
Május 4-én a csendes menettel kezdő-
dik Wageningenben a Felszabadulás
ünnepe. Ekkor azokra emlékezik a
város, akik életüket vesztették a II.
világháború alatt. Először a zsidó ál-
dozatok emlékművénél állnak meg
egy percre, majd megkoszorúzzák a
holland katonák és civil áldozatok ré-
szére emelt emlékművet.

A városban (és szerte Hollandiá-
ban) este 6 órától félárbocra eresztik a
nemzeti zászlót, ezzel tisztelegve az
áldozatok előtt. Éjfélkor meggyújtják
a béke lángját és ezzel kezdődik meg
hivatalosan a Felszabadulás ünnepe.
Wageningen kiemelt helyszín egész
Hollandiában, hiszen 1945. május 5-
én a német csapatok itt írták alá a ka-
pitulációt a kanadai felszabadító csa-
patok előtt. Minden évben a még élő
II. világháborús hősök szerte a világ-
ból eljönnek testvérvárosunkba, hogy
részt vegyenek az emlékfelvonulá-
son.

Az ünneplés és emlékezés mellett
azonban a gödöllői delegáció több hi-
vatalos megbeszélésen is részt vett.
Először a helyi női egyesület vezetői-
vel találkoztak, akik városunk vezetői
részére elmondták milyen partneri
kapcsolatot építettek ki a gödöllői Re-
gina alapítvánnyal. A 3 fős elnökség
vezetői, Toos van Oers, Jeanne

van Poppel és
Willy Hoedjes el-
mondták, hogy a két
szervezet az elmúlt
egy évben több kö-
zös programot is el-
indított. Mint azt
előadásukban kifej-
tették, több uniós
pályázaton közösen
indulnának és ebben
kérik a két hivatal
együttműködő se-
gítségét is. 2010.
november 19-én
belga tetsvérváro-
sunkban, Turnhoutban egy szakmai
konferenciát rendeznek, amin a hol-
land tagozat is részt vesz. Gémesi
György, Gödöllő polgármestere ígé-
retet tett, segíteni fogja, hogy ezen a
konferencián a Regina egy szakem-
bere is részt vehessen, valamint, mint
említette, reméli, hogy az októberi lá-
togatáson, amikor Gödöllőről közel
50 fő látogat Wageningenbe, köztük a
Regina képviselői is, már elnidulhat-
nak a közös programok. A wagenin-
geni tagszervezet egy közel 2 éves
programot dolgozott ki első lépésként
a Reginával, ami idén októberben in-
dulna és 2012 októberében zárulna. E
program keretében szeretnék segíteni,

hogy a nők nagyobb szerepet tudja-
nak vállalni helyi vállakozásokat in-
díthassak, egymás között tapasztala-
tokat cseréljenek és a két év alatt több
nemzetközi konferenciát is tartaná-
nak, így több európai női tagszervezet
is kapcsolódhatna hozzájuk. A meg-
beszélések után meglátogattak egy
olyan helyi farmot is, ahol egy családi
vállakozásban – főleg egyedülálló
idős embereknek vagy mentális bete-
geknek – heti rendszereséggel nyújta-
nak lehetőséget arra, hogy e speciális
farmon kerti munkát végezzenek,
vagy háziállatokkal foglalkozzanak.

Az egyesülettel való találkozás
után további hivatalos megbeszélést

folytatott Geert van Rumund Wa-
geningen, Francis Stijnen Turnhout,
és Gémesi György Gödöllő polgár-
mestere a három város közös lehető-
ségeiről. Mint azt mind a három pol-
gármester megjegyezte, továbbra is
fontos a kultúra, a sport és a diákkap-
csolatok fenntartása, de szeretnék, ha
a jövőben ez kiegészülne a gazdaság,
a környezetvédelem és a szociális há-
ló erősítésével is. Turnhout polgár-
mestere jó példának tartotta a szociá-
lis háló fejlesztésére azt a speciális
farmot ahol látogatást tettek. Szerinte
ez náluk is és akár Gödöllőn is meg-
valósítható lenne.

(folytatás a 3. oldalon)
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Erősödő európai kapcsolatok

Hárman erősebben
A szokásos május 4-én és 5-én megrendezendő
Felszabadulás napi rendezvényre kapott meghí-
vást Geert van Rumund holland testvérvárosunk,
Wageningen polgármesterétől Gémesi György pol-
gármester, dr. Nánási Éva főjegyző és Fábián Zsolt
önkormányzati szaktanácsadó. Az ünnepségen túl
azonban szó esett városaink további együttmű-
ködéséről és európai uniós lehetőségekről is.

A Gödöllői Értékvédő Közhasz-
nú Egyesület és a Magyar Ma-
dártani Egyesület gödöllői cso-
portja közös rendezésben ün-
nepelte szombaton a Madarak
és Fák Napját az Alsóparkban.

A rendezvényre kilátogató családok
különleges élményben részesültek,
ahol nem csak a gyermekenek, de a
szülőknek is jutott feladat bőven. És a
különlegességek nem csak a progra-
mokat jellemezte, hanem a madarakat
is. A madárgyűrűzés alatt egy olyan
feketerigót sikerült befogni, amit még
a tapasztalt madarászok is csak fotó-
kon láthattak eddig.

„...évente egy nap szenteltessék a
madarak és fák védelmében.“

Ez az idézet Herman Ottótól, a sok-
oldalú magyar tudóstól származik,
aki természettudományos munkássá-
ga mellett a magyarság hagyomá-
nyos, ősi műveltségét, népi mestersé-
geit is kutatta és leírta. Ő alapozta
meg a tudományos madárkutatást
Magyarországon a Magyar Ornitoló-
giai Központ megalapításával. Her-
man Ottó javaslatára 1906 óta a ter-
mészet ünnepeként tartjuk számon
május 10-ét.

(folytatás a 9. oldalon)

Madarak és gyerekek

A természetért
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18.

Hosszú idő után végre megva-
lósulhat a Dózsa György úton a
Szilhát utca-Körösfői utca ke-
reszteződésében a lámpás cso-
mópont kialakítása. A munkák a
héten kezdődnek meg és a ter-
vek szerint június elejére be is
fejeződnek. 

A lakosság régi igénye, hogy bizton-
ságosabbá váljon a Dózsa György út-
nak ez a kereszteződése, ahol már
több baleset is történt. A tervek már
évekkel ezelőtt elkészültek, a fejlesz-
tést az teszi lehetővé, hogy a 2008.
évi „Az országos közutak átkelési
szakaszain a forgalom csillapítására,
a gyalogosok védelmének növelésére,
a járművek sebességének csökkenté-
sére alkalmas beavatkozások társfi-
nanszírozására” kiírt pályázaton  ered-
ményesen szerepelt Gödöllő város ön-
kormányzata.  
A  közel 32 milliós beruházás az ere-
deti terek szerint a múlt év nyarának
végére valósult volna meg, de hiába a

pályázati siker, a fejlesztést forrás-
hiány miatt egy évvel elhalasztották.

Bár az út nem a város, hanem a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelé-
sében van, de az itt előforduló közle-

kedési helyzetek Gödöllőnek  jelentős
problémákat okoznak, s városunk la-
kói nap, mint nap szembesülnek a bal-
esetveszélyes helyzetekkel. 

A Dózsa György út nemcsak a
város, hanem a kistérség közlekedé-
sében is jelentős szerepet tölt be, me-
lyen jelentős átmenő forgalom is le-
bonyolódik. Jelenleg itt csak elsőbb-

ségadással szabályozott a forgalom, a
biztonságos közlekedéshez már rég
indokolt és igényelt volt a jelzőlám-
pás szabályozás, ami csillapítja a vá-
rosközpont forgalmát is.

A munkák során a gyalogosforgal-
mat valamennyi csatlakozó utcánál
felfestéssel biztosítják majd az új bur-
kolat kialakítását követően,  a fő irány
a Dózsa György út nyomógombos

gyalogos keresztezési le-
hetőség kiépítésével. A
forgalomirányítást szerelt
LED-es jelzőlámpák biz-
tosítják majd. 
A projekthez kapcso-
lódóan azonban nem csak
a közlekedési lámpák ki-
helyezése történik meg,
hanem az út, a közmű, a
csapadékvíz-elvezetési va-
lamint közvilágítási fela-

datokat is megoldják. A beruházás
összesen 31.818.752 forintba kerül,
ebből 16.815.733 a jelzőlámpás kiala-
kítás. 

A várható forgalmi rend változá-
sokról lapunkban és a városi  honla-
pon (www.godollo.hu)  folyamatosan
tájékozódhat majd a lakosság.

-bj-

Az M3-as autópályát Gödöllő-
től az M0-ás keleti szektorával
összekötő M31-es autópályát
júniusban nyitják meg a forga-
lom előtt – ezt közleményben
tudatta  a beruházó Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Áprilisban szinte minden műszaki át-
adás-átvétel megkezdődött az M31-
esen, és április 28-án el-
indult a forgalomba-he-
lyezési eljárás is. Már
csak alakító földmunkák
folynak, cserjéket, fákat
telepítenek, és kőszóráso-
kat építenek. Készülnek a
közúti visszatartó rend-
szerek, szalagkorlátok,
festik a burkolati jeleket
és lassan helyükre kerül-
nek az útirányjelző táblák
is.
Az új autópálya csomó-
pontjai közül májusban az M3-as cso-
mópontnál kell korlátozásokra számí-
tani, ahol – folyamatos terelés mellett
– a végleges burkolati jelek felfesté-
sét és a különféle útirányjelző táblák

felszerelését végzi a kivitelező cég. A
12,4 kilométeres autópálya szakasz
21,8 milliárd forintba kerül, az EU 85
százalékban finanszírozza.

Az autópályák számának növekedése
jó hír, az azonban már kevésbé, hogy
a nyári turisztikai időszak kezdetével,
május elsejétől a négynapos autópá-
lya-matricák ára 1170 forintról 1530

forintra emelkedett, a magasabb árak
2010. szeptember 30-ig maradnak ér-
vényben, utána ismét a csökkentett
díjakat kell fizetni az e-matricákért.

bj

A Kossuth Lajos utcában  új út-
burkolati jeleket festettek fel a
múlt héten, valamint a Dózsa
György út–Kossuth Lajos utca
kereszteződésben megállni és
várakozni tilos táblákat, a Kos-
suth 9. szám elé pedig rakodá-
si terület táblát helyeztek ki.

Ehhez kapcsolódóan a szegélykőre
sárga felfestések történtek, a szagga-
tott vonal a jogszabály rendelkezésé-
ből vagy jelzőtábla jelzéséből követ-
kező várakozási tilalomra hívja fel a
figyelmet, míg a folytonos vonal a
megállási tilalmat jelzi. A Kossuth

utca 9. szám előtt a rakodási terület
azt jelenti, ha a gépkocsivezető a gép-
járművénél marad,  akkor rövid időre
megállhat, azzal a kitétellel, hogy ha
megérkezik az áruszállító, a helyet
haladéktalanul át kell adnia. Amennyi-
ben a gépjárművet a vezetője elhagyja,
szabálysértést követ el, melyet a

rendőrség és a közterü-
let-felügyelet szank-
cionál.
A jelzések természete-
sen a mozgássérült sze-
mély járművére, illetve
az őt szállító járműre is
vonatkoznak. 

A május 15-ei hétvé-
gétől forgalmi rend vál-
tozás lesz a Petőfi téren
is. A Gábor Áron utcá-

ba ismét be lehet majd hajtani az épít-
kezés mellett, és a korábbi forgalmi
rendnek megfelelően az Átrium üzlet-
ház és az evangélikus templom között
lehet kihajtani a Petőfi utcán át. A köz-
lekedést táblák segítik.

Kép és szöveg: jb

Már folynak az előkészítő mun-
kák a Gödöllőn kialakításra ke-
rülő P+R parkolók megvalósí-
tásához. Mint arról már koráb-
ban beszámoltunk, a királyi vá-
ró melletti területen a MÁV és
az önkormányzat közös pályá-
zat eredményeként alakít ki
gépkocsik és kerékpárok táro-
lására alkalmas parkolót, és
nemrég kaptuk a hírt, hogy a
MÁV az Állami telepek megál-
lóban, és Máriabesnyőn is ki-
alakít egy-egy korszerű, az igé-
nyeknek megfelelő parkolót. 

A gödöllői MÁV állomás melletti ra-
kodótéren kialakítandó P+R és B+R
parkoló jelentősen megkönnyíti majd
a közösségi közlekedést igénybe ve-
vők utazási feltételeit. Az akadály-
mentesen kialakított, őrzött rendszer-

ben nemcsak a gépkocsiknak lesz
biztosítva a parkolás, hanem  a kerék-
párokat is lesz hol elhelyezni. A kivi-
telezési munkákra rövidesen kiírják a

közbeszerzési pályázatot. 
A P+R parkolók iránt az elmúlt évek-
ben jelentősen megnőtt az igény. Ta-
lán ezt felismerve indította el a MÁV

azt a programot, aminek keretében
Budapesttől-Hatvanig minden megál-
lóhelyet ellátnak ilyen létesítmé-
nyekkel. 
Ez városunk számára két újabb par-
kolót jelent. Márabesnyőn a Mikes
Kelemen utca végénél lévő szabad te-
rületet, az Állami-telepeknél pedig az
út és a vasútvonal közötti részt  ala-

kítják át erre a cél-
ra. 
Mindkét helyszí-
nen lehetőség lesz
gépkocsik és ke-
rékpárok tárolá-
sára. 
Az idei esztendőt
a  tervezési mun-
kákra szánják, így
a tervek szerint
legkorábban jövő-
re kerülhet sor a
kivitelezésre. Eh-

hez azonban mindkét esetben a kép-
viselő-testület hozzájárulására is
szükség van. 

Kép és szöveg: kj

A szokottnál is jobban megvi-
selte a strandot az idei tél. Az
üzemeltető VÜSZI Kft. munka-
társai már dolgoznak a helyszí-
nen, hogy a május végére ter-
vezett nyitásra minden készen
álljon. 

Mint megtudtuk, több
mint 70 négyzetméteren
kellett lecserélni a csem-
pét, hogy ismét használha-
tó legyen a medence. A ki-
szolgáló helyiségekben is
folyik a karbantartás, a
tisztasági festés. 
A tervek szerint a létesít-
mény május 29-én nyitja
meg kapuit a nagyközön-
ség előtt.  A strand naponta
6-8 óra között várja az

úszókat,  9-19 óra között pedig a für-
dővendégeket 
A jegyárakat nem emelték, hogy a
fürdőzőknek mégis többet kell fizetni
a belépésért, az az ÁFA 5 százalékos
emelkedésének az eredménye.         bj 

Régi lakossági igény valósul meg

Készül a Szilhát csomópont

Három P+R parkolója lehet Gödöllőnek

Folynak a tervezési munkák

AZ IDEI JEGYÁRAK:

Hétköznapi felnőtt jegy ára 600 Ft
Hétköznapi gyermek-
jegy ára (14 év alatt) 350 Ft
Szombat, vasárnap és ünnep-
napon a felnőtt jegy ára: 700 Ft
Szombat, vasárnap és ünnep-
napon a gyermekjegy ára 400 Ft
Diákjegy hétköznap 14 évtől 500 Ft
Diákjegy hétvége 14 évtől 600 Ft
Úszójegy 280 Ft
Nyugdíjas jegy ára 400 Ft
Délutáni kedvezményes  diák és 
felnőtt jegy minden nap 15 órától 400 Ft

Már készülnek a május 29-ei nyitásra

Megújul a strand

Még egy autópályánk lesz

Átadás előtt az M31-es

Szigorúan ellenőrzik a szabályok betartását

Új jelzések a Kossuth utcában

A Kutyabarátok Sport Egyesü-
lete több éves munkával meg-
alkotta azt a hiánypótló prog-
ramot, melynek alkalmazása
kutyatámadások esetén védi a
gyermekeket, megelőzheti a
tragédiákat. Több nevelési-ok-
tatási intézmény egy-egy cso-
portjában már bemutatták a
kutya-gyermek kommuniká-
ciós tréninget. 

A pedagógusok elismeréssel nyilat-
koztak a látottakról és hasznosnak
ítélték az általános bevezetését, min-
den csoportnak való bemutatását. Az
interaktív program alkalmazása során

a gyerekek megtanulják a kutyák
kommunikációs jeleit és megismerik
azt is, hogy az emberi jelrendszert ho-
gyan értelmezik a kutyák. A program
kiterjed a helyes és felelősségteljes
állattartásra is. Lényeges, hogy meg-
tanítják az esetleges kutyatámadás 
esetén követendő viselkedést, maga-
tartást.
A képviselő-testület 600 ezer forintos
támogatással száz órában adott lehe-

tőséget a tréning álta-
lános bevezetésére a
tanév hátralevő hónap-
jaiban és a következő
tanév indítását köve-
tően.

Szerződésmódo-
sítás

Módosította a 2008-ban
megkötött gödöllői autó-
busz-pályaudvar beruhá-
zás keretszerződését a

képviselő-testület. A kialakult gazda-
sági helyzetre való tekintettel a beru-
házó Ker-Est Zrt. 2009-ben már mó-
dosította a jogerős építési engedély
beszerzésének határidejét. Most ezt

tolták ki 2012. december 31-ig. A 
szerződésmódosítást a beruházó már
aláírta. A Volánbusz Zrt. a módosítást
a beruházó nyilatkozata szerint támo-
gatja. Egyéb tekintetben a szerződés
szövege nem módosul. 

Közbeszerzési szabályzat

A Gödöllő Város Településfejlesz-
tési Koncepciójában és Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiájában megfo-
galmazott ökováros koncepcióval
összhangban a képviselő-testület el-
fogadta a közbeszerzési szabályzat
környezetbarát közbeszerzési eljárá-
sokra vonatkozó fejezettel történő ki-
egészítését.

G-Magistratus Zrt: vezérigaz-
gató választás 

A képviselő-testület a G-Magistra-
tus Szálloda Zrt. alapítója képviselő-
jeként vezérigazgatónak határozatlan
időtartamra megválasztotta dr. Kom-
lós Jánost, aki ezt a tisztségét június
30-ig határozott időtartamban látja el.
A vezérigazgató feladatát a további-
akban is díjazás nélkül végzi el. A
képviselő-testület a zrt. könyvvizsgá-
lójává választotta a Primor Audit
Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
munkatársát, Kovács Gézáné bejegy-
zett könyvvizsgálót. it

Kutya-gyermek kommunikációs tréning

Képviselő-testületi döntések 
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(folytatás az 1. oldalról)
Persze hazánk gazdasági és sajnos

környezetvédelmi téren is jelentős
hátránnyal rendelkezik a holland és
belga testvérvárossal szemben, de a
közös programok, a tapasztalatok
cseréje mindhárom város számára
előnyöket jelenthet. Gémesi György
elsőként egyelőre a környezetvédelmi
lehetőségeket látja megvalósítható-
nak. Gödöllőn például hamarosan át-
adásra kerül a szelektív hulladékgyűj-
tő központ, de például a szennyvízhá-
lózat fejlesztésére is jelentős uniós
forrást nyert a város. A környezetvé-
delmi lehetőségekre az unió jelentős
forrásokat is biztosít. Ezeket kell
megtalálni és összehangolni. Gémesi
György megemlítette, hogy a Régiók
Bizottsága, melynek ő maga is tagja,
segíti ezeket a fejlesztéseket és a
Brüsszelben lévő magyar iroda segít-

ségével felkutat-
ja a direkt erre a
célra kiírt pályá-
zatokat.

Gödöllő pol-
gármestere szin-
tén megemlítette,
hogy 2011. janu-
ár 1.–június 30.
között hazánk
tölti be az unió soros elnöki tisztségét.
Ez alkalomból jövő év június utolsó
hétvégéjén Gödöllőn Testvérvárosi
Konferenciát rendez a város, ahova
meghívást kap összes testvérváro-
sunk. A konferencia két jelentős téma
köré épülne fel: a kultúra és sport le-
hetőségeire a testvérvárosok között,
valamint környezetünk védelmére. A
testvérvárosi találkozó alkalmával
több kulturális rendezvényt is tarta-
nánk, illetve felavatásra kerülne az

Alsópark területén a Testvérvárosok
kertje.

A konferencia forrását szintén uni-
ós pályázatból biztosítanánk. Ez a
hétvége egyben a Magyar Szabadság
Napja is, amikor pontosan 20 éve lesz
annak, hogy hazánkat elhagyta az
utolsó szovjet katona. A három pol-
gármester legközelebb június elején
Brüsszelben találkozik és folytatja a
tanácskozást.

(pts)

Erősödő európai kapcsolatok

Hárman erősebben
Az idén tíz éves a kapcsolat a
gödöllői Egyesített Szociális In-
tézmény és Szászországi Sza-
maritánus Szervezet valamint
a Chemnitzi Idősek Otthona
között. A 2000 óta tartó együtt-
működés keretében rendsze-
resek a szakmai tapasztalat-
cserék, de a német szervezet-
nek köszönhetően sok ado-
mány is érkezik városunkba,
amik jelentősen megkönnyítik
az intézmény lakóinak és dol-
gozóinak mindennapjait.

Április 30-án újabb ajándékot kapott
az Egyesített Szociális Intézmény.
Christine Ender-
lein, a Százorszá-
gi Szamaritánus
Szervezet elnöke
és Gunter Mezer,
a Chemnitzi Idő-
sek Otthona igaz-
gatója egy új, öt-
személyes Citroën
Berlingo személy-
gépkocsit adott át
Ipacs Piroskának,
a gödöllői intéz-
mény vezetőjének.
A kocsihoz szük-
séges támogatást 50 százalékban a
szamaritánusok kölni központja biz-
tosította. Az ajándékot dr. Gémesi
György polgármester személyesen is
megköszönte a német vendégeknek.

Az igazgató asszony lapunknak el-
mondta, a gépjárművet elsősorban a
gödöllői gondozottakhoz történő
ebédszállításra használják majd, de
segítséget jelent a bentlakó idősek be-
tegszállításában is, valamint bekapc-
solják a Nefelejcskék gondozottjai-
nak programokra szállításába is. A

kocsira nagy szükség volt, mivel így
tehermentesíteni tudják azt a kis-
buszt, amivel eddig ezeket a munká-
kat végezték, és más feladatokat is el-
látnak.

A chemnitzi szakemberek ez alka-
lommal két napot töltöttek Gödöllőn.
Itt tartózkodásuk során szakmai ta-
pasztalatcserét folytattak az intéz-
mény munkatársaival. Ennek kereté-
ben ellátogattak a Nefelejcskék Ott-
honba is, és rendkívül pozitívan nyi-
latkoztak az ott folyó munkáról. Júni-
usban ismét 3 munkatársuk érkezik
hozzánk,városunkból pedig szeptem-
berben utazik három fő Chemnitzbe,
tapasztalatcserére.

A Szászországi Szamaritánus Szer-
vezet és a Chemnitzi Idősek Otthona
2000 óta tart fenn kapcsolatot az
ESZI-vel, s ez az elmúlt öt évben
egyre intenzívebb lett. Ennek ered-
ményeként rendszeresen érkeznek az
adományok a gödöllői intézménybe,
gyakran kapnak ágyneműket, a gon-
dozást segítő eszközöket, a múlt év-
ben pedig az akadálymentes fürdő-
szoba felújításhoz is ők nyújtottak
segítséget.

(b.j.)
A Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány meghívására május
9-én Gödöllőre érkezett az új-
vidéki Kapisztrán Ferences If-
júsági Kórus. Az énekkar és
Maczkó Mária énekművész a
máriabesnyői bazilikában va-
sárnap 9 órakor kezdődött
szentmisén szolgált énekével.
A Turai János atya által celeb-
rált szentmisén részt vettek a
Nemzeti Együvé Tartozás Ala-
pítvány kuratóriumának tagjai
is.

„Kevés olyan hely van Vajdaságban,
ahol egyházi kórusok alakulnak, s
még kevesebb, amely fiatalokból áll.

Szerbia bombázása idején, 1999-
ben, mikor Újvidékre is nagyban hul-
lottak a bombák, az iskolai tanítás
hiányában csellengő gyerekek közül
többen is betértek az újvidéki Ka-
pisztrán Szent János plébánia templo-
mába. Beszédes Margit zenetanárnő
maga köré gyűjtötte a gyerekeket és
foglalkozott velük. A megtanult dalo-
kat szentmisén énekelték. Harmath
Károly ferences atya ajánlotta a kó-
rus megalapítását. Ez volt a kezdet.

A kórus tagjai Margit tanárnő veze-
tésével szorgalmasan énekeltek, és
munkájukat hamarosan siker koro-
názta. 2001-ben, első nyilvános fellé-
pésük alkalmával, az Ezüstcsengő
nevű, Tornyoson megrendezett zenei
szemlén a gyermekkorosztály köny-
nyűzenei kiscsoportjában első díjban
részesültek.

2002-ben a Csókán tartott VIII.
Ezüstcsengőn szintén első díjat kap-
tak. Ugyanebben az évben felléptek
még Temerinben, Budiszaván és két-
szer Újvidéken is. 2003-ban Harmath
Károly atya megtervezte első egyen-
ruhájukat, így a színvonalas éneklés
mellett külsőleg is igyekeztek szebbé
tenni fellépéseiket. Évről évre egyre
többször vettek részt különböző ren-
dezvényeken. Rendszeresen szerepel-
tek az évente ismétlődő vajdasági
Ezüstcsengő és Bárdos zenei fesztivá-

lokon, szívesen fellépnek jótékonysá-
gi rendezvényeken, de hívták már
őket esküvőkre, sőt gyémántlakoda-
lom színvonalasabbá tételére is.
Külföldön is többször jártak már, em-
lékezetes a budapesti Bárdos feszti-
válon való részvételük, valamint a
piliscsabai Pázmány Péter Katolikus
Egyetem által megrendezett egyház-
zenei napokon való szereplés és a
hódmezővásárhelyi koncert. Szege-
den számos önálló hangversenyt ad-
tak már, de felléptek Horvátország-
ban is, 2004-ben Eszéken a Magyar

Kultúrkörben és a ferences templom-
ban.

A próbákat nehezen lehet össze-
hozni, ugyanis különböző elfoglaltsá-

gai vannak a most már
ifjúvá cseperedett kórus-
tagoknak, különböző más
aktivitásokkal is foglal-
koznak, így nehéz egy-
szerre gyakorolniuk. Sok-
szor külön-külön járnak
be próbákra, de ez nem
látszik meg a teljesítmé-
nyükön. Többször szere-
peltek már az Újvidéki és
a Mozaik Televízióban is.
Sikerült négy CD-t is ki-
adniuk ismert és kevésbé
ismert egyházi énekek-
kel.” (Forrás: Majoros
Zsuzsanna írása)

A Nemzeti Együvé
Tartozás Alapítvány kura-
tóriumának tagjai, Jókai

Anna író, Maczkó Mária énekes,
Czigány György író-zeneművész,
Kósa Ferenc filmrendező, Kemény-
né Koncz Ildikó, a Raiffeisen Bank
befektetési igazgatója, Kószó Péter
Hódmezővásárhely alpolgármestere,
Boros György vállalkozó, dr. Viszlói
Tamás ügyvéd és Gémesi György
polgármester úgy döntöttek, hogy az
idei esztendőben az elmúlt 5 évre em-
lékezve, december 5-re, könyvet és
dvd-t állítanak össze a Nemzeti Együ-
vé Tartozás Napja eseményeiből.

(l.t.)

A tervek szerint már május 14-
én, az újonnan megválasztott
országgyűlés alakuló ülésén be-
terjesztené a kettős állampol-
gárságról szóló törvényt a
Fidesz-KDNP. Semjén Zsolt, a
KDNP elnöke, a leendő kormány
nemzetpolitikáért felelős általá-
nos miniszterelnök-helyettese
szerint az új törvényjavaslat meg-
felel majd az európai jognak.

A politikus a Hír TV műsorában kifej-
tette: a román példát követik majd, az-
az egyéni kérelem alapján, gyorsított
eljárással megadják az állampolgársá-
got annak, akinek „magyar identitása“
van. Ilyen megítélés alá az eshet, aki
valamilyen szinten tud magyarul, a tör-
ténelmi Magyarországról származik
vagy vélelmezhetően innen vándorolt
el a történelem folyamán.

A KDNP elnöke ismét leszögezte:
nincs „A“ és „B“ kategóriájú állampol-
gár, egy magyar nemzet van, egy ma-
gyar állampolgársággal.

A szavazati jog feltétele most is az,
hogy a választópolgárnak legyen egy
Magyarországon bejelentett címe, ahol
szavazhat – hívta fel a figyelmet Sem-
jén Zsolt, aki kijelentette: ha Románia
kiterjeszthette az unión kívüli Moldáv
Köztársaság polgáraira a román identi-
tás alapján a román állampolgárságot,
akkor Brüsszel se szólhat egy szót se,
ha a felvidéki és erdélyi magyarság is
megkapja az állampolgárságot.

Korábban Martonyi János leendő
külügyminiszter is úgy nyilatkozott,
hogy a határon túli magyarok egyéni
kérelem alapján kaphatnak majd ma-
gyar állampolgárságot, ami nem fog
automatikusan magyarországi válasz-
tójoggal járni.

Az InfoRádióban úgy nyilatkozott, a
kormány szándéka, hogy kiiktassa az
állandó letelepedés követelményét az
állampolgárság megszerzésének felté-
telei közül. „Nincs szó arról, hogy au-
tomatikusan állampolgárságot adnánk
2, 3 vagy 4 millió magyarnak“ – mond-
ta Martonyi János. 

Elmondta, a törvénymódosítás azért
is szükséges, hogy megszüntessék a
szomszédos országokban élő magya-
rok hátrányos megkülönböztetését, ma
ugyanis például egy Németországban
vagy az Egyesült Államokban élő ma-
gyar könnyebben juthat magyar állam-
polgársághoz, mint ők.

*

Hosszú évek óta folyik a küzdelem
azért, hogy a trianoni döntéssel az
anyaországtól elszakított magyarok
megkaphassák a magyar állampolgár-
ságot is. Sokak számára volt fájdalmas,
amikor 2004. december 5-én az ez ügy-
ben megtartott népszavazás során ez a
kezdeményezés elbukott. A sikertelen
népszavazás évfordulóján, 2005-ben
Gémesi György kezdeményezte, min-
den esztendőben, december első vasár-
napja legyen a Nemzeti Együvé Tarto-
zás Napja, majd egy évvel később lét-
rehozta a Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítványt, melynek célja, hogy a ha-
táron túl élő magyar gyermekek kultu-
rális és művészeti tevékenységét, ma-
gyarországi bemutatkozását támogas-
sa. Az elmúlt években művészeti cso-
portok bemutatkozásával kórustalál-
kozóval, népzenei bemutatóval, mese-
mondó fesztivállal és fotókiállítás em-
lékeztek meg magyarok összetartozá-
sáról.

(b.j.)

Német segítség az idősek ellátásához

Ajándék autó Chemnitzből

Állampolgárság igen, szavazójog nem

A parlament elé kerül

Újvidéki kórus a bazilikában

Az együvé tartozásért
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A múlt héten hétfőn megkez-
dődtek az érettségik. A né-
hány éve bevezetett kétszintű
vizsgarendszer évről-évre sok
kritikát kap mind a pedagógu-
sok, mind a szülők és a diákok
részéről. Kíváncsiak voltunk: 
– Ön szerint jó, vagy változta-
tásra szorul a jelenlegi érettsé-
gi rendszer? 

„Az, hogy milyen színvonalú az érett-
ségi, jól lemérhető azon, hogy egyre
több felsőoktatási intézmény csak az
emelt szintűt fogadja el. Elég meg-
nézni az idei matematika érettségi
példákat. Némelyik szánalmasan
könnyű, általános iskolás színvonalú
volt. Döbbenetes látni, hogy az el-
múlt években hogyan csökkent a szín-
vonal. Sok tanárral beszélgettem az
utóbbi hetekben, a legtöbbjük azon a
véleményen van, hogy mindenkinek
az emelt szintű követelményeit kelle-
ne teljesíteni.” 

Nagy Miklós

„…Az egyik tanár ismerősöm mond-

ta nemrég, hogy a mostani emelt 
szintű érettségi felel meg annak a kö-
vetelménynek, amit 15-20 évvel ez-
előtt mindenkinek teljesíteni kellett.
Én azt tapasztalom, hogy a gyerekek
egyre inkább csak felületes tudást 
szereznének a szakközépiskolákban,
gimnáziumokban, ha csak a tananya-
got sajátítanák el. Csupán a lelkiis-
meretes, alapos tanároknak köszön-
hető, hogy sokan valóban komoly is-
meretek birtokába jutnak. Egyre na-
gyobb a tanárok felelőssége, ha azt
akarják, hogy művelt emberek kerül-
jenek ki a kezük alól. Nekünk Gödöl-
lőn nagy szerencsénk van, hiszen ki-
váló tanárok, több generációs peda-
gógus családok tagjai oktatnak itt,
olyanok, akik valóban elhivatottság-
ból mentek erre a pályára.” 

Sz. Nóra

„…Szerintem nem az a lényeg, hogy
a vizsga milyen nehéz, hanem az,
hogy a gyerekek milyen tudást sze-
reznek, lehet-e arra építeni a későb-
biekben, ha továbbtanulnak, vagy
sem. Emlékszem, amikor én érettsé-
giztem, pokolian idegesek voltunk
heteken át, éjjel-nappal készültünk a
vizsgára. De úgy vélem, nem igazán

lehet meghatározni azt, hogy mi a ne-
héz. Minden gyerek számára vannak
olyan feladatok, amikkel nehezebben
birkózik meg, de ez mindenkinek más
és más…” 

Kovács J.

„Nemcsak az érettségi rendszert, ha-
nem az egész oktatási rendszert át
kell alakítani. Már az általános is-
kolákban is olyan tankönyvekből ta-
nulnak a gyerekek, amik tele vannak
hibákkal. 
A középiskolai anyag – hála a kom-
petencia alapú oktatásnak – egy
nagy katyvasz lett az elmúlt években.
Mivel a gyerekeknek ebből kell vizs-
gázni, nem is nagyon lehet nehéz kér-
déseket feltenni nekik. Ráadásul, azt
hiszik, hogy ez az érettségi ér vala-
mit, és ha bekerülnek egy főiskolára,
akkor kidőlnek az első néhány kon-
zultáció után, mert nincsenek meg az
alapjaik…” 

Horváthné

A hét kérdése:

– Ön miért fontosnak tartja a
gyerekek természetismereti,
természetvédelmi nevelését? 

A hét kérdése

Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Heti cikkünkben olvasói kérdések-
re válaszolunk röviden.

– Több évig dolgoztam egy cégnél,
amely mint kiderült az utolsó egy
évben nem fizette be a tőlem levont
magánnyugdíj-pénztári járulékot,
így az egyéni számlámról több száz-
ezer forint hiányzik. Tudom, hogy
az APEH dolga ezeket az összege-
ket is adók módjára behajtani, de
mint tudjuk ez nem feltétlenül sike-
rül. Így erre az időre nincs megta-
karításom. A cég rövidesen jogerő-
sen felszámolás alá kerül. Kérdé-
sem az lenne, hogy mivel a felszá-
molási eljárásban a bér és járulékai
is A-kategóriás besorolású tartozá-
sok, így én a magánnyugdíjpénz-
tártól lekért kimutatás alapján,
mely tartalmazza a bevallott, de be
nem fizetett tagdíjat kérhetem a
felszámolótól ezen járulék kiegyen-
lítését? 
– Javaslom, hogy egy levélben
értesítse a felszámolót a ki nem fize-
tett magánnyugdíj-pénztári járulék-
ról, azonban, ahogy Ön is hivatkozott
rá azokat adók módjára köztartozás-
ként hivatalból fogják behajtani a ha-
tóságok a felszámolási eljárás kereté-
ben.  A felszámolási eljárás során a
felszámoló az eljárás megindítását
követően értesíti a törvényben meg-
határozott hatóságokat, így többek
között az APEH-et és az illetékes
nyugdíjbiztosítási főigazgatóságot.

Az értesítést követően a hatóságok hi-
telezőként be fognak jelentkezni a
felszámolási eljárásba. A járulékok
természetesen nem közvetlenül Ön-
nek járnak, azaz azokat a felszámoló
köteles lesz a felszámolási vagyonból
– ha erre elegendő – e) kategóriás tar-
tozásként a hatóságok felé megfizet-
ni. A kérdező jogosan nyugtalanko-
dik, hiszen a magán-nyugdíjpénztári
járadék összege a ténylegesen befi-
zetett tagdíj függvénye, ha a befize-
tésre a cég vagyona nem nyújt majd
fedezetet, akkor hiába indul bármi-
lyen büntetőjogi, vagy más eljárás, a
pénztártól várható nyugdíj összege
biztosan csorbul. 
– Gyeden lévő pedagógusként jogo-
sult vagyok cafeteriára?
A cafeteria, illetve a béren kívüli jut-
tatások adható juttatások, és nem kö-
telezőek, amely jogosultságáról a
munkáltató dönt. A juttatás feltétele
az érvényes munkavállalói-munkálta-
tói jogviszony, amely a gyed ideje
alatt is fennáll. Azoknál a cégeknél,
ahol cafeteria rendszer működik, ott
szabályzat rendelkezik a jogosultsá-
gokról, ide értve a gyes és gyed esetét
is. A szabályzatban a jogosultságokat
a cég határozza meg, erről törvény
nem rendelkezik. Az általános piaci
gyakorlat az, hogy a gyed ideje alatt a
munkáltató nem biztosítja a béren kí-
vüli juttatásokat az alkalmazott ré-
szére.
– Szüleim (mindketten kisnyugdíja-
sok) az üdülési alapítványtól üdülési
csekket igényeltek és kaptak is
40.000 forint értékben, 15.000 forint
önrész befizetése után. Az a kérdé-
sem, hogy kell-e adózniuk utána, ha
igen, hogyan, mikor kell az adóbe-
vallást benyújtaniuk?
– A törvény szerint a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány által pályázat
alapján a szociálisan rászorulónak
üdülési csekk formájában juttatott be-
vétel után nem kell adózni.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

A királyi kastélyban rendezik
meg május 14-én a Fenntart-
ható közösségek – az élhetőbb
városokért, falvakért konferen-
ciáját. A tanácskozáson polgár-
mesterek és az üzleti élet kép-
viselői cserélik ki tapasztalatai-
kat arról, mit tehetnek annak
érdekében, hogy gazdasági 
szereplők és a települések kö-
zött harmonikus  legyen a kap-
csolat. 

Az úgynevezett csere projektek (cor-
porate social responsibility- vállala-
tok társadalmi felelősségvállalása)
eredményességéhez partnerségre van
szükség. 

A vállalkozások és a civilszerve-
zetek közötti együttműködést a már
kifinomult, kiforrott, bevált módsze-
rek jellemzik. Azonban a csr-nak, a
fenntartható fejlődésnek igazán loká-
lis szinten van értelme és gyakorlati
jelentősége. 

Kulcsszó a közösség. Méghozzá a
helyi közösség, település, falu, város,
ahol a cég működik, alkalmazottjai
nap mint nap élnek. 

Ideális esetben az állandóan meg-
újuló, modern ismeretekkel rendelke-
ző gazdasági szereplő közjót is szol-
gál, hisz tisztelve a helyi értékeket
(falu, város, régió, ország) hozzájárul
a települések fejlődéséhez és ezáltal a
közösség életminőségét is javítja.

Elengedhetetlen a konszenzus és a
dialógus a cégek, vállalkozások és a
helyi politika képviselői az önkor-
mányzatok között, hisz a cél közös:
fenntarthatóbb (gazdasági, társadalmi

és környezeti szempontból is), minél
élhetőbb közösségek, városok, falvak
nemcsak magunk, hanem az utánunk
következő generációk számára is.

Ehhez azonban a cégek számára
létfontosságú partner a helyi hatóság
az önkormányzat.

A Fenntartható közösségek – az él-
hetőbb városokért, falvakért évi kon-
ferencia éppen azt tűzte ki célul, hogy
a köz (önkormányzatok) és az üzleti
szféra a közös célok érdekében azo-
nos platformra tudjon helyezkedni. 

A  május 14-ei konferencia részt-
vevők megismerhetik azokat a hazai
és nemzetközi modelleket, tapasztala-
tokat, melyek máshol már eredmé-
nyeket produkáltak, ahol az átlag pol-
gár már elégedett a mindennapjaiban.
Tiszta utca, friss levegő és víz, biz-
tonság, munkahely, jó infrastruktúra
jellemzi ezeket az együttműködése-
ket.

Magyarországon a jelenlegi gaz-
dasági, társadalmi viszonyok köze-
pette még inkább szükség van az
ilyen kezdeményező, proaktív meg-
közelítésű társadalmi felelősségvál-
lalásra, pontosabban annak a gyakor-
latba való „átültetésére”, hisz a pros-
peráló gazdaság, prosperáló önkor-
mányzatokat kíván. 

A gödöllői tanácskozáson amellett,
hogyan lehet versenyképesebbé, élhe-
tőbbé tenni a városokat,  szó esik töb-
bek között energia-és költséghaté-
konyságról és zöld politikáról is.
A rendezvény fővédnöke: Vízy E.
Szilveszter. 

-jk-

Összefognak a cégek és az önkormányzatok

A fenntartható településekért
Közbiztonsági nap

A Gödöllői Rendőrkapitányság 2010.
május 7-én 9 és 17 óra között nyílt na-
pot tartott az illetékességi területén
működő általános iskolák tanulói ré-

szére. A rendezvény célja a rendőrség
munkájának bemutatásán kívül, a
bűnmegelőzés és az áldozatvédelem
volt. Természetesen a látványos be-
mutatókkal a rendőri hivatáshoz, ké-
sőbbi pályaválasztáshoz is segítséget
nyújtottak a programok. 

A közel 400 idelátogató gyermek
munka közben találkozhatott a rend-
őrökkel, akikkel bizalmon alapuló is-
meretségek is kötődtek. 

A tanulók KRESZ-teszten  mérhet-
ték le, mennyire ismerik a kerékpá-
rosokra és a gyalogosokra vonatkozó
közlekedési szabályokat. A kiválóra
kitöltött teszteket ajándékkal jutal-
mazták. 

A bűnügyi-technikai bemutatón
ujjlenyomatot rögzítettek és a hely-
színeken történő nyomkeresés és rög-
zítés rejtelmeibe tekinthettek be az ér-
deklődők. 

A drogprevenció, áldozatvédelem té-
májú előadáson a gyerekek informá-
ciókat kaptak a fiatalkorúak által el-
követett bűncselekményekről, azok
jogi következményeiről. Láttak egy
ún. bemutató„drogtáskát” is, melyben

az igazi kábítósze-
rekhez megszólalá-
sig hasonlító kábító
hatású anyagokat
nézhettek meg.
Az előállító helyi-
ségekbe történt séta
közben átérezhették
a szabadságától meg-
fosztott ember hely-
zetét. 
Természetesen a nap
egyik leg-
n é p s z e -

rűbb programja a fegyver-
és kényszerítő eszköz be-
mutató volt. Itt a napi szol-
gálatban használt felsze-
relésen kívül a csapaterő
bevetési eszközeit, protek-
torokat, pajzsot, sisakot fel
is próbálhatták a vállalko-
zó kedvű fiatalok. 

Az ifjabb korosztály
kedvencei az állatok vol-
tak. A rendőrség lovas és kutyás szol-
gálati ágai is bemutatkoztak. A lo-
vakra felülhettek a gyerekek, a kutyás
járőrök pedig megrendezett akcióban
mutatták meg „társaik” rátermettsé-
gét. 

Gödöllő városában egész nap szólt
a sziréna, mivel a gyerekek a jár-
őrautóba beülve minden lehetséges
technikai eszközt kipróbáltak. 
Az iskolások ízelítőt kaptak a

rendőrség feladataiból, munkájáról, a
rendőri hivatásról. 

Hétvégi balesetek

Az elmúlt időszakban több baleset is
történt városunkban. Sajnos a múlt hét
sem volt ez alól kivétel. Pénteken kora
délután a vasútállomásnál két esetnél
is dolguk akadt a rendőröknek. A pá-
lyaudvar előtt az Ady sétány és az Ál-
lomás út kereszteződésében ütközött
össze két személygépkocsi. Ezzel egy
időben a vasútállomáson is baleset
történt, információink szerint egy idő-
sebb férfit sodort el az egyik személy-
vonat. Az úrnak szerencséje volt, la-
punk úgy tudja, nem szenvedett súlyo-
sabb sérüléseket.  
Vasárnap azonban többen is megsé-
rültek az M3-as autópályán Gödöl-
lőnél, amikor több autó is összeütkö-
zött két balesetben nem messze egy-

mástól a késő délutáni órákban. Mind-
két balesetben négy autó ütközött össze
az autópálya Budapest felé vezető olda-
lán, közel a 26-os kilométerszelvény-
hez. Az első baleset úgy történt, hogy
egy autó letért az útról, mögötte pedig
még hárman belementek. Ezt a torlódást
próbálták kikerülni a második baleset
résztvevői. Az egyik autóban – az ütkö-
zések következtésben – négyen, egy
család tagjai súlyosan megsérültek.   kj

Sikeres közbiztonsági nap

Rendőrségi hírek

Fokozott országos közúti el-
lenőrzést tartott a hét végén a
rendőrség, és az akciót május
28-30. között megismétlik a
motorkerékpárosok, valamint
a segédmotorosok védelme ér-
dekében.

Az Országos Rendőr-főkapitányság
közleményében kifejtette: az ellenőr-
zéseket a hatóság elsősorban rendőr-
motorosok koncentrált bevetésével
végzi, akik fokozott figyelmet fordí-
tanak egyebek mellett a járművezetői
jogosultság, valamint a bukósisak

használatának, a megengedett sebes-
ség betartásának ellenőrzésére.

Magyarországon – akárcsak az Eu-
rópai Unió többi tagállamában – ked-
vezőtlen képet mutat a motorkerék-
páros közlekedés biztonsága. A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) ada-
tai szerint 2009 végén összesen mint-
egy 140 ezer motorkerékpár volt for-
galomban, amelyek átlagéletkora 15,4
év volt – mutat rá a rendőrség.

Kiemelik: a motorkerékpárok szá-
ma az ezredforduló óta 55,6 százalék-
kal növekedett és ezzel együtt emel-
kedett a közúti balesetek száma is:

míg 2001-ben 495 motorkerékpáros
okozott személyi sérüléses közúti ba-
lesetet, addig 2009-ben már 741-re
ugrott ez a szám.

A motorkerékpárosok által okozott
balesetek, illetve halálos áldozatok
száma megközelítőleg másfélszeresé-
re nőtt az említett időszakban. Tavaly
69 motoros vesztette életét a közuta-
kon, az idén április 26-ig pedig már
nyolc motorkerékpáros és három se-
gédmotoros halt meg vezetés közben.

A motorkerékpáros balesetek és
halálos áldozatok száma riasztó mé-
reteket öltött az Európai Unióban,
évente mintegy 6.200 tragikus kime-
netelű baleset történik, amiért
Brüsszel 2010-2020. között kiemelt
figyelmet szentel a motorkerékpáros
közlekedésnek. bj

Fokozott közúti ellenőrzés

A motorosok védelmében
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Gémesi Gergely vagyok, kutató. Kutatom a programokat, keresem az
embereket, amiket és akiket alávethetek kulturális kísérleteimnek.
A tesztelést hörcsögökön és pockokon kezdtem, kevés sikerrel. A fil-
meket még csak-csak megnézték, de színházba egyáltalán nem
akartak elmenni és a kiállításokon is csak a posztamensek szélét rág-
csálgatták.
Ezek után növényekkel próbálkoztam, megvizsgáltam az árvacsalán
– latin nevén Lamium – és a dinnyekaktusz, vagyis Melocactus visel-
kedését művészi környezetben, de több könnyű-, és komolyzenei
koncert hatására semmilyen változást nem tapasztaltam. A siker ér-
dekében még néhány sudárzsályát (Perovskia) és szecsuáni-mam-
mutfenyőt (Metasequoia) is bevetettem, de ez sem segített.
Nem adtam fel, új területen folytattam a kutatást, a „gasztro-kultúra”
irányában. Itt hamar eredményre jutottam, ugyanis egy szakrádió
kedves riporter hölgyét épp ételkészítés közben kérdeztem. Mikrofo-
nom neki szegezve így kezdtem a beszélgetést: „Mi sül a kondér-
ban?”. A válasz ennyi volt: „Nem sül, hanem fő!”. Hamar megértettem:
más vonalon kell folytatnom a kutatást.
Jelenleg tovább dolgozom titkos laboratóriumomban, hogy kifejlesz-

szek egy „kultur-gaz-
davírust”, mellyel meg-
fertőzhetem a világot.
Ha elterjed, nem lesz-
nek viszályok, és az
emberek békében él-
nek majd egymás mel-
lett.
Amíg előállítom a 
szert, radioaktív mó-
don fertőzöm a hall-
gatóságot. Hagyom,
hogy mások beszél-
jenek a művészetről,
művészekről.

Gémesi Gergely, a Rádióaktív 93,6 műsorvezetője

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
sok szeretettel meghívja Önt és

családját
2010. május 18-án 18 órakor a

Lokálpatrióta estek 2010 
elnevezésű rendezvénysorozatának

negyedik részére.

Vendég:
Zombori Ottó

csillagász

Helyszín:
Erzsébet Királyné
Szálloda bálterme

Védnök: 
Dr. Gémesi György polgármester

A belépés díjtalan!

FELHÍVÁS

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS
EGYKÖZSÉG KÉRI, HOGY

AKIK 1960-BAN 
KONFIRMÁLTAK,

jelentkezzenek, hogy az 
ünnepi évfordulóra 

eljuttathassák részükre a meghívót.

Jelentkezni lehet a református 
egyház telefonján: 410-191, 

vagy a 
+36/20-4456-706-os telefonon

Halászé Váradi Ildikónál. 

A Damjanich János Általános
Iskolában 10 évvel ezelőtt jött
létre a Garabonciás Színtársu-
lat, aminek nevéhez számtalan
felejthetetlen színházi este és
egyéb rendezvény fűződik.
Legutóbbi nagysikerű előadá-
suk a Galócza – a nagy érdek-
lődésre való tekintettel – má-
jus 28-29-én a Damjanich isko-
la színháztermében kerül meg-
ismétlésre.

2009-ben az önkormányzat „Gödöllő
Kultúrájáért díjjal“ ismerte el tevé-
kenységüket, ami 2008 óta, gyerme-
kek színházi nevelésével is bővült.

Öt lelkes drámatanár ugyanis a fe-
jébe vette, hogy a drámapedagógia
eszköztárának segítségével is formál-
ják, alakítják a gyermeki személyisé-
get. A két év alatt 1500 gyermek szá-
mára váltak elérhetővé a foglalkozá-

sok. Célul tűzték ki, hogy valamennyi
gödöllői gyermek legalább három-
szor jusson el általános iskolai évei
alatt ilyen foglalkozásra, valamint,
hogy a drámapedagógia jelentőségét
egyre szélesebb körben felismerjék.
Ennek érdekében 2010. május 14-15-
16-án Színházi Nevelési Társulatok
Országos Találkozójának lesz házi-
gazdája a Garabonciás Színtársulat
Színházi Nevelési Csoportja.

A találkozó – Pécstől-Miskolcig –
szakmai fórumot biztosít a színházi
neveléssel foglalkozó társulatoknak,
amelyek szívügyüknek tekintik, hogy
a színházi nevelés az országos neve-
léspolitikai elképzelések szerves ré-
szévé váljon.

Az országban jelenleg működő 9-
10 csoportot a Hálózat nevű szervezet
fogja össze, tevékenysége szakmai és
érdekvédelmi jellegű.
S hogy miért éppen a Damjanich Já-

nos Általános Iskola ad otthont az
idei találkozónak? Egyfelől az új is-
kola méltó helyszíneként szolgál a
rangos rendezvénynek, másfelől az
iskolavezetés – élén Szűcs Józsefné
igazgatóval – a drámapedagógiát ne-
velési módszerként nagyon fontosnak
tartja, ezért a helyi tantervbe beépí-
tette az alsótagozatos osztályokban is. 

Az önkormányzat  problémaérzé-
kenységét és előrelátását dicséri,
hogy a városon belül teret kaphatott
és megerősödhetett ez a kezdemé-
nyezés. A Művészetek Háza is jó
szemmel meglátta a drámapedagógiá-
ban rejlő lehetőségeket, és az együtt-
működés napjainkra közös pályáza-
tokkal egészült ki. 

A fentiek tükrében talán nem sze-
rénytelenség azt állítani: a színházi
nevelés létjogosultságához ma már
nem fér kétség, s a módszer nevelő
ereje messze túlmutat a megszokott
tanítási órák keretein, eredményessé-
gét pedig számtalan, a társulat ven-
dégkönyvében fellelhető elismerő be-
jegyzés támasztja alá.

bézsé

Drámapedagógiai találkozó

Több mint iskolai nevelés

A Török Ignác Gimnáziumban április
19-23. között angol nyelvi témahetet
rendeztek a TÁMOP 3.1.4 kompetencia
alapú oktatási projekt keretén belül. A
hét egyik célja az volt, hogy a diákok
minél többet tudjanak meg az angol-
szász országok kultúrájáról. Másrészt a
diákok saját maguk szerveztek progra-
mokat egymásnak, és önállóan végeztek
kutatómunkát projektek elkészítéséhez.
Érdeklődésüknek megfelelően a tanu-
lók választhattak, hogy milyen prog-
ramban vagy tevékenységben vegyenek
részt. 
A hét során hallhattak előadásokat az
amerikai és a skót kultúráról anyanyelvi
előadóktól, illetve megtisztelt bennün-
ket a brit nagykövet titkára, Michael
Davies, aki a klímaváltozásról tartott
egy szakmai jellegű előadást. 

A gyerekek maguknak szervezték meg
az országismereti vetélkedősorozatot és
a kisebbeknek a játékos angol nyelvű
akadályversenyt. Ezen kívül körülbelül
160 posztert készítettek a tanulók az an-
golszász történelem, zene, irodalom,
filmkultúra, popvilág témaköreiben. Az
elkészült posztereket az iskolában állí-
tottuk ki. Hasonló témakörökben számí-
tógépes prezentációk is készültek, me-
lyek a gimnázium honlapján elérhetők. 
Angol nyelvű szavalóverseny, baseball-
játék színesítette a programkínálatot.
A záróprogram péntek este az IrMa
együttes ír népzenei koncertje és tánc-
háza volt. A hét eseményeiről a diákok
számos cikket, fényképet készítettek,
amik az iskola honlapján megte-
kinthetőek (www.tig-godollo.hu). 

TG

Tormay Károly orvos (1804-1871) a vá-
rosunkat a nagyvilághoz kötő személyi-
ségek egyike. Ő hozta létre 1849-ben, az
isaszegi csata idején a kastély 400 ágyas
hadikórházát. Emlékét őrzi a róla elne-
vezett Tormay Károly Egészségügyi
Központ. A Magyar Orvostörténelmi
Társaság május 7-én a névadó fiára,
Tormay Bélára (1839-1906) emlékező
kihelyezett tudományos ülést tartott a
Barokk Színházban. A vendégeket, köz-
tük Schulteisz Emil volt egészségügyi
minisztert Szabadfalvy And-
rás, a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ igazgató fő-
orvosa, Pintér Zoltán alpol-
gármester, Révész T. Mihály
kastélyigazgató és Solti Lász-
ló, a Szent István Egyetem rek-
tora köszöntötte. 
Tormay Béla okleveles mező-
gazdaként 1858-ban engedélyt
kapott arra, hogy az állatorvosi
tanfolyamot két év alatt végez-
hesse el. 1873-1880-ig nyilvános rendes
tanár volt a SZIE Állatorvos-tudományi
Kara jogelődjének állattenyésztéstani
tanszékén. 1875-1888 között az Állator-
vosi Tanintézet igazgatója. Erőfeszítései
tették lehetővé, hogy az intézmény
1881-re a Steindl Imre által tervezett, a
Rottenbiller és az István utca találkozá-
sánál felépült pavilonokba költözhes-
sen, ahol az Állatorvos-tudományi Kar
ma is működik Budapesten. Szervező
munkája nyomán az oktatásban uralko-
dóvá lett a tudományos jelleg. 1880-ban
igazgatói és tanári feladatai mellett bíz-
ták meg a földművelés-, ipar- és keres-
kedelemügyi minisztérium állattenyész-
tési osztályának szervezésével, 1886-
ban már az összes gazdasági szakisko-
lák és akadémiák igazgatója lett. A me-
zőgazdasági szakoktatás első vezetője

hazánkban. 1902-ben lett akadémikus.
Karasszon Dénes egyetemi tanár elő-
adásában Tormay Bélát a magyar állat-
tenyésztés felvirágoztatójaként mutatta
be. Az volt a meggyőződése, hogy a te-
nyésztésben orvosi szemléletet, orvosi
gondolkodást és orvosi etikát kell követ-
ni. Más szóval az állatorvosoknak kell
vezető szerepet kapniuk az állatte-
nyésztésben. A hazai szarvasmarha állo-
mány javítását korában az a körülmény
is elősegítette, hogy kortársaként lépett

fel Pasteaur, a védőoltások kidolgozója.
Sótonyi Péter egyetemi tanár A ma-

gyar állatorvos képzés útjai című elő-
adásában közel háromszáz éves folya-
matot ismertetett, bemutatva azt is, hogy
az orvosi és az állatorvosi hivatás koráb-
ban nem különült el olyan élesen egy-
mástól, mint napjainkban. Kapronczay
Károly, az Orvostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltár ny. főigazgatója a
hatósági állatorvosi intézmény kialaku-
lásáról tartott előadás.

A tudományos ülés végén Szabad-
falvy András felolvasta Ritoók Zsig-
mond filológus, akadémikus, Tormay
Béla dédunokája levelét. Őt is meghív-
ták ugyanis a rendezvényre, de ő ezzel
egy időben az MTA közgyűléséhez kap-
csolódó fővárosi konferencián vett
részt. Kép és szöveg: it

Nagy sikerrel rendezték meg váro-
sunkban a Születés Hete Fesztivált.
Az országos programsorozatban  2004
óta vesz részt Gödöllő, az idén azon-
ban a rendezvények összekapcsolód-
nak  a  „Május a családok hónapja”  ren-
dezvénysorozat  városi  és  térségi  prog-
ramjaival.

A Születés Hete Fesztivál nyitóün-
nepségére május 3-án, hétfőn került
sor  a  Városháza  nagytermében, ami
egyben a  „Családok Hónapja“  ese-
ménysorozatnak is hivatalos megnyi-

tója is volt. A megjelenteket
Six Edit önkormányzati főta-
nácsadó köszöntötte, majd az
óvodások  verses-zenés mű-
sorral  köszöntötték  a kisma-

mákat, édesanyákat, nagymamákat,
és a megjelent vendéget. A nyitóün-
nepséghez a helyszínen fotókiállítás,
védőnői tanácsadás, szakmai progra-
mok, egészségi állapotfelmérés, kü-

lönböző terápiák és előadá-
sok a bio babaápolásról, öl-
béli dúdoló foglalkozás és
kismama divatbemutató  kap-
csolódott.
A Születés Hete gödöllői
programjait 2010-ben is az
Otthon Segítünk Szolgálat,
a Socius Kör Egyesület és a
Védőnői Szolgálat szervez-
te, a rendezvény védnöke
Six Edit önkormányzati fő-
tanácsadó volt. bj

A Gödöllői Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület ismét ma-
gyarnóta estet rendez. 

Május 21-én, 19 órától a polgármesteri
hivatal nagytermébe várják a cigányze-
ne és a magyarnóta kedvelőit, ahol ne-
ves művészek tolmácsolásában csen-
dülnek fel a hosszú évtizedek óta nép-
szerű dalok.

Az elmúlt években egyre jobban
megnőtt az igény a színvonalas nó-
taestek iránt, ahol nem az örökzöldek
poposított változatait, hanem az eredeti,
népi zenekarral kísért műveket hallhatja
a közönség. Ezt az igényt felismerve in-
dította el a Balogh Gyula vezette egye-
sület a gödöllői nótaesteket, amelyeken
rendszeresen telt ház előtt lépnek fel a

műfaj kiváló-
ságai. A má-
jus 21-ei est
igazi külön-
legessége t
ígér: Mada-
rász Kata-
lin, a ma-
g y a r n ó t a
nagyasszo-
nya is énekel
majd az egybegyűlteknek, Gödöllő vá-
ros 15 fős népi zenekarának kíséretében. 

A városháza dísztermében megtar-
tandó esten Szeredy Krisztinát, Szöllő-
si Emesét, Aklan Ritát, Bokor Jánost
és Győri Szabó Józsefet hallhatják az
érdeklődők. A zenekart Lakatos Ferenc
vezeti. bj

Nem csak kismamáknak

Születés hete 

Az Esélyegyenlőségi hét aktuális programjai

2010. május 12., 10 óra: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona: Erdélyiné  Fazekas Ilona szájjalfestő művész  ki-
állításának megnyitója
2010. május 14., 14-17 óra: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona: Fele-Más közösségépítő nap. 
Programok: Szivárvány koncert, a Nefelejcs ÉNO műsora, a Borostyán Színkör műsora, tűzzománc műhely, kutya be-
mutató, beszélő segédeszköz bemutató, boccia villámkupa.
2010. május 18., 17 óra: Polgármesteri Hivatal:Tapintható Kiállítás megnyitó és St. Martin koncert

A magyar állattenyésztés felvirágoztatója volt

Tormay Béla emlékülés 

Madarász Katalin Gödöllőn

Ismét magyarnóta est

Török Ignác Gimnázium

Angol nyelvi témahét
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A levélregény nem gyakori iro-
dalmi műfaj, de időről időre él-
nek azzal a lehetőséggel az
írók, hogy szereplőik közvet-
lenül, csakis levelek által nyil-
vánuljanak meg. A legismer-
tebb levélregény minden bi-
zonnyal Choderlos de Laclos
XVIII. századi francia író szá-
mos filmben feldolgozott, szín-
padra is alkalmazott Vesze-
delmes viszonyok című műve. 

Az angol szerzők, Mary Ann Shaf-
fer és Annie Barrows – már az ő
együttműködésük is kész regény: a
megbetegedett, majd elhunyt nagy-
nénje munkáját unokahúga folytatta –
nem írnak tragédiába torkolló viszo-
nyokról a Krumplihéjpite Irodalmi
Társaság című levélregényükben.
Egy eleve tragikus helyzetet ábrázol-
nak: az Angliához tartozó Csatorna-
szigetek lakóinak küzdelmét a túlélé-
sért a II. világháborúban a német
megszállás idején. 

A központi szereplő, akinél min-
den szál összefut, Juliet Ashton Lon-
donban élő írónő. Őt kéri fel nem
sokkal a háború befejezése után a Ti-
mes magazin, hogy írjon egy cikket
az olvasás hasznáról, értékéről – az
egyetlen cikk honoráriumából majd
egy egész évig fejedelmien megél,
tudjuk meg, hogy elfoghasson ben-
nünket a sárga irigység –, de egyelőre

semmi más ötlete nincs, mint az: „az
olvasás akadályozza meg, hogy az
ember bedilizzen”.

Szerencsére már korábban levelet
kapott egy a La Manche csatorna
egyik szigetén, Guernsey-n élő iroda-
lombarát úrtól, aki arra kérte, segítsen
neki, hogy londoni könyvesboltokkal
kapcsolatba kerülhessen, s így
könyvekhez  juthasson. Tőle szerez
tudomást arról, hogyan, miért alakult
meg a szigeten a Krumplihéjpite Iro-
dalmi Társaság. Erről a társaságról,
ennek tagjairól fog cikket írni, hatá-
rozza el Juliet, hiszen kik is tanúsít-
hatnák inkább az olvasás fontosságát,
mint azok, akik éhezve, nyomorogva,
megalázott, kiszolgáltatott helyzet-
ben folyamodnak a könyvekhez viga-
szért. 

Lassan a társaság minden tagját
megismerhetjük, egyikük is, másikuk
is tollat ragad, hogy beszámoljon Ju-
lietnek a sorsáról. Jönnek-mennek a
levelek, nem csupán a szigetlakók és
London, de az írónő és kiadója, s ré-
gebbi barátai között is.

Azonban egyre nagyobb szerepet
kapnak az új barátok, nem is késhet
sokáig a személyes megismerkedés
velük. Juliet Guernsey-re költözik,
úgy tervezi, hogy egy időre, nem sejt-
heti még, hogy valószínűleg örökre. 

Térképet is közölnek a könyvben a
Csatorna-szigetekről, képet alkotha-
tunk róla, hogyan helyezkednek el

Anglia és Franciaország között. Fel-
fedező útra indulhatunk egy részletes
térkép segítségével Guernsey-n, ami-
nek bizonyára a legtöbben a létezé-
séről sem tudtunk eddig. Külön világ
ez. A történelem folyamán, a száz-
éves háború végén úgy döntöttek a
szigetek lakói, hogy az angol koro-
nához tartozzanak és ne a franciához.
Azonban nem csekély különállásukat
megtartották, önálló kormányzó tes-
tülettel bírnak. Az angolok adót nem
vethetnek ki rájuk, katonákat nem so-
rozhatnak közülük. Más kérdés, hogy
önként harcoltak Napóleon ellen,
majd az I. világháborúban. Mindig is
azt tették, amit a szívük diktált. Vonz-
erejük hatalmas. 
(Mary Anna Shaffer s Annie Bar-
rows: Krumplihéjpite Irodalmi Tár-
saság)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy sziget vonzásában

Május 6-án nyílt meg az Erzsébet
Királyné Szálloda éttermében
Anti Szabó János gödöllői képző-
és iparművész Rigófütty című ki-
állítása, ami a természet csodá-
latos alkotásait mutatja be az ér-
deklődőknek.

Anti Szabó János 1975-ben végzett a
Magyar Iparművészeti Főiskola ipari
formatervező szakán. A szobrok, fest-
mények mellett könyvillusztrációkat
is készít (Vöröskönyv, ami a Magyar-
országon kipusztult és veszélyeztetett
növény- és állatfajokat ábrázolja).

Számtalan egyéni és csoportos kiállítá-
son vett részt határon innen és határon
túl.
Az Erzsébet Királyné Szálloda kezde-
ményezése, hogy az étterem falait idő-
ről-időre ismert művészek alkotásaival

díszítse – és hogy ezen művek még
kellemesebb környezetet biztosítsa-
nak a betérők számára –, sikeresnek
bizonyult, így minden bizonnyal a
jövőben is találkozhatunk újabb és
újabb kiállított alkotásokkal.
Anti Szabó János művei június 20-
áig láthatóak a szálloda éttermében.

Kép és szöveg: hc

A Biblia már számos irodalmi
műnek szolgált alapjául, olyan
műveknek, melyek segítenek
jobban megérteni, közelebb hoz-
ni az olvasókhoz a teremtés tör-
ténetét, a kereszténység kiala-
kulását. Nádudvari Anna leg-
újabb regénye, a József és Jocó,
az ifjúság, leginkább talán a ka-
maszok számára meséli el sok
izgalommal és humorral fűsze-
rezve az Ószövetség történeteit. 

A Barangolás a Bibliában alcímmel
megjelent könyv sajátos formában ka-
lauzolja az olvasókat a teremtéstől a
testvérei által eladott József történetéig,
úgy ahogy a gyermek József hallotta ott-
hon, ahogy  a tűz mellett az öregek me-
sélték…

Jocó a tizenhárom éves kamasz egy
családi kirándulás során beleesik egy
kútba, ahol legnagyobb meglepetésére
egy másik fiút talál, Józsefet, aki kalau-
za lesz Jocónak a Biblia helyszíneinek
bejárásakor. Bár a két fiú világát több
mint 3000 év választja el egymástól,
mégis megtalálják a közös hangot.

– Ez az első gyermekeknek szóló
könyve? – kérdeztük a gödöllői írónőt,
aki az elmúlt években bűnügyi regé-
nyekkel lepte meg olvasóit. 

– Igen. Néhány éve a Hajós iskolában
egy író-olvasó találkozón egy diák meg-
kérdezte, miért nem írok gyerekeknek,
akkor azt válaszoltam, azért, mert az na-
gyon nehéz. Azt hiszem most értem
meg rá, hogy elő tudjam hozni magam-

ból azt  a szemléletet, ami a gyermekek-
nek szóló könyvekhez kell. 

– Talán ismerős kamaszok inspi-
rálták, segítették a munkában? 

– Nem kamaszok, sőt! Nemrég vé-
geztem el a váci Apor Vilmos Katolikus
Főiskolát, és az itt tanultak indítottak el
a téma felé. Volt egy csodálatos taná-
rom, Nemeshegyi Péter atya, aki  87
éves korában is rendkívül fiatalosan

gondolkodik. Ő vezetett rá, hogyan le-
het a fiataloknak is érdekesen bemutatni
a Bibliában leírtakat, megszólítani őket.

Az egyik főhős, József személyét
Thomas Mann híres műve, a József és
testvérei ihlette. De az én Józsefem ter-
mészetesen egészen más, egy gyerek,
aki a gyerekekhez szól, az ő szemszö-
gükből vizsgálja az eseményeket, keresi

a magyarázatot mindarra, ami történt
vele és népével.

– Thomas Mann művére többször
is utal a könyvben. A mai gyerekek
számára ismerős lehet ez a történet?

– Aki  hittant tanul, az biztosan ismeri
az Ószövetségbeli József történetét. Jo-
có is – aki beleesik a kútba – azért talál-
kozhat vele. Remélem, talán Thomas
Mann könyvéhez is kedvet kapnak majd
az olvasók, sajnos ma már kevésbé jel-
lemző, hogy a családi könyvespolcon
ott legyen.  

– Érdekes dolog a bibliai esemé-
nyeket egy gyermek szemén keresztül
nézni. Ennek köszönhető, vagy csu-
pán az olvasó fantáziája láttatja úgy,
néhány dolog esemény, a megszokot-
tól eltérő értelmezést nyer?

– Én az emberi viselkedésformákat
próbáltam meg értelmezni, úgy, ahogy
ezt megtesszük a mindennapokban is,
amikor választ keresünk valamire. Az
életben sem egyformán vélekedünk a
dolgokról, egyazon eseményt mindenki
másképp láthat. Ez a regény az élet dol-
gairól, szeretetről, hűségről, árulásról,
kitartásról szól, amikről sokszor meg-
oszlanak a vélemények. 
– A  könyv még azok számára is izgal-
mas, akik jól ismerik a Bibliát. Szinte
sajnáljuk, amikor Jocó visszakerül
családja körébe. Még mennénk to-
vább, figyelve a két kamasz beszélge-
tését. Véget ér a történetünk vagy ter-
vezi a folytatást?
– A történet itt véget ér. Ha a bibliai ka-
landozást esetleg tovább folytatom, más
hősökkel más történetre építem majd.  bj

Megjelent Nádudvari Anna legújabb könyve

Bibliai történet – nemcsak gyerekeknek

Anti Szabó János kiállítása a szállodában

A természet sokszínűsége

Májushoz illő, igazi tavaszias hangulat töltötte be a Levendula Ga-
lériát, amikor szombaton megnyílt  Simon Edina és Surman Edit
kiállítása. A  két keramikusművész munkáit egy hónapon át tekint-
hetik meg az érdeklődők. Bár általában egy-egy művész alkotásait
mutatják be a nagyközönségnek, most örömmel tért el ettől Szeke-
res Erzsók, a galéria vezetője. A két művész ugyanis mindig közös
tárlaton mutatkozik be, kerámiáikkal vidám, játékos hangulatot va-
rázsolva a  kiállítótérbe. jb

Madarak a Levendula Galériában

Tavaszi hangulatban

Május 16-án a királyi kastélyban
lépnek színpadra a Frédéric Cho-
pin Zeneiskola ifjú tehetségei a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar
hangversenyén. 

Szimfonikus zenekarunk már több ki-
váló nemzetközi hírű művésszel lé-
pett színpadra; a vasárnapi koncerten
a gödöllői tehetségeket fogják kísérni.

Az esten Ella Orsolya, Marton Lili,
Gál Márta, Deák Tamara, Czirle
Fanni, Sápi Viktor, Rácz Zoltán,
Albert Julianna, Orbán Vivien,
Gungl Ábel, Szilágyi Zsuzsanna,
Nguyen Hong Phuc lép a közönség
elé. Az est folyamán Bach, Vivaldi,
Stamitz, Mendelssohn,  Händel és
Haydn  művei csendülnek majd fel.
Vezényel: Horváth Gábor. jb

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenye

Ifjú tehetségek a kastélyban
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Május 12. szerda 18.00
Az ütő tanszak hangversenye

Május 13. csütörtök 18.00
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky Ilona
(zongora) növendékeinek hangversenye

Május 14. péntek 18.00
Hazai szerzők művei énekhangra és
zongorára.
Somogyi Eszter és Törpényi Sándor
növendékeinek hangversenye

Május 15. szombat 10.30
Ráczné Horváth Judit (zongora) növen-
dékeinek hangversenye

Május 17. hétfő 18.00
Novák Gyuláné (hegedű) és Sivadóné
Benyus Hedvig (fuvola) növendékeinek
hangversenye

Május 18. kedd 18.00
Tóth Viktória és Csúr Gábor zongora –
jazz-zongora estje

Május 21. péntek 18.30
Szántó Dániel improvizációs koncertje

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai

2010. május 16., 16 óra

A MÚZEUMI VILÁGNAP

alkalmából 

szakmai nap a múzeumban

a Remsey-kiállításban 

Remsey András és 
Őriné Nagy Cecília 
tárlatvezetésével

MÁJUS 16-ÁN ÉS 18-ÁN A 
MÚZEUMLÁTOGATÁS 

DÍJTALAN!

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

TÍZ LABIRINTUS címmel Orosz István grafikusmű-
vész plakátkiállítása látható a Gödöllői Iparművészeti

Műhely alkotóházában. A kiállítás megtekinthető
2010 június 6-ig, szombat és vasárnap 14-18 óráig,

előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza

2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
Telefon/fax: 28/419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 1998 óta működik. A közelmúltban
ünnepelte centenáriumát a Gödöllői Szecessziós Művésztelep. Bebizonyo-
sodni látszik, hogy a Művésztelep összművészeti törekvései, művészeti kvali-
tása, életszemlélete létjogosultságot nyerhetnek napjainkban. Alapító okira-
ta szerint a Közalapítvány támogatja a Művésztelep hagyományaira épülő
kortársművészeti irányzatokat, a művészeti oktatást és a társművészetek-
kel való együttműködést.

TÁMOGASSA KÖZALAPÍTVÁNYUNK TEVÉKENYSÉGÉT 
JÖVEDELMÉNEK 1 %-VAL. ADÓSZÁM: 18680968-1-13



A Múzeumok Világnapját má-
jus 18-án ünnepeljük, s előtte
május 15-16-án, szombaton és
vasárnap a Magyar Nemzeti Mú-
zeum kertje ad otthont a Múze-
umok Majálisának.

A Magyar Nemzeti Múzeum 1996-ban
– hagyományteremtő szándékkal –
hívta életre a magyar múzeumi világot

összefogó Múzeumok Majálisát, a Mú-
zeumok Világnapjához kapcsolódóan.
A májusi hétvégén a magyar múzeu-
mok a közös megjelenés erejével is
szeretnék a Múzeum világára illetve a
nemzeti műkincsek és kulturális örök-
ségvédelmében szükséges, időszerű lé-
pésekre irányítani a figyelmet.

Évről-évre nagy sikerrel rendezik
meg az Európában is egyedülálló, tel-
jes hétvégét felölelő kulturális feszti-
vált a Nemzeti Múzeum kertjében,
ahol bemutatkoznak többek között a
Kulturális Munkacsoport intézményei
is, akik kiadványokkal és akciókkal
várják közös sátrukban az érdeklődő-
ket.

A fesztiválnak már évek óta részt-
vevője a Gödöllői Városi Múzeum.
Mint azt Gaálné dr. Merva Máriától
megtudtuk és az idén is képviseltetik
magukat a rendezvényen. A múzeumi
kiadványok megvásárlása mellett az
érdeklődők a cserkész kiállításhoz kap-
csolódó múzeumpedagógiai foglalko-
zásokon vehetnek majd részt.

A programok persze nem csak a fő-
városra korlátozódnak, május 16-án a
városi múzeumban 16 órai kezdettel
Remsey András és Őriné Nagy Ce-
cília mutatja be az érdeklődőknek a
Remsey emlékkiállítást. Sokak örö-
mére ezen a napon és május 18-án a
kiállítások ingyenesen lesznek megte-
kinthetők. (kj)
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Apja, dr. P. Pál „kiváló orvos” kandidátus, az Országos
Táplálkozástudományi Intézet osztályvezető főorvosa.
1950-ben érettségizett, majd az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Karán könyvtár-magyar szakon folytatta tanulmánya-
it, melyeket 1954-ben megszakított, és saját kérésére vi-
dékre ment dolgozni. Csak 1957-ben szerzett diplomát.
Szabolcs megyében, Nagykállón 2 évig a járási könyvtár
vezetője volt, majd néhány hónapig a Művelődésügyi Mi-
nisztériumban dolgozott. 1957. január 1-jétől a Fővárosi
Tanács könyvtárügyi előadójává nevezték ki, majd április
1-jén áthelyezték a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba,
ahol tudományos munkatársi beosztásban dolgozott.
1968-tól pedig a Tanítóképző Főiskolán volt könyvtáros.
Tanulmányokat, cikkeket publikált az Élet és Irodalom-
ban, Új Írásban, Valóságban, Munkában, Könyvtárosban.
A könyvtárügy reformja érdekében írott művelődésszoci-
ológiai tanulmányaival pályázatokat nyert. Világmegvál-
tó hevülettel végezte munkáját, állandóan viharokat ka-
varva maga körül. 1974-ben került Gödöllőre. Közműve-
lődési felügyelőként a Galga-mente népi kultúrájának
ápolására, a táj építészeti- és lakáskultúrájának vizsgála-
tára, falumúzeumok, tájházak létrehozására, fotó- és
hangarchívum kialakítására vállalkozott. 1978-ban kine-
vezték a Városi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének.
Létrehozta az első állandó kiállításokat: 1981-ben A gö-
döllői művésztelep, 1901-1920 c. kiállítást, majd 1984-
ben a Gödöllő növény- és állatvilágát bemutató Termé-
szeti környezetünk c. kiállítást. Ezen kívül harmincnégy
időszaki- és vándorkiállítást rendezett, múzeumi és hely-
történeti témakörben több száz előadást tartott, számos
cikket és dolgozatot publikált. Meghirdette a Krónikaíró
pályázatot, amely az egész várost aktivizálta. Közéleti és
szellemi központtá tette a Helytörténeti Gyűjteményt.
Aktívan részt vett az országos honismereti mozgalomban.
Országos figyelmet keltett az 1987-ben, Erzsébet király-
né születésének 150. évfordulójára rendezett kiállítás, és
az az értékmentő cselekedete, hogy az Akadémia alagso-
rából Gödöllőre vitette Holló Barnabásnak az Erzsébet
királyné tisztelgése Deák Ferenc ravatalánál c. dombor-

művét, és beépíttette a múzeum falába. A rendszerválto-
zás után a dombormű visszakerült eredeti helyére, az
Akadémia előcsarnokába. 10 évi munkájának meghatá-
rozó szerepe volt abban, hogy az intézmény 1988-ban a
Városi Múzeum rangjára emelkedett. Súlyos műtétje és
infarktusa miatt 1988. január 1-jétől nyugdíjba vonult, de
1993-ban bekövetkezett haláláig muzeológusként dolgo-
zott az intézményben.

Munkájáért számtalan elismerést kapott. (Ortutay em-
lékérem 1985, Kiváló népművelő, 1987, Szocialista
kultúráért 1980, 1981, PRO URBE – Gödöllő városért
emlékérem 1988, Magyar Honismereti Szövetség – Bél
Mátyás emlékérem, 1993).

Köszönjük a Gödöllői Városi Múzeum segítségét

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 örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Polónyi Péter (1931. július 4. – 1993. október 3.) könyvtáros, múzeumigazgató

A Gödöllői Városi Múzeum 2002-ben
kapta ajándékba a Kodály-tanítvány
Ottó Ferenc (1904, Valkó–1976,
Gödöllő) zeneszerző hagyatékát az
unokahúgtól, Petényi Jánosnétól. A
hagyatékban számos régi hangszalag
és kazetta is szerepel, amelyeknek
még a meghallgatása is nehézséget
okozott, hiszen ma már az orsós mag-
nó is múzeumi tárgy. Régóta tudjuk,
hogy ez a hanganyag csak úgy ment-
hető meg az utókor számára, ha sike-
rül átjátszani egy korszerű adathordo-
zóra. Mivel Ottó Ferenc zenei mun-
kásságát szerencsére a szakma is szá-
mon tartja, nagy örömünkre a Magyar
Rádió Zrt. vállalta a hanganyag átmá-
solását.

A Magyar Rádió Zrt. Archívuma
restaurálta és digitalizálta Ottó Ferenc
zeneműveit. A Gödöllői Városi Mú-
zeum visszakapta az eredeti hangsza-
lagokat és hangkazettákat, valamint
CD-n kapott példányt a digitális má-
solatból. Egyetlen hangszalag olyan
rossz fizikai állapotban volt, hogy an-
nak anyagát nem tudták megmenteni,
de az összes többiét igen.

2009 őszén 41 db hangszalagot és
2 db hangkazettát adott át a múzeum a
rádiónak, ahol fél év alatt digitalizál-
ták a több évtizedes hanghordozók
anyagát. A rádió, a múzeum és a szer-
zői jogokkal rendelkező unokahúg,
Petényi Jánosné közötti megállapo-
dás szerint a rádió szabadon felhasz-
nálhatja, sugározhatja saját céljaira
Ottó Ferenc műveit. Ez a zeneszerző
érdekeit szolgálja, hiszen fontos,
hogy művei elhangozzanak a rádió-
ban, neve bekerüljön a köztudatba és
művei közkinccsé váljanak.

A hangszalagokon szerepelnek
versmegzenésítések, pl. József Attila

3 versét Török Erzsébet énekli, de Jé-
kely Zoltán, Képes Géza, Berzsenyi
Dániel, Simon Andor versei és a ve-
gyeskarra írt Sík Sándor-vers, az Édes
Gödöllő is a megzenésítések között
található. Gérecz Attila Pálos him-
nusz című versét a szerző énekli. Di-
gitalizálták a Petőfi Irodalmi Múze-
um 1976-os hangfelvételét is, ame-
lyen Ottó Ferencet és „kis Balázst”,
azaz Gellér Balázst kérdezi Merva
Mária József Attila Altató című versé-
nek keletkezéséről.

Ottó Ferenc legjelentősebb művei-
ről, a Rákóczi-oratóriumról, a Júlia
szép leány című opera nyitányáról, a
Zöld Ilona operaszvitről is készültek
felvételek. Szülőfalujának, Valkónak
írt darabot A valkói erdőben címmel
és a templom alapításának 150. évfor-
dulójáról A valkói kantáta és mise cí-
mű művével emlékezett meg. Egyik
sajátos műve a Konyhakoncert
(Op.97) (palacsintasütő+Scherzo).

Köszönet a Magyar Rádiónak és az
Archivum igazgatójának, Sütheő Haj-
nalkának, hogy megmentették Ottó
Ferenc zeneszerző alkotásait az utó-
kor számára.

G. Merva Mária

Továbbra is megkeserítik a rongálók
a Gödöllőn élők mindennapjait. Mint
arról az elmúlt hetekben többször is
beszámoltunk, sajnálatos módon az
utóbbi időszakban városszerte jelen-
tősen megszaporodtak a károkozások.

A legutóbbi célpont a
Fürdő utcai zsidó óte-
mető. Lakossági beje-
lentés alapján mentek ki
a helyszínre munkatár-
saink és a temetőt gon-
dozó Gödöllői Értékvé-
dő Közhasznú Egyesü-
let tagjai, miután értesí-
tést kaptak, hogy a
deszkakerítés több lécét
is kitörték.

Mint az a helyszínen
kiderült, valóban isme-
retlenek hatoltak be a
temetőbe, és nem azért,
hogy leróják tisztele-
tüket az ott nyugvók sír-
jainál. A feltehetőleg fi-
atalokból álló társaság
inkább italozáshoz,
„bulizáshoz” keresett
magának helyet.

A Gödöllői Értékvé-
dő Közhasznú Egyesü-

let azonnal megtette a szükséges lépé-
seket, a kerítés helyreállítása érdeké-
ben, és egyúttal köszönetet mond a
VÜSZI Kft. gyors intézkedéséért.

(ny.f.)

Ottó Ferenc műveit digitalizálta a Magyar Rádió

Megmentették a szalagokat

Programok Gödöllőn és Pesten

Ismét múzeumok majálisa

Rongálás a zsidó temetőnél



A hétvégétől láthatja a közön-
ség a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert indiai oroszlánjait.

A ragadozóknak ez az alfaja igazi rit-
kaságnak számít, hiszen egyedszáma
alig néhány százra tehető. A kritiku-
san veszélyeztetett nagymacskából
összesen 238 példány él állatkertek-
ben 43 különböző helyen. Magyaror-
szágon kizárólag Budapesten lehet
látni őket.

Az állatkert közleménye szerint az
oroszlánok egy hete érkeztek meg
Budapestre, a szakemberek azonban
csak most látták elérkezettnek az időt
arra, hogy az állatokat a kifutóra is ki-
engedjék. A jövevények még tartanak a
számukra új, ismeretlen környezettől.

A két fiatal nőstény a franciaorszá-
gi Mulhouse állatkertjéből érkezett,
mi több, mindketten ott is születtek
2008. április 30-án. A két testvér a
Shirwane, illetve a Kankai nevet kap-
ta. Anyjuk a besanconi születésű Sita,
apjuk pedig a Dudleyből származó
Jetpur. Távolabbi őseik közül a déd-,
illetve az ükszülők voltak azok, ame-
lyek még Indiából kerültek Európába. 

Az indiai oroszlánok beszerzésé-
nek legfőbb célja – a bemutatáson túl
– a ritka alfaj természetvédelmi célú
szaporítása. Ennek érdekében a kö-
zeljövőben egy hím indiai oroszlán is
érkezik majd a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertbe. A szaporításhoz meg kell
várni a nőstények tenyészérettségét
is, hiszen a nőstény oroszlánok általá-
ban négyéves korban válnak biológi-
ailag alkalmassá a vemhesülésre.

Az indiai oroszlánok létezéséről a
közvélemény szinte alig tud. Ennek
legfőbb oka, hogy az oroszlánokat
(Panthera leo) általában afrikai faj-
ként szokták elkönyvelni, hiszen a va-
don élő populációk többsége valóban
a fekete kontinensen él. A történelmi
időkben azonban az oroszlánok Afri-
kán kívül Dél-Európában, illetve Dél-
nyugat- és Dél-Ázsiában is igen elter-
jedtnek számítottak. Ezekről a terüle-
tekről azonban – az emberi népesség
növekedésének, illetve az ember kör-
nyezet-átalakító tevékenységének kö-
vetkeztében – fokozatosan kiszorul-

tak vagy kipusztultak. Dél-Európából
már az ókorban eltűntek, de Nyugat-
Ázsiában sokáig fennmaradtak.

Az Afrikán kívül őshonos oroszlá-
nokat a természettudósok
önálló alfajnak tekintik,
amelyet ázsiai, perzsa, illet-
ve indiai oroszlánnak (Pan-
thera leo persica) szokás ne-
vezni. A magyarban az indi-
ai oroszlán elnevezés a leg-
elterjedtebb, hiszen az alfaj
napjainkban már csak Indi-
ában fordul elő vadon. Rit-
kasága és kicsiny elterjedé-
se miatt a Természetvédel-
mi Világszövetség (IUCN)
2000 óta kritikusan veszé-
lyeztetettnek minősíti.

A ritka nagymacskák Magyaror-
szágon eddig még soha nem voltak
megtekinthetők. A fővárosi állatkert
évek óta tervezi, hogy bekapcsolódik
az indiai oroszlánok európai állatkerti
tenyészprogramjába. Erről tavaly
szeptemberben, Koppenhágában, az
Európai Állatkertek és Akváriumok
Szövetségének (EAZA) éves közgyű-
lésén született döntés.

A magyar főváros állatkertje az
1870-es évek eleje óta mutat be orosz-
lánokat, az első oroszlánház pedig
1876-ban épült Hausszmann Alajos
tervei szerint. (zoobudapest.com)
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

(folytatás az 1. oldalról)
Az emberek már ősidők óta külö-

nös vonzalmat éreznek a madarak és
fák iránt. A „Madarak és Fák Napja“
mégis az egész természet ünnepe,
amikor mi, emberek azt ünnepeljük,
hogy testvérei vagyunk minden élő-
lénynek a Földön.

Ezt tettük május 8-án is itt, Gödöl-
lőn az Alsóparkban, ahol a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület és a
Magyar Madártani Egyesület gödöl-
lői csoportja első ízben ünnepelte kö-
zösen e jeles napot. A rendezvényen a
gyerekek és szüleik előadás keretében
tudhattak meg többet a madarak éle-
téről és arról, hogy miért is oly külön-
legesek ezek az állatok. Szintén meg-
tudhatták, milyen madarak is élnek
városunkban, majd mindezt élőben is
megcsodálhatták, hiszen a madárgyű-
rűzési bemutató alklamával 2 barát-
poszátát, 3 feketerigót, 3 széncinegét
és egy nagy fakopáncsot is sikerült
befogni, majd meggyűrűzni. De nem
csak a gyerekeket érte meglepetés,
hanem a már sokat látott madarászo-
kat is, ugyanis az egyik befogott fe-
keterigó igazán különlegesnek számí-

tott, mivel csőre rendellenesen ke-
resztbe nőtt. Mivel a madár felnőtt
példány volt, és, mint az a gyűrűzés
során kiderült, épp fiókái is voltak, ez
a különlegesség nem okoz nagyobb
gondot életében. A gyűrűzés során
megtudhatta mindenki, hogy a ha-
zánkban meggyűrűzésre kerülő ma-
darak mindegyike Budapest jelzést
kap, hiszen minden ország a fővárosát
jelöli meg a madárgyűrűkön. Azt pe-

dig hogy hol gyűrűzték,
csak akkor tudhatja meg
bárki, ha később egy
madarat befognak, és a
gyűrűn lévő számokat
leolvasva azt a nemzet-
közi hálózat alapján
visszakeresik. Sokan
nem is gondolnák, hogy
a hazánkban télen is
gyakori széncinege
szintén vándorolhat;
volt olyan gyűrűzött

példány, amit pl. később Olaszor-
szágban fogtak be újra.

A gyerekek mellett a szülők is ta-
láltak elfoglatságot maguknak. A ma-
dárodú-készítés talán az egyik legna-
gyobb sikert aratta a családok köré-
ben, hiszen itt főleg az édesapák se-
gítségére is szükség volt. Az össze-
szerelt odúkat pedig haza lehetett vin-
ni, amibe remélhetőleg a kertekben
hamarosan otthonra találnak majd a
cinegék, vagy verebek. Egy különle-
ges tanpályán bemutatták a mestersé-
ges fészekodúkat ahol megtudhatta
mindenki, hogyan segítheti a mada-
rak fészkelését a legkisebb cinegéktől
egészen a kerecsensólyomig, vagy a
gólyákig.

Azok a gyerekek,
akik a tanpályán vé-
gigmentek, és a felada-
tokat is helyesen oldot-
ták meg, sorsoláson
vettek részt, ahol a
fődíj egy 10 napos gal-
gahévízi madarász tá-
bor volt, amit Zombor
Gábor, az Erkel iskola
6/a. osztályos tanulója
nyert meg.

Szűcs Józsefné, a
Gödöllői Értékvédő
Egyesület elnöke el-
mondta, hogy a Damjanich János Ál-
talános Iskolában már évek óta meg-
rendezik a Madarak és Fák Napját,
sőt, már megszerezték a Madárbarát
iskola címet is, most azonban úgy
döntöttek, hogy a Magyar Madártani
Egyesület gödöllői csoportjával kö-

zösen egy nagyobb
rendezvényt szeretné-
nek tartani a város va-
lamennyi gyermeke
részére. Ez köszön-
hető Juhász Tamás-
nak is, aki az iskola
pedagógusa, és aki
testvérével, Juhász
Tiborral, a gödöllői
tagszervezet elnöki
feladatait is ellátja. De
meg kell említeni az
iskola pedagógusait is,
akik már napok óta készültek erre a
rendezvényre, és a helyszínen is fan-
tasztikus munkával segítették az ér-
deklődőket. Mint azt Szűcs Józsefné

elmondta, ez a rendezvény csak a
kezdet, hiszen az egyesület célja,
hogy mostantól hagyománnyá váljon
Gödöllőn a Madarak és Fák Napja,
ami pontosan beleillik a város öková-
rosi képébe. Juhász Tibor, az MME
gödöllői tagszervezet elnöke elmond-

ta nagyon örültek a fel-
kérésnek, hiszen egyre
fontosabb, hogy az em-
berek tudják, milyen
problémákkal küszköd-
nek környezetünk átala-
kítása miatt a madarak.
Mi is sokat tehetünk a
megmentésükért, akár
azzal, hogy kertjeinkbe
odúkat helyezünk ki,
ahol fészkelhetnek, vagy
télen etetjük őket, ezzel
segítve túlélésüket.

Az MME minden évben egy ma-
dárfajra hívja fel a figyelmet. 2010 a
fecskék éve, és sokan nem is gondol-
nák, hogy az elmúlt 10 évben hazánk-
ban a fecskék száma rohamosan le-
csökkent. Szerencsére Gödöllőn kü-
lönösen figyelnek a természet védel-
mére, több szervezettel is szoros kap-
csolatot ápolnak, és a Gödöllői Szol-
gálatban is hetente jelenik meg cikk a
természet és a madarak védelme érde-
kében.

És bár a Madarak és Fák Napja hi-
vatalosan egy évben csak egyszer, áp-
rilis 10-én kerül megünneplésre, fon-
tos hogy életünk szinte minden nap-
ján védjuk és óvjuk környezetünket!

(pts)
Fotók: a szerző

Idomított vándorsólymok járőröznek a
Ferihegyi repülőtér légterében, hogy
távol tartsák a repülés biztonságát ve-
szélyeztető madárcsapatokat a fel- és
leszálló gépek közeléből. Ezt a külön-
leges, élő védelmi rendszert a Falcon
Guard Kft. üzemelteti, és vezényleté-
vel összesen 8 speciális képzést kapott
sólyom óvja a magasban az utasok és a
hajtóművek épségét.

Minden biztonsági szolgálatot ellátó
vándorsólyomnak van neve, közöttük a
legmegbízhatóbb az ötéves Siva – hív-
ta fel rá a figyelmet az ügyvezető. Egy-
egy ilyen madár 15-20 évig szolgálhat,
azután ereje fogyatkozásával nyugdíj-
ba „szállhat“.

Hasonló céllal a világ nagy repülőte-
rei szintén „alkalmaznak“ különféle ra-
gadozó madarakat a repülés biztonsá-
gának szavatolására. Ennek ellenére a
leszálló pályák felett keringő kósza
madárcsapatoknak tulajdonítható légi
katasztrófákban az utóbbi tíz évben
összesen 180-an lelték halálukat.

Emlékezetes például a tavaly januári
eset, amikor a US Airways 1549-es já-
rata, a New York-i LaGuardia repülő-
térről induló Airbus A320 hajtóművébe
tévedt madárraj miatt a pilóta kény-
szerleszállást hajtott végre a Hudson
folyó jeges vizén. A csodával határos
módon sikerült megmentenie a százöt-
ven utas és a személyzet életét.

Szakemberek szerint Ferihegy külö-
nösen gondosan óvandó repülőtérnek
számít, mert a Duna révén az európai
madárvilág észak-déli irányú fő vonu-
lási útvonalában fekszik, és nemzetkö-
zi összehasonlításban amúgy is gazdag
a hazai természetes élővilág, benne a
madarak sokféleségével.

A repülőtér 1500 hektáros területé-
ről különösen a seregélyek egyre népe-
sebb rajait kell nap mint nap elhesse-
getni. A vadgalambok, szarkák, telente
pedig a szintén védett varjak hada is

gondot okoz a szárnyaló biztonsági
szolgálatnak.

Györfi Villám András, a társaság
ügyvezetője elmondta, hogy a repülő-
teret üzemeltető Budapest Airporttal
kötött megállapodás alapján ötödik éve
működik ez a – hivatalos nevén – Vad-
és Madárriasztó Ökológiai Rendszer.

A repülőtéri vadvédelmi referensek
a toronyból távcsővel folyamatosan
pásztázzák a kifutópályák tájékát, és a
madárcsapatok esetleges felbukkanását
jelzik a referensnek – aki sólymával a
karján azonnal autóba ül, és a hely-
színre robog. A különleges kiképzés-
ben részesült vándorsólyom megtá-
madja a fűben eleséget keresgélő ma-
darakat, de – a génjeibe kódolt ösztönei
parancsát megtagadva – egyet sem ra-
gad fel közülük, azzal ugyanis az elri-
asztás véget is érne.

Egy-egy vadászsólyom a napi „mű-
szakban“ átlag 18-20 alkalommal csap
le a megjelenő madarak közé, ami
igencsak megterhelő feladat, ezért is
váltogatják egymást a munkára fogott
ragadozók. Feladatuk közé tartozik az
is, hogy szárnyukat kitárva időnként
kört írnak le a légtérben: e demonsratív
erőfitogtatás olyan rémületet vált ki a
madarak között, hogy hosszú órákra el-
megy a kedvük a repülőtér háborgatá-
sától. (pts)

Madarak és gyerekek

A természet védelméért

Indiai oroszlánok

Igazi ritkaság Budapesten

Betanított vándorsólymok

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

Május 10-16-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Május 17-23-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. 
Tel.: 513-405.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

A Volánbusz Zrt. tájékoztatjuk tisztelt utasait, hogy 2010. május 15-től Gödöllő
helyi autóbusz közlekedésében az alábbi változások lépnek életbe.

2 sz. Autóbusz-állomás – Klapka u. – Máriabesnyő – Autóbusz-állomás autóbuszvonal
− 13 sz. járat (Aut. áll., indul: 8:50, Aut. áll., érkezik: 9:21) 5 perccel korábban közlekedik
− 23 sz. járat (Aut. áll., indul: 10:50, Aut. áll., érkezik: 11:21) 5 perccel korábban közlekedik. (A járat beolvad 25 sz.
járatba, mely így munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedik.)
− 29 sz. járat (Aut. áll., indul: 11:50, Aut. áll., érkezik: 12:21) 5 perccel korábban közlekedik
− 33 sz. járat (Aut. áll., indul: 12:50, Aut. áll., érkezik: 13:21) 5 perccel korábban közlekedik (A járat beolvad 31 sz.
járatba, mely így naponta közlekedik.)
4 sz. Autóbusz-állomás – Királytelep – Babati u. – Autóbusz-állomás vonal
− 65 sz. szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat (Aut. áll., indul: 10:45 órakor; Királytelep, aut. ford., érke-
zik: 10:58 órakor) munkaszüneti napokon 35 perccel később közlekedik, 67 járatszámmal.
− 26 sz. szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat (Királytelep, aut. ford., indul: 9:00 órakor; Aut. áll., érke-
zik: 9:16 órakor) munkaszüneti napokon 40 perccel később közlekedik. (A járat beolvad 28 sz. járatba, mely így sza-
badnapok kivételével naponta közlekedik.)
− 70 sz. szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat (Királytelep, aut. ford., indul: 11:00 órakor; Aut. áll., érke-
zik: 11:16 órakor) munkaszüneti napokon 40 perccel később közlekedik. (A járat beolvad 32 sz. járatba, mely így sza-
badnapok kivételével naponta közlekedik.)

Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány – 1 százalék

A daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekek gyógyulásáért
Kérjük, adója 1 százalékával segítsen, hogy segíthessünk!

Adószám: 18670945-1-13

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola felvételt hirdet a

2010/11. tanévre 
A felvételi meghallgatást 2010.
június 10-én, csütörtökön a ze-
neiskola épületében tartjuk 14
órától 18 óráig. Ez alkalommal
elsősorban a szolfézs előképző
osztályba várjuk a 6-7 éves gyer-
mekek jelentkezését.Újdonság,
hogy a zeneiskolai felvételi elő-
zetes, internetes regisztrációhoz
kötött. Ezzel kapcsolatban kér-
jük a kedves szülőket, hogy má-
jus második felétől kísérjék fi-
gyelemmel a zeneiskola honlap-
jára felkerülő útmutatásokat.

A Continuo-Gödöllő Alapít-
vány a 2010/11. tanévben is in-
dít zenevár csoportokat a Fré-
déric Chopin Zeneiskolában, il-
letve a kihelyezett óvodai cso-
portokban.
A foglalkozásokra 4-6 éves gyer-
mekek jelentkezését várjuk. A je-
lentkezéshez felvételi játszóhá-
zat tartunk 2010. június 14-én,
hétfőn 17 órától 18.30 óráig a
zeneiskola nagytermében.
A zenevárra történő jelentkezést
nem kell az interneten megtenni,
a helyszínen történik a jelentke-
zési lapok kitöltése.

1/2010 (01.29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. tag-
gyűlése egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek
Magyar Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gá-
bornét és jegyzőkönyvvezetőnek Riesz Herminát, to-
vábbá elfogadta a következő napirendi pontokat:

Napirendi pontok:
1. Hatályos javadalmazási szabályzat hatályon kívül he-
lyezése, új javadalmazási szabályzat elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály
2. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visz-
szahívása és díjazásának megállapítása.
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály
3. Társasági szerződés módosítása.
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály

2/2010 (01.29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. tag-
gyűlése egyhangúlag megszavazta a társaság új java-
dalmazási szabályzatát a taggyűlésen előterjesztett
írásbeli és szóbeli módosítási javaslatokkal együtt és
egyetértett azzal, hogy a társaság első számú vezetője
érvényesítse a 2009. évi CXXII. Tv. rendelkezéseit és a
tv. végrehajtását a 2009. üzleti évet lezáró taggyűlé-
sen mutassa be.

3/2010 (01.29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. tag-
gyűlése egyhangúlag megszavazta a társasági szerződés
módosítását és annak 10.C f pontjának pontosítását is.

10. C. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
f.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazá-
sának megállapítása – ideértve teljesítménykövetel-
mény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítmény-
bér vagy más juttatás) meghatározását –, az ügyvezető
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
r.) az Mt. 188.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó ve-
zető helyettese(i) részére történő teljesítménykövetel-
mény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítmény-
bér vagy más juttatás) meghatározása.
10.E. A taggyűlés határozatait – a gazdasági társasá-
gokról szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt esetek
kivételével – a jelenlévő tagok által a jelen szerződés
10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavaza-
tainak egyszerű többségével hozza meg.
Egyhangú határozatra van szükség a tagok társasági
szerződésben foglalt kötelezettségének a növeléséhez,
új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes
tagok külön jogainak a csorbításához.
A taggyűlés ľ-es szótöbbséggel hozott határozatára
van szükség az alábbi kérdésekben:
– az Mt. 188.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó ve-
zető helyettese(i) részére történő teljesítménykövetel-
mény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítmény-
bér vagy más juttatás) meghatározása
13.B. Az ügyvezető feladata:
az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó mun-
kavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása, ide-
értve a részükre történő teljesítménykövetelmény és
az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy
más juttatás) meghatározása.
(folytatjuk)

Gödöllői Királyi Kastély – Taggyűlési határozatok I.
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22

Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819,  szobafoglalás és információ: 28/816-817

info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

MÁJUS AZ EPER ÉS A SPÁRGA HÓNAPJA!
Ételkülönlegességeket fogyaszthat eperből és spárgából.

NÁLUNK MÁR MOST INDUL A LECSÓSZEZON!
Válasszon frissen készült lecsóspecialitásaink közül

(nokedlis, tojásos, tökös, cukkinis, kolbászos…)

SZENZÁCIÓS AJÁNLATUNK!
Május minden hétvégéjén 30% kedvezményt adunk a számla

végösszegéből, és megajándékozzuk Önt egy meglepetés utalvánnyal!
Ezeken a napokon 11.30-tól gyermeksarok működik a kávézóban!
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Az elmúlt hétvégén, hazai pályán fo-
gadta a Tápiószecső csapatát a Gödöllői
SK felnőtt és U19-es csapata a Pest me-
gyei I. osztályú bajnokság 25. forduló-
jában. A felnőttek egy döntetlen szagú
meccsen kaptak ki 2–1-re (0–1-nél bün-
tetőt hibázott a Gödöllő), míg az ifisták
3–1-re maradtak alul. Az elmúlt szer-
dán a tavaszi első fordulóból elmaradt
Diósd elleni hazai meccsét pótolta a Gö-
döllő. A találkozót nagy nehezen, de 
nyerni tudta Szabados György együt-
tese, így egy helyet ismét előrelépve a
tabellán, jelenleg a 11. helyen áll a csa-
pat 26 ponttal. Az U19-es gárda 21 pon-
tot gyűjtve a 13. pozíciót foglalja el a
bajnokságban.
Pest megyei I. osztály, 16. fordulóból
elmaradt mérkőzés
Gödöllői SK – Diósd 1–0 (0–0)
Gól: Tóth László
Pest megyei I. osztály, 25. forduló
Gödöllői SK – Tápiószecső 1–2 (0–1)
Gól: Nagy Roland
Pest megyei I. osztály U19, 25. for-
duló
Gödöllői SK – Tápiószecső 1–3 (0–1)
Gól: Ifj. Sztriskó István (11-esből)

Megyei I/B osztály – GEAC: Ide-
genbeli zakó

Az elmúlt játéknapon a Piliscsaba
vendége volt a GEAC. Nem sikerült
pontot szerezni Nagy Béla együttesé-
nek, így a 12. helyre csúszott vissza a ta-
bellán.
Pest megyei I/B osztály, 25. forduló
Piliscsaba – GEAC 3–1 (1–0)

Megyei III. osztály – GSK II.: Bú-
csú az első pozíciótól

Szadán lépett pályára a Gödöllői SK
második csapata az elmúlt hétvégén. Az
előző hetekben tapasztalt gólszegény
játék ezúttal is rányomta a bélyegét a
GSK játékára, míg a hazaiak kétszer is
mattolták kapunkat, így törvényszerű
volt a vereség. Pont nélkül zárta tehát a
20. fordulót Legéndi György együtte-
se, s ezzel lecsúszott a tabella 3. helyére,
így a következő két játéknapon a Kere-
pessel mérkőzik majd a GSK II.
Pest megyei III. osztály, 20. forduló
Szada – Gödöllői SK II. 2–0 (2–0)

Utánpótlás foci – Torna győztes
’96-os csapat

A Gödöllői Sport Klub 1996-os kor-
osztálya a lengyelországi Zywiecben
járt egy 6 csapatos focitornán. A Gödöl-
lő testvérvárosában rendezett, egy évvel
idősebbek, tehát
az 1995-ös kor-
csoport számára
kiírt kupát váro-
sunk U14-es csa-
pata nyerte meg.
A csoportmecs-
csek során előbb
Szabó Tibor ta-
lálatával 1–1-es
döntetlent ért el a
Marcinki Kepno
(lengyel) ellen a
GSK, majd a he-

lyi akadémiai gárdát verték fiataljaink
1–0-ra Tóth-Velez Valentin értékesített
büntetőjének köszönhetően. A döntőben
a szlovák Cadca ellen a rendes játék-
időben nem ért el gólt egyik csapat sem
(három ziccere is volt a mieinknek), így
11-es párbaj döntött a kupa sorsáról. A
GSK minden rúgója hibátlanul tette a
dolgát (sorrendben: Dobi Gergő, Husz
Attila, Tóth-Velez Valentin, Hegyi Ba-
lázs és Varsányi Áron), míg Dobi Ger-
gő egy szlovák 11-est hárítani tudott,
így U14-es csapatunk örülhetett a torna-
győzelemnek.

A csapat tagjai: Dobi Gergő, Varsá-
nyi Áron, Tóth-Velez Valentin, Husz
Attila, Hegyi Balázs, Szabó Tibor,
Nagy Barnabás, Szabó Bence,  Pervai
Gáspár, Árvai Bence, Hajdú Tamás,
Kiss Gábor, Tóth M. Barnabás, Józsa
Tamás, Varga Tamás, Pozsonyi
Krisztián, vezető edző: Tóth László,
edző: Kovács Szabolcs, technikai ve-
zető: Berze Béla.

Kép és szöveg:  -tt-

Labdarúgás – Felnőttek: pont nélküli hétvége

U14-es tornagyőzelem Lengyelországban
A gödöllői akrobaták folytatták mene-
telésüket a 2010-es szezonban. Április
24-én Abonyban vettek részt egy ver-
senyen, amely  a második pontszerző
versenyük volt az idén a Grassalkovich
SE versenyzőinek.
Újonc korosztályban egy teljesen új

egységet állított össze a GSE leány hár-
mas versenyszámban. Puskás Krisz-
tina, Kovács Eugénia, Alton Sophie
bemutatkozása pazarul sikerült, ugyanis
az első helyet szerezték meg gyakorla-
tukkal. Gyermek korosztályban szintén
egy leány hármas, az Ilyés Zsanett,
Oláh Virág, Kasza Viktória képviselte
Gödöllőt. Ők eddigi legjobb eredmé-
nyüket érték el azzal, hogy a 2. helyen
végeztek. A Serdülő II. korosztályban
három egység is indult volna, de az
egyik csapat sérülés miatt visszalépett
(Papp Csenge, Zamecz Kitty). A fiú
páros, Zamecz Norbert, Varjú Domi-
nik idén nagyon megbízhatóan és egyre

tetszetősebben dolgozik, aminek ered-
ménye az első hely és a velejáró arany-
érem volt. A leány hármasban a Sza-
mosi Anikó, Tóth Anita, Gerhát Lau-
ra mutatta be gyakorlatát, akik most a
nagyon előkelő második helyen végez-
tek. Serdülő I-ben a Janocha Bence,
Szlavkovszki Zsolt fiú párost indította
a Grassalkovich SE, akik ismételten re-
mekül teljesítettek, ezúttal Abonyban.
Megérdemelten lettek elsők.

Köhler Ákos, edző: Röviden annyit
tudok csak mondani, hogy az erő ve-
lünk volt. Fantasztikus, hogy minden
egységünk, aki elindult a versenyen le-
galább ezüstérmet szerzett. Valamennyi
versenyzőnknek gratulálunk a csodála-
tos sikerekhez. Külön köszönet támoga-
tóinknak, a hozzátartozóknak, akik re-
mek hangulatot teremtettek, így a gye-
rekek otthon érzehették magukat.        -ká-

Elérhetőség:
www.grassalkovichse.hu

Akrobatikus torna – Az erő velük volt Abonyban

Grassalkovich SE: Három arany, két ezüst

Az áprilist is sikerült hasonlóan szépen
zárni a Gödöllői Taekwon-do Sport
Egyesület versenyzőinek, mint ahogy
azt a szlovéniai versenyen elkezdték.
Czeba Mihály 5. danos mester tanít-
ványai az április utolsó hétvégéjét a len-
gyelországi Brzeg Dolny-ban töltötték,
ahol számos ország versenyzői 17 kate-
góriában mérhették össze tudásukat. A
gödöllői színeket és egyben Magyar-
országot 4 versenyző és 1 bíró (Bures
Ferenc) képviselte, akik ösz-
szesen 4 éremmel és egy 4.
helyezéssel tértek haza. Vaj-
kovics Ferenc 4. helyezést ért
el felnőtt férfi formagyakor-
latban. Tóth Áron serdülő fiú
formagyakorlatban bronzér-
met szerzett, ami nagyon szép
teljesítmény. Bures Réka fel-
nőtt női formagyakorlat kate-
góriában ezüstéremmel tér-
hetett haza. Szűcs Judit fel-

nőtt női formagyakorlatban és küzde-
lemben is aranyéremmel zárta a ver-
senyt. 

Czeba Mihály, edző: – Örülünk a jó
szereplésnek és számunkra nagyon
nagy eredmény, hogy versenyzőink tel-
jesítményét a versenybizottság is ki-
emelte. Bízunk benne, hogy az őszi ver-
senyszezonban is hasonlóan szép ered-
ményeket érnek el versenyzőink.

-li-

Küzdősport – Taekwon-do SE lengyel sikere

Remek gödöllői szereplés

Április 28. és 30. között Lengyelor-
szágban rendezték meg a 23 éven aluli-
ak számára a vívó Európa-bajnokságot.
Gödöllőről négyen is részt vettek a
kontinensviadalon és két éremmel gaz-
dagították a magyar csapat, valamint a
gödöllői vívás éremgyűjteményét.
Benkó Réka a női kardozók mező-
nyében verekedte el magát a döntőig,
ahol 15-12-re kikapott az orosz Dina
Galjakbanovatól, így a második he-
lyen végzett, míg Nagy Petra a 16.

helyen zárta az Európa-bajnokságot. A
férfiaknál a szintén kardozó Gáll Csa-
ba bronzérmes lett, miután remek ver-
senysorozata a négy között állt meg,
ahol 15-9-re kikapott a francia Julien
Médardtól. Ugyanitt Gémesi Bence a
8. helyen zárta az Eb-t.

Az ezüstérmet szerző Benkó Rékát
kértük, hogy értékelje teljesítményét: –
Nehéz volt abból a szempontból, hogy
másik versenyről érkeztem, így kicsit
fáradt is voltam. A döntő után el voltam

keseredve, mert szinte már a kezemben
volt az arany, ráadásul az előző Eb-n
elért második helyemet szerettem vol-
na aranyra cserélni. Ezzel a lánnyal
már vívtam többször, legutóbb nyerni
is tudtam így talán egy kicsit alá is be-
csültem őt, ami hiba volt. Talán az is
közre játszott, hogy az elődöntő és a
döntő között sok idő telt el, így egy ki-
csit a koncentrációm lankadt, nem tud-
tam kellően visszapörögni a döntőre.
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Vívás – U23-as Európa Bajnokság

Benkó Réka ezüst, Gáll Csaba bronz

Május 8-án rendezte idei első hor-
gászversenyét a Pelikán Horgász-
egyesület az isaszegi 4-es és 5-ös ta-
von, amely nagy sikert és rengeteg
pecást vonzott, többek között a re-
mek időjárásnak köszönhetően. A
gyerekek mezőnyében képviseltet-
ték magukat a Hajós, a Szent Imre, a
Petőfi, a Montágh és a Damjanich
iskola diákjai, sőt még Ceglédről is
érkeztek versenyzők a Montágh is-
kola meghívására. 
A legfiatalabb versenyző az 5 éves
Simonváros Zille volt, aki életében
először horgászott és kiderült, hogy

őstehetség. Egymás után fogta a tör-
peharcsákat egyszerű, orsó nélküli
botjával. A felnőtteknél papírforma
elsőség született, ugyanis Nemes
Ferenc évek óta a képze-
letbeli dobogó valamelyik
fokára állhat, ezúttal pedig
győztesként ünnepeltet-
hette magát. A legnagyobb
halat is ő fogta ezen a ver-
senyen, ami egy 6,5 kg-os
ponty volt. A verseny után
az egyesület vendégül lát-
ta a résztvevőket egy bog-
rácsgulyásra.

Fiúk: 1. Pusoma Norbert (Mon-
tágh), 2. Horváth Áron (Fót), 3. To-
por Márton (Szent Imre)
Lányok: 1. Harmati Lilla (Hajós),
2. Simonváros Zille (Palotakerti
óvoda), 3. Kiss Viktória (Hajós)
Felnőtt: 1. Nemes Ferenc, 2. Papp
Zoltán, 3. Juhász József

-lt-

Horgászverseny – Remek idő, jó hangulat

Nemes Ferenc ismét jól etetett

A gyermekgyőztesek és a szervezők

Gödöllőiek a dobogón

A tornagyőztes ‘96-os csapat

INFÓ és nevezés:
Buday Zsolt
30/9130287
www.pmksz.hu



INGATLAN
*MUNKÁCSY UTCÁBAN téglaépítésű, 2. emeleti, 53 m2-es gázkon-
vektoros, különbejáratú 2 szobás (+ előszoba, fürdőszoba, konyha,
spejz, pince) felújítandó lakás sürgősen eladó. Egyedi vízmérő órás,
Ny-i fekvésű. Iár: 9,2 MFt. Tel.: 30/581-3968, 70/2238-509.

*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén de a
központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken elhe-
lyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház, mely
2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-étkező,
kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gondozott, rajta
kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben
garázs, nyári konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és
díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. Gödöllői ingatlan csere
ráfizetéssel érdekel. IÁr: 5,4 MFt Tel: 70/312-5965,  20/928-3938

*Szabadka u.4-ben 2 szobás, erkélyes tégla, konvektoros lakás
eladó 11,2M-ért. Víz, villany, festés, burkolás felújítva. 20-944-7025

*Központban két utcára nyíló ikerház eladó. Iár 29,5MFt  20-
944-7025

*Gödöllő  legkeresettebb részén eladó  1100 nm ősfás telken, 226
nm rusztikus családi ház, borospince, dupla garázs, kerti tó,
légkondicionáló, riasztó. Iár 52 MFt. 20 7722428

*Gödöllőn központhoz közel 71 m2, 3 szobás erkélyes téglalakás
eladó  Iár 14 MFt 20-772-2428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*János utcában 2 szoba erkélyes 55 m2 II emeleti jó állapotú cirkó
fűtéses lakás eladó Iár 12,7Mft  20-772-2428

*Gödöllőn 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, dryvit szigeteléses új
építésű ikerház kocsi beállóval eladó Iár kulcsrakészen 23,5 MFt
20-7722429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllő központjához közeli részén új építésű I.emeleti 42 nm-es
lakás eladó. Iár 13,6 M Ft. 20-7722429

*JÓ  VÉTEL! Gödöllőn Erzsébet krt-on 35m2-es 1 szobás lakás, alac-
sony rezsivel, szabályozható fűtéssel eladó Iár 7,5 MFt 20-772-2429

*Erzsébet krt-on 1+2 félszobás erkélyes lakás, beépített kony-
habútorral eladó. Iár 9,5 M FT 20-8042102

*Igényeseknek! Gödöllőn letisztult polgári stílust kedvelőknek
kertvárosi csendes utcában 1 szintes 3 és fél szoba nappalis ház
eladó. Iár 43 MFt 20-772-2429

*Gödöllő új építésű részén 5 szoba + nappalis 1 szintes, dupla-
garázsos, duplakomfortos ház 1200 m2 gyönyörűen parkosított
telekkel eladó. Iár 39,9 MFt 20-772-2429

*Gödöllőn, Alvégben felújított családi ház eladó! Iár 25,9MFt!
20-539-1988

*Szadán csendes mellékutcában 3 félszoba +nappalis, 2
fürdőszobás 1993-ban épült, garázsos, alápincézett családi ház
1350 m2 szép telken eladó Iár 18,5 MFt 20-772-2429

*Extra vétel! Gödöllőn panorámás részen 3 szoba+ nappalis,
duplakomfortos, szuterénes, garázsos, gázkazán + vegyes
tüzeléses 1992-ben épült, felújított kertes ház 1600 nm-es
telken eladó. Iár 18,9 MFt 20-772-2429

*Eladó  Gödöllőn 100 nm-es 3szoba+nappalis jó állapotú, gázkazán
+vegyes tüzelésű  családi ház, 884 m2.-es telekkel, új iskola és
óvoda a környéken! Iár 20,5Mft  20-804-2102

*Kartalon csendes helyen 84 nm-es 3 szobás felújított jó beosztású
családi ház 1079 nm-es telken eladó. Iár 8,9 MFt 20-8042102

*Fenyvesben építési telek eladó! Víz, villany a telken! Iár:
8.5Mft 20-539-1988

*Eladó 90 nm-es családi ház 858 m2 telken Veresegyházon.
Teljesen Felújított tető! Iár 19,2MFt 20-539-1988

*Sürgősen eladó Ház Gödöllőn! 100m2-es 3plusz félszobás,
500m2-es telken! Jó állapot szép kert! Iár 19,8MFt 20-539-1988

*Veresegyházon új építésű lakások eladók! Júniusi átadással,
teraszokkal, zárt udvaron autóbeállási lehetőséggel! 12,9Mft-
tól 20-539-1988

*Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek érvényes építési
engedéllyel eladó. Iár 4,9 MFt  20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllő  központjában 2 szobás cirkos tégla lakás SÜRGŐSEN
ELADÓ  Iár 11,5 MFt 20-539-1988

*Jó  vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba nappali konyha-
étkezős, 98 m2 családi ház eladó! Új tető új nyílászárók, cirkós
Iár 18,5 Mft. 20-772-2429

*Új  építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, kocsi beállóval
eladók 15,7MFt-tól 20-804-2102

*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT 20-804-2102

*János utcában sürgősen eladó 60 m2 2szobás magasföldszinti,
erkélyes konvektoros lakás Iár 9,9 MFt 20-8042102

*Örökpanorámás 3 szoba nappalis szuterén hobbiszoba 3 fürdőszobás
medencés nagy teraszos ház Gödöllőn eladó Iár 30 MFt 20-8042102

*Eladó  2 szobás családi ház 560 m2 ősfás telken, új ablakok Iár
14,5 MFt 20-8042102

*Eladó  Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 60nm-es
lakás a Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102

*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, (földszint, I-II.-III
emeleti) egyedi fűtéses téglalakást 13 MFt- ig! 20-8042102

* ELADÓ, KIADÓ lakásokat, családi házakat, telkeket keresünk
készpénzes ügyfeleink részére Gödöllőn és Szadán! 20-944-7025 

*Gödöllőn a Boncsokban 16 m utcafronti szélességű, 800 m2-es
zártkert. Egy 12 m2 alapterületű, 2 helyiségből álló típus faházzal.
Iá: 5,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllő központjában, az Erzsébet park közelében, felújított, nagy-
on jó állapotban lévő, magasföldszinti, 2 szobás lakás. (Egyedileg
szabályozható fűtés). Iá: 11,8 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

* Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken 100 nm alapterületű,
3 és fél szobás jó állapotban lévő, téglaépítésű családi ház, 1000
nm-es, gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn az Állomás utcában 5 lakásos társasházban, 34 nm-es, 1
szobás öröklakás. Iá: 5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

*ELCSERÉLNÉM gödöllői, 780 m2-es telken épült, 80 m2-es 2,5
szobás családi házamat 1,5-2 szobás lakásra, I. emeletig mege-
gyezéssel. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm lakóterű, nappali + 2 szobás befe-
jezetlen állapotú (tető alatt, nyílászárókkal), 2 szintes ikerház-fél,
300 nm-es telekrésszel eladó. Iá: 16,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a Fenyvesben, 2002-ben épült, 2 generáció részére is
alkalmas, nappali + 3 szobás, 180 nm lakóterű, újszerű állapotban
lévő ikerház-fél, 460 nm saját telekrésszel Iá: 26,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllő belvárosában, 2007-ben épült társasházban, igényes
kialakítású, nappali + 2 szobás, 70 m2 alapterületű öröklakás,
beépített konyhabútorral 23 mFt irányáron eladó. Az ár tartalmazza
a teremgarázsban található gk. beálló árát is. Érd.: FŐNIX Iroda
+3620/9194-870

*Királytelep városrészen, 130 m2 alapterületű, 2 + fél szobás, jó
állapotú családi ház garázzsal, 1220 m2-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*ALKALMI VÉTEL Gödöllőn a Kertvárosban 27,9 mFt-os irányáron!
Színvonalas belső kialakítású, 2009-ben épült, 140 nm lakóterű,
nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes ikerház-fél saját udvar-
résszel, díszkerttel, garázzsal. Iá: 27,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Isaszegen 110 m2-es, nappali + 2 szobás ikerház 2 beállásos
garázzsal, 300 m2-es telekkel eladó 12 mFt ir. áron + ugyanitt
különálló, 80 m2-es épületben, törzsvendégekkel rendelkező,
bevezetett italbolt eladó 6 mFt ir. áron vagy kiadó. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn Belvároshoz közeli csendes utcában, 2005-ben épült,
105 m2 lakóterű, nappali + 2 szobás, kifogástalan állapotú családi
ház 48 m2-es, 2 beállásos garázzsal. Iá: 28 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 

*Gödöllőn Királytelep városrészen 2006-ban épült, kifogástalan
állapotban lévő, 177 m2 össz.lakóterű, nappali + 4 és fél szobás, 2
szintes családi ház, kis pincével, 2 beállásos garázzsal, 740 m2-es
telekkel. Iá: 38 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 

*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1.; 2.; 3. emeleti,
1+fél; ill. kettő 2 szobás gázkonvektor fűtésű lakások 10-11mFt
között eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy  20/9194-870

*Gödöllő Ketvárosának legkeresettebb részén, 750 nm-es, parkosí-
tott saroktelken épült 110 nm alapterületű, 3 szobás, bővíthető (40
% beépíthetőség) családi ház garázzsal. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a Blahai részen ALKALMI ÁRON eladó, 2537 nm területű,
21 m-es utcafronti szélességű zártkert. Iá: 6 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nap-
pali + 3 szobás, 93 nm alapterületű földszintes családi ház 1500
nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

*SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyházon tó közelében, csendes
környéken, 1996-ban épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi ház.
Nappali+2 szobával, 2 gardrobszobával, különálló garázzsal. Iá: 25
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Igényeseknek, családosoknak Városközpontban Szőlő u. sorházi
jellegű, egy szintes, 92 m2-es, 3 szobás, 2 garázsos (opció), parket-
tás, egyedi gázfűtéses, teraszos,  belső udvari elhelyezkedésű, D-i
fekvésű kertes lakás eladó. Ár: 25,5MFt Major Zoltán +3670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu

*Minimális 2MFt-önerővel, kedvező törlesztő részlettel: 61.000
Ft/Hó megvehető Munkácsi utcában téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-
es, kétszobás, egyedi-mérőórás, konvektoros fűtésű, parkettás
lakás. Ár: 9,6MFt Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

*Lakásbeszámítással is megvehető kétszobás Új építésű lakás,
Városmajor u.-ban 41m2 kétszobás első emeleten, parkettás, egye-
di gázfűtéses minőségi kivitelezésű lakás kulcsrakészen Ár:
15.3MFt Major Zoltán +3670/77-33-222-www.perfektotthon.hu

*Új ÉPÍTÉSŰ Lakások a Városmajor u.-ban a Haraszti részen ked-
vező áron és egyedi finanszírozással eladók. Tervek megtekinthetők
a Kossuth L. u. 34-ben. ÉRTÉKESÍTÉS: Major Zoltán +3670/77-33-
222 www.perfektotthon.hu

*Lakásbeszámítással is, HÁROMSZOBÁS lakás a Kör u.-ban azonnal
beköltözhető, emeleti, egyedi gázfűtéses, parkettás, gardróbos,
zuhanyzós, panorámás, erkélyes, 69 m2 lakás. Irányár: 13,95MFt
Major Zoltán +3670/77-33-222-www.perfektotthon.hu 

*ÚJ SORHÁZI lakások a Harasztban, Szent Imre u.-ban új építésű
egyedi tervezésű saját telekkel rendelkező 100-120 m2 nappali
+háromszoba, garázs, mosókonyha, minőségi kivitelezés, kulc-
srakész állapotban leköthetők. Átadás 2010 utolsó negyedév.
Lakásbeszámítással is lehetséges. Ár: 32 MFT Major Zoltán
+3670/77-33-222-www.perfektotthon.hu 
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HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

IRODA NYITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



*ÁRON ALUL ELADÓ CSALÁDI HÁZ A KERTVÁROSBAN – Gödöllőn
nappali +4 szobás ,2 fürdőszobás családi ház, 450nm telekkel
sürgős!. .Ár.: 23,9 MFt Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann 

*Gödöllő legszebb kertvárosi övezetben extrákkal felszerelt
(medence, szauna, kandalló) 150nm családi ház, nappali+3 hálószo-
ba, gardrób, konyha+étkező, kamra , gyönyörű kerttel sürgősen
áron alul eladó. Ár: 39,5 MFt. Tel: 06-70-3660999 Pintér Mariann 

*TELEK- Alkalmi  áron - Szadán  1249nm parkosított déli fekvésű
telek, panorámás, 30%-os beépíthetőséggel.(+ a szomszéd telek is
hozzávehető)Ár: 7,2 MFt Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann 

*TELEK-Gödöllő-blahai részén 5858nm páratlan szépségű, saját er-
dővel körülvett  telek. Ár: 29,8MFt Tel: 70-366-0999 Perfekt Otthon

*Lakás- Gödöllő, Kossuth L. utcában   64nm , 2,5 szobás , déli
fekvésű, napos, erkélyes lakás eladó .Ár. 12  MFt. Tel:06-70-
3660999 Pintér Mariann 

*LAKÁS-Gödöllő, Paál László közben tégla építésű,  68nm,
2,5szobás, igazi nagy konyhás , 2 erkélyes lakás  kedvező  áron
eladó. Ár: 14,95 Ft. Tel:06-70-3660999 Pintér Mariann 

*LAKÁS- Gödöllő, Fácán soron  108nm, nappali+3 szobás
lakás, kerttel, egyedi fűtéssel eladó. Ár: 27MFt. Tel: 06-70-
3660999 Pintér Mariann 

*CSERE/ ELADÓ  - Balatonfűzfői 1600 nm–es parkosított telken
lévő panorámás,70nm nyaraló gödöllői lakásra, telekre vagy gyó-
gyfürdő közeli nyaralóra cserélhető . Ár: 12,9 MFt. Tel:20-3981535

*LAKÁS- Gödöllő Belvárosában, 40nm-es egyedi fűtésszabályzós,
erkélyes , nagyon szépen felújított , alacsony rezsijű  1szoba , kony-
ha, fürdőszobás földszinti lakás eladó. Ár: 9,9 MFt Tel: 06-70-366-
0999 Perfekt Otthon

*LAKÁS- Gödöllő, János utcában egyedi fűtéses igazán modern,
fiatalos 63nm lakás eladó. Ár. 12,8 MFt. Tel: 06-70-366-0999 Per-
fekt Otthon

*CSALÁDI HÁZ Gödöllő – 560nm telekkel, nappali+4 szoba,
gardrób,2 fürdőszoba, csendes központhoz közeli utcában. Ár:
31,9MFt Tel: 70-366-0999 Perfekt Otthon www.perfektotthon.hu

*CSALÁDI HÁZ Gödöllő- Blaha gyönyörű panorámával, 2003-ban
épült Nappali+ 4hálószoba, 2fürdőszoba, gardrób. Ár: 36,4 MFt. Tel:
06-70-366-0999 Perfekt Otthon

*KERESÜNK Gödöllőn központtól 1-1,5 km-nél nem messzebb lévő
igényes, nappali+3-4 szobás eladó/ bérbeadó családi házat ügyfél
részére. Tel: 06-70-366-0999 Perfekt Otthon

*Gödöllőn, KERTVÁROSI hangulattal, ERZSÉBET parkhoz közel,
55nm es, 2 szobás, déli fekvésű, III. emeleti lakás, kedvező
rezsiköltséggel eladó! Iá: 11.6M Ft Tel: 30/491-5020

*ERZSÉBET PARK közelében téglaépítésű, 60 nm-es, 2+félszobás,
erkélyes, tágas, világos, parkra néző, konvektoros, 3.em. lakás eladó
5 nm-es tárolóval. Kiváló közlekedés, óvoda, iskola a közelben. Iár:
11,9M Ft. Katonáné Enikő Tel: 06-30-491-5020

*Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla, cirkófűtéses, 74 nm-es,
2szoba +galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es tárolóval rendelkező
igényesen felújított lakás sürgősen eladó. A társasház zárt, parkosí-
tott udvarán belül játszótér, kerti grill, gépkocsi beálló található.
Csendes, nyugodt zöldövezet, barátságos, családias kis
lakóközösség. Iár:15,5MFt 06-30-491-5020

*ÁR ALATT TELEK SZADÁN tartozás miatt sürgősen eladó! 700
m2-es, központi, aszfaltutas megközelítéssel 6.450.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06 (30) 919-5960 www.ingatlanvadasz.hu - A nagy-
postával szemben. Sorszám: 4068. 

*SÜRGŐSEN ELADÓ jó  állapotú HÁZRÉSZ, saját kerttel Gödöllő! 80
m2-es, 3 Szobás, cirkó fűtéses, duplakomfortos, külön bejáratú, bőví-
thető ház 290 m2-es rendezett telekkel, buszmegálló közelében
eladó. IRÁNYÁR: 14.000.000 Ft – ALKUKÉPES! Hívjon: 06 (30) 919-
5960. INGATLANVADÁSZ - A nagypostával szemben. Sorszám: 4308. 

*I.emeleti TÉGLALAKÁS  JÁNOS UTCA közelében: 49 m2-es, 2
Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes  9.500.000 Ft-os irányáron
ELADÓ. Telefon: 06 (30) 919-5960 www.ingatlanvadasz.hu - A
nagypostával szemben. Sorszám: 3778. 

*EGYEDI AJÁNLAT! SZADÁN 2005-ös építésű önálló TÉGLAHÁZ
14.990.000 Ft IRÁNYÁRON! 117 m2-es, Nappali + 2 vagy 3
Hálószoba kialakítható, rendezett telekkel központhoz és buszmegál-
lóhoz közel SÜRGŐSEN ELADÓ! Hívjon most: 0630-919-5960,
www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben. Sorszám: 4201 

*GÖDÖLLŐN  ÚJ EGYEDI könnyűszerkezetes HÁZ: 37 m2-es,
Nappali + 1 Szoba, akár komplett berendezéssel, kiváló minőség-
ben, 800 m2-es önálló telekkel, kulcsrakész állapotban, 2 hónapon
belüli költözéssel 9.500.000 Ft. Tel: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ – A nagypostával szemben

*Gödöllőn a Kodály Zoltán utca közelében, 70 m2-es, 3 Szobás
ÖNÁLLÓ TÉGLAHÁZ széles, formás 1070 m2-es ősfás telken
ELADÓ. Irányár: 24.900.000 Ft. Hívjon ma: 0630-919-5960
www.ingatlanvadasz.hu. A POSTÁVAL SZEMBEN Sorszám: 4050. 

*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek
családi okok miatt eladó. Tel: +36-30-946-7702

*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Tel: +36-30-946-7702

*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakó-
parkban építési telkek ELADÓK! Tel: +36-30-946-7702

*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű
lakások eladók. Tel: +36-30-946-7702

*Eladó 770 nm-es, panorámás, beépíthető, gondozott TELEK
MOGYORÓDON a Kukukk hegyen. Víz, villany van. Iár: 3,8 M Ft. Tel:
06-30-6639-837 

*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek eladó közel a buszfor-
dulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd: e-mail: h74sanyi@citromail.hu
vagy +447838599970-s telefonszámon.

*Örökpanorámás építési telek (2000nm, 15EFt/nm) mediterrán
jellegű, lakható (2sz. K.F.) kis házzal, örökzöldekkel, gyümölcsfákkal
Lázár V. utcában eladó. Alternatíva lehetséges. Tel: 70-508-4298

*Szadán a CBA mögötti lakóparkban 1500 nm-es ikerház építésére
is alkalmas telek eladó. 9,9M Ft. Tel: 06-20-966-5773

*Gödöllő külterületén sürgősen eladó építési telek. Iár: 2,6MFt. Tel:
06-70-271-7378, 06-30-771-5794

*Családi okok miatt sürgősen eladó Ikladon családi ház. Gödöllői
lakáscsere érdekel. Iár: 18,9MFt. Tel: 28-403-586, 20-413-2243

*Körösfői utcában Erzsébet parkhoz közel eladó 2 utcára nyíló
kertes családi ház (3,5 szoba + garázs + pince). Irár megegyezés
szerint. Tel: +36-28-430-348

*Gödöllőn, Zombor utcai felújított első emeleti, konvektoros, 1
szobás lakás eladó. Ár: 6 millió Ft alku nélkül. Tel: 06-30-350-4346

*Gödöllőn kertvárosban központtól 10 percre családi ház eladó. 3
szobás, nagy konyhás és fürdőszobás, gázcirkóval és vegyes
tüzelésű kazánnal, 720nm-s megművelt kerttel. Tel: 30-268-5949

*Gödöllőn a Szőlő utcában 61 nm-es egyedi fűtésű, 2. emeleti lakás
eladó. A konyha, fürdő felújított. Iár: 14 M Ft. Tel: 06-30-896-1291 

*Meseszép lakás PESTERZSÉBET központjában! Eladó egy
68nm+2 erkélyes újszerű, extrákkal felszerelt 2.em. lakás igényes
kivitelezéssel. Nappali +2szoba, tágas terek, továbbá a lakáshoz
tartozik 2db teremgarázs. Iár: 21,9MFt. Kérésére fotókat küldök!
Érd: 06-30-9844-131

*Gödöllőn a Kossuth L. utcában első emeleti, laminált padlós 2
szobás, 55 nm-es lakás eladó. Iár: 10,5MFt. Tel: 06-70-209-3669 

*János utcában, 60 nm-es, téglaépítésű, konvektoros, felújított,
erkélyes lakás tulajdonostól eladó. Iár: 12,2M Ft. Érd: 70-388-3706 

*Gödöllő legcsendesebb háza! Babati út 28.sz.alatti 830nm telken
új építésű, 179nm földszintes, legkorszerűbb technológiával épült,
extra energiatakarékos. Burkolat igény szerint. +36-30-9355-737

*Gödöllőn, kitűnő környezetben két generációs családi ház eladó
melléképületekkel, termő gyümölcsössel. Tel: 06-30-568-2223

*Eladó Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában 56 nm-es, 3.em.
erkélyes, jó elrendezésű lakás. Iár: 10,9millió. Tel: 30-907-9322

*Gödöllőn, Erzsébet körúton magas földszinti 1szobás, 34nm-es
klimatizált, távfűtéses panellakás lecserélt nyílászárókkal, beépített
konyha- és előszobabútorral eladó. Iár:9,3MFt. +36-20-220-2499

*Gödöllőn Ambrus köz 7-ben 2.em. 2 és félszobás, klímás lakás
eladó. 15 M Ft. Érd: 06-20-571-3654

*Gödöllő központjában egyedi fűtéses, fákra néző, csendes, 1,5
szobás, klímás, irodának is alkalmas, 54 nm-es kitűnő állapotú lakás
eladó. Iár: 12MFt. Tel: 06-70-389-1792

*Tulajdonostól eladó jó beosztású, világos lakás az Erzsébet park
mellett. 62 nm-es, 1+2 félszobás, beépített szekrényekkel. 9,3 mil-
lió Ft. Tel: 06-70-369-7313 

*Gödöllőn, Palotakerten földszinti egyszobás, 37 nm-es, szabályozott
fűtésű, redőnyös, déli fekvésű, jó állapotú lakás eladó. Tel: 28-421-619

*Eladó lakást vagy családi házat keresünk Gödöllőn és környékén.
Tel: munkaidőben 30-7199-988, hétvégén 20-914-1095. Varga.

*Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, 1,5 szobás, II.
emeleti lakás eladó. 10,7 M Ft. Érd: 06-20-520-5249 

*Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben 900m2–es telken 150m2
felújított családi ház, gondozott kerttel, öntözőrendszerrel, dupla
garázzsal eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak két különálló
bejárata is van, kétgenerációs házként is használható. Iár: 35 M Ft
Érd: 06/70-604-4403, 06/30-469-6721

*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a közpon-
thoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: +36-20-3135-816, +36-30-562-3475

*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy 1992-
ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás nyaraló a
strand közelében. Érd: Végh Tamás - +36-70-333-1362
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*Bp. XIII. Váci út – Dózsa Gy. út sarkán üres, 2 szobás, 5.em. lakás
14 millióért eladó. Metró, piac, liget elérhető közelségben. Tel: 06-
28-421-269, 06-20-463-6452 

*KARTALON 3 szoba összkomfortos családi ház parkosított udvar-
ral, fiatal gyümölcsfákkal, beültetett kerttel sürgősen eladó. Érd:
06-70-270-7690 

*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 m2-es, 2 szobás, téglaépítésű,
gázkonvektoros, 4. emeleti, nem régen felújított lakás eladó. Iár:
12,3MFt. Tel: 06-30-210-0048

*Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850 nm-es telken 3 szintes 450
nm-es családi ház. 80 nm-es amerikai konyhás nappali, 50 nm-es
kertkapcsolatos terasz, kétautós teremgarázs, stb. Érd: 30-9425-103

*SZENT JÁNOS UTCA 17-ben első emeleti 1+2 félszobás, 50 nm-
es, konvektoros, téglaépítésű, felújításra váró lakás tulajdonostól
eladó. Iár: 10,7MFt. Érd: 06-70-239-2969 

*Gödöllő központjában, Szt. János utcában 1,5 szobás, III. emeleti,
kis rezsijű, gázfűtéses, vízórás öröklakás tulajdonostól eladó. Érd:
06-70-317-4394 

*Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 64 nm-es, 2 és félszobás,
egyedi fűtéses, felújított földszinti lakás, tulajdonostól. Irányár: 14,5
M Ft. Tel: 06-20-3965-811 

*Gödöllő központjában, Szt. Imre utcában TULAJDONOSTÓL eladó
49,7 nm-es, 1.em. 1,5 szobás társasházi lakás. Amerikai konyhás,
egyedi cirkófűtéses, konyhabútorral, beépített gardróbszekrénnyel,
légkondicionálóval felszerelve. Ingatlanközvetítők kíméljenek! Iár:
15,5 MFt. Tel: 06-30-456-1311 

*Kazinczy körúton 2 szobás, teljesen felújított, konvektoros, erké-
lyes lakás eladó. Tel: 06-20-455-4648

*Gödöllőn, csendes zsákutcában nappali + 2,5 szobás családi ház
sürgősen, áron alul eladó. Lakás beszámítása lehetséges. Tel: 06-
30-998-1496

*Eladó a Fenyves egyik legcsendesebb utcájában igényesen felújí-
tott alacsony rezsijű, 56 nm-es lakóterű ház, 927 nm-es, ősfás,
hangulatos kerttel. Iár: 21,5 MFt. Tel: 06-20-460-3014

*János utcai, 2. emeleti, 51 nm-es, kétszobás, cirkós, felújított
téglalakás tárolóval eladó. Irár: 12,5 MFt. Érd: 06-70-534-7803

*Gödöllő Központjában 1 szobás, 40 nm-es, loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Busz, HÉV
5 percre. Tel: +36-30-564-3615, +36-28-415-324

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583. 

*Gödöllőn a központban jó állapotban lévő, 1. és 3. emeleti,
1+fél szobás lakások KIADÓK (45 eFt+rezsi bérleti díj). Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620-9194-870

*KIADÓ  János utcában 42 nm-es  I emeleti lakás 45eFt / Hó
20-772-2429

*KIADÓ  Kertvárosi részen 75 nm-es 2 szoba, konyha-étkezős, cirkós
részben felújított ház. Nagy telek garázs van. 75eFt/hó 20-772-2429

*Gödöllő palotakerti 2 szobás, gyönyörű panorámás, egyedi
fűtéses lakás hosszabb távra dolgozó fiatal párnak v.
egyedülállónak kiadó. Tel: 06-30-9664-702 

*Gödöllőn Fenyvesben hosszútávra kiadó kétszintes családi ház
kerttel. 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 nappali félig bútorozva vagy
bútorozatlan. 149.000.-/hó +rezsi. 06-30-962-3768

*Gödöllőn a Kossuth L. utcában IV. emeleti lakás hosszútávra kiadó
vagy eladó. Beköltözhető júni. 1.-től. Érd: 06-30-242-3072

*Gödöllőn, Szent János utcában II.em. 64 nm-es 2 szobás erkélyes,
hőtárolós, konvektoros, teljesen felújított lakás kiadó. Frissen fes-
tetve, mázoltatva, parkettáztatva. Tel: +36-30-448-4538

*Belvárosban közel a közel a központhoz 110 nm-es családi
ház bútorozottan kiadó. Kaució szükséges +rezsi. 06-28-418-
360, +36-70-226-9942

*Kétszobás, gázkonvektoros, bútorozatlan, 2. emeleti lakás a
Szent János utcában 55 000.- Ft/hó + rezsi kiadó. Érd:
20/3404861 (14 óra után)

*Azonnal beköltözhető albérlet kiadó Gödöllőn a Paál L. közben. 2
szobás, 60 nm-es felújított, bútorozott, gázkonvektoros lakás. (KTV,
Internet.) Tel: 06-20-526-7289 

*Gödöllő központban 44 nm-es kétszobás lakás kiadó. Alacsony
költségek. Bérleti díj: 42 ezer Ft/hó. Tel: 06-70-315-9128 

*Gödöllőn azonnal kiadó hosszútávra bútorozottan 55nm-es, mag-
asföldszinti lakás igényesnek! 2havi kaució +50EFt/hó+rezsi.
Ügyvédi irodának is. Tel. 06-30-494-1398, 06-28-470-205 

*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:+36-20-3539492

*Veresegyházon, tóparton 60 nm-es családi ház hosszútávra
kiadó. Tel: 06-70-381-3498

*Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 38
nm-es felújított, 1szobás, egyedi gázfűtéses, összkomfortos
lakás berendezve. 45.000 Ft/hó +rezsi +2havi kaució. Érd: 06-
30-202-7828 www.csillaglak.hu

*Palotakerten földszinti egyszobás, bútorozatlan, szabályozott
fűtésű, redőnyös, jó állapotú lakás kiadó. Tel: +36-28-421-619

*Gödöllő Kertvárosában családi házam tetőtere kiadó. Teljesen
különálló lakrész, amerikai konyhás, fiatalosan berendezett új
bútorokkal. Tel: 28-417-724, 70-516-4176, 70-525-0266 

*Gödöllő legszebb helyén kiadó 2 családi ház (új, 2szoba, nappali,
konyhás 380 nm telekkel és egy 92 nm-es) nagyon szép állapotban.
Tel: 06-30-939-0875, 06-70-245-7380 

*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 52 nm-es lakás bútorozottan
hosszútávra kiadó. Külön vízóra, gázóra, pincével, terasszal két havi
kaucióval. Tel: 06-30-2-228-909

*Kedvező áron kiadó Gödöllőn 110 nm-es összkomfortos, kertes
családi ház. Tel: 06-20-573-3189

*Kiadó Gödöllő központjában 1 szoba összkomfortos, amerikai kony-
hás, nagyon kellemes környezetű házrész kertkapcsolattal, garázzsal,
berendezéssel v. anélkül. Júniusi költözéssel. 30-307-7314

*Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba, konyha, zuhanyzó reális
áron kiadó. Kaució nincs. Érd: 06-20-221-6172

*Kossuth L. utcában 1+2 félszobás IV. em. lakás kiadó. 50.000,-Ft
+rezsi +2 havi kaució. Tel: 06-30-7-605-471 (16h után)

*Palotakerti, jó állapotú, 2 szobás lakás kiadó. Tel: 06-20-542-
2568, 06-20-223-9302 

*Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútorozott lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. 20-289-4854, 20-362-5540

*REMSEY KRT. 2. emeleti, bútorozott, 2 szobás, vízórás, távfűtés-
es lakás kiadó: 55 ezer Ft + rezsi + 2 havi kaució. Ugyanott mély-
garázsban garázs kiadó. 15 ezer Ft/hó. Tel: +36-30-900-6421

*3 szobás, bútorozott családi ház az alvégben kedvező áron kiadó.
Érd: 06-30-906-6304

*Gödöllő központjában 2 szobás, erkélyes, konvektoros lakás
KIADÓ, esetleg ELADÓ. Kaució szükséges. Tel: 06-30-308-6025,
06-30-390-1727 

*Gödöllő központjában (OTP épület), 7.em. 44 nm-es, 2szobás,
csendes, belső udvarra néző lakás teljesen felújítva, bútorozva,
gépesítve, klimatizálva hosszútávra kiadó. 50.000
HUF/hó+rezsi. +36-70-375-7500

*Gödöllőn az Erzsébet park közelében 2,5 szobás 1. emeleti, egye-
di vízórás, konvektoros lakás bútorozatlanul kiadó, hosszútávra.
Érd: 06-30-9-753-597, 06-30-9-890-509

*Azonnal beköltözhető, másfélszobás, bútorozott, háztartási
gépekkel felszerelt lakás 1-2 személynek kiadó Gödöllő közpon-
tjában. 45 EFt/hó +rezsi +kaució. Tel: 06-70-316-5381

*Szent János utcában, téglaépítésű 1.em. erkélyes, parkra néző
1szoba összkomfortos, bútorozott kislakás hosszútávra kiadó.
(Internettel, pincetárolóval.) 45EFt +rezsi +kaució. Tel: 06-10-217-
8008 (17 óra után).

*Kazinczy körúton 2 szobás, konvektoros, téglaépítésű, IV. emeleti
lakás kiadó. 60.000 Ft + rezsi. Tel: 06-30-210-0048

*Másfél szobás, egyedi vízórás, konvektoros, tiszta lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-270-7119

*Mogyoródon, hévnél 2szoba összkomfortos házrész 3 főnek
kiadó. Kábeltévé, kocsi beállási lehetőség. 45EFt +rezsi +2 havi kau-
ció. 06-20-430-0348

*Gödöllőn János utcában 2szobás, bútorozott, felújított, egyedi
fűtésű 1. em. lakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj: 50.000,-/hó
+rezsi +1havi kaució. 06-20-422-2998 

*Gödöllőn a Paál L. közben 44 nm-es téglaépítésű házban felújított
1,5 szobás, konvektoros, egyedi víz-gázórás, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Érd: 06-20-454-4578

*Gödöllő belvárosában utcai bejáratú konvektoros, egyedi
mérőórás 58 nm-es (nem panel) lakás 70e. + rezsiért irodának is
kiadó. Tel: +36-30-9617-621 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló családi ház.
Tel.:20/986-4946.

*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-

SZINTŰ  INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS!
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+
3 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 2. emeleti, régi, polgári lakás
hatalmas, osztatlan közös kerttel eladó.
Iá.: 20 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telken, pincével, melléképülettel eladó.
Iá: 21mFt.
*A Szent János utcában 1,5 szobás, 43
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 9 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*TURÁN nappali + 4 szobás, földsz-
intes, garázsos, 2007-ben épült
lakóház (90 %-os készültségben) 927
nm-es telken eladó. Iá: 28 mFt.
*MOGYORÓDON, 540 nm-es nyeles
telken110 nm-es, nappali+ 3 szobás,
2004-ben épült családi ház eladó.
Irányár: 23,9 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-
dombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó.  Irányár: 62 mFt.
*VERESEGYHÁZON, 830-nm-es,
panorámás saroktelken, nappali + 4
szobás családi ház 60 nm-es üzlethely-
iséggel eladó. Irányár: 32 mFt.
*ZSÁMBOKON 60 nm-es, felújítandó,
lakható vályogház 1026 nm-es telken
ár alatt, 4,4 millió forintért eladó.
*VÁCSZENTLÁSZLÓN, 1277 nm-es,
megosztható telken, aszfaltos utcában
100 nm-es, 3 szobás (garázs, nyári
konyha) lakóház eladó. Iár: 16,5 mFt.
*VALKÓN 130 nm-es, hangulatos, jó
állapotú, összkomfortos parasztház
2000 nm-es, gondozott telken eladó.
Irányár: 13 mFt.
*IKLADON, 720 nm-es telken 216 nm-
es, 4 szobás, kétszintes családi ház (2
fürdő, két garázs) eladó. ár: 19 mFt.
*KEREPESEN 100 nm-es családi ház

785 nm-es telken, 160 nm-es raktárhe-
lyiséggel, 80 nm-es fedett gépkocsi

tárolóval eladó. Irányár: 27 mFt.

*VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás, jó
állapotú téglaház eladó 6370 nm-es,
gazdálkodásra alkalmas telken.
Csereként budapesti (1-2 szobás,
egyedi fűtésű) lakást beszámítanak. :
Irányár 18,2 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 1230 nm-es
telken, 140 nm-es, nappali+ 3 szobás,
3 szintes, garázsos, felújított családi
ház eladó. Irányár: 26,8 mFt. 
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 21,9 mFt.
*ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4
szobás, ikerházi lakás, garázzsal 400
nm-es telekkel sürgősen eladó vagy
gödöllői lakásra cserélhető. Iár: 16,5 mFt.
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-es,
3 lakásos családi ház (fúrt kút, garázs)
eladó.  Iá: 41 mFt. 
*KARTALON 2000-ben épült 120 nm-
es, földszintes, nappali+3 szobás,
amerikai konyhás családi ház eladó
500 nm-es telken. Irányár: 22 mFt.



*Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új építésű, 52 nm-es riasztós,
légkondícionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is! Külön tár-
gyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718. 

*Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 m2-es, legjobb helyen
a Kossuth L.-Dózsa Gy. u. sarkán, liftes házban, klímával. Nettó ár:
1.200,-Ft - 2.500,-Ft/m2 Major Zoltán +3670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

*KIADÓ Gödöllő belvárosában, forgalmas helyen lévő, színvonalasan
kialakított üzlethelyiség. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620-9194-870 

*KIADÓ Gödöllőn 124 m2-es, központhoz közeli üzlethelyiség rak-
tárral, saját telekkel és parkolóval. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620-9194-870 

*Isaszegen törzsvendégekkel rendelkező, bevezetett italbolt
KIADÓ. Érd: FŐNIX Iroda +3620-9194-870 

*Eladó vagy kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcában egy 42 nm
alapterületű garázsból tervezetten átalakított, hatóságilag engedé-
lyezett üzlethelyiség. Iár: 7,2m Ft. Tel: +36-30-537-6985

*Gödöllői Missy Szépségszalonban helyiségek kiadók a szépségi-
parban tevékenykedők részére. Tel: Erika 06-30-247-6718 

*KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel: 06-70-1224-7137

*17 nm alapterületű helyiség kiadó. Frissen felújított. Irodának,
raktárnak és üzlethelységnek is alkalmas. Külön mért víz és áram
van. 30 000 Ft/hó Igény szerint bútorokkal berendezve. Érd: 06-
30-2027-828

*Gödöllő központjában kisméretű üzlethelyiség kiadó. Érd:
+36/20/934-8548

*Központban üzlethelyiség eladó. A Fókusz Üzletház udvarában 30
nm-es üzlet 7.200.000 Ft irányáron eladó. Érd: 20-521-6706 v.
28-610-071 este 

ÁLLÁS
*Megváltozott/csökkent munkaképességű munkavállalókat gödöl-
lői gyártóvállalathoz  illetve budapesti konyhai munkára azonnali
kezdéssel felveszünk! Tel:20-621-8565, 20-401-7163, Eng.szám:
49763-1/2008-5100-644

*Adósságkezelő cég keres jó képességű (megfelelő helyzetfelis-
merés, gyorsgondolkodás, megbízható, magától dolgozni tudó, jó
kiállású, független, "B" kat. jogosítvánnyal rendelkező, 25-40 év
közötti férfit, 8 órás munkavégzésre. Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés személyesen, előre egyeztetett időpontban a 06/30-
950-93-96-os telefonszámon.

*Villanyszerelőt felveszünk "B" kat. jogosítvánnyal gödöllői munka-
helyre. Érd.: 30/588-5889.

*A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens munkatár-
sat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét, ügyelet nincs.
Tel.: 70/381-5973. 

*Ingatlan-tanácsadó, ingatlanbróker állás betöltésére munkatár-
sakat keresünk, új, és használt lakások forgalmazására. Képesítés
nem feltétel. Idegen nyelvtudás előny. Jelentkezés csak írásban:
godollo@perfektotthon.hu www.perfektotthon.hu

*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba
keresünk férfi-női fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-870 -es
telefonszámon lehet.

*Gépjármű márka szervíz, gödöllői munkahelyre autószerelésben
és villamossági szerelésben egyaránt jártas munkatársat keres!
Érdeklődni hétköznap, 09.00-tól 17.00-ig, a 06-30-221-0687-es
telefonszámon lehet.

*IDŐSGONDOZÁST, betegápolást vállalok. Mentős szakápolóként,
kórházi ápolói gyakorlattal, idősgondozást, betegápolást vállalok.
Szükség esetén a gondozott számára bevásárolok, főzök és takarí-
tok, vagy az elhanyagolt kerteket rendbe hozom. Több éves gyako-
rlattal és referenciával, stabil háttér segítséget nyújtok a családok-
nak, idős embereknek. Érd: 06-30-509-9941

*Gödöllőre 4 órás nappali, valamint 4 órás esti takarítónőt keresek
csak leinformálható, megbízható hölgy személyében. Tel: 06-20-
923-2159

*Vállalok gyermekfelügyeletet, takarítást, ablaktisztítást, ill.
szőnyegét gőzzel felfrissítem, 700 Ft/ó. Nyugdíjas leinformálható
nő. Tel: 06-70-413-8438

*MANIKŰRÖST, PEDIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST KERESEK!
Gyakorlattal rendelkező, vállalkozóival keresek manikűröst,
pedikűröst, műkörmöst gödöllői szépségszalonba. Munkájára
igényes, komoly jelentkezőket várok. Zabó Ági 06-30-268-2084 

*A Trink-Duó Kft gödöllői telephelyére önálló szervező és
munkaképességű, attraktív egyéniségű munkatársat keres rak-
tárosi munkára. Raktározásban szerzett gyakorlat előnyt jelent.
(Italáruk.) Érd: munkanapokon 8-19 óráig Rébb Gábor
telepvezetőnél a 06-30-336-7473 telefonszámon. 
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*15 éves tapasztalattal számlaképes ügyintéző társasházak
képviseletét, ügyintézését, könyvelését vállalja. Tel: 20-472-9601

*A Gödöllői Királyi Kastély kávézója nyári szezonra határozott idejű
felszolgálót keres. Feltétel: végzettség és EÜ kiskönyv, előny: nyelv-
tudás. Jelentkezni Ujváry Tamásnál: ujvary.tamas@kiralyikastely.hu,
vagy 06-28-430-864

*Szívesen lennék pótnagyija gyermekének! Gyermekfelügyeletet
vállalok, segítek a háztartási munkában is. Tel: 06-30-395-0021 

*Biztos pénzügyi multinacionális cég 2 főt keres széleskörű szol-
gáltatásai értékesítéséhez. Díjmentes átképzés, kezdeti támogatás,
egyedi pénzügyi megállapodás. Érd: 06-30-999-4881

*Bejárónői munkát vállalok Gödöllőn és környékén kiváló főzési
tudással. 06-70-508-4298

*10 éve működő, megújuló szépségszalonunkba vendégkörrel ren-
delkező és számlaképes MŰKÖRMÖST, KOZMETIKUST és
FODRÁSZT keresünk! Érd: 06-30-266-3467

SZOLGÁLTATÁS

*TAVASZI KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS! Végre beköszöntött a tavasz!
A hosszú tél bizonyosan az Ön lábát is megsínylette, a nyitott
cipők, rövid szoknyák évszakában pedig a lábápolás szintén a
jó megjelenés részét képezi. Otthonában üdévé és széppé
varázsolom a lábát! Hívjon bizalommal! Tel.: 30-851-8763

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók ,kis- és középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388. 

*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-
24-ig, 2 órán belül. +36-303006200. www.hutogepszereles.hu 

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korsz-
erű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtéssz-
erelés. +36-70-2479072, +36-20-9177-555 www.nonstop-
gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 

*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák ingyenes
helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilá-
gosítás: +36-20-423-4828,  www.interiortrans.hu

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: +36-30-302-4622.
www.csoszereles.hu 

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: +36-30-
9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is. 

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199

*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON,
MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T:
+36-20-411-7473 Köszönjük bizalmát! 

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. +36-70-613-5662.

*MŰKÖRÖMÉPÍTÉS KÉNYELMESEN! Frissen végzett műkör-
mösként porcelán és zselés körmök építését vállalom az Ön
otthonában - hétvégén is! Diákoknak 10 % kedvezmény! Érd.:
+36-30-851-8763

*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555

*Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól. KÖLTÖZTETÉS, cso-
magolás. Költöztetéshez dobozok olcsón eladók! Tel: 30/645-3448

*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangu-
latú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: 70/414-1629

*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: +36-30-528-7777

*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050 

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: +36-20-5231-094

*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel: +36-28-407-122.

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: +36-28-511-366, +36-20-556-2653,
E-mail:info@ili.hu

*20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐ MESTER VÁLLAL
KARTONOZÁST, FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST. Kisebb
kőműves munkákat, szigetelést, dryvitozást. Tel. 06-20-9-361-
233, 06-28-610-982

*Személyre szabott karrier- és pályatanácsadás profi HR-szakem-
bertől. - Segítség a profi önéletrajz elkészítésében - Próbainterjúk
készítése magyar és angol nyelven.  - Álláskeresési tréning. - Egyéni
pályaorientációs konzultáció. - Munkaerőpiacon alkalmazott tesztek
áttekintése, kipróbálása. - Pályaválasztás előtt állóknak
pályaválasztási tanácsadás. - Online tanácsadás - a lehetőségekről
érdeklődjön e-mailben: lelek.szerviz@gmail.com Tel: 20-490 4004

*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek hajvágás: 500
Ft. Hívjon bizalommal! +36-70-280-2276



*GRAFOLÓGUS.  – Munkatárs kiválasztása. – Rendezvényekre
gyorselemzés. – Teljes személyiségkép. Tel: 06-70-367-5583

*NŐGYÓGYÁSZATI vizsgálatok, gyermek-felnőtt ultrahang,
allergia vizsgálat, biorezonancia, üzemorvosi szolgáltatások,
cégek részére is. Júniustól bőrgyógyászat. Santemed klinika
Gödöllő, Remsey krt. 21. Tel: 06-28-516-530

*Fogyjon éhségérzet nélkül fülakupunktúrával! Főnix
Egészségcenter, Öreghegyi út 1. Bejelentkezés: 06-30-2310-
443 (14 óra után.) www.tubamirum.eu 

*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó
kontároktól! Bárándi József 06-20-532-7275 

*KANDALLÓ BEMUTATÓTEREM. Gödöllő, Blaháné út 15. +36-
20-5988-331 www.kandallovarazs.hu 

*FOGYASZTÁS, komplex szakszerű alakformálás, vákuum-
masszázs, narancsbőr kezelése. Munkájára igényes FODRÁSZT
KERESÜNK. Tel: 06-30-676-4335 FŐNIX EGÉSZSÉGCENTER
Gödöllő, Öreghegyi u. 1. 

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201

*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat
azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679 

*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg,
tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
+36-20-4-359-650

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20-9527-289, 28-476-229

*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítészeti munka alkalmanként,
rendszeresen földmunka, lakatos munkák, bármilyen kerítés-
készítés, javítás, festések. Csapadék víz elvezetés, lambériázás,
tetőjavítás, kőműves munkák, fakivágás. 30-402-7276

*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos
tűzhely, szárítógép stb. javítása Gödöllőn és környékén! Hívjon
bizalommal! Tel:06-20-886-2397

*ÉPÜLETLAKATOS mikro vállalkozó nagy gyakorlattal, szolid
árakkal a lakosság szolgálatában. 06-20-562-5015

*REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika
ajtók. +36-20-9-943-145

*LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS 1500.-nm, VIACOLOROZÁS.
1200.-/nm Tel: 06-30-294-2004

*Akácfából készített gyerekcsúszda, hinta, homokozó, hintaá-
gy, szanetli, ökrös kocsi, gémes kút, virágos láda stb. megren-
delhető. 06-70-222-0321

*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: +36-20-4359-650

*Gyors és minőségi! Kőműves munkák, burkolás, favágás, via-
color, kerti munkák, és ami még eszébe jut. Hívástól 24 órán
belül. 06-20-351-1895

*Izületi –izom –gyulladásos panaszok csökkentésére Tibeti
Hangmasszázs. 06-70-508-4298

*Még nem késő! Rázd rendbe magad! 2 hét alatt bikini készre
vibrációs izomtréninggel. Egyedülálló Gödöllőn. 70-508-4298

*Váratlan vendégek, de nincs ideje? Gyors segítség ízletes
falatkákkal. 06-70-508-4298 Tegyen egy próbát!

*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántalmak,
derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.

*Földmunkák kis és nagygépekkel. Árokásás, betonvésés,
épületbontás, tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009

*AKCIÓS ALAKFORMÁLÓ MASSZÁZS 3.500,-/90’ –
CSOKOLÁDÉS 5.500,-/120’ – MÉZES 3500,-/60’ – FRISSÍTŐ
MASSZÁZS 5.000,-/120’ Bejelentkezés: 70/452-6361 

*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton 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: +36-30-9229-553.

*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: +36-70-944-2377

*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
*TOP-TAN: Már most jelentkezz nyári 3 hetes szuperintenzív,
középfokú nyelvvizsgára, érettségire felkészítő angol és német
nyelvtanfolyamainkra. Jelentkezés: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com. Mobil: 30-224-75-63. 

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és
gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: +36-28-511-366, +36-2O-543-1775.
Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelvisko-
la! (Ny.sz:13-0295-04)

*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN általános,
beszédcentrikus, és üzleti nyelvtanfolyamokat kínál, anyanyelvi
tanárokkal is, az alapoktól felsőfokig, 4-6 fős csoportokban.
Felkészítés vizsgákra (Origo, TELC, ECL, Euro, TOEIC, STB.),
érettségire, felvételire, munkavállalásra. Bővebb információ:
www.mencelus.com  Tel: +36-70-219-3689

*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész nap. Fordítás.
Érd: (30) 611-0036 Kollarics Katalin

*ANGOL nyelvoktatás, nyelvvizsgára felkészítés, csoportos és
egyéni. Délelőtti időpontokban is. Takárné Bacsó Márta  +36-
28-430-229, +36-30-49-73-066, www.bacsoenglish.hu

*Egy életen át tanulunk, de nem mindegy hogyan. Próbálja ki!
Tanuljon meg tanulni: emlékezet, figyelem és gondolkodásfe-
jlesztés. Tel. +36-28-415-998, +36-20-388-4953

*ANGOL – KÉZMŰVES TÁBOROK 5 – 10 éveseknek. Részletek:
http://somag.hu Tel: 06-20-5678-038 

*NYELVTANULÁS és NYARALÁS! 1 hetes kurzusok kirándulá-
sokkal egybekötve Angliában. Részletes információ Gabitól. E-
mail: bolhika@yahoo.com Tel: 0044-1398-351-519 

*ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára
felkészítés. Első óra ingyen! További kedvezmények! Érd: +36-
20-268-4064, +36-20-230-6250

*Kineziológia tanfolyamok Gödöllőn: -1.2. Tanulási problémák
témával: 2010. júl.24.25.30. aug.1.; -3.Testkód máj.22-24.
Pedagógusoknak 25% kedvezmény. Visszaélés erőszak:
máj.16. –Várakozó kilók: 1.2. jún.26-27. Előzetes jelentkezés:
Barna Krisztina 06-20-323-1856
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Fröccsnek való napok
Nem Isten ellen való vétek a bort hígítani, erre
utal, hogy az ókori görögök vízzel hígítva itták a
bort. Szertartásszerűen, külön keverőedényt
használtak erre a műveletre, aminek a mértékét
szigorúan előírták (leggyakrabban egy rész bor,
két rész víz - ami megfelel a mi hosszúlépésünk
arányának. Bort szerető barátom adta kölcsön
szavait ehhez az íráshoz, mert magam kevéssé
értek a spriccerhez – ahogy az osztrákok hívják. 
Jedlik Ányos pannonhalmi szerzetestanár társai
szórakoztatására találta fel a szódavizet.
Vörösmarty is írt róla egy (Fóti) verset: „Fölfelé
megy a borban a gyöngy; Jól teszi, Tőle senki e
jogát el Nem veszi” sőt, ő nevezte el fröccsnek.
A magyarokon kívül csak Ausztriában ismerik ezt a
könnyű, hűsítő, szomjoltó italt. Méltatlanul háttérbe
van szorítva, pedig megfelel a mai kor igényeinek:
alacsony alkohol és energiatartalmú long drink.
Régen a kocsmákban a nagyfröccshöz málnaszörpöt
is kevertek – erről eszembe jut az elegáns fogadások
indító itala, a ’kir koyal’ a pezsgőbe töltött feke-
teribiszke likőr. A franciák ezt kormányszintű támo-
gatással, reklámmal tették népszerűvé, s a diplo-
maták fogadásain keresztül elterjedt az egész vilá-
gon. Tán a fröccsből is lehetne világsiker, ha
komolyan foglalkoznának marketingjével. A sang-
hai-i világkiállításon például Irsai Olivérből készült
fröccsel fogadhatnánk minden látogatót. Behűtve és
szódával hígítva szinte parfümös illatanyaga is szol-
id lenne – szerintem, elvarázsolna mindenkit. 
A fröccs nem jó ásványvízzel. Már Jedlik Ányos is
megállapította, hogy az ásványvízben levő magas
koncentrációban jelen lévő ásványi anyagok
megváltoztathatják a bor ízét, a fröccs szerkezetét.
Tiszta vízből készült szódával a legjobb,
szódásüvegből. A kocsmáros régen spriccelés
közben fel-alá mozgatta a poharat – sokak szerint ez
nem mutatvány volt, ez is hozzáadott a minőséghez.
Sokféle fröccs létezik, mindnek más a funkciója.
Van, aki kisfröccsel indít, ezt ledöntve azonnal
csillapít szomján, majd utána elgondolkozva
kortyolgatja nagyfröccsét. Más visszafogottan
hosszúlépésezik – tán még kocsit kell vezetnie
aznap. Akinek nincs elég sava, annak ajánlott az
Újházi fröccs, kovászos uborka levével. Hölgyek
és fiatalok a Tisza fröccsre esküsznek. Vannak,
akik vörösből is szívesen készítenek spriccert,
ehhez leginkább a kékfrankos ajánlott. 
A verseny azonban ott dől el, hogy jéghideg,
ropogós rozéból, vagy fehérborból jobb-e a
fröccs. Éttermünkben délidőben, napernyő alatt
üdítő élmény erről vitatkozni, avagy csak
nézegetni a fák egyetértően bólogató lombját…

Fröccs szótár
Sima fröccs vagy spriccer (spitzer): szódavízzel
hígított bor (2+2 dl)
Ujházy-fröccs: kovászos uborka levével hígított bor
Kass- vagy Tisza-fröccs: vörösbor pezsgővel
Fordított fröccs (hosszúlépés): 2dl szódavíz és 1dl
bor keveréke
Fütty (kisfröccs vagy rövid lépés): 1 dl bor és 1 dl
szódavíz
Nagyfröccs (hajtás): 2 dl bor és 1 dl szódavíz
Mafla: fél liter bor és ugyanannyi szódavíz
Házmester: 3 dl bor és 2 dl szódavíz
Viceházmester: 2 dl bor és 3 dl szódavíz
Krúdy fröccs: 9 dl bor, 1 dl szódavíz
Csatos: 1 liler bor, ½ liter szódavíz
Lámpás: másfél liter borba öntött fél liter szódavíz

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)



*TELC ANGOL Középfokú vizsgára kiscsoportos, 40 órás
felkészítés indul június 21 –július 6, de. 8-12, H-K-Sz-P
napokon. Jelentkezés júni. 15-ig. Takárné Bacsó Márta  +36-
28-430-229, +36-30-49-73-066 

*GYEREKAGYKONTROLL-TANFOLYAM GÖDÖLLŐN! Szeretné,
ha gyermeke szeretne tanulni? 2010. május 29-30-án, 9 és 17
óra között. További információk kérhetők a 06-70-645-8847-
es számon, vagy a gyerekagykontroll@gmail.com címen.

*Angol, német, orosz kezdő, középhaladó, haladó általános és
szókincsfejlesztő tanfolyamok indulnak májustól és júniustól 4
hetes kurzusokban 2*2 órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes
tananyag, csoport számától függő óradíj.  Érdeklődni: 30 /
2480661 vagy info@hebe.hu

*Angol, német, orosz nyelvvizsga és érettségi felkészítő tan-
folyamok indulnak heti 2*2 órában 4 hetes kurzusokban 2-4
fős csoportokkal. Csoport számától függő óradíj. Érdeklődni:.
06 30 /2480661 vagy info@hebe.hu

*10 hetes online nyelvvizsga felkészítő tanfolyamot indítunk
júniustól mindössze 9240Ft-ért 10 x 10 tananyag az írásbeli és
szóbeli vizsgákra, konzultáció, tanácsadás. Jelentkezés és
érdeklődés a 30 /2480661-es telefonszámon vagy e-mailben
info@hebe.hu

ADÁS~VÉTEL

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re bőví-
thető, 8 székkel, 150 ezer Ft,banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399

*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel. Ár: 12.000 Ft.
Tel.: 30/6342-172.

*Eladó jó állapotú,divatos használt 160X200-as fenyőágykeret
24.000 Ft (új ára 120.000 Ft)+ágyrács 5000 Ft, hozzátartozó
éjjeliszekrény 3.500 Ft,gurulós ágyneműtartó 7800 Ft
dohányzóasztal-gurulós 2.800 Ft és egy kihúzható, ágynemű-
tarós 2 személyes fiatalos kanapé, ami alvásra is kiváló 25.000
Ft. Tel.: 30/547-3296 (egész nap). 

*ANDI KILÓS TURIJA! NYITÁS: Május 12 szerda. 1400 Ft/kg.
Bébitől a felnőtt ruhatárig! 2100 Gödöllő, Mátyás kir.u. 37.
Üzlet az udvarban! 

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36-28-412-230

*BIZSU ÁRUSOK FIGYELEM! Profil váltás miatt bizsuk, láncok,
szettek, hajcsattok, stb. olcsón eladók (beszerzési ár feléért).
Érd: 06-30-9425-103

*Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L:
8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel: +36 (20) 32-99-695

*Alig használt rekamié –kétszemélyessé nyitható- eladó. Érd:
06-20-5592-671, 06-20-562-7272

*Isaszegen eladó egy 6m hosszú, 1,5m széles és 2m magas
hintaállvány különböző tartozékokkal. 3-18 éves korig használ-
ható. Iár: 25.000 Ft. Tel: 06-70-668-2225

*BaByeiss lábpezsgőfürdő; fonott, rusztikus kanapé; original
lakóautó WC; fonott keretű fiókos heverő; ovális fonott asztal
füstszínű üveglappal, Blue Star és Super Star ágybetét eladó.
06-28-410-272

*Páncéltőkés, rövid-bécsi zongora kifogástalan, szép állapot-
ban eladó. Ára alku nélkül: 250.000 Ft. Tel: 28-416-257 

EGYÉB

*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583. 

*AKCIÓS ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth L. utcában. 1,5MFt.
Major Zoltán 0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
www.perfektotthon.hu

*TENISZPÁLYA bérlés, tenisz oktatás a hét minden napján, az
egyetemi teniszpályán. Barátságos árak, barátságos
környezetben. Érezze jól magát! Tel: 06-20-9375-051

*Gondja van hivatásában, munkahelyén, párkapcsolatában,
vagy szülői szerepében? Segítséget ajánlok egyéni tanácsadás,
transzformáció társasjáték, vagy akár családállítás for-
májában. Tel: +36-20-388-4953

*Pihenjen a tanyánkon, öt termálfürdő szomszédságában, a
Tiszaparton. Bővebb ismertetést kaphat a www.tiszatanya.hu
honlapunkon, ahol megtekintheti a Tiszazugról készített
kisfilmünket. Makra Lászlóné és Vinczeffy Zsolt. 

*MÉZET KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL! A LUDÁNYI
MÉHÉSZETBŐL. Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-,
ámor-, gesztenye-, repce krém-, lépesméz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721

*Fajtatiszta 6 hetes fekete, zsinóros szőrű kis pulik olcsón
eladók. Szülők megtekinthetők a helyszínen. Érd: 30-771-5184 

*Gyönyörű, kerekfejű fóka sziámi kiscicák eladók. Ár:20.000
Ft. Uitt Havanese kiskutyus 30.000 Ft. Cicavonal: 06-20-224-
3967,  Kutyusvonal: 06-20-472-9601 
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Utazni jó!
Olaszország gyöngyszemei II.

Olaszországban dél felé tovább folytatva

utazásunkat további gyöngyszemeket

fedezhetünk fel. Alig tudjuk levenni szemün-

ket a szédítő tájról, amikor Nápolytól délre , a

kacskaringós, majd negyven kilométer hosszú,

hajtűkanyarokkal tűzdelt amalfi országúton

autózunk. A sziklák szinte függőlegesen sza-

kadnak le a ragyogó kék tengerbe. A part men-

tén egymás után bukkannak fel a kis városkák,

teraszos olajfaligetek, citromfaültetvények,

tölgy- és píneaerdők.   Ilyen üdülőhely például

Sorrento, ahol klímája miatt Luciano Pavarotti

oly szívesen időzött és szívvel-lélekkel

énekelte a Sorrentói szerenádot. 

A sziklákra épült Positano ma már kön-

nyebben megközelíthető, mint amikor csak a

tenger felől és szamárháton lehetett eljutni erre

a helyre. A gépjárművek elől elzárt település

igazi halászfalu: a fehérre vagy pasztellszínűre

festett házak között zegzugos útvesztőt alkot-

nak a keskeny utcák, amelyeken eljuthatunk a

kavicsos, napernyőkkel tűzdelt parti strandra. 

Pompeji a világ egyik leghíresebb

romvárosában döbbenetes látvány fogadja a

turistákat. A rómaiak mintha csak tegnap

távoztak volna: a maguk mögött hagyott

házak , a borkimérések, a nyilvános fürdők és

a bordélyházak ablakot tárnak azokra a min-

dennapokra, amelyek a Vezúv lábánál

elterülő kikötőváros életét jellemezték a

cézárok korában.

Capri, a tengerben lebegő, csiszolatlan gyémán-

tra emlékeztető  sziget kedvelt nyaralóhely,

amióta Tiberius római császár i.sz. 16-ban ide

tette át székhelyét. Capri jelképe a faraglioni , a

három tűhegyes sziklaszirt , amelyek közül a

legmagasabb majdnem eléri a 100 métert.

Capriról származik a ma már itthon sem

ismeretlen insalata caprese, vagyis a paradic-

somkarikákkal tarkított friss mozarella sajt saláta. 

Remélem sikerült némi ízelítőt összeállítani

Olaszország gazdag látnivalóiból.  

Sissy Utazási Iroda
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HOZZÁVALÓK: 60 dkg fehér spárga, 8 dl hús-
leves, 20 dkg habtejszín, 4 ek fehérbor, 10 dkg
tejföl, só, bors, cukor, 1/2 citrom.
ELKÉSZÍTÉS: Ha nincs maradék húslevesünk,
akkor két csirkeszárny, 1 sárgarépa, 1 fehérrépa, 1
fej hagyma és néhány szál petrezselyem felhasz-
nálásával elkészítjük a szükséges alaplevet. A
spárgát megpucoljuk, fás végét levágjuk. A levá-
gott végekkel együtt a forró húslevesben 15 percig
főzzük. A spárgát kivesszük, a végeket kidobjuk, a

levest finom szűrőn átszűrjük, és addig forraljuk,
amíg mennyisége kb. 2/3-ra csökken. A megfőtt
spárgát darabokra vágjuk (a fejeket tegyük félre
dekorációnak), a tejszínnel, borral és tejföllel
együtt a leves-
hez adjuk.
F e l f ő z z ü k ,
majd a tűzről
levéve püré-
sítjük. Sóval,
borssal, cuko-
rral és citrom-
lével ízesítjük.

Recept: spárgakrémleves

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
MÁJUS 19.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Pászti Dominik (Klapka u. 38/A),
Blaskó Gergely (Bethlen u. 20.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Berzéki András (Szabadság út
19.), Bodnár Istvánné (Bethlen
u. 9.)

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Virtela Laura (Perczel M.
u. 71/A)

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Szabó Lajos
(Tátra u. 5.)

Mozgás!!!
A testi-lelki harmóniáért.

Moderntánc jellegű mozgástechnikai képzés
indul. Az órák, táncos előképzettséget nem
igényelnek. Szombatonként 10 órától.
Oktató: Hegedűs Tamás
Hely : Láng fitness stúdió (www.langfitness.hu)
Gödöllő, Dózsa György út 35.

Te l . :  +36 -70 -3813159


