gödöllőn a városközpontban, frekventált helyen 3 szobás 2 szintes bútorozatlan lakás kiadó. I.ár: 110.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 06-30-9-504-604
*Gödöllőn Szent János u.40-42-ben II.em. 2szobás, konvektoros, nagy
konyhás 60 nm-es lakás kiadó 2011-től hosszútávra. 2havi kaució szükséges. 50.000,-Ft +rezsi/hó. 70/413-2353
*Hosszútávra kiadó Bp.XVI.ker. Zsélyi Aladár úton hosszúerkélyes 1,5szobás
bútorozott lakás diákok részére. Gödöllői HÉV vonalán Mátyásföld repülőtéri
megállótól 2percre. 3-4fő részére ideális. 2011.04.01-vel beköltözhető.
57.000,-Ft/hó +rezsi (kb40.000,-Ft). Érd:28/418-710, 20/954-0186
*Palotakerten 2 szobás lakás hosszútávra kiadó. Érd: 06-30-7580-434
*Gödöllő belvárosában egy 32nm-es önálló garzon, valamint egy 90nm-es
erkélyes, légkondicionált igényes lakás kiadó. Tel: 30/9617-621
*Palotakerten a négyemeletes házakban igényesen felújított, részben bútorozott 44nm-es lakás alacsony rezsivel kiadó. Ár: 45EFt+rezsi. Tel: 30/5637-413
*Gödöllő városközpontban, Remsey körúton 1,5szobás 46m2-es, bútorozott,
vízórás földszinti lakás elkerített terasszal kiadó! (Nemdohányzó fiatal pár
részére.) 45e.Ft/hó +rezsi +1havi kaució. Érd.20/9319-521
*I. emeleti, 2 szobás konvektoros lakás kiadó Gödöllőn, a Kazinczy
lakótelepen. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-775-3255
*Kertes ház felső szintjén bútorozott szoba, fürdőszoba +konyharész az
egyetem közelében kiadó 55.000,-Ft/hó rezsivel együtt (félhavi kaucióval). Tel: 30/2969-618, 13 órától.
*2 szobás házrész kiadó Gödöllőn 50.000,-Ft/hó +2 havi kaució
+rezsiért. Tel: 06-30-373-5830
*Gödöllő központjában, családi házban 2szobás, klímás, különbejáratú tetőtéri
lakás kiadó garázs lehetőséggel. Rendezett környezet. Tel: 30/307-7314
*Szadán albérlet kiadó újépítésű házban 60nm, 2szoba, konyha, fürdő,
kábeltévé, internet, zárt gépjármű parkoló, távirányítós kapu, panoráma, külön
bejáratú, kaució nincs. 49.000,-Ft+rezsi. 70/364-7992
*Gödöllő kertvárosban 110nm-es családi ház hosszútávra kiadó. Érd: 0670-226-9942, 28/418-360
*Albérlet kiadó a Major utcában. Önálló családi ház, szoba, konyha, fürdő.
40.000,-Ft/hó +1havi kaució. Bútorozva vagy anélkül is, internet, kábeltévé
megoldható. 06-20-388-6176
*Városközponthoz közel, kertes házban külön lakás 1-2 személy részére
kiadó. Tel: 20/264-7661
*Kastély mögötti területen 90 nm-es különbejáratos családi ház kiadó.
20/9325-415
*Gödöllő, Kossuth L. u.-ban nappali +3szoba, amerikai konyhás 2fürdőszobás,
cirkós, teraszos társasházi lakás kiadó! Iá.: 110.000Ft+rezsi 20-772-2429
*Központban, medencés családi ház, kandallóval, szaunával kiadó!
Ár:250eft/hó +két havi kaució! 20-539-1988
*Központhoz közel újszerű állapotú 3szoba +nappalis 2fürdőszobás ház
kiadó Ár:100.000Ft/hó +rezsi +kaució 06 20 772 2429
*Gödöllőn HÉV végállomástól 2percre családi házban külön bejáratú kis szoba,
konyha, fürdő, spejz, kábeltévével, teljesen berendezve kocsibeállási
lehetőséggel 30eFt +kicsi rezsiért kiadó. 0620-9150-341
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára is.
Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET bérbeadó
hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-, forgalmas
főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában. Igényesen kialakított, nívós üzlet a
belvárosban. Jó parkolási lehetőség. Tel: +36-30-9428-275
*Gödöllőn több iroda és üzlethelyiség kiadó! Ár.60eft/hó-tól! 20-539-1988
*Városközpontban, forgalmas helyen, nagy üvegkirakatos 22 nm –es üzlethelyiség kiadó, alacsony rezsivel 85.000Ft/hó +2havi kaució. 06-20-772-2428
*Eladó 35-55m2 körüli üzlethelységet keresek a központban. 20-944-7025
*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának és fodrászatnak is alkalmas.
Érd: 30/231-7508
*Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm, első emeleti,
utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-ig 06-28-430-209
*Gödöllő Dózsa György úti társasház zárt parkolójából nyíló 21 nm-es GARÁZS
ELADÓ, KIADÓ. Tel: 20/946-2210
*Gödöllő belvárosában a Petőfi téren utcafronti 110 nm-es, vagy megosztva
50 és 60 nm-es, riasztóval felszerelt üzlethelyiség kiadó. Tel: 70/43-43-499
*Gödöllőn a szökőkútnál üzlethelyiség KIADÓ. Tel: 30/272-8158
*Petőfi téren 25nm-es és 35 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20-480-7698
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
TELKEK, ZÁRTKERTEK:
* SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás saroktelek, (30%-a beépíthető) eladó. Iá.:
11.3 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Királytelepen, 1120
nm-es, közművesített, megosztható
építési telek eladó, 30%-a beépíthető. Irányár: 14,9 mFt.
GÖDÖLLŐN, a Nagyfenyvesben 822
nm-es (20x41 m) szép, szabályos
építési
telek
igényes
házak
környezetében eladó. Iár: 16,9 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben
1376 nm-es,(22x62) panorámás
építési telek eladó, közmű a ház előtt,
25 %-a beépíthető. Irányár: 14 mFt.

Bemutatkozik a
Bowen-terápia!
Gyógytornászként szeretném figyelmükbe
ajánlani szolgáltatásomat, amely a maga
módján egyedi és újszerű!
Mi és miben nyújt segítséget a Bowentechnika?
A Bowen-technika egy dinamikus izom- és
kötőszöveti technika, amely lágy és precíz
fogásokból áll. A test meghatározott pontjain,
meghatározott sorrendben történnek a mozdulatok. A lágy de erőteljes mozdulatokat az
idegrendszer feldolgozza, válsszul a aszervezet
ben visszaálla természete egyensúly.A páciens
a kezelések alatt kényelmesen fekszik vagy ül.
Fizikális homeopátiának is mondják, mert a
kezünkkel keltett rezgések képesek a testet
egyensúlyba hozni, öngyógyító mechanizmusait beindítani. Nemtől és kórtól függetlenül
bárkinél alkalmazható. A Bowen a
szervezet minden
szervrendszerére
hatással
van
beleértve a muscscolosceletális problémákat is.
-bármilyen izom-, izület eredetű problémák
kezelése (hát, nyak-, derék, vállfájás), gerincferdülés,
-fejfájás, migrén, allergia, asztma, méregtelenítés,
-alvászavarok, veseproblémák, emésztési
zavarok,
-menstruációs-, termékenységi-, fogamzási
zavarok,
-depresszió, stressz, kiégettség, stb.
-terhes és kismamgondozás, csecsemőknél,
ágybavizelés,
-műtétek utáni rehabilitáció
Keczán Judit
ÉRDEKLŐDNI: 0670-7015617
WWW.MOBILGYOGYTORNASZ.HU
páros kezelések kedvező áron!

* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben
1443 nm-es,(22x65m) panorámás
építési telek eladó, közmű a ház előtt,
25 %-a beépíthető. Irányár: 15 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870
nm-es közművesített építési telek
(20x43,5m)eladó, 30%-a beépíthető.
Irányár: 16 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Kertvárosban, 2 szobás, 68 nmes, részben felújított családi ház gondozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas szuterénnel eladó. Irányár: 23 mFt.
* A Kertvárosban, a központhoz közel
150 nm-es, 3 szobás, felújított családi ház garázzsal 720 nm-es telken
eladó. Irányár: 24,5 mFt.
* A Kertvárosban, nappali +7 szobás,
2 szintes, kétgenerációs, felújított,
családi ház, 3 férőhelyes garázzsal
850 nm-es, parkosított telken
sürgősen eladó. Iá: 36 mFt.
* A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
* Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es
telken, garázzsal, sok extrával (klíma,
riasztó, locsoló rendszer, elektromos
kapu, automatikus kerti világítás,
járdafűtés, kerti pavilonok stb.) eladó.
Iá.:120 mFt.
* A Királytelepen 240 nm-es, 3
szintes, kétlakásos, 6 szobás jó
állapotú családi ház, szép gondozott,
506 nm-es telken eladó vagy 2 szobás
családi házra és 1+2 fél szobás lakásra cserélhető. Iár: 26 mFt.
* Az Öreghegyi utcában 1976- ban
épült, kétszintes, 250 nm-es felújítandó családi ház 1652 nm-es telken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
* A Blahán, nappali+3 szobás, kétszintes, jó állapotú családi ház, garázzsal 910 nm-es, panorámás telken
eladó. Irányár: 27,8 mFt.
* A Blahán 60 nm-es felújítandó, 2
szobás téglaház, 852 nm-es telken eladó.
Cserelakás beszámítható. Iá: 16,5 mFt.
* A Nagyfenyvesben nappali+4
szobás, 174 nm-es, részben felújított
családi ház 900 nm-es telken eladó
vagy budapesti kisméretű lakásokra
cserélhető. Iá.:27 mFt.
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2011. március 16.
*Gödöllőn az M3-s autópálya és az M31-s elkerülő út lejárója mellett a Repülőtéri
úton, őrzött területen raktárak, irodák, üzlethelyiség, kültéri szabad terület
akadálymentes parkolási lehetőséggel, kedvező áron kiadó. Érd:30-9-519-566
*Kiadó április 1-től Gödöllő, Kossuth L. u. 14. alatt található 30nm-es
üzlethelyiség. Tel: 06-30-346-5408
*Kiadó Gödöllő Petőfi tér 11. alatt található udvari 30nm-es üzlethelyiség! Irodának is alkalmas. Tel: 06-30-346-5408
*A Petőfi Sándor Ált. Isk. melletti garázssoron GARÁZS hosszútávra
kiadó. Érd: 18h után 70/3316-800
*Kiadó Dányban temető mellett évek óta működő 25nm-es, légkondícionált virágüzlet és egy 15nm-es üzlethelyiség bérbeadó. Érd: 20/2529204, 20/537-9109
*Kossuth L. utcában a Tűztorony melletti udvarban 70nm-es üzlethelyiség kiadó. 20/9833-228

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Kacsa pecsenye vacsora

ÁLLÁS
*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba keresünk férfinői fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-870 -es telefonszámon lehet.
*Gödöllői autó szerviz, autószerelésben is gyakorlott gépjármű-villamossági
szerelőt keres! A fényképes önéletrajzokat várjuk: info@chevroletkatona.hu
*Gödöllői internetkávézóba délutáni munkára egyetemista munkatársat
keresünk. Érdeklődni (9-16 óráig): 20/3759562
*Gödöllői munkahelyre keresünk munkatársakat csomagoló és árufeltöltő
munkakörbe. Felvétel: Gödöllő, Bag, Hévizgyörk, Hatvan, Jobbágyi, Pásztó,
Zsámbok, Dány, Isaszeg, Szada, Veresegyház, Erdőkertes, Iklad, Aszód, Kartal,
Verseg, Palotás településekről! Jelentkezni: 30/243-6669, 30/9207-108
*A Frédéric Chopin Zeneiskola pályázatot hirdet iskolai és gyermek könyvtáros
munkakör betöltésére, heti 30 órás részfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban. Feltételek: felsőfokú könyvtárosi végzettség. Előny:
ECDL számítógépes ismeret, középfokú angol nyelvtudás Jelentkezés: postai
úton: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1. Pályázati határidő: 2011. március 31.
Az állás legkorábban 2011. május 1-től tölthető be.
*Műkörmöst, fodrászt, kozmetikust felveszek gödöllői Szépségszalonba.
Tel: 0630-247-6718
*Angol nyelvű távsegítség Gödöllő és környéki cégek számára. Fordítás, angol
nyelvű üzleti levelezés, piackutatás, kapcsolattartás külföldi partnerekkel telefonon, e-mail-en keresztül. Soós Erzsébet english@fibermail.hu, 20-399-3610
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna House –
gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatársakat
keres. Érd: 06-30-619-5650, banati.andras@dh.hu
*A Napsugár étteremben női szakácsot vagy gyakorlott kézilányt felveszünk.
Tel: 28/410-416, 20/9-461-061
*Pedikűr manikűr műkörmöst, valamint meglévő fodrász mellé váltást
keresünk bevezetett szépségstúdióba vállalkozóival. Az üzletben van
kozmetikus, masszőr, szolárium és szauna is. Tel: 06-20-200-2725
*CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre. (Bizonyítvány, gyakorlat
szükséges.) Szállás biztosított. Érd: 10-17h 70/620-9901, 32/769-001 email: apm10@freemail.hu
*Fodrászt, kozmetikust, manikűr pedikűr műkörmöst keresünk igényes szalonunkba előnyös feltételekkel, vendégkörrel előnyben. Tel: 30/676-4335
*Palotakerti fagylaltozóba fiatal, jó megjelenésű női dolgozót keresek. Gödöllői
jelentkező előnyben! Érd: 06-20-423-6335
*Regisztrált, mérlegképes könyvelő több éves könyvelőirodai gyakorlattal
munkát keres (Kulcs-szoft, RLB program ismerettel is.) Érd: 20/528-3996

Ennyi ’cs’ betű más
európai nyelvben
nem hallható, a
kínaiaktól viszont
nem idegen, mint a
kacsa sem. De nem
a pekingi kacsáról
írok,
sokkal
szívesebben a tőkés
réce háziasított formájáról, amely a
falusi gazdaságok ékkövei. Míg a gazdaasszony a
libát eladásra nevelte, addig a kacsahúst a családnak
szánták. Talán ezért is szeretem jobban a libahúsnál –
sőt a máját is. A kacsát ugyanis hasonlóképpen lehet
májra hízlalni, s ezt az állatvédők kevésbé támadják,
mint a libamájat.
A kacsa nemcsak úszkálásra használja a vizet, a
legtöbb falatot ezzel nyeli le. A kertünk soha nem
szenvedett a csigáktól, a kacsák elsőként ezt a
kártevőt falták. Manapság néhol szenvednek a
járványszerüen elszaporodott meztelen csigáktól; a
megoldás: a kacsa. Külföldön bérelni lehet kacsákat,
ha meztelen csigák tömege támadja a kertet.
Népszerü fajta a néma kacsa - mint népi neve is
mutatja – igen halk.Tömés után májának nagysága és
íze vetekszik a libáéval. Leginkább sziszeg, néha
morog és csendesen hápog. Kárpótlásul változatos
metakommunikációs eszközöket használ: kattogtatja
a csőrét, rázza a fejét, felfújja magát, billegeti a
farkát. Persze, a kacsát leginkább a húsa miatt
szeretjük. Az egészben sült kacsához gyakran
használnak gyümölcsöket, szilvát, narancsot, birsalmát. Vigyázni kell, a gyümölcs leve ne keveredjen
hirtelen a forró zsírral, mert az komoly balesethez
vezethet. A kacsa combja gazdagabban van átszőve
zsírral, mint a libáé, ezért omlósabb, gazdagabb
ízvilágú. Jól megy hozzá is a párolt lilakáposzta,
hagymás krumpli, én legjobban rozmaringos
kifliburgonyával kedvelem.
A kacsamell elegáns étel hidegen is, melegen is. Az
utóbbi évek elvárása, hogy ne süssük túl, rózsaszín
maradjon a közepe (rozés). Elkészítéséhez alacsony
hőmérsékletet használunk, így szaftos és porhanyós
lesz a hús. A rajta hagyott ropogós bőr sokat emel az
élményen!
A kacsa mókás totyogása, igénytelensége és finomsága lehet az oka népszerűségének. Jut eszembe a
kacsalábon forgó palota, országúti kacsa, kacsatánc,
s a kedves Andersen mese, a Rút kiskacsáról… A
pecsenyekacsáról is lehetne mesélni, de inkább kóstolni érdemes, s mi is némák leszünk, amíg esszük a
kacsacombot…

SZOLGÁLTATÁS

*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét
szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling
Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2órán belül. 06-303006200.
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával. Csatornakamerázás. Víz-,
gáz-, fűtésszerelés. 06-70-2479072, 06-20-9177-555
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 06-30-302-4622.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 06-20-9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +36-20-4234828, www.interiortrans.hu
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/556-2653,E-mail:info@ili.hu
*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS GÉPI
FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-20-9-537-537
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Fagyöngyétterem
2100Gödöllƅ,Szabadságút199.
Telefonszám:+36Ͳ/28/Ͳ430Ͳ434,+36Ͳ/20/Ͳ454Ͳ2768
www.fagyongyetterem.huem@il:v.vica@fibermail.hu
KövessenminketfacebookͲonis!

Ajánlott italfogyasztás: 300 Ft/fĘ
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Piskótatekercs
Lekváros palacsinta
Kakaós palacsinta
Gesztenyepüré

Csemegeuborka
Csalamádé

Csirkecomb rántva
Csirkepörkölt
Tejfölös csirkepaprikás
Brassói aprópecsenye
Rántott sertésborda
Sertésborda párizsiasan
Natúr sertésborda
Lacipecsenye
Rántott sertésmáj
Pirított sertésmáj

Desszert:

Savanyúság:
FĘétel:

Sültburgonya
FĘtt burgonya
Tarhonya
Galuska
Csontleves házi metélttel
Csontleves májgaluskával
Gulyásleves
Hideg meggyleves

Ft
Ft
Ft
Ft

Köretek:
Levesek:

Retro szerda minden héten március 23-tól.

100
100
100
100

100 Ft
100 Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis
csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási munkák
rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*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
*SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási szín és
anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti belsőépítészeti és lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent
István tér 5. Tel: 28/407-122, 06-30/508-1380
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS! Szobafestésmázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves munkák. Víz,
gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás, közületeknek is.
Ingyenes árajánlat! . Tel:06-20-9-361-233, 28/610-982
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi áron!
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: +36-20-4-359-650
*Fogyás éhezés nélkül! 10nap alatt 4-10kg fogyás –Kínai tradicionális
masszázzsal (MIAOMEI) (hozzátartozó étrend kiegészítőkkel). -Gyógy, frissítő,
fogyasztó kezelések. Bejelentkezés: H-Szo Dell’Edera Márta okl. gyógymasszőr
06-70-522-4063 (Kossuth L.u.24-26.)
*TV javítás, földi digitális antenna, riasztórendszerek telepítése. Elektronikai
készülékek, videó, hi-fi rádió, konyhai eszközök felújítása. Korrekt munka, korrekt áron. Keresztes Antal 06-20-550-9894
*CSERÉPKÁLYHA építése egyedi tervek alapján. Kályhacsempe készítés. Régi
kályha átrakás. Tel: 06-20-3649-567
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér.
Óvakodjon a házaló, kínálkozó kontároktól! Bárándi József 06-20-532-7275
*METSZÉST, PERMETEZÉST, KERTGONDOZÁST VÁLLALOK. 20-414-6823
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679
*KERTÉPÍTÉS, -TERVEZÉS, KERTGONDOZÁS. Web: www.kertszabok.hu
Tel: 06-20-571-3008
*TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás, tetőjavítás, bádogozás. Tel: 0670-949-7007
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozók részére teljes körű számviteli szolgáltatást vállal, több évtizedes
gyakorlattal. Tel: 28/411-428
*Ingyenes gally- és nyesedék elhelyezési lehetőség Gödöllőn.
Részletekről telefonon érdeklődhet: 036-20/9367-314, www.favago.net
Ne égesse el, használjuk újra!
*Műhellyel rendelkező LAKATOS bármilyen lakatos munkát vállal Gödöllőn és
környékén. Pl.: kapuk, előtetők, erkélykorlátok, lépcsők, lépcsőkorlátok
gyártása, szerelése. Tel: 0620-3379-738
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: +36-20-9527-289, +36-28-476-229
*LAKÁSSZERVIZ: -Kapuk, ajtók, ablakok, zárak javítása, zárcsere,
betörés utáni javítás. –Burkolatok: (szőnyeg, pvc, laminált), fürdőszobai
javítások. –Villanyszerelés, üvegtisztítás (üzletek, lakások), kertrendezés.
Tel:06-70/201-1292
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd
én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. 20/2038-718 www.dr.asztalos.javitas@gmail.com
*BÁDOGOSMUNKÁK:
ereszcsatornák
szerelése,
javítása,
ablakpárkányok, kéményszegélyek és egyéb szegélyek gyártása,
szerelése többféle lemezből. Tel: 20/368-5568
*Társasházaknak közös képviselet, társasházkezelés, referenciákkal. Tel:
20/3466-937, janosikgyorgy@fibermail.hu
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát vállal.
Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos munkák, kerítések készítése,
javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés,
kőműves munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: +36-20-4359-650
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése.
Tel: +36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami festőmunka,
garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-30-386-4456
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30-9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
+36-20-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ,
HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ
NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA
100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL,
FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON.
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 130920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 20 216 62 40
*F.H. AUTÓSISKOLA. Tel: 30/309-5598 vagy 30-369-4942,
www.fhautosiskola.5mp.eu
*ÁLLÁSKERESÉS ANGOLUL speciális tanfolyam indul március 12-től folyamatosan. Tel.: 0630/932-4401 Honlap: englishlearning.hupont.hu
*HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI PROBLÉMÁT?
Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked
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*EREDMÉNYES MÓDSZEREK A NYELVVIZSGA-FELKÉSZÍTÉSBEN. INGYENES
MINI KONFERENCIA ANGOLTANÁROKNAK GÖDÖLLŐN. 2011. március 22.
14.30-19.00. Minden résztvevő ajándék tankönyvcsomagot kap. Regisztráció:
www.oktatars.hu/tanaroknak vagy küldd el SMS-ben a ECL KONFERENCIA
szót a 20/297-1210-re.
*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL tanítás hétfőtől szombatig reggel 9.00 - 17-00.
Kísérje figyelemmel a folyamatosan induló tanfolyamokat és akciós óráimat:
englishlearning.hupont.hu, tel.: 0630/932-4401
*TOP-TAN: Új angol csoportok indulnak: Felnőtteknek: Újrakezdő,
beszédkészség fejlesztő középfokú nyelvvizsga után, üzleti nyelv.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-643.
*TOP-TAN: Ha gondja van gyermekének a matematika, fizika, kémia tantárgyakkal általános vagy középiskolában, magántanuló, vagy vizsgára
készül, hívjon bizalommal. Tanári segítséggel a félévi gyengébb jegy is
javítható. Hívjon: 30-908-4130
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/ 543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi
és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás Gödöllő
központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező áron,
egyéni, csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com
*LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS. Egyéni és kiscsoportos formában
3 éves kortól. Dr. Virsingerné Ágota – logopédus – mozgásterapeuta. Szt.
István tér 7. Tel: 20/543-3407
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. +36-28-415-998, +36-20-388-4953
*STOTT PILATES oktatás egyénileg és kiscsoportban, talajon és
Reformer gépen nemzetközi diplomával rendelkező oktatóval Gödöllőn.
Seregi Dominika 20/936-2065
*ANGOL nyelv oktatása Gödöllő, Blahán. Diplomás, tapasztalt pedagógus
nyelvtanár, tanító. Felkészítés nyelvvizsgára, érettségire, állásinterjúra,
felvételire. Alsó tagozatosok korrepetálása minden tantárgyból. 06-20399-3610, english@fibermail.hu
*Nagy tapasztalattal rendelkező gimnáziumi tanár matematika és fizika
tárgyakból érettségi felkészítést (emelt szintre is), illetve korrepetálást
vállal. Tel: 30/506-3738
*BÉRZONGORA: Otthonomban gyakorlásra felajánlom zongorámat gyermekeknek méltányos díjért. Szolfézsban is segíthetek. Tel: 06-70-3922090 délelőtt.
*ÖNFEJLESZTŐ – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TRÉNING Gödöllőn.
Forradalmian új módszerekkel. Különleges hatékonysággal. Minden korosztály
számára. Bejelentkezés, információ: 30/345-5057
ADÁS~VÉTEL
*140 cm-es oszlopos smaragd tuják olcsón eladók! Tel: 06-30-505-6992
*Toprider etetőszék, almazöld, kifogástalan állapotban eladó. Ár: 10 ezer Ft.
Tel.: 70/627-9233.
*Stokke babakocsi zöld színben (fiúnak-lánynak egyaránt használható)
kifogástalan állapotban eladó (www.stokke.com). Ár: 150 ezer Ft. Tel.:
70/627-9233.
*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: +3628-412-230
*220 V-s betonkeverőt vennék, egy talicskás is megfelel. Érd: 30/471-5078
*Eladó 5db elméretezett új beltéri ajtó, egyedi CPL felülettel, juhar színben
KEDVEZŐ ÁRON! (2db 98×208cm, 3db 78×208cm). Érd: Gödöllő, Kossuth
L.u.26. (Fenstherm Bemutatóterem.) 30/398-4815
*Eladó: Bécsi mechanikás hangversenyzongora mahagóni színben. Tel: 06-70392-2090 délelőtt.
*FŰTŐKÉSZÜLÉK JUNKERS (Bosch) 18KW-s kéményes kombi fali gázkazán,
gyári, új, beüzemelés előtt garanciával, számlával eladó. Tel: 70/406-2064
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó: 175 65R14 82 T TL gyári acélfelnivel 4 db. Kleber nyári gumi Toyota
Corollarol. Tel.: 20/478-9270.
*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) +36-20-94-58-766, 06-28-611-728
EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*Eladó Hajdúszoboszlón a Sieszta üdülőszállóban 1 db. egyszobás, 2x2 hetes
apartman üdülési joga. Az apartman 2011. júliusában már igénybe vehető. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 20/4710-363.
*Eladó Sopronban a Solar apartman club hotelben 1 db. egyszobás, 1x1 hetes
apartman üdülési joga. Az apartman 2011. októberében már igénybe vehető. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 20/4710-363.
*TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA a komoly kapcsolatra vágyóknak! Országos adatbázissal! H. Boglárka 0620-504-9910 http://galgamente.ctk.hu
*FONTOS AZ EGÉSZSÉGE? TUDNI SZERETNÉ, MIT ISZIK? Világvezető
márkájú házi ivóvíztisztító rendszer! Érd: 70/20-84-113
*ZSUZSA TÁRSKERESŐ KLUB. Érd: 06-20-571-8369.
*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-, hárs, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
*5×2,5 m-es, kétoldalas, (megvilágítható) REKLÁMTÁBLA forgalmas út mellett olcsón KIADÓ. Tel: 30/202-0050
*Házi hízó (nem tápos) eladó. Élő ár: 400 Ft/kg, hasítva: 500 Ft/kg.
Megnézhető, kiválasztható. Átlagsúly 120 kg. Érd: 06-20-413-1031
*Választási kismalacok eladók! F1-s tenyészkocától és Pietre×Duroc
tenyészkantól származó 30kg átlagsúlyú kismalacok eladók 800,-Ft/kg-s áron
őstermelőtől! Érd: 06-20-413-1031

Biorezonancia
az éltető rezgés
Csak arra tanítja meg a
szervezetet, amit egészséges
korában már tudott...
Három évvel ezelőtt megbetegedtem
mind mentálisan mind fizikálisan, nem
láttam kiutat a gyógyulásomra. Ekkor
kerültem kapcsolatba az alternatív gyógyászattal és a Nelson féle
Biorezonanciával. Már az első kezelés
után sokkal jobban éreztem magam,
gyógyszerek és antidepresszánsok
nélkül sikerült meggyógyulnom. 2010.
augusztusában vásároltam egy Nelson
Biorezonanciás készüléklet, azóta azzal
dolgozom és örömmel látom a hozzá
fordulók állapotának javulását.
A Biorezonanciás számítógépes vizsgálat során a legkímélőbb módon
kapunk betekintést a szervezetben zajló
energetikai, anyagcsere folyamatokról
az egészségi állapotról. Fizikálisan is
úgy érethetjük magunkat mintha EKG
vizsgálaton vennénk részt. Tehát nem
érzünk semmilyen kellemetlenséget.
Sőt a Biorezonanciás kezelés közben
kifejezetten kellemesen érzi magát a
paciens, hiszen egyrészt azonnal
érzékeli az energia jótékony hatását,
másrészt relaxált állapotba kerül.
A gyermekek számára is igazán
kíméletes és javasolt a számítógépes
Biorezonancia vizsgálat és kezelési
módszer.

A Nelson Terápia során nemcsak az
energiát vesztett sejtek részesülnek
energiatöbbletben hanem az egészséges
sejtek is, tovább támogatva ezáltal a
szervezet öngyógyító folyamatait.
A
szervezet
válaszinformációit
/stresszelt szervek, blokkok rezgésszint
/ a számítógép elsőbbségi, fontossági
sorrendbe állítja, így a vizsgálat és
kezelés során nyilvánvaló lesz számunkra, hogy mely területeken vannak
a legnagyobb energetikai eltérések.
Képet kapunk például a panaszok
kialakulásának hátteréről a szervezet
vízháztartásáról, oxigén ellátottságáról
esetleges elsavasodásról.
Tájékoztatást kapunk az immunrendszer állapotáról a sejtvitalitásról, a szív
a csont a máj az emésztőrendszer,
valamint a szervezetben jelenlévő
élősködőkről, parazitákról gombákról,
baktériumokról, vírusokról.
A Nelson készülék a szervezet
tesztelése, feltérképezése után megkezdi annak gyógyítását, mely együttesen
kb. két órát vesz igénybe.
Könnyedén megszabadulhatunk káros
szenvedélyeinktől, / dohányzás, alkohol, kényszeres cselekedetek /.
Segíti a tanulási zavarokat kezeli a
figyelemzavart.
Jó egészséget kívánok
MINDENKINEK!

Tel.: 20-421-94-33
Cím: 2100 Gödöllő,
Kossuth út 1.
Koncz Lívia (x)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
MÁRCIUS 23.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Dr. Prieger Károlyné, Simon I. u.
10.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte: :
Székelyhidi Tamás, Kis József u.
27/b., Tóth B. László, Kaffka Margit u. 5.
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Spánzik Anna, Szőlő u.
28.
A Városi Múzeum kiállítási
belépőjét nyerte: Gellei Ágnes, Barackos u. 4.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bánhegyi János, Fenyvesi nagyút 30.,
Hercezg Adrienn, Szőlő u. 12.

Utazni jó

Dubrovnik – időutazás a középkorba
A város Dalmácia legdélebbi részén, a
tengerparton fekszik és Horvátország
függetlenné válása óta az ország egyik
legjelentősebb idegenforgalmi centruma. A meseszép tengerpart, a félszigetként kinyúló középkori erőd monumentalitása ízelítőt nyújt a város
hangulatából. Az ódon falak között az
óváros sikátoros, lépcsős utcácskáinak
fényesre koptatott kövezetén tett séta
szinte visszaröpíti a látogatót az időben.
Dubrovnik „megkövült” látványossá-

gait a kikötőből induló autóbuszjárattal
érdemes felkeresni, de kezdhetjük a
városnézést az óvároson áthúzódó híres
és
hangulatos
sétálóutcától,
a
Straduntól is, melynek neve szinte egybeforrt Dubrovnikéval.
A világ építészeti örökségének ez a
gyöngyszeme nevezetes – román, gót,
reneszánsz és barokk stílusú – templomaival és palotáival hívogatja az
utazókat. Kiemelkedő műemléknek
számít a belvárosban a Velika Gospa, a
barokk katedrális, amelyet az 1667-es
földrengés és tűzvész után római
építészek tervei alapján emeltek újra.
Kincstárában őrzött, mintegy kétszáz
darabból álló ereklyegyűjteményének
része például Krisztus keresztfájának
egy darabja, valamint Szent István
király állkapcsa is.
A város védőszentje Szent Balázs, az ő
szobraival lépten-nyomon találkozhatunk.
A mai Dubrovnik többek között egy
színvonalas eseménysorozatnak, a zene,
a dráma és a tánc nemzetközi fesztiváljának is helyet ad, ami még
varázslatosabbá teszi a nyáresti város
hangulatát.
Mivel Dubrovnik több, mint 800 km-re
fekszik Gödöllőtől, ezért érdemes egy
pihenőt beiktatni a Plitvicei tavaknál,
mely tórendszert páratlan szépsége, a
gazdag növény- és állatvilága miatt már
1979-ben felvették az UNESCO
világörökségi listájára.
(GT)

