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A Művészetek Házában megrendezett
tanácskozást óriási érdeklődés kísér-
te. Az első napon Gulyás Gergely or-
szággyűlési képviselő, az Alkot-
mány-előkészítő bizottság tagja adott
áttekintést arról, hol tart az új Alkot-
mány előkészítése, és az hogyan érin-
ti az önkormányzatok működését. Be-

kényi József, a Belügyminisztérium
Önkormányzati Feladatok Főosztá-
lyának vezetője szólt az önkormány-
zati törvény módosításával kapcsola-
tos  elképzelésekről;  Rétvári Bence,
a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium államtitkára pedig a terve-
zett közigazgatási reformról tartott
előadást. Az előadók között volt Zon-

gor Gábor, a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetségének főtit-
kára is, aki az önkormányzatok érdek-
érvényesítéséről, az önkormányzatiság
értékeiről beszélt. 

Fontos település-
üzemeltetési kér-
dések is terítékre
kerültek a konfe-
rencián. Ezen belül
többek között az
energiahatékony-
ság, valamint az
egyre gyakrabban
a figyelem közép-
pontjába kerülő
katasztrófa- és ár-
vízvédelem kérdéseiről esett szó. 

A csütörtöki program során elsőnek
Szócska Miklós, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium államtitkára az egész-
ségügyi reformról beszélt, s ehhez
kapcsolódott Rácz Jenő, volt egész-
ségügyi miniszter, a Veszprém Me-
gyei Csolnoky Ferenc Kórház főigaz-
gatójának előadása is. A résztvevők a

készülő új közoktatási törvénnyel
kapcsolatos kérdéseket is megvitat-
ták.  Hoffmann Rózsa, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium államtitkára
tájékoztatta a résztvevőket az elkép-
zelésekről, Hoffman Pál országgyű-
lési képviselő, Tököl polgármestere
pedig a közoktatás sportfeladatait, a
mindennapos testnevelés bevezetését
ismertette.

Mint az a rendezvényen elhangzott,
mivel a közoktatási reform a legke-
vésbé kiforrott, a MÖSZ ennek a kér-
déskörnek néhány héten belül külön
konferenciát szentel. 
A tanácskozás záró részében szociál-
politikai kérdések szerepeltek, majd
az Új Széchenyi Tervről, EU pályáza-
tokról tárgyaltak a polgármesterek. 

(folytatás a 3. oldalon)

Középpontban a településeket érintő kérdések

Reformok – önkormányzati szemszögből
Az önkormányzati rendszer átalakításának irá-
nyairól tanácskoztak a polgármesterek és az ön-
kormányzati szakemberek Gödöllőn március 16-
17-én, a  Magyar Önkormányzatok Szövetsége
(MÖSZ) által rendezett kétnapos konferencián.
Dr. Gémesi György polgármester, a MÖSZ elnöke
úgy fogalmazott, azokat a területetek tekintették
át, amik – bár különböző tárcákhoz tartoznak –
közvetlenül és jelentősen érintik az önkormány-
zatokat. A tanácskozás tapasztalataiból össze-
foglaló készül, ami az önkormányzatok szemszö-
géből mutatja meg a reformok stratégiai irányait,
s amit letesznek majd a kormány elé. 

Barátai köszöntötték a gyémánt lakodal-
mukat ünneplő Lévai Mihályt és fele-
ségét, Csala Juliannát. 

(4. oldal)

Rövidesen elkészül a Norvég Alap támo-
gatásával megújuló Királyi Váró kupolás
tetőszerkezete.

(6. oldal)                                                

Gémesi Györgyöt választották meg a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság alelnökének a
szervezet szombati közgyűlésén.  

(8. oldal)

A kellemes tavaszi időben rend-
kívül sokan emlékeztek az
1848-as forradalom és szabad-
ságharc hőseire. Az ünnepsé-
gek március 14-én este a fák-
lyás felvonulással kezdődtek,
majd március 15-én délelőtt a
Szabadság téren folytatódtak. 

A rendezvény hagyományosan a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar térzené-
jével vette kezdetét, majd Gémesi

György polgármester  ünnepi beszéde
után a műsor a Petőfi-szobornál koszo-
rúzással folytatódott. A délelőtti ese-

ményeket parádés lovas felvonulás zár-
ta. A programsorozat délután a Művé-
szetek Házában folytatódott, ahol ün-
nepélyes keretek között adták át a
Gödöllő Városért díjakat, valamint első
alkalommal a „Gödöllőért ezüstérem”
elismerést. A nemzeti ünnep előestjén, a
hagyományos fáklyás felvonuláson
több százan sétáltak át a Petőfi-szobor-
tól a Dózsa György úti temetőbe, az
Isaszegi csata emlékművéhez, hogy így
tisztelegjenek a hősök előtt. 

(folytatás a 2. oldalon)

Méltó megemlékezés

Március 15.

Figyelemre méltó részletek

Új Kia Sportage

4 999 000
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(Folytatás az 1. oldalról)

Március 15-én délelőtt rendkívül sokan
gyűltek össze a Szabadság téren, ahol az
ünnepi megemlékezés kezdeteként Né-
meth Kristóf színművész szavalta el
Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét,
majd  dr. Gémesi György polgármester
mondott ünnepi beszédet, s egyben hi-
vatalosan is átadta a a város megújult fő-
terét. Beszédében külön kiemelte, Gö-
döllőn felekezet, és politikai hovatarto-
zás nélkül mindig együtt ünnepeltek az
emberek. 

„Mert nemzeti ünnepeink, így köztük
március 15. is a mienk, magyaroké, és
akkor emlékezünk meg méltóan elő-
deinkről, ha nem felejtjük el azt az egy-
séget, azt az egymásba kapaszkodást,
ami nélkül nem győzhetett volna a
1848-as forradalom, a magyar történe-
lem legszebb forradalma, és amilyen
egység és egymásba kapaszkodás nél-
kül nem lehet sikeres a legjobb politika
sem” – mondta Gémesi György. 

Beszédében felelevenítette a ’48-as
hősök küzdelmét a túlerővel szemben,
azt a küzdelmet, amit a független, önálló
Magyarország megteremtéséért folytat-
tak, s aminek a reményét az elszántság-
ra, a hazaszeretetre alapozták. 

„De mit jelent ma számunkra a haza-
szeretet? Egyáltalán jelent-e valamit az
általánosságokon kívül?

Hiszen ma nem kell harcolnunk a 
szabadságért és a függetlenségért sem,
és szuronyokkal sem kell szembenéz-
nünk. A hazaszeretet jelentheti nap-
jainkban a hazához, annak földjéhez,
lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez érzett
ragaszkodást, mely hasonlít a szülők
iránt érzett szeretethez, és tettekben is
megnyilatkozik: a haza iránt való köte-

lességek teljesítésében, szükség esetén
saját érdekeinknek, a legfőbbeknek is az
érte való mellőzésében, önzetlenségben

odaadásban, önfeláldozásban. Ösztön-
szerű viszonzása a sokféle jótétemény-
nek a haza iránti szeretet, mely tudatos-
sá téve az erkölcsi erények legfőbbike.
Csak nagy nemzeti hanyatlás korszaká-

ban gyengül ez az érzés, és kap lábra az
önzés, az egyén elszigetelődése, elzár-
kózása a közösség előtt, a magánérdek
kielégítésének a hajhászása, a hazasze-
retet csak szóval vallása és tettel megta-
gadása. De a hazaszeretet érzésének
gyengülésével a nép erkölcsi ereje is
gyengül. Összetartozása lazul, képtelen-
né válik nagy fellendülésekre, nagy tet-
tekre. A nemzetek akkor bomlanak fel,

amikor a hazafiság érzése nem védi meg
többé őket a nagy megpróbáltatások
idején.

Hölgyeim és Uraim!
Kemény szavak és talán manapság

teljesíthetetlen elvárások. Mondhat-
nánk, hogy nem kellene ilyen magasra
tenni a lécet, hiszen ki az, aki manapság
saját érdekeit a haza érdekében hátrébb
sorolja. Sokan mondanák: ki az a bo-
lond. És bolondok voltak Ők is akkor
1848-49-ben? Ők hova sorolták az ér-
dekeiket? Mit áldoztak azért, hogy en-
nek a népnek egyszer szabadsága és ha-
zája legyen? Nem kímélték magukat,

családjukat és egzisztenciájukat, mert
úgy érezték, ez a kötelességük.

És ma sem állunk kisebb kihívások
előtt. Egy kegyetlen nemzetközi ver-
senyben kell helyt állnunk, ahol rajtunk

kívül senkinek sem érdeke az eredmé-
nyességünk. Ahhoz, hogy eredménye-
sek legyünk, elengedhetetlen a kiegyen-
súlyozott, összehangolt háttérország, és
ebben van mindnyájunknak közös fel-
adata. Ez persze csak akkor segít, ha a
döntéshozók hajlandóak befogadni a
véleményeket és meghallgatják a jóin-
dulatú kritikákat. A sikeres Magyaror-
szágban mindnyájan érdekeltek va-
gyunk, és Magyarország akkor lesz si-
keres, ha jövője polgárainak és ve-
zetőinek nem csak szóban, hanem tet-
tekben is kinyilvánított hazaszeretetén
alapul. Mert a hazaszeretet érzésének
gyengülésével a nép erkölcsi ereje is
gyengül, összetartozása lazul, képtelen-
né válik nagy fellendülésre, nagy tettek-
re.“

Beszéde záró részében a polgármes-
ter hivatalosan is átadta a város megújult
főterét, ami – mint mondta, az itt élők
szeme láttára épült fel, s ami a város
nappalija lett, ahol egyre többen töltik
örömmel az időt. 
„Engedjék meg, hogy nemzeti ünne-

pünk alkalmából átadjam Önöknek,
használják minél többen, építsék kis kö-
zösségünket itt is, azzal, hogy mind-
annyiunk közös felelőssége vigyázni rá.

A mi hazaszeretetünk itt helyi hazafisá-
gunk, lokálpatriotizmusunk. Erre tá-
maszkodva meg tudjuk mutatni a világ-
nak, hogy együtt erősebbek vagyunk.
Ezzel a szellemiséggel pedig valóban
méltók lehetünk 48-as hőseinkhez” –
mondta Gémesi György.
Ezt követően a Gödöllő Táncegyüttes és
a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete
adott közös ünnepi műsort, melyben is-
mert dalok csendültek fel Miklós

Krisztina és Géczy András elő-
adásában. A műsort Horváth Zoltán ren-
dezte, a koreográfiát Széphalmi Zoltán
készítette. 

A megemlékezés a Petőfi-szobornál
folytatódott, ahol az önkormányzat, a
városi intézmények, a pártok és a civil
szervezetek képviselői helyezték el a
tisztelet koszorúit. 

A délelőtti program a Tarsolyos Lo-
vasegyelet által szervezett lovas felvo-
nulással ért véget, amelyen hagyomány-
őrző viseletbe öltözött lovasok és a zász-
lókkal díszített fogatok látványában gyö-
nyörködhettek az ünneplők.                   jb

Méltó megemlékezés

Március 15.

Hagyományosan a
nemzeti ünnepen ad-
ták át a Gödöllő Vá-
rosért díjat, melyet
minden esztendőben
a lakosság javaslatai
alapján 2 személy-
nek és 1 szervezet-
nek ítél a képviselő-
testület. „Gödöllő
Városért” kitüntetés-
ben az idén Hegedűs
Lajos, a TEVA Zrt. vezérigazgatója, Tóth Csaba rendőr alezredes, rendőrsé-
gi főtanácsos és a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület részesült. A díjat
az egyesület részéről Gaálné dr. Merva Mária vette át. 

Első alkalommal adta dr. Gémesi György a „Gödöl-
lőért Ezüstérem” kitüntetést.  Benkő Ákosné, Gödöl-
lő város oktatási és kulturális életét szolgáló kima-
gaslóan áldozatos munkájáért részesült az elismerés-
ben, Csuzi Gergely pedig Gödöllő gazdasági, társa-
dalmi életében tett erőfeszítéseiért, valamint a helyi
sport és kultúra kimagasló támogatásáért.

Gödöllő Városért Díjátadó 

A márciusi 15-ei ünnepre már kikerültek a futóárvácskák a belvárosi
korlátokra. A virágok május közepéig díszítik majd a városrészt, fa-
gyosszenteket követően petúniák kerülnek a helyükre. A lakótelepekre
ekkor helyezik ki a virágládákat. Természetesen nemcsak a korlátokon
díszlenek majd a virágok. Az ősszel kiültetett hagymások is rövidesen
előbújnak a kastély előtt és a volt Rézgombosnál. 
A VÜSZI Kft. kertészeti részlege a jó idő beköszöntével elkezdte a ta-
vaszi munkákat. A talajmunkák közül a belvárosban és a lakótelepek
zöld területein első lépésben szellőztető gereblyézést, valamint a Test-
őrlaktanyánál és a Dózsa György úti szökőkút környékén és a kastély
előtti részen műtrágyázást végeznek. Megkezdődött a gallyazás is. El-
sőként az Állomás utcában teszik rendbe a fákat. bj

Megkezdődtek a tavaszi kertészeti munkák

Kikerültek a virágok a belvárosba
Hivatalosan is tavasz van– Évszakváltás
Március 15-vel hivatalosan is véget ért a téli munkarend a város-
üzemeltetésben résztvevők számára. A kocsikon a hótoló lapáto-
kat felváltotta a seprűs szerkezet, a VÜSZI jelenleg a tavaszi nagy-
takarítást, útseprést, sárfelszedést végzi városszerte. 

Az útburkolat javításban is más technológiára tértek át, a kedvező időjárás már
lehetővé teszi a melegaszfaltos javítást. Szerencsére a városi utakon csak ki-
sebb korrekciókra van szükség. Nagyobb kátyúk a 3-as főúton (Szabadság út)
nehezítik a közlekedést. Erről január végén Pintér Zoltán alpolgármester ve-
zetésével már folytak tárgyalások az utat kezelő Magyar Közút Zrt. vezetőivel.
Akkor arra tettek ígéretet, hogy a jó idő beköszöntével végzik el a nagyfelületű
javításokat. Az ehhez kapcsolódó közbeszerzés lezárult, a munkák a szükséges
egyeztetéseket követően kezdődhetnek meg. A Magyar Közút Zrt. kezelésében
lévő utak (3-as főút, Köztársaság út, Állomás út stb.) melegaszfalttal történő
tartós kátyúzása a hét második felétől kezdődhet. bj
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(folytatás az 1. oldalról)
Bevezetőjében dr. Gémesi György

elmondta, fontos döntések előtt áll a
politika, hiszen új Alkotmány készül, s
átalakul a közigazgatási rendszer és az
állam szerepe. Mivel az önkormányza-
tok jelenleg a közszolgáltatások 70
százalékát látják el, alapvető érdek,
hogy jó önkormányzati rendszer
alakuljon ki Magyarországon.

Az új Alkotmány előkészületeiről
szólva Gulyás Gergely elmondta, 1990
óta minden egyes parlamenti ciklusban
célul tűzték ki egy új Alkotmány meg-
alkotását, ami azért is indokolt, mert az
1990-ben történt átdolgozás nem volt al-
kalmas arra, hogy a nemzetnek célt ad-
jon, és arra sem, hogy megakadályozza
az államadósság nagymértékű növe-
kedését. Mint mondta, az új Alkotmány
az önkormányzatok mindennapi műkö-
désének tekintetében nem tervez na-
gyobb eltéréseket. Jelentősebb változá-
sokat az önkormányzati finanszírozás és
hitelfelvétel tekintetében kívánnak be-
vezetni. Ennek kapcsán úgy fogalma-
zott: Nem az önkormányzatok tehetnek
arról, hogy ilyen mértékű adósságot hal-
moztak fel, de fontosnak nevezte, hogy
az államnak rálátása kell, hogy legyen
az önkormányzatok kötvénykibocsátá-
sára, mivel – véleménye szerint – tart-
hatatlan, hogy nincs pontos képük, egy
az államháztartási hiányt jelentősen be-
folyásoló adatról.

Az államtitkár fontosnak nevezte az
összeférhetetlenség kérdését is: már a
2014-es országgyűlésben se vehessenek
részt polgármesterek. Kitért azonban ar-
ra is, hogy az így keletkező szakmai hi-
ányosságot pótolni kell. Erre, mint
mondta, megoldást jelenthet, ha az
önkormányzati törvény lehetőséget ad
egy testület létrehozására, aminek kere-
tében az önkormányzati szakembereket
bekapcsolhatják a központi költségvetés
munkálataiba.

Bekényi József, a Belügyminisztéri-
um önkormányzati feladatok főosztálya
vezetője elmondta, a kormányzat a tel-
jes közigazgatási rendszer átalakítását
és az állam szerepének újragondolását
tűzte ki célul. Ehhez a politikai feltéte-
lek most adottak, az új Alkotmány alap-
ján újra lehet fogalmazni az önkor-
mányzatok rendeltetését és húsz év ta-
pasztalatainak birtokában ki lehet kü-

szöbölni a rendszer anomáliáit.
Észszerűen korlátozzák a települések
hitelfelvételét, erősebb törvényességi el-
lenőrzést gyakorolnak felettük. A me-
gyék szerepkörét úgy alakítják át, hogy
a jelenlegi intézményfenntartó helyett
inkább fejlesztő jellegük legyen.

A közigazgatás átalakítása a kor-
mányprogram része, vezette be elő-
adását Rétvári Bence, majd a január el-
sejével felállt kormányhivatalok műkö-
dési filozófiáját, irányítási struktúráját
ismertette. Mint mondta, a következő
átalakítást 2013-ra tervezik, a járások
bevezetésével, ami nem önkormányzati
szint lesz, hanem a közigazgatás új ele-
me. Ennek a tervezett bevezetése orvo-
solja azt az önkormányzati problémát,
hogy számos, az államtól megkapott fel-
adat ellátására nincs forrása. Kifejtette,
kormányzati pozícióból a járási rend-
szert az esélyegyenlőség érvényesülése
szempontjából tartják fontosnak: bárhol
szülessen egy magyar állampolgár,
alapvető esélyei azonosak legyenek.

Hiányolta az új Alkotmányból az ön-
kormányzatiságnak, mint értéknek a
megjelenését Zongor Gábor, a TÖOSZ
főtitkára, aki úgy látja, a jelenlegi terve-
zetből nagy változások nem olvashatók
ki, mint ahogy az sem, milyen filozófia

mentén akarja az állam újrafogalmazni
az irányítási rendszert. Sajnálatosnak
nevezte, hogy az önkormányzatok az el-
adósodások miatt az elmúlt időszakban
egyfajta bűnbak szerepbe csúsztak bele,
bár, már Széchenyi óta tudjuk, hogy
hitelre szükség van, mondta, és felhívta
a figyelmet arra, hogy a gond nem a
fejlesztési, hanem a működésre fordított
hitelekkel van.

Előadásában többször is szólt az ösz-
szefogás szükségességéről, ami nélkül
nem lehet eredményes az önkormány-
zati érdekérvényesítés.

A települések számára egyre gyak-
rabban okoz gondot, sokszor alakít ki
katasztrófa helyzetet az időjárás. Erről
Bakondi György, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság vezető-
je beszélt, aki megosztotta a résztve-
vőkkel az elmúlt évek tapasztalatait.

Előadásában felhívta a figyelmet
azokra a hatósági és szakhatósági prob-
lémákra, amikkel gyakran találkoznak, s
kitért azokra is, amik sokszor nehezítik
munkájukat. A 2010-es árvízi tapaszta-
latok kapcsán felhívta a figyelmet arra,
hogy sok településen hiányoznak a

vészhelyzetre vonatkozó tervek, nincse-
nek megfelelő szaktudással bíró szemé-
lyek, és sok esetben az elhárításhoz
szükséges eszközök sem állnak rendel-
kezésre.

Mint mondta, a most elkészült ka-
tasztrófavédelmi törvénytervezet már
tartalmazza azokat a változtatásokat,
amiket az elmúlt évek tapasztalatai
alapján szükségesnek tartanak a gyor-
sabb és hatékonyabb beavatkozások
érdekében. Ezek a változtatások többek
között a prevenció és a hatósági munka
területét érintik.

Mint az egyik legfontosabb kérdés,
az energia ellátás, a megújuló energiák
használatának fontossága is terítékre ke-
rült. Erről Gémesi Zsolt, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium zöldgazdaság fej-
lesztési főosztályvezetője tartott elő-
adást, melyben gondos tervezést és elő-
relátást szorgalmazott. Mint mondta,
hazánk számára is elkerülhetetlen a
megújuló energiaforrások arányának
emelése az energiafelhasználásban,
2020-ra ezt az arányt 14,65 százalékra
kell emelni. Bár ennek feltételei java-
részt adottak, nincs hozzá elegendő pén-
zünk, a szükséges forrásoknak csak a
húsz százalékát tudjuk előteremteni, a
fennmaradó részt a szabadpiacról kell
megszerezni, például nemzetközi pályá-
zatokba kapcsolódva.

Szintén nagy érdeklődés kísérte
Szócska Miklós, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium egészségügyért felelős ál-
lamtitkára az egészségügyi reformról, és
annak önkormányzati hatásairól tartott
előadását, melyben leszögezte, az
egészségügy sorsáról a helyi vezetőkkel
közösen kell gondolkodni.

Úgy fogalmazott, az elmúlt időszak-
ban az egészségügyből kivont pénzek
miatt szinte a lehetetlenség szélére so-
dorták az ágazatot, amelyben polgárhá-
borús állapotok alakultak ki. A feladatok
között elsődlegesnek nevezte, hogy az
átalakítás eredményeként mindenki be-
tegségétől és anyagi helyzetétől füg-
getlenül, egyforma eséllyel férjen hozzá
az egészségügyi ellátáshoz. Felhívta a
figyelmet a szakemberhiány pótlásának
szükségességére is, mivel hazánk EU-
csatlakozása óta az orvosok 15 százalé-
ka hagyta el az országot.

Mint mondta, a rendszer átalakításá-
nak részeként ötmilliárd forintos mentő-
csomagot kap az alapellátás, e keretből a
többi között praxisalapot hívnak életre a
házi- és a házi gyermekorvosok letele-
pedésének ösztönzésére. Kiemelte, az
átalakítás elengedhetetlen a kórházi
koncentráció nélkül. Ennek keretében
1-1,5 millió lakosonként kialakuló
nagytérségekben kívánják megszervez-
ni a magasabb szintű ellátást.

Szócska Miklós felhívta a figyelmet a
szakmai szemléletváltás szükségessé-
gére is. Ezen belül szükségesnek nevez-
te az elöregedett kórházak esetében a
funkcióváltást: szűrések szervezését, a
kúraszerű ellátásokra, a rehabilitációs
szolgáltatásokra való áttérést.

Az egészségügyi reformról szólva
dr. Rácz Jenő, a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója,
kijelentette, olyan kompromisszumra
van szükség, ami az ágazat valamennyi
szereplője számára elfogadható. Mint
mondta, új szemléletre van szükség,

amiben figyelembe kell venni, hogy az
egészségipar több GDP-t termel, mint
amennyit felhasznál,valamint hangsúlyt
kell helyezni az legújabb kutatási ered-
ményekre: a bio- és nanotechnológiára
épülő egészségiparra.

Társadalmi konszenzus kell, hogy
milyen ellátást vár el a lakosság, és ezért
mit hajlandó áldozni. Kifejtette, nem el-
fogadható, hogy ugyanannyit fizet, aki
vigyáz magára, mint az, aki különböző
módokon rongálja az egészségét. Fel-
hívta a figyelmet arra, a szakemberhi-
ány nem csak az orvosoknál, hanem a
nővéreknél is sürgős megoldást kíván.

A tanácskozáson az egyik legna-
gyobb érdeklődést kiváltó előadást

Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium oktatásért felelős állam-
titkára tartotta, aki a közoktatási reform
tervezetét ismertette. Mint mondta, a
törvény nyilvánosságra hozott alapkon-
cepciójához több mint 3000 vélemény
érkezett, s annak szövege mintegy negy-
ven százalékban változott az eredetihez
képest.

Kijelentette, az új törvénynek érték-
közvetítőnek kell lennie, meg kell te-
remtenie a jogok és a kötelességek
egyensúlyát. A reform egyik fontos ele-
me, a pedagógus-életpálya modell,
mely 2013-ban lép életbe, s amely na-
gyobb megbecsülést, társadalmi elisme-
rést nyújt majd a szakterületen dolgo-
zóknak. Ez nem csak a fizetésemelésről
szól, hanem foglalkozik a szakmai fej-
lesztéssel, a munka ellenőrzésével vala-

mint megoldást nyújthat a kontraszelek-
ció problémájára is.

Közlése szerint a pedagógusok fize-
tése is emelkedni fog, arra a költség-
vetés 100 milliárd forintot különít majd
el, a forrását azonban még elő kell te-
remteni.

Az államtitkár szavai szerint az ala-
kuló új törvény a gyerekekkel szembeni
elvárásoknál a munkára, a kötelességtu-
datra helyezi a hangsúlyt. Hoffmann
Rózsa magyarázata szerint a 2003-as,
tartalmi követelményeket alig támasztó
nemzeti alaptanterv nem vált be, erre
vezethető vissza, hogy az elmúlt évek-
ben átlagosan romlottak a tanulmányi
eredmények. Az új koncepcióba bekerül
a tartalmi minimál követelmény is.

Bár az iskolák továbbra is a telepü-
léseké maradnának, az igazgatók kine-
vezésébe bele kíván szólni az állam a
Kormányhivatalokon keresztül.

Jelentős változás, hogy az új törvény
megszüntetné a kéttannyelvű oktatást az
általános iskolákban, és középfokon is
szigorítanák ennek a feltételeit. A sza-
bad iskolaválasztás azonban továbbra is
megmaradna. Az államtitkár arról is
szólt, hogy 2012-től az állam a fenntartó
önkormányzatoktól átvállalja az iskolák
működtetési költségein belül 85 száza-
lékot kitevő pedagógusbérek, járulékok
fizetését. A fennmaradó 15 százalék biz-
tosítása az önkormányzatokra hárul, de
ha azt nem lesz képes kigazdálkodni,
úgy az intézményt átveszi az állam.

A terv szerint az aprótelepüléseken az
elmúlt években bezárt kisiskolák újrain-
dítása is lehetővé válik, a kezdeti lépé-
sekhez pályázat útján lehet majd pénz-
hez jutni, a pályázatokat napokon belül
meghirdetik.

Ehhez kapcsolódóan Michl József

országgyűlési képviselő arra hívta fel a
figyelmet: alapvető követelmény kell,
hogy legyen, hogy a 4. év végére a gye-
rekek folyamatosan tudjanak olvasni és
számolni.

A témakör záró előadását Hoffman

Pál országgyűlési képviselő, Tököl pol-
gármestere tartotta, aki a közoktatás
sportfeladatait, a mindennapos testedzés
bevezetését ismertette. Előadásában
kitért arra, a sport értéket közvetít és
egyaránt erősíti a nemzeti büszkeséget
és a lokálpatriotizmust. Mint mondta, a
mindennapos iskolai testnevelés beve-
zetésével hazánk megelőzi az uniós or-
szágokat, ahol az elmúlt tíz évben fo-
lyamatosan csökkent a testnevelés órák
száma.

A konferencia délutáni programja
szociálpolitikai kérdésekről szólt, Nyit-

rai Imre szociálpolitikáért felelős fő-
osztályvezető, a szociális rendszer átala-
kításának részleteit ismertette. Kiemel-
te, átláthatóvá kell tenni a segélyezési
rendszert, s meg kell állapítani a szoci-
ális minimumot. Szólt a feltételekhez
kötött segélyezés bevezetésének fontos-
ságáról, úgy fogalmazott, a segélyezett-
nek meg kell felelnie a közösség mini-
mális elvárásainak.

Az önkormányzatok feladatairól
szólva elmondta, át kell gondolni, hogy
ezen a téren szükséges-e ennyi feladatot
ellátni a településeknek.

(b.j.)

Középpontban a településeket érintő kérdések

Reformok – önkormányzati szemszögből

Március 21-én Gödöllőre látogatott a Kijevi Televízió és sajtódelegációja. Az
ukrán vendégek a Európai Unió Tanácsának magyar elnökségének kiemelt hely-
színeit látogatták meg. Megbeszélést folytattak a Gödöllői Királyi Kastély ügy-
vezető igazgatójával, Gönczi Tiborral, majd a városházán dr. Gémesi György

polgármester fogadta a küldöttséget, melynek rövid előadásban mutatta be váro-
sunkat. A vendégek ellátogattak a Szent István Egyetemre is, mert a Kijevi Me-
zőgazdasági Egyetemnek mindig is jó kapcsolata volt a gödöllői intézménnyel.
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Sokszor megfogadjuk, ezentúl
egészségesebben táplálkozunk.
Mit jelent ez a mindennapok-
ban? Lényeges, hogy az alap-
anyag jó minőségű, ellenőrzött, a
származási hely beazonosítható,
lehetőleg hazai szezonnak meg-
felelő legyen és a feldolgozás so-
rán a friss nyersanyagban lévő ér-
tékes összetevők minél nagyobb
arányát őrizzük meg.

A teljes értékű táplálkozás fedezi táp-
anyag- és energiaszükségletünket, ösz-
szetételében alkalmazkodik a tradicio-
nális táplálkozási szokásokhoz, az élel-
miszerek szezonális fogyasztásához.
Nyers alapanyagokat használ, kerüli az
élelmiszerek túlzott feldolgozását, nem
használ adalékanyagokat. A hazai sza-
badföldi termesztésből származó zöld-
ségek, gyümölcsök teljes értékű táp-
anyagokkal látják el szervezetünket,
ízletesek és bőségesen tartalmaznak ros-
tot. 

Zöldség és gyümölcs 
A zöldség- és gyümölcsféléknek jelen-
tős szerepük van az egészség megőrzé-
sében, ezért naponta szükség van fo-
gyasztásukra. A bőséges zöldség és gyü-
mölcs fogyasztására vonatkozó ajánlás
oka a magas vitamin-, ásványi anyag-,
élelmirost és fitovegyület (másodlagos
növényi anyagok) tartalmuk. Egészsé-
günk megőrzése érdekében javasolt a
zöldség- és gyümölcsfélék többségének
nyers és friss, szezonálisan az évszak-
hoz igazított fogyasztása (például ne
együnk epret, paprikát, paradicsomot té-
len!) A szezonálisan nem jellemző és tő-
lünk távoli vidékekről származó zöldsé-
gek, gyümölcsök termesztési körülmé-
nyei ismeretlenek, ellenőrizhetetlenek.
Vizsgálatok szerint ezekben a termékek-

ben nagyobb a kockázata a szermarad-
ványok jelenlétének. Megkülönböz-
tetett figyelmet kell fordítani különösen
télen az étkezésben a hüvelyesekre, a té-
len tárolható zöldségekre (például bur-
gonya, sárgarépa, cékla). A teljes értékű
táplálkozás kifejezetten ajánlja, hogy a
zöldségek és gyümölcsök minél válto-
zatosabbak legyenek, nyersen fogyaszt-
va a beltartalmat meghatározó anyagok
veszteségét elkerüljük. Biztosak lehe-
tünk abban, hogy a friss ételben az érté-
kes anyagok nem bomlottak le és elég-
séges mennyiségben vannak jelen. A
friss étel intenzív rágásra ösztönöz, akti-
válja és edzésben tartja az emésztést.
Friss, nyers ételnek számítanak a gyü-
mölcsök és zöldségek mellett a magvak,

saláták, hidegen sajtolt növényi olajok.
Napi 50 dkg nyers zöldség, gyümölcs
változatos fogyasztása javasolt (2 alma,
2 sárgarépa). A tárolási idő, tárolási hő-
mérséklet függvényében, zöldségfélék-
nél a konyhatechnikai műveletek során
(főzés, sütés), gyümölcsök esetében a
lekvár- és befőtt készítésnél a vitamin-
tartalom a legtöbb esetben jelentősen
csökken. A legnagyobb csökkenés a kü-
lönböző hőkezeléssel járó műveleteknél
következik be; ez például C-vitamin 
esetében 15-80 százalékos is lehet.
Megfelelő tárolási módszerek alkalma-
zásával (például savanyítás, fagyasztva
tárolás) a vitamintartalom csökkenését
jelentősen korlátozhatjuk, és akár több

hónapig is mini-
mális veszteség-
gel tarthatjuk el a
nyáron megter-
melt termékeket.
Több tudomá-
nyos vizsgálat
megerősítette azt
az évszázados megfigyelést, hogy a nö-
vényi eredetű táplálékok sokféle beteg-
séggel szemben nyújtanak védelmet és
egyre több bioaktív anyagot fedeznek
fel. A növényekben lévő fitovegyületek
védik egészségünket azáltal, hogy ter-
mészetes gyógyszerként hatnak. Ezek a
másodlagos növényi anyagok olyan
csekély mennyiségben fordulnak elő,
hogy néhány évvel ezelőttig egyáltalán
nem ismerték őket. Túlnyomórészt íz-,
szín- és illatanyagok, növényi hormo-
nok is tartoznak ide. Ezen vegyületek
biológiailag aktívak, melyek az emberi
szervezetre jótékony hatással vannak;
antioxidáns, antibakteriális, antivirulens
és antikarcinogén hatással is rendelkez-
nek. Fokozzák a szervezet immunrend-
szerének működését, az öregedési fo-
lyamatok lassításában is igazolt a sze-
repük. A fitovegyületek számtalan hasz-
nos hatása ismert és még több ismeret-
len. Ebből adódóan jó lenne, ha ezekből
az értékes anyagokból ételeink is hason-
ló mennyiséget tartalmaznának, mint az
ezek alapjául szolgáló növényeink. A fi-
tovegyületek érzékenyek az oxidációra,
fényre (például piros paprika kifakulá-
sa), kémiai behatásokra, csírátlanításra,
ezért a feldolgozás, tárolás során igye-
kezzünk belőlük minél többet megőriz-
ni. Egy növényben akár több száz is elő-
fordulhat, ezért ezen vegyületek a szer-
vezetben történő lebontás során együtte-
sen fejtik ki hatásukat, egymás hatását
felerősítve hoznak kedvező eredmé-
nyeket. Minél színesebb, változatosabb
az elfogyasztott zöldség és gyümölcs,
annál többféle egészségvédő anyaggal
támogatjuk szervezetünk egészséges
működését.

Dr. Varga Adrienne (SZIE, MKK, KTI)

G7 – Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanács

A teljes értékű táplálkozás 

Ritka ünnepi esemény helyszíne volt a Török Ignác Gimnázium
március 20-án. Lévai Mihály és felesége, Csala Julianna gyémánt-
lakodalmát ünnepelte meg a Gödöllői Kertbarát Egyesület. A 
szervezetben hagyomány, hogy a jeles évfordulókról megemlé-
keznek, ilyen különleges ünnepség azonban ritkán adódik. 

A 60. házassági évfordulóját ünneplő házaspárt a kertbarátok mellett Pintér
Zoltán alpolgármester is köszöntötte. Mint mondta, Lévai Mihály és Csala
Julianna példaképek lehetnek mindannyiunk számára, hiszen – bár a jóból és a
nehézségekből egyaránt kijutott nekik – ma is éppen olyan szeretettel tekinte-
nek egymásra, mint hat évtizeddel ezelőtt. Ők bizonyítják, hogy a házasság, el-
lentétben a manapság terjedő felfogással, nemcsak egy papír, hanem olyan szö-
vetség, ami kiállja a megpróbáltatásokat is, ahogy azt Pál Apostol is vallja a ko-
rintusiakhoz írt 1. levélben. Pintér Zoltán a Szeretethimnusszal köszöntötte a
házaspárt, akiknek emléklapot adott át, a kertbarátok pedig az ajándékok mel-
lett ünnepi műsorral kedveskedtek a jeles évforduló alkalmából. bj

Az X-Faktor sztárjainak tapsolhat a gö-
döllői közönség április 3-án este a SZIE
Sportcsarnokban. A koncerten színpad-
ra lépnek a Vastag testvérek, Király L.
Norbert és a ma már nagy öregnek szá-
mító Pataky Attila. Lapunk Vastag
Csabát kereste meg, és kérdezte arról,
hogyan alakult az élete a tv-műsor óta. 

– Mentorával, Nagy Feróval tartja-e
a kapcsolatot?
– Bár a műsorban napi kapcsolatban
voltunk, most sajnos erre nincs lehető-
ség. De ettől függetlenül mindketten
igyekszünk telefonon ott lenni a másik-
nak, és a születésnapján is én köszöntöt-
tem.
– Mennyivel másabb az X-Faktor
győzteseként a közönség elé állni?
– Nem gondolom, hogy a győzelem szá-
mít. A műsor egy csapatot kovácsolt
össze. Hónapokon át együtt próbáltunk,
ettünk, nevettünk, aludtunk. Egy kész
csapat lettünk. Amikor a fellépéseken
kiállunk a közönség elé, akkor nem az
számít, hogy ki hányadik helyezést érte
le, hanem az, hogy együtt csináltuk vé-
gig az első magyarországi X-Faktort!

– Járt már korábban, „civil-
ként” Gödöllőn? 

– Amikor kiderül, hogy mi a következő
fellépés helyszín, akkor mindig utána
szoktunk nézni a többiekkel, és sztoriz-
gatunk arról, hogy ki járt már ott. Gö-
döllőn sokat voltam Tomival kirándulni,
így csak jó emlék fűz a helyhez.
– Alaposan megváltozhatott az élete
az elmúlt hónapokban. Meséljen a
mindennapjairól!
– Hasonlóan telik, mint mindenki más-
nak. Reggel kelek, este fekszem. A vic-
cet félretéve, fotózások, interjúk, és fel-
lépések színesítik a napokat. Most pe-
dig, gőzerővel a stúdiómunkálatokba is
belevágtunk a lemezem kapcsán.
– Ha jól tudom, a színház világába is
belekóstolhatott már. 
– Nem ma álltam először színpadra, ez
tény. Amikor először kerültem közelebb
a színházhoz, az 11 évesen volt. Ültem
egy iskolai előadáson, és tudtam, hogy a
színpad az én világom. Nem feltétlenül
a szereplés, hanem az, hogy ott egy má-
sik világ vár ránk, arra az időre, amíg az
előadás tart.
– Az X-Faktor alatt kiderülhetett or-
szág-világ előtt, hogy testvérével, Ta-
mással igen szoros a kapcsolatuk. Így

volt ez mindig?
– Volt egy időszak, amikor én már fel-
költöztem Pestre, ő pedig még otthon la-
kott. Akkor kevesebbet találkoztunk,
így a műsornak mindketten örültünk,
mert végre minden napot együtt tölthet-
tünk. A kapcsolatunk nem változott a
műsor alatt, mert nem volt min változ-
tatni. Mi a tesóimmal a három muskétás
vagyunk.
– Többször megjegyezték a műsor
alatt a mentorok, hogy lazuljon. Sike-
rült, lazább Vastag Csabát kaptak a
rajongók?
– Kérdezzük meg tőlük.!

Mély fájdalommal és megrendülés-
sel tudatjuk, hogy LACZA
PÉTER váratlan és hirtelen tragi-
kussággal életének 63. évében el-
hunyt. Búcsúztatása római katoli-
kus szertartás szerint 2011. március
30-án, 14 órakor lesz a Dózsa
György úti temetőben. Kérjük a fáj-
dalmunkban osztozókat, hogy ko-
szorú helyett egyetlen szál virággal
róják le kegyeletüket.
A gyászoló család

Tisztelt Szerkesztőség!

„Barátaim nevében szeretnék köszö-
netet mondani azoknak, akik a már-
cius 15-ei ünnepséget megszervez-
ték, s ráadásul  ehhez ilyen csodá-
latos idő is társult. Nem emlékszem,
mikor volt utoljára ilyen kellemes
tavaszi idő március 15-én. Szép volt
a megemlékezés, és öröm volt látni,
hogy ismét milyen sokan jöttek el,
hogy együtt ünnepeljünk. Minden
esztendőben nagyon várjuk a lova-
sok felvonulását, s azt hiszem, még
soha ilyen látványos nem volt, mint
az idén. Az egyik ismerősöm meg-
számolta, több mint 150 lóval képvi-
seltette magát a lovas társadalom a
megemlékezésen! Külön öröm volt,
hogy a korábbi évekhez képest sok-
kal többen öltöttek hagyományőrző
viseletet. Ez kiváló módja annak,
hogy a gyerekeknek felkeltsék az ér-
deklődését a régi korok, viseletek
iránt. Márpedig a felvonulásra na-
gyon sok kisgyermekes volt kíváncsi.
Köszönjük azoknak, akik megszer-
vezték, és azoknak, akik részt vettek
benne.“

Tisztelettel: Nagy Istvánné

Tisztelt Szolgálat!

„Engedjék, meg hogy önökön ke-
resztül köszönjük a szép március 15-i
megemlékezést a szervezőknek és
mindenkinek, aki ott volt! Jó volt

együtt lenni a sok jókedvű emberrel,
akik jó, szinte baráti hangulatban,
vidáman töltötték együtt a délelőttöt.
Úgy gondolom, szerencsés vagyok,
hogy Gödöllőn élek!“

Szántai Annamára

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Meglepődve tapasztaltam, hogy az
elmúlt évekhez képest jóval szerényebb
külsőségek között ünnepelt a város.
Megszoktuk, és ez mindig, mindenhol
így van, hogy a belváros fel van lobo-
gózva. Ez most nem történt meg, pedig
– ha már a főtér ünnepélyes átadásá-
ról is szó volt  – megérdemelte volna a
megszépült tér és az ünnep a zászló dí-
szítést. Sajnálom, hogy ez elmaradt,
nagyon sokan hiányoltuk. Örömmel
láttam viszont, hogy a kertes házaknál,
például Máriabesnyőn, nagyon sok
házon kint lengett nemzeti lobogónk.
Remélem, jövőre a hivatalokon, és a
belvárosban is kint lesznek majd a 
zászlók!“ 

V. S.

Kedves Olvasónk!

A főtéren a szokottnál valóban keve-
sebb zászló lengett, a városházát és a
városi intézményeket azonban ott dí-
szítette a nemzeti lobogó, ugyanúgy,
mint a korábbi években. Sőt, a polgár-
mesteri hivatalon  a városi és a magyar
zászló nem csak ünnepeken, hanem ál-
landóan kint van. A színpadon is volt
három zászló. Mint megtudtuk, az ün-
nepség keretében átadott főtér oszlo-
pait azért nem lobogózták fel, mert a
kandeláberekre még nem szerelték fel
a zászlótartókat, ezt rövidesen pótolni
fogják. A város többi részén, például a
hivatal mögött is a szokott módon, a
helyükre kerültek a zászlók. 

Olvasóink írták

MEGHÍVÓ –  TELEKI PÁL EGYESÜLET 

Teleki Pál halálának 70. évfordulóján,
2011. ÁPRILIS 3-ÁN, VASÁRNAP, 12
ÓRAI kezdettel, sírjánál, a máriabesnyői
temetőben koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartunk.

A szokásos díjmentes autóbusz a Művelődési Központ
parkolójából indul, és a temetőig minden autóbusz-
megállóban felveszi utasait.
Megemlékezésünkre szeretettel meghívjuk, és várjuk!

A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Gyémántlakodalom

Kertbarátok körében

Gödöllőn az X-Faktor sztárjai
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Az angol hatalmi elit életébe
tekinthetünk be, a nagy hagyo-
mányokkal rendelkező brit
parlament működéséről ka-
punk képet, ha elolvassuk Jeff-
rey Archer Első az egyenlők
között című regényét.

A szerző jól ismeri a bemutatott vilá-
got, hiszen maga is benne volt nyak-
ig, öt évet a brit alsóház, tizennégy
évet a lordok háza tagjaként eltöltve.
A regényben négy alsóházi képviselő
sorsát követi nyomon, gyerekkoruk-
tól, de főként attól kezdve, hogy
1964-ben bekerültek a parlamentbe. 

Igazi profi politikusok ők négyen,
ketten a konzervatív, ketten a mun-
káspárt tagjaként. Csakis politikus-
ként érzik teljesnek az életüket, ha
egy-egy rövid időre ki is kerülnek a
parlamentből, s jogi, illetve banki te-
rületen működnek, mi sem természe-
tesebb számukra, hogy törekszenek
vissza, ha akár az utolsó padsorokba
is. 

De többnyire mégis az első padso-
rokban foglalnak helyet, különböző
miniszteri tárcákat nyernek el. Külö-
nösen a konzervatív Simon Kerslake-
nek vannak a pozícióiban nagy ka-
landjai, az ír ügyek minisztereként
merényletet szenved el, védelmi mi-
niszterként részt vesz egy líbiai kaló-
zok által elfoglalt brit hajó kiszabadí-
tásának próbáján. 
Aki „első az egyenlők között”, a

munkáspárti Raymond
Gould. Nem rendelke-
zik helyzeti előnnyel, a
családja nem jelent
számára segítő hátteret,
egyszerű ember, hentes az apja, őt
azonban – talán éppen ezért – mérhe-
tetlen becsvágy tölti el. Nem tud hatá-
sosan szónokolni, nem előnyös a
külseje, de akaratereje hatalmas te-
hetséggel párosulva meghozza szá-
mára az eredményt, s a még középis-
kolás korában írt dolgozat címének
kérdésére, „Mit változtatok meg elő-
ször, ha én leszek a miniszterelnök?”,
végül is alkalma lesz megfelelni. 

Addig azonban sok víz lefolyik a
Themzén. Valamennyiük életében
hullámhegyek és völgyek követik
egymást. A lemondás, az új választá-
sok kiírása ott nem olyan eget rengető
dolog, mint amilyennek mi tartjuk,
elég egy baklövés, s az azt elkövető
máris veheti a kalapját, távozhat. Ezt
tudva igyekeznek is keresztbe tenni
egymásnak a tisztelt ház tagjai, lejá-
ratni, lehetetlen helyzetbe hozni a
másikat, azt, aki a vetélytársuk lehet.

Az intrikálásban talán az arisztok-
rata származású Charles Seymour a
legleleményesebb. Másodszülött, a
lordok házába a bátyja került, ő pedig
ugyanúgy küzdhet az alsóházi képvi-
selőségért, mintha nem is kék vér
csörgedezne az ereiben. Így mindenre
elszánt, bizonyítandó, hogy képes
többre vinni, mintha csak mafla

grófként ülne a bérelt páholyban. A
negyedik főszereplő, Andrew Fraser
olyan, aki minden körülmények kö-
zött elnyeri a választók rokonszenvét.
Mindenkit ismer a megcélzott körzet-
ben, az összes kocsmát felkeresi,
hogy elbeszélgessen a jelenlevőkkel,
s szó szerint hordóról szónokol, ha
már kellőképpen tűzbe jött. Olvasva a
könyvet ámulunk és bámulunk, talán
nem is mindig könnyű követnünk az
eseményeket, de fejet hajtunk: igen,
ezek tudják, mitől döglik a légy. Dör-
zsöltek, és ötletesek, és igen, tehetsé-
gesek.

Amellett, s talán ez a legfontosabb:
a méltányosságot helyezik előtérbe.
Raymond Gould történetesen a nyo-
morgó nyugdíjasok érdekeiért harcol-
va nyer végső csatát. 
(Jeffrey Archer: Első az egyenlők kö-
zött) - nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Demokrácia felsőfokon

Jó hangulatú beszélgetés kere-
tében mutatták be a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központban Kresz Albert fotó-
művész 99 kép muzsikusokról
című könyvét.  Mint a címből is
kiderül, az album egy híján
száz olyan fotót tartalmaz, me-
lyekről a hazai és a nemzetközi
zenei élet kiválóságai köszön-
nek ránk.

A bemutatón persze nemcsak a képe-
ket nézhették végig az érdeklődők,
hanem meghallgathatták az egyes
személyekhez kapcsolódó, a fotózá-
sokról szóló érdekes történeteket. 

Ferenczi Anna személyében iga-
zán avatott szakértője volt az estnek,
hiszen a képen szereplők közül töb-
bekről ő is őriz személyes emlékeket,
művészként és a zeneiskola volt igaz-
gatójaként egyaránt. 

Izgalmas zenei kalandozás volt a
péntek esti együttlét, egyfajta utazás
térben és időben, s mindenközben ott
csengett a fülünkben a sokféle muzsi-

ka, amik Cziffra György, Ravi Shan-

kar, Arma Pál, Kobayasi Kenichiro,
vagy éppen Polgár László nevével fo-
nódtak össze. Szomorú, hogy közülük
sokan már csak a képeken vannak ve-
lünk, de a fotók Kresz Albert jóvol-
tából megőrizték vonásaikat.  Az ön-
magukban is különleges képek mellé
az albumba is bekerült egy-egy törté-
net  – persze nem annyi, mint ahány a
bemutatón elhangzott – magyar és an-
gol nyelven, így hozva közel hoz-
zánk, és remélhetően a jövő zenesze-
rető generációjához a XX. század ze-
nei nagyságait. bj

Nagy érdeklődés kísérte a Gödöl-
lői Városi Múzeum „Birodalmam
alatt…” (Gróf Grassalkovich An-
tal) – Gödöllő mezőváros élete a
18. században című kiállításának
megnyitóját.  A tárlathoz kapcso-
lódóan a múzeum több kiad-
ványt is megjelentetett.

A rendezvényen az érdeklődők már kéz-
be is vehették a kiállítás katalógusát,
ami az ott bemutatott anyag ismertetése
mellett átfogó képet ad az egykori gö-
döllői jobbágyok mindennapjairól, vala-
mint a gyermekek számára készített
foglalkoztató füzetet, amely játékosan
ismerteti meg a legfiatalabb korosztályt
a barokk korral. 
A Czeglédi Noémi és Fábián Balázs –
a kiállítás két rendezője – által készített

kiadvány immár 12. a múzeumi füzetek
sorozatában.  A „füzet” azonban jóval
több, mint a kiállítás anyagát bemutató
katalógus: széles történelmi és néprajzi
áttekintést ad arról, hogyan éltek az egy-
kori gödöllőiek Grassalkovich Antal
idején. Az olvasó megismerheti az
1700-as évek falusi életét, s akár képze-
letbeli sétát is tehet annak házai között.
A kiadvány több fotót tartalmaz arról a
digitális rekonstrukcióról, amit Szőke

Balázs készített, s ami s kiállítás egyik
különlegessége.

A múzeum szakemberei azonban
nemcsak a felnőtt érdeklődőkre gondol-
tak, hanem a gyermekekre is. Őket a
Kerényiné Bakonyi Eszter által készí-
tett foglalkoztató ismerteti meg a barokk
világával. Színező, kivágó, memóriajá-
ték avatja be a legkisebbeket e gazdag

időszakba. A kis füzet a barokkra jel-
lemző ábrázolásokat játékosan mutatja
be, hozza közel a gyerekekhez. 

A katalógus és foglalkoztató kiad-
vány a múzeumi boltban megvásárol-
ható. jb

Az idén emlékezünk Bartók Béla szüle-
tésének 130. évfordulójára. A kiváló
magyar zeneszerző, népdalgyűjtő emlé-
ke előtti tisztelgésül március 25-e, Bar-
tók Béla születésnapja a Tehetséges Ma-
gyarországért Alapítvány kezdeménye-
zésére országszerte a „Tehetség Napja“.
Az Alapítvány olyan társadalmi kör-
nyezet létrejöttének elősegítését tűzte ki
célul, amelyben minden ember tehetsé-
ge fontos érték, és a tehetség megbecsü-
lése, fejlesztése, valamint a tehetséges
emberek megtartása közös feladat. A
Tehetség Napja programok egyre több
helyen valósulnak meg a Géniusz prog-
ram részeként. A soros uniós elnökség
keretein belül a magyar kormány javas-
latot tett arra, hogy ezt a kezdeménye-
zést az unión belül is átvegyék, és Bar-
tók Béla születésnapjához kötődően ve-
zessék be az Európai Tehetségnapot.
Bartók zeneszerető családban nevelke-
dett. Édesapja korai halála (1888) után a
család Nagyszőllősre költözött. Itt kom-
ponálta első zongoradarabjait, s itt lépett
először közönség elé.  Gimnáziumi ta-
nulmányait az 1891-1892-es tanévben

Nagyváradon kezdte, majd a következő
évben Besztercén folytatta, és a pozso-
nyi katolikus gimnázium diákjaként fe-
jezte be. Ott kezdte meg rendszeres ze-
nei tanulmányait Erkel Lászlónál, majd
érettségi után a budapesti zeneakadé-
mián folytatta. Nagy hatással voltak rá
Richard Strauss művei, majd a Liszt ze-
néjével való találkozás. Ez utóbbi hatá-
sára, már Liszt követőjeként megkom-
ponálta Kossuth-szimfóniáját is, melyet
1904-ben mutattak be. Liszt Ferenc élet-
műve meghatározó volt számára, aka-

démiai székfoglalóját is ebből a téma-
körből választotta. 
Mára általánossá vált vélemény, hogy a
XX. század legnagyobb zeneszerzőjé-
nek tartott Bartók hívta fel a figyelmet a
XIX. század géniusza, Liszt Ferenc élet-
művére (Akinek az idén születése 200.
évfordulóját ünnepeljük – a szerk.). 

Alkotói pályáján az 1905-ös esztendő
hozta meg a legjelentősebb fordulatot:
Kodály Zoltán segítségével és útmutatá-
saival, „tisztán zenei szempontból kiin-
dulva“ hozzáfogott „a mindaddig isme-
retlen magyar parasztzene fölkutatá-
sához“. Népzenegyűjtő munkáját a
szomszéd népek népzenéjének tanulmá-
nyozására is kiterjesztette, de észak-af-
rikában (Biskra) arab, majd 1936-ban
törökországi útja során török népzenét
gyűjtött. 1907-ben a Zeneakadémia ta-
nárává nevezték ki. 

Kodály és Bartók közös szerzői este-
ken mutatkozott be, fiatal zenészekkel
életre hívták az Új Magyar Zene-
egyesületet, melynek célja a magyar
zenekari kultúra színvonalának emelése
volt. 

A háború kiszélesedése megérlelte
benne a gondolatot: elhagyja Európát.
1940-ben hajóra szállt feleségével, és el-
indult az Egyesült Államok felé, itt érte
a halál 1945. szeptember 26-án.             jk

Négy évvel ezelőtt fogtak össze először
Gödöllőn a református, a katolikus,  az
evangélikus gyülekezetek énekkarai a
városi vegyeskarral, hogy minden év-
ben egy alkalommal új  bibliai témájú
művet mutassanak be, lehetőleg mindig
más templomban.

Most, április 2-án szombaton este 19
órakor a Szentháromság templomban a
barokk év jegyében H. Schütz: János
passióját, illetve  „Az adós szolga” – je-
lenetet, Hargita Péter zeneszerző művét
szólaltatják meg.

H. Schütz (1585-1672) J. S. Bach
előtt és mellett a barokk zene legki-
emelkedőbb alakja.

Passiója,vagyis Jézus szenvedéstör-
ténete Szent János szerint valószínűleg
először szólal meg Gödöllőn. Érdekes-
sége a mostani előadásnak, hogy az elő-
adók mellett – melyek mindegyike gö-
döllői kötődésű – a közönség is bekap-
csolódhat az éneklésbe, ugyanis  Schütz
szándéka szerint a cselekmény  jelentő-
sebb pontjain a mindenkori „hallgató” a

protestáns korálokban saját érzéseinek
ad hangot.

Az esten elhangzik Hargita Péter

Adós szolga című kisoratóriuma, mely
témájában illeszkedik a nagyböjti idő-
szakhoz. Ez a mű elhangzott már a re-
formátus templomban, a nagy érdeklő-
dés miatt tűzik újra műsorra.

Az est karnagya Hargita Péter, aki
nemcsak zeneszerző, hanem karnagy,
zenetanár is, és Schütz életművének és
stílusának  kiváló ismerője.

Érdekes lehet ez a zenés áhitat a ba-
rokk zenét kedvelők számára, és azok
számára is, akik lelkileg szeretnének rá-
hangolódni a Húsvét ünnepére.              bj

A barokk korról felnőtteknek és gyermekeknek

Katalógus és foglalkoztató

Európai Tehetségnap lehet a zeneszerző születésnapja

130 éve született Bartók Béla

Könyvbemutató a városi könyvtárban

Képek és történetek

A vegyeskar és a gyülekezeti kórusok koncertje

Bibliai jelenetek
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Vitéz nagybányai Horthy Miklós és
jószáshelyi Horthyné Purgly Mag-
dolna legkisebb gyermekeként, azaz
a másodszülött fiúgyermekként jött a
világra. 
A Horthy-család tagjaként 1920-tól
gyakran megfordult Gödöllőn, mi-
után az uradalom újra kincstári ke-
zelésben lévő államfői rezidencia
lett.
1925-ben magántanulóként fejezte
be a gimnáziumot a pesti piaristák-
nál. Egyetemi tanulmányait a bécsi
Augustineumban, Badenban, majd
Budapesten folytatta. Ezt követően
elvégezte a keszthelyi Gazdasági
Akadémiát. 
1927. augusztus 4-én Budapesten fe-
leségül vette Károlyi Mária Consue-

lót, nagykárolyi gróf Károlyi Imre és
nagykárolyi gróf Károlyi Zsófia lá-
nyát, akitől két gyermeke született.
1928-ban Zsófia, 1929-ben pedig
Nikolette. Mivel házasságuk meg-
romlott, 1930-ban elváltak. A válás
ellenére békés kapcsolat maradt fenn
közöttük.
A keszthelyi Gazdasági Akadémia
elvégzése után az Angol-Magyar
Bank, majd a Magyar Bank és Ke-
reskedelmi Rt. aligazgatója, majd
igazgatója, a Magyar Folyam és Ten-
gerhajózási Rt. vezérigazgatója
(1928-1939). 
Politikailag mérsékelt konzervatív-
liberális nézeteket vallott. Elítélte a
szélsőséges politikát és a német ter-
jeszkedést, ezzel szemben a nyugati

orientáció híve volt. Politikai tevé-
kenysége a második világháború ki-
töréséig nem volt számottevő. Kel-
lemes stílusát közéleti és reprezentá-
ciós feladatok ellátása terén kama-
toztatta. A Magyarországra látogató
államfők rokonainak kíséretét álta-
lában ő látta el, így, többek között a
gödöllői vadászatokon is gyakran
vett úgy részt, mint a vendégek kí-
sérője. 
1939 júliusa és 1942 májusa között
Magyarország brazíliai nagyköveti
tisztségét töltötte be. Feladata a ma-
gyar-brazil gazdasági kapcsolatok
bővítése, valamint a dél-amerikai
magyarsággal (60-70 ezer fő) való
kapcsolattartás volt. Feladatát hiába
látta el  jól, 1942. május 2-án a ma-

gyar-brazil diplomáciai kapcsolatok
a II. világháború miatt megszakad-
tak, s így október 17-én érkezett 
visszatért Magyarországra.
A kormányzat 1944. január 1-jén
megbízta ifjabb Horthy Miklóst (a
már addig is működő) „kiugrási iro-
da” vezetésével. A kis létszámú iroda
hivatalosan a külföldi magyarok ha-
zatelepítésével, valamint a háború
után várható gazdasági és társadalmi
változások elemzésével foglalkozott.
A valóságban a németellenes körök-
kel és a szövetséges erőkkel való
kapcsolattartással, valamint német
megszállás után a zsidók kormány-
zói mentesítésével foglalkoztak. 
Ifjabb Horthy Miklós részt vett egy
„nemzeti középkormány” létrehozá-

sára irányuló kísérletben, és felvette
a kapcsolatot a Magyar Front ellen-
zéki köreivel. Ugyancsak megkísé-
relte a kapcsolatfelvételt a jugoszláv
partizánokkal. Édesapja, Horthy
Miklós kormányzó kiugrási kísérle-
téről értesülve a német titkosszolgá-
lat 1944. október 15-én kicsalta Mik-
lóst a Budai várból, ahol az Otto
Skorzeny vezette kommandó rövid
tűzharc után elfogta, majd szőnyeg-

be csavarva elszállította. Miklós Bé-
csen keresztül a mauthauseni fogoly-
táborba került, ahol közölték vele,
hogy kötél általi halálra ítélték. 
Mauthausenben több magyar politi-
kus, többek között Kállay Miklós
egykori magyar miniszterelnök is fo-
golytársa volt. 1945 áprilisában
előbb Dachauba, Innsbruckba, végül
Niederdorfba szállították. 1945. má-
jus 4-én az amerikai csapatok kezére
került és Capri szigetén töltött három
hónapot őrizetben. Végül 1945 au-
gusztusában Rómában szabadon bo-
csátották.
1945 decemberében engedéllyel
meglátogatta édesapját, Horthy Mik-
lóst, akit a nürnbergi per során
tanúként hallgattak meg. 1947 jú-
niusában kivándorolt Brazíliába, de
a politikai szerepvállalástól továbbra
is elzárkózott. 1949-ben meggyőzték
a mérsékelt irányvonalú Magyar
Nemzeti Bizottmány brazíliai képvi-
seletének elvállalásáról, ugyanakkor
megválasztották az emigrációs Ma-
gyar Nemzeti Sportszövetség alelnö-
ki posztjára. A Magyar Nemzeti Bi-
zottmányban betöltött pozíciójáról
belső viták következtében 1955-ben
lemondott. 1956. december 22-én
Edinburghban feleségül vette Hema
de Croyt. 1974-ben Palma de Mal-
lorcán telepedtek le. 1976-ban, fele-
sége halála után Miklós Portugáliába
költözött. 1993-ban Lisszabonban
hunyt el. 1993. szeptember 4-én
szállították haza szülei földi marad-
ványaival együtt Portugáliából és
helyezték örök nyugalomra Kende-
resen, a családi kriptában. jk

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Ifj. Horthy Miklós
(Póla, Olaszország (ma Pula, Horvátország), 1907. február
14. – Lisszabon, Portugália, 1993. március 28.)

Megdöbbentő meglepetések-
kel szolgálnak időnként a kirá-
lyi kastély épületén végzett
munkálatok. 1995-ben a Fe-
renc József-lakosztály egyik
kályhafülkéje mögötti nyílás-
ban különös levélkupacra let-
tek figyelmesek a munkások.
Az elpiszkolódott, nagyrészt le-
velekből álló iratanyag beke-
rült a Kastélymúzeum gyűjte-
ményébe. 

A levelek 1947 első harmadából szár-
maznak, többségét a gödöllői kastély-
ban állomásozó szovjet katonáknak
címezték, de van köztük Gödöllőn
íródott levél is. A borítékokon a cím-
zettek neve mellett a 69732-es tábori
postai azonosító szám szerepel, hely-
ségnév természetesen nincs rajtuk.
Mindegyik borítékon látható azonban
a postai bélyegzők mellett a katonai
cenzúra bélyegzője. 
A levelek többsége viszonylag épen

megmaradt, de akadnak köztük töre-
dékesek, szakadt borítékok, és van
olyan is, amit restaurátori feladat lesz
szétfejteni. A levelek leginkább vo-
nalas füzetlapra, tintaceruzával íród-
tak, s maga a levélpapír szolgál borí-
tékként is, háromszög-formára meg-
hajtva. Előfordul azonban tintával
megírt színes boríték, selyempapír-
béléssel, de van, ahol a borítékhoz és
a levélhez is a Vörös Hegység Kolhoz
valamiféle nyilvántartásának lapjait
használták fel. Az egyik levélhez a fel-
adó pici fényképet is mellékelt ma-
gáról, a másikba préselt virágot tű-
zött. A címzettekhez azonban ezek a
levelek sosem jutottak el. Nem tudni,
miért kerültek a
kályhalyukba, de
amikor előke-
rültek, a sértet-
lenül megmaradt
levelek felbon-
tatlanok voltak. 
Izgalmas, ugyan-
akkor megrázó
élmény volt
rendszerezni, fel-
bontani és feldol-
gozni ezeket az
iratokat. A mun-
kában Lázár Jú-

lia tanárnő volt a
kastély munka-
társainak segítségére, aki a még ol-
vasható levelek magyarra fordítását
elvégezte. A szovjet katonáknak csa-
ládtagjaik, barátaik, szerelmeik által
írt sorokat igen óvatosan, burkoltan
fogalmazták, hiszen a cenzúra miatt
konkrétumok, más által nem olvas-
ható információk nem szerepelhettek
bennük. Az érzelmeik mellett a há-
ború utáni szegénységről, az inflá-
cióról számolnak be főként az otthon
maradottak, egyikük például így: „Jól
megvagyunk, várjuk a jobbat. Miért?
A tehén hamarosan megellik, lesz
tejecske, akad kenyérke is a tejecské-
hez, ihatunk és ez elegendő. Arra kér-
lek Fegya, miattunk ne nyugtalan-

kodj. Ha az Úr éltet bennünket, kibír-
juk valahogyan az új termésig. Hogy
mi lesz, azt tudjuk csak Fegya, hogy a
vetés rossz, az Úr szent akarata telje-
sedik be rajtunk, ami lesz, az lesz, ne-
héz helyzet elé nézünk, nehéz ezt le-
írni. Fegya, a gombáidat esszük, gon-
dolunk rád, a krumpli 150 rubelbe ke-
rül, a kenyér felment 1000-ig, a gabo-
nát megtermeljük ugyan, de nincs hol
eladni,”.

A Gödöllőre érkezett levelek mel-
lett az iratanyagban találtunk kifelé
menő postát is. Egy Zsura nevű kato-
na így írt barátjának magyarországi
tapasztalatairól: „Ma az egész egység
elment Hajmáskérre, én a laktanyá-
ban maradtam, ugyanis a sebem fel-
nyílt, úgyhogy 13 napig semmit nem
csinálok, pihenek. Ma volt nálam egy
moszkvai, egy keveset beszélgettünk
vele, Jancsi most dolgozik, a leszere-
lést készítik elő. Smaga, nem hiszem
el, hogy visszakerültél a régi helyre,
annyira szeretném tudni, a régiek

közül ki maradt még ott. Smaga, írd
meg, a lányok közül ki maradt még
ott, add át üdvözletemet Noninak, ha
még ott dolgozik, van még mozi, itt
minden szombaton a “Hályog a bal
szemen” megy.”
A levelek mellett könyvtári olvasóje-
gyet és könyvből kitépett lapot is talál-
tunk, ami további adalékokat jelent a
szovjet katonák gödöllői tartózkodá-
sáról. Tárgyi emlékek a mai napig ke-
rülnek még elő, ilyen az a KNYIV.4
márkájú, kék színű elektromos borotva
is, amit kissé megrozsdásodva az egyik
ciszternából hoztunk fel nemrégiben.
Fontos apróságok ezek számunkra arról
a zárt világról, amelyről igen kevés em-

lékanyaggal rendelkezünk. A kastély
szeptemberben nyíló, új állandó ki-ál-
lításán a II. világháború utáni időszakot
is szeretnénk bemutatni. Ezért kérjük,
hogy akinek az 1945-1995 közötti évek-
ből van a gödöllői kastély életével kap-
csolatos tárgyi emléke, fényképe vagy
akár szóbeli információja, amit megosz-
tana velünk, keresse a kastély muzeo-
lógusait az alábbi elérhetőségeken! 
Tel.: 28/430-864, levélcím: 2100 Gö-
döllő, Pf. 406. 
muzeologusok@kiralyikastely.hu.

Minden segítséget, információt szívesen
és köszönettel várunk!

Faludi Ildikó muzeológus

Levelek a kályhalyukból, borotva a ciszternából

Új kiállítás készül

Jól haladnak a Királyi Váró felújítási munkálatai. Az elmúlt napok-
ban már sokan megcsodálták a készülő kupola ácsszerkezetét.

Mint azt Kiss Ferenctől, a kivitelezést
végző Reneszánsz Kőfaragó Rt. mun-
katársától megtudtuk, bár az időjárás az
elmúlt napokban elég mostoha volt,
nem akadályozta a munkát. A belső tér-
ben és az épület külső részén egyaránt
nagy erőkkel dolgoznak. Belül a vako-
lási és a műszaki munkák folynak. Kí-
vül leginkább a kupolaszerkezet építése
vonja magára az érdeklődők tekintetét,
és rövidesen megkezdik a külső hom-
lokzati munkákat is. A tervek szerint a
tető ácsszerkezete a jövő hét végére tel-
jes egészében elkészül. 

Mindezek mellett már gyártják az
épület új nyílászáróit, s áprilisban már a
belső díszítési munkák is megkezdőd-
nek.  
A Királyi Váró a Norvég Alap támoga-
tásával valósul meg. jb

Munkák a Királyi Váró épületén

Készül a kupolás tető
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Március 26-27., szombaton
és vasárnap 9-11-óráig.

Kovavet Kisállatrendelő 

Gödöllő, Szőlő u. 20-22. 

dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 20-4823-058.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Eljött az idő, hogy a téli lustálko-
dás után kisebb munkálatokba
kezdjünk. Irány a kert, tegyük
rendbe, mire zöldellni kezd!

Március

Pázsit: kezdjük el a gondozást!

A hónap végén nyírjuk le a füvet.
Utána távolítsuk el a mohát és a filces
részeket, hogy a fű jól tudjon szellőzni.
A gyomokat ássuk ki, majd használ-
junk hosszan ható gyeptrágyát. A nagy-
méretű kopár területeket nyár elején
vessük be újra fűmaggal.

Metszés: a rózsák visszavágása

Amint már nem várhatók kemény
fagyok, és a rügyek duzzadni kezde-
nek, itt az ideje, hogy egészen az egész-
séges részekig visszavágjuk a beteg,
gyenge és fagykárosodott hajtásokat –
méghozzá mindig ferdén, körülbelül 1
cm-rel egy kifelé álló rügy (szem) fö-
lött.

Vetés: előnevelés az ablakpárkányon

Számos nyáron virágzó növény ké-
sőbb, a kertben gyorsabban kivirág-
zik, ha előneveljük. Ehhez a magokat
egyenletesen osszuk el a palántaföl-
dön, majd szórjunk rá vékony réteg-
ben földet, óvatosan locsoljuk meg,
fedjük be átlátszó fóliával, és állítsuk
világos, meleg (20 fok) helyre.

Ültetés: a gumók és hagymák előhaj-
tatása

A dáliák, a begóniák és a kardvirá-
gok is előbb nyílnak a szabadban, ha
gumóikat most bent a házban előhaj-
tatjuk. Ültessük el őket laza földbe,
majd állítsuk melegbe és sötétbe.
Amint megjelennek rajtuk a bimbók,
keressünk számukra világos és hűvös
helyet.

Gondozás: kártevőirtás

A bent átteleltetett balkon- és dé-
zsás növényeknél ellenőrizzük, hogy
nem támadták-e meg őket a közönsé-
ges takácsatkák, a levéltetvek. 

Olajtartalmú növényvédő spray-
kel hamar megszabadulhatunk tőlük.
A földbe szúrható speciális növény-
védő rudacskák pedig hetekig védel-
met biztosítanak az újabb fertőzés
ellen.

Dézsás növények: előkészítés és met-
szés

Az áttelelt növényeknél vessünk vé-
get a téli álomnak: tegyük őket világo-
sabb (például lépcsőház) és melegebb
(2-3 fok) helyre, gyakrabban locsoljuk,
és hetente 1-2 alkalommal tápoldatoz-
zuk. Távolítsuk el a beteg, elnyúlt és
vadhajtásokat, és metsszük a növénye-
ket formára.

Április

Pázsit: nyírás és új gyep telepítése

Amikor az átlaghőmérséklet 10 fok
fölé emelkedik, már hetente kell nyírni a
füvet. Most új füvet is telepíthetünk.
Ehhez a száraz talajt lazítsuk fel, egyen-
gessük el, tisztítsuk meg a gyomoktól,
majd gereblyézzük bele a fűmagokat, és
óvatosan locsoljuk meg.

Metszés: ritkítás

Azokat a tavasszal virágzó cserjéket,
melyek a több éves fás szárakon virá-
goznak, mint például az aranyfa, virág-
zás után ritkítsuk meg. A nyáron virág-
zókat (például a hortenzia) most alapo-
san vágjuk vissza, hogy új hajtásokat és
sok virágot hozzanak.

Vetés: gondoskodjunk a nyári virá-
gokról

Az érzékeny egynyári virágokat,
mint például az őszirózsa és a rézvirág,
melegágyba vagy fólia alá vessük; a
nem érzékeny fajtákat, mint például a
bükköny, közvetlenül a szabadba. Már
12-15 fokon kicsíráznak, és a hűvösebb
időt is kibírják.

Ültetés: eljött az idő!

Ideális időszak a cserjék, a rózsák, a
dísz- és gyümölcsfák elütetésére. Az
öregebb cserjéket tőosztással szaporít-
hatjuk. A balkonládákat és a dézsákat a
hónap közepétől ültethetjük be – éjsza-
kai fagyok esetén állítsuk őket egy vé-
delmet nyújtó falhoz.

Gondozás: trágyázás

A visszavágott rózsáknak, cserjéknek
és fáknak most egy jó adag trágyára van
szüksége ahhoz, hogy nyáron bősége-
sen virágozzanak. Rügyfakadás előtt
lassan ható organikus trágyát, rügyfaka-
dás után komplex ásványi trágyát ad-
junk nekik.

Dézsás növények: átültetés

Ha a gyökerek már kibújtak a dézsa
alján lévő lyukon, a növénynek új, 2-3
cm-rel nagyobb átmérőjű dézsára van
szüksége. A növényeket ültessük friss,
speciálisan dézsákba való földbe (ás-
ványtartalmú), lássuk el hosszan ható
trágyával, és locsoljuk meg.                  pts

Tavaszi megújulás

Tennivalók a kertben

Egyiptomban a Nílus mentén pusztul-
nak a rovarok, Japánban viszont minden
negyedik méhkolóniát érint a járvány.
Kínában is nagy területen jelentkezik a
baj. 

A világon a 100 legfontosabb haszon-
növény közül több mint 70 beporzása a
méhektől függ. Az emberiség elhitette
magával, hogy a XXI. század technoló-

giai fejlődése révénfüggetlen lehet a ter-
mészettől. A méhek pusztulása azonban
azt mutatta, hogy „még jobban, nem pe-
dig kevésbé“ függünk a természettől,
mondta Achim Steiner, az UNEP igaz-
gatója a tanulmány bemutatásakor.

Ahogy a Világtudomány már koráb-
ban többször beszámolt róla, a tét igen
nagy: a világ élelmiszer termelésének
legalább harmada. Közép-Európában a
növények mintegy 80 százalékát a mé-
hek porozzák be, mondják a szakértők.
Csak az Európai Unióban a méhek által
termelt érték meghaladja a 22 milliárd
eurót évente. A méhek pedig veszélyben
vannak, a pusztulás aránya egyes terü-
leteken 80-90 százalékos.

Az emberek jelentős része tudna méz
nélkül élni – de a méhek nélkül aligha.
Egy állítólagos Einstein jóslat szól arról,

hogy ha kipusztulnak a méhek, az em-
beriség csak négy évvel éli túl őket. Ja-
nuárban a magyar szakminiszter, Faze-
kas Sándor figyelmeztette kollégáit
Brüsszelben az európai méhcsaládok
aggasztó állapotára. A méhek a szarvas-
marhák és a sertések után a harmadik
legfontosabb haszonállatnak számíta-
nak. A világméretűvé nőtt méhpusztulás

azonban veszélybe sodorja
a rovarokat, és így a
növények beporzását,
vagyis a termést is.
A veszély miatt Francia-
országban legkésőbb ápri-
lisig létrehoznak egy refe-
rencialaboratóriumot, és
az év végéig programot
dolgoznak ki a méhek vé-
delmére, a pusztulás meg-
állítására. Ugyanakkor egy
laboratórium csak a kez-

det, ezért az unió a gyógyszeripart sür-
geti az új hatóanyagok kifejlesztésére.
Az eddigi 26 millió euró után 2011-től
2013-ig évi 32 millió euró hozzájá-
rulást kapnak a méhészet nemzeti
programjai a méhpusztulás elleni
fellépésre, a kaptárak állomány-
pótlására, kutatási programok be-
indítására. Magyarországon az el-
múlt időszakban a támogatás ki-
használtsága 90 százalék felett járt,
jövőre a magyar méhészek pedig
1,2 milliárd forinthoz jutnak: ez 20
százalékkal több, mint az előző cik-
lusban. A méhpusztulás okára nincs biz-
tos magyarázat. Hazánkban évente 10-
20 százalékos a méhveszteség, míg
Franciaországban és Németországban
15 év alatt negyedére csökkent az állo-
mány. Az intenzív növénytermesztés

következtében a változatos növényvilág
helyett a méhek táplálkozása szempont-
jából egysíkú élettér jött létre. A méh-
pusztulás okai között – a Varroa atkán
kívül – a növényvédő szerek, a környe-
zetszennyezés és egyéb ismeretlen té-
nyezők is nagy szerepet játszanak, vélik
a szakértők.

Egy korábbi feltételezés szerint nem
a rovarirtók, a mobiltelefon-sugárzás
vagy a globális felmelegedés a felelő-
sek, hanem egy vírus irtja ki a világ
méhállományát. A tudósok egyelőre ta-
nácstalanok a gyógymódot illetően.

Genetikai kutatás mutatta ki, hogy az
IAPV (Israeli Acute Paralysis Virus) ne-
vű vírus áll a házi méheket világszerte
pusztító CCD (Colony Collapse Disor-
der) járvány mögött. A jelenséget évtize-
dek óta észlelik már a tudósok, de csak
az utóbbi években vált katasztrofálissá a
hatása. A CCD tünete, hogy a méhek tá-
jékozódási képessége összezavarodik,
nem találnak vissza a kaptárhoz, és a
végkimerülésig repkednek az utat keres-
ve – eközben a királynő a kaptárban
méz híján éhen hal, és az egész kolónia
kipusztul.

2004 óta amerikai méhállomány a fe-
lére csökkent, egyes méhészetekben a
veszteség a 90 százalékot is eléri. Eu-
rópában 2006 őszén észlelték először a
jelenséget. A kutatók tanácstalanok a
méheket támadó vírus elleni védeke-
zés ügyében. A CCD hatása a minden-

napi életre egyelőre csak a méz árának
meredek emelkedésében érezhető, de
ha a haszonnövények beporzása is el-
marad, az katasztrofális következmé-
nyekkel járhat. 

pts

A kihaltnak hitt állatok gyak-
rabban kerülnek újra elő, mint
eddig hitték. 1500 óta eltűnt-
ként jelentett 187 emlősfaj kö-
zül 67 újra felbukkant egy
ausztrál tanulmány szerint.

Az újra felfedezett állatok közt szere-
pel például a Guadalupe-medvefóka,
a Parma-kenguru és a bajor földipo-
cok. E pocok az 1960-as években tűnt

el addigi egyetlen ismert élőhelyéről,
Garmisch-Partenkirchen mellől, majd
2000-ben a szomszédos Tirolban mu-
tatták ki jelenlétét – írja a Die Welt
című német lap internetes kiadása.

A leghíresebb visszatérés kétség-
kívül a bojtosúszójú halé, amelyről
azt hitték,
hogy 80
millió éve
k i h a l t ,

míg 1938-ban dél-amerikai halászok
hálójába nem keveredett. Az őshal to-
vábbi példányai is előkerültek később
egy halpiacon, majd élve a tengerben
is. 

Az újra felbukkant állatokhoz tar-
tozik a tanulmány szerint a Seychelle-
szigeteki óriásteknős valamint az
ausztráliai Lord Howe-szigeti botsás-
ka is. Utóbbi egy nagytestű növény-
evő rovar, amelyet az 1921-es pat-
kányvészt követően hittek kihaltnak –
míg tíz éve kutatók fel nem fedezték
fiatal példányait.

A „kipusztult“ kifejezés a kutatók
szerint rugalmas. Manapság csak ak-
kor nyilvánítanak eltűntnek egy fajt a
Vörös Könyvben, ha már ötven éve
nem látta senki a természetben.

Katasztrófa jöhet világszerte!

Méhpusztulás
A méhekkel olyasvalami történik, amit alig értünk, ugyanakkor pusz-
tulásuk következményeit, annak méreteit teljesen alábecsüljük. Ez a
véleménye egy német biológusnak, aki a méhek kutatásával foglal-
kozik, és erre figyelmeztet az ENSZ környezetvédelmi programjának
legújabb jelentése. A méhpusztulás Amerika és Európa után ugyanis
elérte Japánt, Kínát és Egyiptomot. Ezzel már négy kontinensen ke-
rültek veszélybe a hasznos rovarok.

Kihalt állatok is feltámadhatnak

Nagy visszatérések

Parma-kenguru

Bajor földipocok
Lord Howe-szigeti
botsáskaSeychelle-szigeteki óriásteknős

Guadalupe-medvefóka
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2011. április 3. vasárnap Gödöllőn,
a Táncsics Mihály úti Műfüves
Sportcentrumban Erste Bank Lab-
darúgó Kupát szerveznek, melyet az
alábbi kategóriákban hirdetünk
meg: Felnőtt férfi nyílt kategória.
A kupa célja: Az országban 12
helyszínen rendezik meg a selejte-
zőket, ahonnan az első helyezettek
kerülnek be az országos döntőbe,
ami június elején lesz megrendezve
Budapesten. Az országos döntő dí-
jazása: 1. hely: 700.000 ft, 2. hely:
300.000 ft, 3. hely: 150.000 ft. 

Az eseményre NB I-II nagypályás
játékosok nem nevezhető!
A gödöllői torna Időpontja:
2011.04.03.(vasárnap), Nevezési
határidő: 2011.03.30.(szerda), Ne-
vezési díj: 15.000 Ft/csapa. Az első
18 csapat nevezését fogadják a sz-
ervezők!
A részleteket és a sorsolást a
www.sevo.hu honlapon folyam-
atosan nyomon követhetik!
Bővebb információ, nevezés:
Tokai Norbert +36-70/60-44-393,
tokain@freemail.hu

Sporttörténelmet írt a TEVA-Gö-
döllői RC csapata. Az elmúlt
héten megrendezett Magyar ku-
pa négyes döntőjében, a Vasast
legyőzve beverekedte magát a fi-
náléba, ahol ugyan alulmaradt a
BSE-vel szemben, de a 2. hely
megszerzése az idei sorozatban
azt jelenti, hogy fennállásuk leg-
jobb eredményét érte el a Gödöl-
lő.

A debreceni négyes döntő elődöntőjé-
ben a Vasas volt az ellenfél. Deme Gá-
bor tanítványai nagy akaraterőről tettek
tanúbizonyságot, ugyanis 0:1-ről fordít-
va, végül magabiztos játékkal, 3:1-re
verve a fővárosiakat jutottak be a dön-
tőbe. Az aranycsatát a nagy rivális BSE
ellen vívták a mieink. 
Az első szettben még akadozott a gépe-
zet, de a másodikban magukra találtak
Németh Zsuzsáék és egyenlítettek, sőt,
a harmadik szettben már 7 ponttal is ve-
zettek (14–7-re), de jött a szokásos rö-
vidzárlat, amit a BSE jól használt ki és
megfordította az állást. Ismét a város-
majoriaknál volt az előny, amit már ki
sem engedtek a kezükből és ugyan fej-
fej mellett haladtak a csapatok, a pontot

az i-re a budapestiek tették fel a kritikus
pillanatokban. A TEVA-GRC mindvé-
gig összeszedetten játszott és megérde-
melten lett a sorozat ezüstérmese.
Magyar Kupa, elődöntő
TEVA-Gödöllői RC – Vasas 3:1 (14, -
22, -17, -23)
Magyar Kupa, döntő
TEVA-Gödöllői RC – BSE 1:3 (-18, 17,
-23, -23)

Női Extraliga – Elvéreztünk a
Vasas ellen

A kupaezüst önbizalmat is adhat a baj-
noki rájátszásban, de el is kényelmesít-
heti az embert, főleg, ha ugyan azzal a
csapattal csap össze a baj-
nokság elődöntőjében,
mint azt tette pár nappal
előtte a kupaelődöntőben.
Nos, a TEVA-Gödöllő el-
lenfele a Vasas volt a baj-
noki sorozat legjobb négy
csapata között. Sajnos be-
igazolódott a félelem,
ugyanis az óbudai alaku-
lat három győzelemmel
abszolválta az elődöntőt,
így a TEVA-GRC csapata

az idei kiírásban is a bronzéremért mér-
kőzhet. Deme Gábor edző így értékelt:
Gratulálok a Vasasnak, megérdemelten
jutott döntőbe. Annyi megjegyzésem
még lenne – és ebből még a szövetség is
tanulhat –, hogy három nappal a kupa-
döntő után egy csapat nem lehet újra
csúcsformában, azt hiszem, ennek is kö-
szönhető, hogy nem jutottunk tovább.
Extraliga, nők, elődöntő, 1. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Duna
Autó: 0-3 (-20, -23, -12)
Extraliga, nők, elődöntő, 2. mérkőzés
Vasas Duna Autó-
TEVA-Gödöllői RC: 3-1 (22, 18, -18,

9)
Extraliga, nők, elődöntő, 3. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Duna Autó
1:3 (–19, 18, –21, –16)
Az egyik csapat harmadik győzelméig
tartó párharc végeredménye: 3:0, a
Vasas javára. -lt-

Röplabda – Magyar Kupa

Történelmi gödöllői ezüstérem
Kettős siker érte az elmúlt hét-
gégén városunk polgármesterét,
Dr. Gémesi Györgyöt. Előbb újra-
választották és lett újabb 5 évre a
Nemzeti Sportszövetség elnöke,
majd a Magyar Olimpiai Bizott-
ság alelnöki pozícióját is meg-
kapta.

Dr. Gémesi Györgyöt választotta is-
mét elnöknek a Nemzeti Sportszövetség
(NSSZ). A szervezet közgyűlése a buda-
pesti Magyar Sport Házában megtartott
eseményen egyhangú nyílt szavazással
voksolt Gémesi újraválasztása mellett.
Gémesi 2009 februárjában lett a Nem-
zeti Sportszövetség elnöke. A sportve-
zető irányításával az NSSZ több együtt-
működési megállapodást kötött a ma-
gyar sport egyes szervezeteivel.

Gémesi György az újraválasztását
követően elmondta, hogy csak akkor
tud a magyar sport eredményes lenni, ha

az egyes területek összefognak tettek-
ben is. „Mindenkinek van feladata ezen
a területen, sok munka vár ránk, de csak
egységre törekedve lesznek eredmé-
nyek. A Magyar Olimpiai Bizottság
megüresedett alelnöki posztjára ezért is
jelöltettem magam, és ha megkapom a
bizalmat, remélem, hogy azt a szemlé-
letet, amely az NSSZ integrációs folya-
matának kialakításakor folyamatosan
vezérelt, a MOB-ban is kamatoztatni tu-
dom” – mondta az NSSZ elnöke.

Nos, már biztos, hogy kamatoztathat-
ja, ugyanis a Magyar Olimpiai Bizottság
közgyűlése szinte egyhangú támogatás
mellett alelnökévé választotta Gémesi
Györgyöt. A 2000 és 2008 között már az
alelnöki pozíciót betöltő Gémesi az
olimpiai felkészülés sikerességét és a
sportirányítás rendszerének átgondolá-
sát jelölte meg fő feladatként megvá-
lasztása után.                          -forrás: nssz.hu-

Sportpolitika – Gémesi György kettős sikere

NSSZ elnök és MOB alelnök lett

A tavaszi első forduló bravúrját
követően, az elmúlt két játékna-
pon egy pontot gyűjtött a Gödöl-
lői SK felnőtt labdarúgó csapata.
A megyei I. osztályban szereplő
alakulat előbb hazai pályán fo-
gadta a télen megerősödött Tör-
telt, majd a Felsőpakony vendé-
ge volt. A mérleg: egy vereség,
egy döntetlen.

A Törtel a téli pihenőn többek között
leigazolta az egykori Fradi és Honvéd
kedvenc Tóth Mihályt, valamint a vi-
rágkorát Debrecenben élő Pető Zoltán,
tehát a rutin a vendégek oldalán volt,
ami végül elég volt a győzelemhez.
Ugyan a gödöllői fiatalok az egyik pont-
ra rászolgáltak volna, de ezúttal nem jött
össze a bravúr. A Felsőpakony ellen is
meg volt az esély a pontokra, de végül
csak egy lett belőle, többek között a já-
tékvezető ténykedésének köszönhetően.
A külső körülmények ellenére azért az

egyik pontot sikerült elhozni idegenből,
amellyel a 12. helyen áll jelenleg a csap-
at 19 pontjával.

Az ifisták könnyedén verték a Tör-
telt, majd idegenből szintén pontosan tá-
voztak, ezzel tartják 3. helyüket (36
pont) a bajnokságban.
Pest megyei I. osztály, 17. forduló
Gödöllői SK – Törtel 1–2 (1–2)
Gól: Switzer Nabil
Pest megyei I. osztály U19, 17. forduló
Gödöllői SK – Törtel 11–0 (2–0)
Gól: Somogyi Levente (4), Bercze
Tamás (3), Koczeth Zsolt, Rigó Ábel,
Szántó Péter, Czuczor Attila
Pest megyei I. osztály, 18. forduló
Felsőpakony – Gödöllői SK 1–1 (0–0)
Gól: Lovrencsics Balázs
Pest megyei I. osztály U19, 18. forduló
Felsőpakony – Gödöllői SK 1–1 (0–1)
Gól: Koczeth Zsolt

Utánpótlás – Sikeres
idénykezdet

Jól kezdte a tavaszt a Gödöllői SK
U17-es és U15-ös csapata. Az időseb-
bek az NB II. C csoportjában szereztek
4 pontot, míg az U15-ös gárda az NB II.
A csoportjában, valamint a Megyei
U16-os bajnokságban nyertek könnye-
dén.
NB II. U17, közép C csoport 17. és 18.
forduló:
Dunaharaszti – Gödöllői SK 3–3 (3–0)
Gól: Gerényi Álmos, László János,
Babicz Benjamin
Gödöllői SK – Dabas 15–1 (7–0) 
Gól: Babicz B. (2), Nagy Barnabás (3),
Voina Erik (3), Háló Martin (2), Skultéti
Renátó, Szatai Patrik, Krizsanyik Kris-
tóf, László J., Farkas Péter
NB II. U15, közép A csoport 18. for-
duló:
Dunaújváros – Gödöllői SK 1–5 (0–3)
Gól: Hegyi Balázs (4), Husz Attila
NB II. U13, közép A csoport 18. for-
duló:
Dunaújváros – Gödöllői SK 4–0 (2–0)
Megyei U16. Gödöllő körzet, 14. for-
duló:
Isaszeg – Gödöllői SK U15 2–4 (2–0)
Gól: Batizi Bence, Szabó Tibor, Bali
Dávid, Mihalik Zsolt                                 -tt-

Labdarúgás – Jó kezdés, peches folytatás

Egy pont idegenből

Március 20-án az egyetemi sport-
csarnokban rendezték, az U13-
as korosztályú fiúk, kézilabda 
gyerekbajnokság országos elő-
döntőjét. 

A Török Ignác Gimnázium csapata,
mindhárom ellenfelét legyőzve (MA-
LÉV, Gyöngyös, Békéscsaba) megnyer-
te az elődöntőt, ezzel sorozatban ötö-
dik alkalommal jutott el az országos
döntőig. Nagy eredmény ez, mivel
mindössze két csapat van az ország-
ban, akiknek ez sikerült, viszont
egyedülálló is, mert csak a gödöllői
kézilabdázók nem igazoltak játéko-
sokat, a régiódöntők után a kiesettek
csapatokból. Ebben a csapatban min-
denki gödöllői, vagy ide jár iskolába

és itt tanul kézilabdázni is.
A győztes csapat tagjai: Czene

Dávid, Gyurcsánszki Ádám, Horváth
Tamás, Kalmár Marcell, Kiss Tamás,
Kovács Csaba, Laczkó Szilárd, Mol-
nár Balázs, Papp Kristóf, Réti Tamás,
Szakály Benedek, Takács Attila, Thu-
ry Martin, Tóth Attila. Edző: Tengely
László -ll-

Kézilabda – TIG DSE bravúr

Ötödször is az Ob döntőben

Kettős sikerrel zárta az elmúlt
hetet a Gödöllői Sport Klub te-
remlabdarúgó csapata. A Gödöl-
lői Bikák előbb a tabella 3. helyén
álló Nagykáta otthonában értek
el 7–1-es győzelmet, majd hazai
pályán verték, a vártnál nehe-
zebben a Monor csapatát (6–4).

Az újabb hat pont megszerzésével to-
vábbra is a tabella élén tanyázik Ba-
ranyai Pál együttese, megelőzve az Új-
szeged együttesét, akik március 28-án,
hétfőn látogatnak majd Gödöllőre. A két
csapat őszi találkozóján a szegedi alaku-
lat meglepte a listavezetőt és 9–8-ra tu-
dott nyerni, így a visszavágás is fűtheti
Szente Tamásékat, valamint az, hogy
egy esetleges győzelemmel szinte száz
százalék, hogy megnyerheti csoportját a
csapat, ezzel visszajuthat az NB I-be.
Futsal NB II., keleti csoport 15. ford.:
Nagykáta – Gödöllői Bikák 1–7 (0–4)
Gól: Ughy Márk (2), Vidák Balázs,
Nagy Roland (2), Jenei Ottó, Szente Ta-
más
Futsal NB II., keleti csoport 16. ford.:
Gödöllői Bikák – Monor 6–4 (4–1)
Gól: Schrancz Balázs (2), Ughy M., Vi-
dák B., Szente T., Baranyai Pál
Következik:
Március 28., hétfő 21 óra,
egyetemi sportcsarnok: Gödöl-
lői Bikák – Újsze-gedi TC

Utánpótlás – Utcahosszal
a középdöntőben

A Gödöllői SK U15-ös, 19-
96-os korcsoportja befejezte a

csoportküzdelmeket a korosztályos NB
I-es futsal bajnokságban. A közép cso-
portot több mint magabiztosan abszol-
válták a fiatalok. A lejátszott 24 mérkő-
zésükből 23-at megnyertek, ez mellett
egy döntetlent értek el, ezzel a megsze-
rezhető 72 pontból 70-et be is zsebeltek.
192-szer rezgett az ellenfelek hálója,
míg Tóth László tanítványai mindössze
32-szer kapituláltak. A május 15-én
megrendezésre kerülő középdöntő 8-as
mezőnye már ismert. A Gödöllő mellett
a Gyöngyös, a Vasas az MVFC Berety-
tyóújfalu, az Ózdi VSE, a Nyíradony, a
Colorspectrum Aramis, valamint a Cső-
Montage U15-ös csapatai csatlakoznak
majd.
NB I. U15, közép csoport 8. forduló
Rubeola FC-Gödöllő – Újpest FC 9–0
(5–0) Gól: Szabó Tibor (2), Hegyi Ba-
lázs, Husz Attila (2), Tóth Patrik, Tóth-
Velez Valentin, Varga Tamás, Nagy Bar-
nabás
Rubeola FC-Gödöllő – Vasas 8–0 (4–0)
Gól: Kiss Gábor (2), Nagy B. (2), Hegyi
B. (2), Tóth P., Varga T.
Rubeola FC-Gödöllő – Gyöngyös 11–1
(4–1) Gól: Varga T. (4), Tóth P. (3), He-
gyi B., Szabó T. (2), Józsa Tamás          -ll-

Futsal – Egy sima, egy szorosabb

Kettős győzelem a rangadó előtt

Nyíregyházán rendezték az idei
Téli dobó országos bajnokságot
ifjúsági és junior korcsoportban. 

A Gödöllői EAC atlétái közül Reva
Vanda, az ifi lány mezőnyben, disz-
koszvetésben Ob bajnok lett 38,24 mé-
teres dobással.

Az ifi mezőnyben, fiú gerelyben Amb-
rus Lóránt a bronzérmet szerezte meg
(57,92 m), a junior fiúknál szintén ge-
relyben Váraljai Zoltán a 4. lett (50,36
m). Serdülő lány összetettben, az igen
népes mezőnyben Jászai Vanda a 8.
helyen zárta a viadalt, míg a 13 éves
Kovács Emma 154 centimétert ért el

magasugrásban, amellyel megerősítet-
te vezető helyét az országos ranglistán
korcsoportjában. A dobók edzője: Máté
Alpár. -tt-

Atlétika – Téli dobó Ob

Reva Vanda országos bajnok

Erste Bank kupa

Pénzdíjas torna a műfüvön
Március 12-én, Székesfehérvá-
ron rendezték meg a tanévi Diák-
olimpia országos döntőjét úszás-
ban. 
A Hajós Alfréd Általános Iskola tanulói
közül a legkiemelkedőbben Varga Vi-
vien szerepelt, aki az 50 méteres mellú-
szást megnyerve lett a 2010/2011-es 
tanév országos diákolimpiai bajnoka a
II. korcsoportban. Pintér Fruzsina 50
m gyorson az 5. lett, míg a 4x50 m gy-
orsváltó a 10. helyen végzett (Varga V.,
Pintér F., Pavkó Natália, Csizmeg An-
na). Felkészítő tanár: Koleszáné P. Ma-
riann, testnevelő: Ács Tibor -li-

Diákolimpia – Úszás

Bajnok: Varga Vivien 

Fotó: Biszkup Miklós

A bajnok: Reva Vanda

Az U14-es sikercsapat

Az U15-ös gárda
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Március 21-27-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220
Március 28-tól ápr. 3-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u 1. Tel.:
416-551.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. 
Tel.: 28/410-302, 06-20/937-6375. 
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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

HIRDETMÉNY

A Köztársasági Elnök  az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnöké-
nek előterjesztésére a bírósági ül-
nökök általános választását 2011.
március 7. és 2011. április 30.
napja közé eső időtartamra tűzte
ki (30/2011. (II. 18.) KE. határo-
zat). A helyi bíróságok ülnökeinek
megválasztásáról a területileg ille-
tékes települési önkormányzat kép-
viselő-testülete határoz. Ennek ér-
telmében Gödöllői Városi Bíróság
ülnökeit Gödöllő város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete
választja meg. Ülnököt jelölhetnek
a Gödöllői Városi Bíróságra a bíró-
ság illetékességi területén lakó-
hellyel és választójoggal rendelke-
ző magyar állampolgárok, a bíró-
sági illetékességi területén működő
helyi önkormányzatok és a társa-
dalmi szervezetek – kivéve pártok.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben el-
járó bíróság pedagógus ülnökeit a
bíróság illetékességi területén alap-
fokú és középfokú nevelési-okta-
tási intézmények tantestületei jelö-
lik. 
A jelöléshez csatolni kell az azt el-
fogadó nyilatkozatot, amelynek tar-
talmaznia kell a jelölt arra irányuló
nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve
és van-e választójoga.
A jelölt a jelölés elfogadását hala-
déktalanul, az ülnökké történő
megválasztására jogosult képvise-
lő-testület részére hatósági bizo-
nyítvánnyal igazolja büntetlen elő-
életét.  Amennyiben ezen igazolási
kötelezettségét elmulasztja, ülnök-
ké megválasztani nem lehet. 

Jelölési határidő: 2011. április 8.

Jelölt lehet az a büntetlen előéletű,
30. életévet betöltött, a 70. életévét
el nem ért magyar állampolgár,

akinek választójoga van.
A jelölést, annak elfogadását, vala-
mint a büntetlen előélet igazolására
szolgáló hatósági bizonyítványt
Gödöllő Város Polgármesteri Hiva-
tal I. emelet 122. sz. szobájába kell
eljuttatni. A jelölés bejelentése tar-
talmazza a jelölőre vonatkozó ada-
tokat is (név, lakcím, illetőleg ön-
kormányzat, társadalmi szervezet,
oktatási intézmény neve, címe), va-
lamint a jelölő (szervezetnél a kép-
viselője) aláírását.

Az ülnökök jogaira és kötelezett-
ségeire vonatkozó tájékoztató meg-
tekinthető a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján (Gödöllő, Szabad-
ság tér 7.) 
Az ülnökök választásával kapcso-
latos további információ érdekében
hívható telefonszám: (28) 529-125)
Gödöllő, 2011. március 4.

Dr. Gémesi György sk.
Gödöllő Város Polgármestere

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

2011. június 18-tól augusztus 26-ig az önkormányzat Balatonlellei Gyer-
meküdülőjében üdülési lehetőséget ajánlunk fel gödöllői családok ré-
szére 2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban.

Üdülési díjak 8  napos turnusokra (szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellá-
tással:

Óvodás korú gyermek: 13.328 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló: 28.581 Ft/fő
Felnőtt: 45.234 Ft/fő
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas: 38.360 Ft/fő
Nem gödöllői gyermek: 34.965 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt: 54.663 Ft/fő

Üdülési csekket is elfogadunk !

Tájékoztatást kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Közoktatási Irodáján (222-es szoba), az 529-192-es telefonszámon

vagy kozoktatasi.iroda@godollo.hu e-mail címen lehet.

FELHÍVÁS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRA

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a tanköteles korú, leendő első osztályos
gyermekük beíratására a következő időpontban kerül sor:

2011. ÁPRILIS 15. (PÉNTEK) 8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

2011. ÁPRILIS 16. (SZOMBAT) 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

A beírás a lakóhely vagy tartózkodási hely körzetében található 
általános iskolába történik.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, az iskolaérettségről szóló szakvélemény, 

a gyermek lakcím és TAJ kártyája.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÁS AZ EBEK
KÖTELEZŐ VESZETTSÉG

ELLENI OLTÁSÁRÓL

Idén a gödöllői kutyatartók az
ebek veszettség elleni kötelező vé-
dőoltását a városi állatorvosi
rendelőkben az alábbi időpon-
tokban kedvezményes áron adat-
hatják be:  

Március 21-26-ig: hétfő, szerda du.
17-19,  péntek de. 8.30-10 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig. 
dr. Bucsy László rendelője, Blahá-
né u. 55.

Március 28-április 2-ig: hétfőtől
péntekig délután 17-19 óráig, szom-
baton délelőtt 9-11 óráig. 
dr. Koleszár István rendelője, Ár-
pád u. 32.

Április 4-9-ig: hétfőtől péntekig
délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
szombaton délelőtt 9-11 óráig.  
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gö-
döllő, Szabadság út 97. 
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BAROKK KIÁLLÍTÁS 

„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal) –

Gödöllő mezőváros élete 
a XVIII. században

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK:

Óvoda, általános iskola 
alsó tagozat:

Mesélő tárgyak
(legyező, doboz, szentkép stb.)

Az én házam, az én váram 
(barokk építészet)
Munkák és napok 

(hétköznapok és ünnepek a barokk
korban)

Felső tagozat, gimnázium:
“Mostan színes tintákról 

álmodom…”: a barokk írásbeliség
“Máriát imádni hívek jöjjetek”:

vallásosság a barokk korban

Időpont egyeztetése: 
Kerényi B. Eszter (28) 419-068 

gmuzeum.g@gmail.com

A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

“NÉZZEN BE A KULISSZÁK MÖGÉ!”   

A nagy érdeklődésre való tekintettel a márciusi hétvégéken is
várjuk látogatóinkat az “Európa a kastélyban" című különleges
túránkra, amelynek keretében az elnökségi helyszíneket lehet

megtekinteni.

A túra fix időpontokban, 10.30 órától óránként magyar nyelvű
vezetéssel indul. (Utolsó vezetés 16.30 órakor indul.)

Idegen nyelvű csoportok esetén a tárlatvezetéshez előzetes 
bejelentkezés szükséges.

Tárlatvezetés időtartama: 50 perc
Csoport létszáma: 25 fő (max. 30 fő)

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

Egy különösen érté-
kes és védett bútor-
darab került magán-
tulajdonból a Kirá-
lyi Kastély Múze-
um gyűjteményébe,
ami az egyik fiók aljába égetett lel-
tári jelzés: egy magyar koronával
díszített E betű tanúsága szerint
egykor Erzsébet királyné tulajdo-
nában volt.
A szekrényt Erzsébet királyné lak-
osztályában, az állandó kiállításon
szeretnénk elhelyezni. Jelenlegi ál-
lapota azonban ezt nem teszi lehe-
tővé. Kérjük, segítse személyi jöve-
delemadója 1%-ával ennek a gyö-
nyörű Erzsébet-relikviának a mi-
előbbi restaurálását és bemutatását!
Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft.
Adószáma: 18665161-2-13
További információ: 
muzeologusok@kiralyikastely.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A GIM-HÁZ kiállítótermében 

BENEDICTUS  címmel

Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas festőmű-
vész, Érdemes Művész kiállítása látható.

Kurátor: Katona Szabó Erzsébet

A kiállítás megtekinthető: 2011 április 17-ig
szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is

A kiállítás a „Barokk Év Gödöllőn 2011” programsorozat része.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Telefon/fax 28-419-660         e-mail gimhaz@invitel.hu            www.gimhaz.hu

A Gödöllői Királyi Kastély márciusban, 10-17 óra között, az alábbi
nyitvatartási rendnek megfelelően várja vendégeit

2011. március 19-20.; március 30.
Az alábbi időpontokban a múzeum rövidített nyitvatartási időben, 

10-16 óra között látogatható: 2011. március 21., 24., 27. és 31.
Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk! Megértésüket köszönjük!

További információ: www.kiralyikastely.hu
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

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

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.

Nálunk március a TÉSZTA hónapja!
Kóstolja meg Ön is tésztából készült ételeinket!

Kínálunk: sztrapacskát, túrós tésztát, káposztás tésztát,
krumplistésztát, valamint olasz tésztakülönlegességeket.

3 fogásos menüvel várjuk Önöket hétköznaponként 11.30-15.00-ig

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
Aki április hónap végéig 50% befizetése mellett nálunk rendeli meg lakodalmi

vacsoráját, az a végösszegből 10 % kedvezményt kap!
Segítünk esküvője megszervezésében és lebonyolításában.

Várjuk a házasulandó párokat!



INGATLAN
*Eladó Gödöllő, Kör utcában 2. emeleti, 63 nm-es alapterületű, erkélyes,
korszerűsített, alacsony rezsiköltségű, egyedi fűtésű lakás. Új, hőszigetelt
külső nyílászárók, fa belső nyílászárók és borovi fenyőből készült beépített
szekrények. Korszerű háztartási gépek számára megfelelően felújított elek-
tromos hálózat. Iá.: 15,1 mFt. Tel: 30/411-4698 (napközben 9-18 óra között)
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-
420-6243 (egész nap).
*GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Kft. A KÉNYELMESEBB
ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁS ÉRDEKÉBEN TÁGASABB IRODÁBA KÖLTÖZÖTT,
DÓZSA GYÖRGY ÚT 18. SZÁM ALÁ –  POSTÁVAL SZEMBEN, AHOL A
MEGSZOKOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL VÁRJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET
!   WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*AKCIÓ! Belvárosban 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, teraszos,
mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es saját
telekkel eladó. Kulcsrakész ár: 20MFt, 320nm-es telekkel ren-
delkező ikerház 22MFt, 20-772-2429    
*Garázs-összekötéses ikerház emelt szintű szerkezetkész állapotban
17MFt 93nm nappali +3szoba  20-7722428   WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Jó vétel! Palotakerten 2 szobás, parkra néző lakás eladó.
I.ár:8MFt. 20-772-2429 
*János u.ban 1,5 szobás, felújított, tégla, konvektoros, erkélyes,
napfényes, jó beosztású II.emeleti lakás Iár: 8,9 MFt    20-772-2429  
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*Kertvárosban, 620 nm-es ősfás telken 2 szobás családi ház eladó 13.5
MFT   (20) 804-2102 
*Szada központjában új építésű 3szobás családi ház kulcsrakészen eladó!
Iá.: 21,9MFt (20) 944-7025
*Központban két szobás lakás 8.5 M Ft-ért eladó 20-804-2102      
*Szőlő u.-ban , gyönyörűen felújított, 69 nm-es, 3 szobás, nagy erkélyes,
műanyag nyílászárós lakás eladó. Iár: 13,5 MFt  20-772-2429
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,99 MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben 1+2 félszobás 55nm-es tágas, jó beosztású
lakás eladó. Iár: 9,5MFt  20-772-2429   www.godolloihaz.hu
*Nagyfenyvesben természet közeli helyen, 3szoba +nappalis, étkezős felújí-
tott cirkós ház eladó szuper áron költözés miatt. Iár: 17,9 MFt  20-772-2429   
*Új építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
*Sürgősen eladó Nagyfenyvesben 3szobás ikerház Iár:16,5MFt 20-804-2102
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-es lakás
a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102
*Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó 26,5MFt 20-9447025
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő központjában
16,4MFt. Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
*Kastély mögött jó állapotú családi ház, két nappalival, négy szobával,
1254m2-es telken eladó! Iár:27.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es telek,
8.8Mft-ért eladó! 21m-es utcafront, víz, villany a telken! 20-539-1988
*Gödöllő kertvárosában felújítandó vályogház telekárban eladó!
Iár:12.4Mft! 20-539-1988
*Gödöllőn fiatalosan felújított 4.em-i két és fél szobás lakás eladó!
Iár.10.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllőn János u-ban negyedik emeleti, két és fél szobás felújított
lakás 11Mft-ért eladó! 20-539-1988
*Szabadka u-ban 3.em-i, erkélyes, konvektoros lakás eladó! Iár:
9.9Mft! 20-539-1988
*Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó egy 75
m2 alapterületű, jó elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás társasházi
öröklakás, új beépített minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzat-
tal. A lakáshoz örökzöldekkel beültetett, parkosított kertrész és fedett
terasz tartozik. A kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és
borospince teszi hangulatossá. Iá: 23 mFt. Érd.: 20/4177-687

*Gödöllő Újfenyvesi részén választható telekre, saját igényre alakítható
ikerházi lakások eladók! Minőségi kivitelezés, utólagos fizetési feltételek!
Ár:25.9Mft-tól! 20-539-1988
*Gödöllőn, családias, csendes környezetben, zöldövezeti zárt lakóparkban
2006-ban épült, 124 m2-es, 4 szobás, földszinti társasházi lakás. (tágas
terasz, saját zöld terület és garázs, felszíni parkoló, tároló tartozik a
lakáshoz). A lakás modern stílusú bútorokkal berendezett, színvonalas,
igényes kivitelezésű. Akár teljes bútorzattal (29,5 mFt) vagy bútorozatlan
állapotban eladó (28 mFt). Ugyanitt 1. emeleti, 124 m2-es, 3 szobás, 2
fürdőszobás, erkélyes lakás, garázzsal, saját zöld területtel 23 mFt
irányáron eladó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma utcában 75 nm-es, nappali + 2 szobás,
2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es
saját telekrésszel eladó. Iá: 17 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Akár 1 millió Ft kedvezményben részesülhet! Gödöllő Belvárosában 2011.
Decemberi átadással épülő 18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2),
1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók.
Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapot-
ban lévő családi ház, 100 m2-es szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására
is alkalmas (víz, villany, ipari áram bevezetve) 540 nm-es örökzöldekkel
beültetett telekkel. Iá: 23,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, 155 m2 alapterületű, színvonalas belső
kialakítású, 2 külön bejárattal rendelkező földszintes családi ház. 2 nap-
pali, 3 szoba, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 wc, tágas terasz és
garázs, 988 m2-es telek. A telken egy különálló, külön mérőórákkal ellá-
tott, szoba-konyha-fürdőszoba kialakítású lakóház épült, mely akár vál-
lalkozás céljára (fodrászat, kozmetika, rendelő, iroda, stb.) is alkalmas. Iá:
41 mFt. Érd.:20/9194-870
*Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó egy 52
m2 alapterületű, jó elosztású, teljes körűen felújított 1 szobás társasházi
öröklakás, új beépített minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzat-
tal. A lakáshoz örökzöldekkel beültetett, parkosított kertrész és fedett
terasz tartozik. A kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és
borospince teszi hangulatossá. Iá: 16,5 mFt. Érd.: 20/4177-687
*Gödöllőn a Kertvárosban 3 éve épült, 140 m2-es, nappali + 3 szobás, szín-
vonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél garázzsal (+
mosókonyha, gardrób, gépesített konyha, klíma), parkosított telekkel, díszk-
erttel. Iá: 29,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított 86 m2 alapterületű, nappali +
2 szobás családi ház, kis telekkel. (Új elektromos és vízvezetékek, új külső
műanyag nyílászárók, új burkolatok szaniterek, külső homlokzati színezés,
távirányítású kapu, 2 gk. beálló, kis pince). Iá: 23 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm alapterületű, 2 + fél
szobás, belül részben felújított családi ház, pincével, melléképülettel,
garázzsal. Iá: 20,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet park közelében 34 nm-es, 1 szobás, felújításra
szoruló lakás. Iá: 5,2 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllőn Kertvárosban 500 m2-es parkosított, panorámás telken eladó
110 m2 lakóterű, nappali + 2 szobás szinteltolásos családi ház kertkapcso-
latos terasszal. Iá: 25,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194-870
*ÁRCSÖKKENÉS! Veresegyházon tó közelében, csendes környéken,
1996-ban épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes családi ház. Nappali+2 szobá-
val, 2 gardróbszobával, különálló garázzsal. Iá: 19,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Vácszentlászlón 80 nm alapterületű, 2+ fél szobás családi ház, 1200 nm-
es telekkel. Iá: 8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn János utcában 4. emeleti, felújított, 59 m2-es, 2 szobás, egyedi
fűtésű lakás. Iá. 12,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Szadán a Korizmics utcában, szerkezetkész állapotban lévő, egyedi tervek
alapján készült, 124 m2-es, nappali+3 szobás, kétszintes családi ház, 1040
m2-es teleken. Iá: 15,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Veresegyházon 848 m2-es építési telek, (villany a telken). Iá: 8,6 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Turán 2007-ben épült, igényesen megépített, 130 m-es, teljesen
alápincézett, 3 szobás családi ház, 927 m2-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Szabadság úton, új építésű, 130 m2-es nappali+2 szobás, kan-
dallós, 2 fürdőszobás galériás családi ház eladó, melyhez kapcsolódik egy,
ugyanazon a telken épült nosztalgia vendégház (60 m2). A kertben ásott
kút, sziklakert, örökzöldek találhatók, és 3 beállásos gk. parkolóval ren-
delkezik. Iá: 34,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn, új építésű 96 m2-es családi ház eladó. Irányár: 32,5 m Ft. Nappali, 3
szoba, fürdőszoba, wc, konyha. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Egyedi ajánlataink, új építésű és használt ház és lakás Gödöllő és környékén
Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Ellenállhatatlan ajánlat, Szent János utca környékén téglaépítésű 2
emeleti, 57 m2-es, kétszobás, új thermoplán ablakokkal, felújítható, egye-
di-mérőórás, konvektoros fűtésű lakás. iÁr: 8,97 MFt Major Zoltán
+3670-7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Új liftes házban, nagyon csendes és világos (déli fekvésű) központhoz
közeli, minőségi építésű, nappali és kétszobás erkélyes, külön wc-s,
fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, azonnal beköltözhető újszerű lakás,
teremgarázs beállóval is eladó. iÁr: 19,7 MFt Major Zoltán +3670-
7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Ha számít az ár, Szent János utcában 2005-ös téglaépítésű, világos,
csendes, két szobás bruttó 70 m2-es, gondosan kiválasztott felületekkel
rendelkező, nagy erkélyes, egyedi-mérőórás, gázfűtésű (cirkó), klímás,
parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. iÁr: 15,7 MFt Major Zoltán
+3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Jó helyen lakni jó? Erzsébet parkhoz közel új építésű lakások a Haraszt-
ban, Szent Imre u.-ban egyedi tervezésű, saját telekkel, nagy terasszal
rendelkező, egyenként 90-150 m2. Nappali + három, illetve négy szoba,
saját 20 m2 garázs, mosókonyha, klíma, központi porszívó, kandalló,
automata öntözőberendezés és garázskapu, minőségi építésű hagy-
ományos kivitelezés, parkosítva, átadás 2011 április. Érdeklődni az
irodában lehet: Gödöllő, Kossuth L. u. 34. Ár: 235e-260eFt/m2 Major
Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERRÁN! 740 m2-es telken, 135 m2-es, 4
szobás, garázsos, minőségi kivitelezésű ikerház beköltözhető. Mod-
ern konyhabútor, beépített gardróbok, klíma, központi porszívó,
automata-öntözőrendszer, parkosítás. iÁr: 47MFt Major Zoltán
+3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Kossuth L. utcában 2004-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes,
három szobás bruttó 90 m2-es, 2 emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű
(cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás eladó. Udvari saját
autóbeállóval iÁr: 23,87MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
*TEGYEN AJÁNLATOT, TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L.
utcában. 1,9MFt. Major Zoltán +3670-7733222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.
-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
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HH IRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL !!
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 – 16, SZERDA: 8:30 – 16,

CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16, 
PÉNTEK: 8:30 – 12

HÉTFŐN NINCS HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfo-
gadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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*Eladó Isaszegen, egy emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Földszint 90nm:
előszoba, közlekedő, 2szoba, nappal, étkező, konyha (egybe) fürdőszoba.
Emelet 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák,
fürdőszoba. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár két család részére is megold-
ható a lakhatás. 300nm telek rendezett. I.ár: 30millió Ft Tel: 06 30-579-
0545, 06-20-404-2383
*Gödöllő Máriabesnyő lakóparkban 130nm-es ikerház (új építésű, garan-
ciával) +20nm garázs 28 MFt-ért, ill. 194nm-es CSALÁDI HÁZ 1000nm
ősfás telken 35 MFt-ért eladó. Tel. 20/9714-145 
*Eladó Szada külterületen, M3-s autópálya lejárójához közel, családi
gazdálkodásra, lovas tanyának is alkalmas BEÉPÍTHETŐ 15.700nm
TERÜLET, 850,-Ft/nm áron. Villany a telekhatáron. Érd: 06-20-946-1034 
*Galgahévíz központjában eladó 3 szobás, összközműves CSALÁDI HÁZ,
alápincézve, melléképülettel, nagy kerttel. Gazdálkodásra, vállalkozásra
alkalmas. Ár: 12 MFt. tel: 06-20-968-0336 
*Gödöllőn a Zombor utcában, téglaházban jó állapotú I.emeleti egyszobás
összkomfortos konvektoros LAKÁS tulajdonostól eladó. Iár: 7,5 millió. Tel:
06-30-949-2028 
*67 nm-es LAKÁS eladó Palotakerten. Tel: 06-30-2100-490 
*Eladó Blahán a Diófa utcában 1335nm-es, 10m széles zárt kert, rajta
20 nm alapterületű alápincézett faházzal. Víz, villany van. Iár: 4,85 MFt
Érd: 06-30-630-1410 
*30 nm-es földszinti teljesen felújított LAKÁS 8,3 MFt-ért eladó. 450 nöl
bekerített telek (víz, villany van) Szadai CBA mellett eladó 3,5 MFt-ért.
Érd: 06-20-983-9945 
*Gödöllő, Erdőszél utcában 605nm panorámás, közművesített, teraszos
kialakítású, 15%-s beépíthetőségű TELEK, állandóan lakott környezetben
tulajdonostól eladó. Iár: 10,5M Ft. Érd: 06-30-434-8058 
*Gödöllő János u. 2.em. 1+félszobás 44nm-es LAKÁS eladó vagy nagy-
obb 1+2 félszobás lelakott LAKÁS is érdekel. Tel: 20/447-3391 
*Gödöllőn, az Egyetem téren 59nm-es, 2 szobás, felújított (tégla) LAKÁS
beépített bútorokkal, konyhai gépekkel, saját pincetárolóval és garázzsal
eladó. Iár: 14,2MFt. Érd: 20/663-4119 
*Gödöllőn, Palotakerten 40nm-es III.em. LAKÁS sürgősen eladó. Iár: 8M
Ft. Érd: 06-20-363-7093 
*RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON, MAGÁNSZEMÉLYTŐL Városközpontban
lévő, 70nm-es, újszerű LAKÁS zárt udvari kocsibeállóval eladó. Iár: 20,9M
Ft. Tel: 30/967-9826
*Gödöllőn, Remsey Jenő körút 20.sz. tömbház második emeletén 86nm-
es háromszobás, teraszos, liftes LAKÁS eladó teremgarázzsal együtt. Iár:
28.000.000,-Ft. Tel: 06-30-603-0346 
*Gödöllő Máriabesnyő lakóparkban 6 LAKÁSOS házban fszt.78nm
+46nm terasz +teremgarázs beálló -új LAKÁS előkerttel 20,5 MFt-ért
eladó. Burkolat választható, beköltözés 20 napon belül. Tel. 20/9714145 
*Gödöllő központjában 55 nm-es 1. emeleti 2szobás LAKÁS csendes
helyen eladó. 2003-ban felújított, jó állapotú, központi fűtéses, jó
beosztású. Iár: 12,5MFt. Tel: 06-20-804-3729 
*Elcserélném Budapest XVI. kerületben lévő újépítésű LAKÁS omat
gödöllői kertes házra v. újépítésű LAKÁSRA. Tel: 20/557-0148,
20/420-6330 (egész nap).
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten földszinti, 56nm-es LAKÁS bútorozottan
vagy anélkül. 1+két félszoba, fürdő, konyha. Azonnal költözhető,
tehermentes. Érd: 06-30-288-0499 
*Eladó Szt. János utcai földszinti teljesen felújított 1,5 szobás LAKÁS
(tégla), tárolóval. Iár: 9,5MFt. Érd: 06-20-3289-666 
*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es, 1+2 félszobás klímás, erkélyes,
konvektoros felújított LAKÁS. Alacsony rezsi. Érd: 06-20-345-0074
*Gödöllőn központban téglaépítésű, konvektoros, 62nm-es 2+1félszobás,
erkélyes II.em. felújított LAKÁS, 2pincerésszel, udvari kocsibeállóval,
kellemes környezetben eladó. Iár:14,9 MFt. Érd:06-20-425-8489, v. 19
órától: 28/410-997 
*Gödöllőn központban téglaépítésű, konvektoros, 62nm-es 2+1félszobás,
erkélyes II.em. felújított LAKÁS, 2pincerésszel, udvari kocsibeállóval,
kellemes környezetben eladó. Iár:14,9 MFt. Érd:06-20-425-8489, v. 19
órától: 28/410-997 
*Gödöllőn Boncsokban 227 nöl telek bekerítve, kis faházzal eladó. Villany
van. Ár:2,5MFt. 06-30-383-9640
*Gödöllőn központban téglaépítésű, konvektoros, 62nm-es 2+1félszobás,
erkélyes II.em. felújított LAKÁS, 2pincerésszel, udvari kocsibeállóval,
kellemes környezetben eladó. Iár:14,9 MFt. Érd:06-20-425-8489, v. 19
órától: 28/410-997 
*ÁRON ALUL ELADÓ PALOTAKERTEN 64nm-es 6.em. LAKÁS (9,3 millió).
Tel: 06-28-414-368, 06-20-2267-008 
*Gödöllőn a Szt. János u.15.sz. alatt III.em. 1,5 szobás, felújított, patakra
néző, fogyasztási órákkal felszerelt LAKÁS eladó. Iár: 8,5 M Ft. Tel: 06-
28-418-648 
*Erzsébet körúti, 64nm-es, erkélyes, jó állapotú LAKÁS eladó. Érd: 06-
30-24-27-128 
*PANORÁMÁS ÜDÜLŐTELEK kis faházzal eladó a Boncsok-dűlőben.
2,5MFt. Tel: 30/2850-144 
*Gödöllőn a Kör utcában eladó 1+2 félszobás erkélyes, konvektoros,
69nm-es, 2.emeleti LAKÁS beépített bútorokkal, konyhai gépekkel.
Alacsony rezsi. Iár:15MFt. 0630-483-3022, 0630-384-2587
*BUDAPESTI LAKÁSAINKAT GÖDÖLLŐI HÁZRA CSERÉLNÉNK, érték-
egyeztetéssel. Tel: 70/238-0526 
*Isaszegen 92nm-es, 3 szobás kitűnő elrendezésű CSALÁDI HÁZ 504nm-
es telken melléképülettel eladó. Iár: 15,5M Ft. Tel: 30/429-6415 
*Isaszegen 70nm-es felújított, barátságos ház 593nm-es telken mel-
léképülettel eladó. Iár: 9,9M Ft. Tel: 30/429-6415
*KITŰNŐ BEFEKTETÉS! Zuglóban, az Örstől pár percre tehermentes,
azonnal költözhető, egyedi hőmennyiségmérős 1,5 szobás LAKÁS eladó.
Új műanyag ablakok, új radiátorok. Iár: 8,4M Ft. Tel: 30/429-6415
*Kazinczy körúton igényesen és ízlésesen felújított, 60nm-es, 2 szobás,
erkélyes LAKÁS eladó. Iár: 12,87M Ft. Tel: 30/429-6415
*Kelemen László utcában 878 nm-es összközműves beépíthető ÉPÍTÉSI
TELEK eladó. I.ár: 15M Ft. Érd: +36-20-886-1450 
*Rét – Röges – Autópálya által határolt területen 1057 nm-es még nem
beépíthető TELEK eladó. I.ár: 4,4M Ft. Érd: +36-20-886-1450
*Sürgősen eladó Bagon egy 130nm-es 4 szobás, összkomfortos, jó
állapotú CSALÁDI HÁZ, tulajdonostól. Vételár: 9 MFt. Tel: 30/9967-546 
*Örökpanorámás 1000nm-es telken 250nm-es többgenerációs CSALÁDI
HÁZ 3külön bejáratú lakrésszel, parkolóhelyekkel Szilasligeten, Sas
utcában családi okok miatt eladó. 49,5M Ft. 06-20-9420-434 
*Kertvárosi 90nm-es CSALÁDI HÁZ eladó nagy terasszal, konvektoros
+cserépkályhás fűtéssel, gyümölcsfákkal, szőlővel, 50nm-es műhellyel
(ipari árammal). Műanyag nyílászárók, dryvit burkolat, garázs.
Tel:28/415-544, 30/850-4674 
*Gödöllőn, Palotakerten 4.em. 65nm-es, egyedi fűtésű, erkélyes, gardrób
szobás, napos, parkra néző, felújítás alatt álló tehermentes 1+2 félszobás
LAKÁS eladó. Ir.ár: 10,9M Ft. Érd: +36-30-201-3719. Irodák ne hívjanak! 

*Akciós áron sürgősen eladó téglaépítésű felújított, III.em. 1,5 szobás
LAKÁS a centrumban. Óvoda, iskola, HÉV 5 percre. Csendes, parkos
részen. Tel: 06-20-394-6722 
*Eladó Gödöllőn, Erzsébet parknál, téglaépítésű társasházban 60nm-es
3.em. 2,5 szobás távfűtéses LAKÁS. Iár: 11,7MFt. Érd: 28/410-413 (este
6után), v. 30/280-9466 
*Gödöllőn nagy kertes, panorámás, két utcáról megközelíthető házamat
értékegyeztetéssel öröklakásra cserélem. Az ingatlan értéke 30M Ft. Tel:
06-20-410-2923 
*Belvárosban 42nm-es BEVEZETETT ÜZLET ELADÓ vagy KIADÓ.
Lakáscsere is érdekel. Röges utcában, M3 autópálya mellett 400nm kül-
területi TELEK eladó. Érd: 06-30-440-0146 
*GÖDÖLLŐN szép környezetben 5 szobás, dupla komfortos, új építésű
ikerházfél saját kerttel ELADÓ vagy KIADÓ. Ár megegyezés szerint. Érd:
06-30-500-2432 

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn, Palotakerten, 2 szobás, erkélyes, összkomfortos 58 m2-es
lakás KIADÓ 60 eFt+rezsi bérleti díjért. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Központban, medencés családi ház, kandallóval, szaunával kiadó! Ár:
250eft/hó +két havi kaució! 20-539-1988
*Palotakert 10. földszinti 1 szoba összkomfortos berendezett LAKÁS
kiadó. 45.000,-Ft +rezsi +1havi kaució. Tel: 30/9446-816 
*Gödöllőn a városközpontban, frekventált helyen 3 szobás 2 szintes
bútorozatlan LAKÁS kiadó. I.ár: 110.000,-Ft/hó+rezsi. Tel: 30-9-504-604
*Gödöllőn Szent János u.40-42-ben II.em. 2szobás, konvektoros, nagy
konyhás 60 nm-es LAKÁS kiadó 2011-től hosszútávra. 2havi kaució szük-
séges. 50.000,-Ft +rezsi/hó. 70/413-2353 
*Palotakerten a négyemeletes házakban igényesen felújított, részben bútorozott
44nm-es LAKÁS alacsony rezsivel kiadó. Ár: 45E Ft +rezsi. Tel: 30/5637-413 
*I. emeleti, 2 szobás konvektoros LAKÁS kiadó Gödöllőn, a Kazinczy
lakótelepen. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-775-3255 
*Gödöllő kertvárosban 110nm-es CSALÁDI HÁZ hosszútávra kiadó. Érd:
06-70-226-9942, 28/418-360
*Albérlet kiadó a Major utcában. Önálló CSALÁDI HÁZ, szoba, konyha,
fürdő. 40.000,-Ft/hó +1havi kaució. Bútorozva vagy anélkül is, internet,
kábeltévé megoldható. 06-20-388-6176 
*Városközponthoz közel, kertes házban külön LAKÁS 1-2 személy
részére kiadó. Tel: 20/264-7661 
*Kastély mögötti területen 90 nm-es különbejáratos CSALÁDI HÁZ kiadó.
20/9325-415 
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fa tüzelésű LAKÁS kiadó! Egy fő részére.
Tel: 06-30-609-8707 
*Gödöllőn, Királytelepen lehetőleg fiú egyetemistát keresünk szo-
batársnak. 10.000,-Ft/hó +arányos rezsi. Tel: 20/368-9494
*Gödöllőn, kertes házban szoba-konyhás összkomfortos lakrész kiadó
50.000,-Ft (rezsivel együtt) +1 havi kaució. Tel: páros héten 9.30-ig,
páratlan héten 15-19-ig: 0670-655-9584 
*Gödöllőn HÉV végállomástól 2percre CSALÁDI HÁZ ban külön bejáratú
kis szoba, konyha, fürdő, spejz, kábeltévével, teljesen berendezve kocsi-
beállási lehetőséggel 30eFt +kicsi rezsiért kiadó. 0620-9150-341
*Gödöllő kertvárosában CSALÁDI HÁZ tetőtéri 80nm-es bútorozott
LAKÁSA, saját bejárattal kiadó. Panorámás, teraszos, padlófűtéses, 2koc-
sibeállóval. 2fő esetén rezsivel együtt nyáron-100.000,-Ft, télen-
120.000,-Ft. Kauciót nem kérek. Tel:0670-200-0752 
*Gödöllő belvárosában egy 32nm-es önálló garzon, valamint egy 90nm-
es erkélyes, légkondicionált igényes LAKÁS kiadó. Tel: 30/9617-621 
*Gödöllőn, kertes övezetben, 2 szobás, bútorozatlan, összkomfortos föld-
szinti lakás, nem dohányzóknak kiadó. Tel: 20/542-1087 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,
mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá:
14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára is.
Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
*Kossuth L. utcában a Tűztorony melletti udvarban 70nm-es üzlethely-
iség kiadó. 20/9833-338 
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET bér-
beadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehetséges-,
forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában. Igényesen kialakított, nívós
üzlet a belvárosban. Jó parkolási lehetőség. Tel: +36-30-9428-275 
*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (konyhá-
val, riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának és fodrászatnak is alkalmas.
Érd: 30/231-7508
*Gödöllő Dózsa György úti társasház zárt parkolójából nyíló 21 nm-es
GARÁZS ELADÓ, KIADÓ. Tel: 20/946-2210 
*Gödöllőn az M3-s autópálya és az M31-s elkerülő út lejárója mellett a
Repülőtéri úton, őrzött területen raktárak, irodák, üzlethelyiség, kültéri
szabad terület akadálymentes parkolási lehetőséggel, kedvező áron kiadó.
Érd:06-30-9-519-566 
*Petőfi téren 25nm-es és 35 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 20-480-7698 
*A Petőfi Sándor Ált. Isk. melletti garázssoron GARÁZS hosszútávra
kiadó. Érd: 18h után 70/3316-800 
*Kazinczy garázssoron 15nm-es beton padozatú GARÁZS eladó. Tel:
20/447-1676 
*GARÁZS KIADÓ Gödöllőn a János utcai garázssoron. Tel: 20-340-5574 
*KIADÓ egy 49 nm-es ÜZLETHELYISÉG a SZŐLŐ UTCÁBAN. Tel:
30/9967-546
*Eladó 35-55 m2 körüli üzlethelységet KERESEK a központban.
20-944-7025
*Gödöllőn több iroda és üzlethelyiség kiadó! Ár.60eft/hó-tól! 20-539-1988
*Városközpontban, forgalmas helyen, nagy üvegkirakatos 22 nm –es
üzlethelyiség kiadó, alacsony rezsivel 85.000Ft/hó +2havi kaució. 06-20-
9447025

ÁLLÁS
*Gödöllői internetkávézóba délutáni munkára egyetemista munkatársat
keresünk. Érdeklődni (9-16 óráig): 20/3759562
*A Frédéric Chopin Zeneiskola pályázatot hirdet iskolai és gyermek
könyvtáros munkakör betöltésére, heti 30 órás részfoglalkozású,
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban. Feltételek: felsőfokú
könyvtárosi végzettség. Előny: ECDL számítógépes ismeret, középfokú
angol nyelvtudás Jelentkezés: postai úton: 2100 Gödöllő, Ady Endre
sétány 1. Pályázati határidő: 2011. március 31. Az állás legkorábban
2011. május 1-től tölthető be. 

*Műkörmöst, fodrászt, kozmetikust felveszek gödöllői Szépségszalonba.
Tel: 0630-247-6718 
*Angol nyelvű távsegítség Gödöllő és környéki cégek számára.
Fordítás, angol nyelvű üzleti levelezés, piackutatás, kapcsolattartás
külföldi partnerekkel telefonon, e-mail-en keresztül. Soós Erzsébet
english@fibermail.hu, 06-20-399-3610 
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna House –
gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatár-
sakat keres. Érd: 06-30-619-5650, banati.andras@dh.hu 
*CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre. (Bizonyítvány,
gyakorlat szükséges.) Szállás biztosított. Érd: 10-17h 70/620-9901,
32/769-001 e-mail: apm10@freemail.hu 
*Regisztrált, mérlegképes könyvelő több éves könyvelőirodai gyakorlattal
munkát keres (Kulcs-szoft, RLB program ismerettel is.) Érd: 20/528-3996 

*Némedi Autómosó Autókozmetika gépjárműápolói állás betöltésére
pályakezdő, jogosítvánnyal rendelkező, nemdohányzó munkatársakat
keres felvételre. Gödöllő, Magtár köz 2. Tel: 28/417-314 
*Takarítást, gyermekfelügyeletet vállal óvónő Gödöllőn és környékén,
esténként és hétvégén is. Autó megoldott. Tel: 20/368-9494 
*Valóban dolgozni akaró emberekre van szükségünk! Gödöllői irodaházba
keresünk munkatársakat azonnali kezdéssel. A munkakör betöltése isko-
lai végzettséghez nem kötött. 06-30-271-0404 
*Operátor női és férfi munkatársakat keresünk szadai telephelyű elek-
tronikai céghez! Elvárások: jó műszaki érzék, felhasználói szintű
számítógépes ismeretek. Előny: érettségi, multinacionális cégnél szerzett
munkatapasztalat, alapfokú angol nyelvtudás. Fényképes önéletrajzokat a
robert.setwork@gmail.com e-mail címre várjuk. +36-30-954-6830 

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGY-
ON ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS!

ELADÓ LAKÁSOK:
*Kistarcsán, a központban 2005-ben
épült társasházban 92 nm-es, nap-
pali+2 szobás igényes, fiatalos, 3
emeleti, tetőtéri lakás kültéri parkolóval
eladó. Irányár: 18,7 mFt.

*A központban 12 lakásos tár-
sasházban földszinti, másfél szobás,
felújított lakás kocsibeállóval eladó
vagy 1+2 fél szobás lakásra cserélhető
(1. emeletig). Iá: 12 mFt.

*A központban, 2005-ben épült, 6 laká-
sos társasházban, 1. emeleti, nap-
pali+2 szobás, 70 nm-es, újszerű, kli-
matizált lakás zárt, udvari kocsibeálló-
val eladó. Iá: 20,9 mFt.

*A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 2. emeleti, polgári lakás hatalmas,
osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 19 mFt.

*A központtól néhány percre, 2005-ben
épült, 4 lakásos társasházban, 115 nm-
es, nappali+4 szobás lakás kocsibeál-
lóval eladó. Irányár: 26 mFt.

*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Irányár: 25,5 mFt.

*A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás,
kiváló elrendezésű, erkélyes, felújított,
egyedi fűtésű lakás eladó. Iár: 13,9 mFt.

*A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 4. emeleti, felújított, erkélyes
lakás egyedi mérőórákkal, saját tároló-
val eladó. Iá: 12,5 mFt.

*A Szent János utcában 2 szoba+
étkezős, 64 nm-es, 4. emeleti, felújí-
tandó lakás egyedi mérőórákkal, tároló-
val eladó. Iá: 11,4 mFt.

*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.

*A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 3. emeleti, jó állapotú lakás
(egyedi mérő órák, szép nagy
szobákkal) eladó. Iá: 13 mFt.

*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, franciaerké-
lyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,7 mFt.

*A Szabadka utcában 55 nm-es, 2
szobás, igényes, 1. em., erkélyes, tégla-
építésű lakás ízléses belső berendezésév-
el vagy üresen eladó. Iár: 13,9 mFt.  

*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
7. em., kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 11,4 mFt 

*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó.  Iá: 14,9 mFt.

*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telken pincével, melléképület-
tel eladó. Iá: 18,8 mFt.

*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 24,5 mFt.

* A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+
2 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 17,7 mFt.



*Horizontál esztergályosokat, hegesztőket és CNC gépkezelőket
keresünk budapesti munkahelyre. Kiemelt bérezés, szállás, utazás biz-
tosított. Érd: 10-17-ig 0670-620-9901, e-mail: apm10@freemail.hu 
*VILLAMOSMÉRNÖK munkatársakat keresünk budapesti székhelyű
gépipari céghez! Elvárások: villamosmérnöki végzettség, középfokú
angol nyelvtudás, 2-4év villamosmérnöki tapasztalat, SIEMENS S7
programozási ismeretek, külföldi kiküldetéseken való részvétel.
Fényképes önéletrajzokat a robert.setwork@gmail.com e-mail címre
várjuk. +36-30-954-6830 

SZOLGÁLTATÁS

*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés,
tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fájdalmak
kezelése, műtét utáni rehabilitáció. 0670/7015617.
www.mobilgyogytornasz.hu
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozá-
sok részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW
Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi
mérés. 06-70-264-3660 
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24-ig. 06-70-241-8999.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 06-20-9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: +36-20-423-4828,  www.interiortrans.hu 
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyako-
rlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653,E-mail:info@ili.hu 
*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD ÉS GÉPI
FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-20-9-537-537
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangu-
latú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: 70-414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050 
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: +36-30-528-7777
*SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási szín és
anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti bel-
sőépítészeti és lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
+36-20-5231-094
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 06-30/508-1380 
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gom-
bás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. 28 év
szakmai háttér. Óvakodjon a házaló, kínálkozó kontároktól! Bárándi
József 06-20-532-7275 
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves
munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás,
közületeknek is. Ingyenes árajánlat! Tel:20-9-361-233, 28/610-982
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk min-
dennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: +36-20-4359-650
*TV javítás, földi digitális antenna, riasztórendszerek telepítése.
Elektronikai készülékek, videó, hi-fi rádió, konyhai eszközök felújítása.
Korrekt munka, korrekt áron. Keresztes Antal 06-20-550-9894 
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 06-70-361-9679 
*KERTÁPOLÁS, kertépítés, -tervezés. Web: www.kertszabok.hu Tel:
06-20-571-3008 
*TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás, tetőjavítás, bádogozás. Tel:
06-70-949-7007 
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k, BT-k, egyéni
vállalkozók részére teljes körű számviteli szolgáltatást vállal, több
évtizedes gyakorlattal. Tel: 28/411-428 
*Ingyenes gally- és nyesedék elhelyezési lehetőség Gödöllőn.
Részletekről telefonon érdeklődhet: 036-20/9367-314,
www.favago.net Ne égesse el, használjuk újra! 
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna bekötés,
régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok
tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: +36-20-
9527-289, +36-28-476-229 
*BÁDOGOSMUNKÁK: ereszcsatornák szerelése, javítása,
ablakpárkányok, kéményszegélyek és egyéb szegélyek gyártása,
szerelése többféle lemezből. Tel: 20/368-5568 
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát vállal.
Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos munkák, kerítések készítése,
javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás,
szigetelés, kőműves munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20-4-359-650

*FOGYASZTÁS FÜLAKUPUNKTÚRÁVAL. Lézeres kezelés is. Diétás
tanácsadás. Bejelentkezés: 06-30-2310-443, www.tubamirum.eu 
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. 20/2038-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com  
*NÉMET-ANGOL KERESKEDELMI kapcsolatépítés, partnerkeresés,
levelezés. Azonnali teljesítés távmunkában. Külkereskedelmi gyakorlat-
tal, diszkrécióval! Kérjen ajánlatot: 06-30-378-8963
*DÍSZÍTŐ FARAGÁS, FAFARAGÁS, OLAJFESTMÉNYEK RENDELÉSE.
Referenciamunkák: www.agama.fw.hu Tel: 20/33-80-422 
*ÉP-GÉP INSTALL KFT vállalja családi házak, közületek VÍZ-GÁZ-
FŰTÉS – ÖNTÖZŐ rendszerének kivitelezését. Árajánlat azonnal.
Rengeteg referencia, kereskedői anyagárak! 06-307-184-384 
*Cégünk vállal lakásfelújítást, kőműves munkát, gipszkartonozást,
dryvitozást, viakolorozást, ácsmunkát, hidegburkolást, teljes körű
kivitelezést garanciával, referenciával. 20-237-4370, 30-296-2414 
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csis-
zolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami festő-
munka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: +36-
30-386-4456
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20-2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseré-
je, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László.
Tel: +36-30-9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: 30-9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron!
Tel: +36-20-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más
jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE
ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ
MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK!
NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL,
OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY
EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD
KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 
*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL tanítás hétfőtől szombatig reggel 9.00 -
17-00. Kísérje figyelemmel a folyamatosan induló tanfolyamokat és
akciós óráimat: englishlearning.hupont.hu, tel.: 0630/932-4401
*ÁLLÁSKERESÉS ANGOLUL speciális tanfolyam indul március 12-től
folyamatosan. Tel.: 0630/932-4401 Honlap: englishlearning.hupont.hu
*HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI PROB-
LÉMÁT? Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked
*HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE? Évek óta tanul-
sz már angolul, de még mindig nem mersz megszólalni? Vannak
szavak, amelyeket újra és újra megtanulsz, mégsem tudod őket megje-
gyezni? A nyelvtani feladatok jól mennek, de ha kommunikálnod kell,
fogalmad sincs melyik szerkezetet, igeidőt használd? RENGETED IDŐT,
ENERGIÁT ÉS PÉNZT FEKTETTÉL MÁR NYELVTANULÁSODBA,
MÉGSEM ÉRZED MAGAD SIKERESNEK? VAN MEGOLDÁS!
www.oktatars.hu/edzotabor
*TOP-TAN:  Új angol csoportok indulnak: Felnőtteknek: Újrakezdő,
beszédkészség fejlesztő közéfokú nyelvvizsga után, üzleti nyelv.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-643.
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és
vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás
tanárokkal felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/ 543-1775.
Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola!
(Ny.sz:13-0295-04) 
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás
Gödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon,
kedvező áron, egyéni, csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti
tanfolyamok, érettségi, nyelvvizsga felkészítés. 06-30-374-6545
www.mencelus.com 
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyel-
met, gondolkodást. Tel. +36-28-415-998, +36-20-388-4953  
*ANGOL nyelv oktatása Gödöllő, Blahán. Diplomás, tapasztalt pedagó-
gus nyelvtanár, tanító. Felkészítés nyelvvizsgára, érettségire, állásin-
terjúra, felvételire. Alsó tagozatosok korrepetálása minden tantárgy-
ból. 06-20-399-3610, english@fibermail.hu 
*Nagy tapasztalattal rendelkező gimnáziumi tanár matematika és
fizika tárgyakból érettségi felkészítést (emelt szintre is), illetve kor-
repetálást vállal. Tel: 30/506-3738 
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A Lendítsekk Program! ötletgazdái
magyar állampolgárok, akik magyar
városok és vonzáskörzetük gazdasági
életének a fellendítését tűzték ki célul!
Ezen belül mind a vásárlók, mind a
kereskedők és szolgáltatók
lehetőségeinek kiszélesítését
szeretnék elérni egy olyan programmal,
amellyel mindenki csak nyerhet. A vásárlók
kedvezményeket érhetnek el, a kereskedők,
szolgáltatók pedig vásárlókat szerezhetnek,
a városok bevételekhez juthatnak!

Kiemelt cél, a városi közösségek szorosab-
bá fűzése, az együvé tartozás érzésének
fokozása. 
A Lendítsekk Program! politika mentesen,
Önért, de csak Önnel együtt működik! 

Tartozzon Ön is egy formálódó közösségbe
saját ill., családja javára vásárlóként,
kereskedőként vagy szolgáltatóként,
takarítson meg vagy gyarapítsa bevételeit!
Legyen büszke városára és környezetére,
használja ki a Lendítsekk Program! kínálta
lehetőségeket! 

Tartozzon a felelősen és józanul gondo-
lkodók táborába, tapasztalja meg, hogy
most egy jó értelembe vett elit tagjává vál-
hat, miközben nem kell elköteleznie és reg-
isztráltatnia Önmagát! 

A Lendítsekk Program! működése igen
egyszerű s ezért is érhető el mindenki
számára! Az 50 és 25 lapos Lendítsekk
bónfüzetek felhasználása során a füzetek
tulajdonosai a Programban résztvevő
üzleteknél/szolgáltatóknál minden alka-
lommal 10% kedvezményre jogosultak.
Bármit vásárolnak vagy vesznek is igénybe

5.000,- forint összértékben vagy e felett!
Így tehát  egy családi ebéd a város kiváló
éttermeiben, esetleg ruha, játék a
gyerekeknek de a legújabb divatú
sportruhák, szemüvegek, ajándékok ugyan
úgy olcsóbbakká válnak a lendítcsekk-kel,
mint az autószerelés, építőanyag és tűzifa
beszerzése stb.. A Lendítsekk Program! a
legszélesebb körű vásárlási lehetőséget
kínálja fel Gödöllőn!
Legyen önálló, szervezze a saját akcióit
akkor és ott, ahol és amikor csak akarja! 
CSAK AKARJA!

2011. március 29-én délután ½ 5 órára vár-
juk szeretettel, hogy az első lendítést
tegyük meg közösen az Erzsébet Királyné
étteremben a hotel aljában! Itt lehet majd
hozzájutni ill., megvásárolni a Lendítsekk
bónfüzeteket, első alkalommal, míg az első
ötven 50 lapos Lendítsekk tulajdonost 10%
több Lendítsekkel ajándékozzuk meg a
helyszínen! 
Az 50 lapos füzetek első 500 vásárlója
között 5 db értékes ajándékot sorsolunk ki.

A továbbiakban pedig a Dózsa György
úton, az Erzsébet Királyné szálloda üzlet-
során lévő LENDÍTSEKK PONTban
valamint üzletkötőinknél lehet a
Lendítsekk bónfüzetekhez hozzájutni!  

LEGYEN A LENDÍTSEKK 
A MI PROFITUNK!

www.lenditsekk.hu (x) 

Lendítsünk mindenkin, mindenkinek  LENDÍTSEKK! 

Akár kicsiben, akár nagyban szeretné, nálunk megtalálja a megfelelő reklámfelületet! 
Kérje egyedi, kedvező ajánlatunkat hirdetésére szabottan!



*GYAKORLÓ ÓRÁK JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK. Tel:
30/369-4942 

*TANULJ A LEGOLCSÓBBAN! Németből, magyarból korrepetálást,
felkészítést, tanítást vállal gödöllői tapasztalt egyetemista. Biztos
siker! Minden korosztálynak! Érd: +36-70-2821-271 

*FRANCIA nyelv oktatása Gödöllőn. Felkészítés nyelvvizsgára,
érettségire, korrepetálás. Tel: 30/638-4947 

*ÖNGYÓGYÍTÓ - SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ - ÖNFEJLESZTŐ TAN-
FOLYAM Gödöllőn. Megoldást nyújt lelki és testi problémák,
betegségek, allergiák, nehéz élethelyzetek esetén. Forradalmian új
módszerekkel, különleges hatékonysággal. Minden korosztály
számára. Bejelentkezés, információ: +36-30/345-5057 

ADÁS~VÉTEL

*140 cm-es oszlopos smaragd tuják olcsón eladók! Tel: 30-505-6992 

*Toprider etetőszék, almazöld, kifogástalan állapotban eladó. Ár: 10
ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.

*Stokke babakocsi zöld színben (fiúnak-lánynak egyaránt használ-
ható) kifogástalan állapotban eladó (www.stokke.com). Ár: 150 ezer
Ft. Tel.: 70/627-9233.

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

*220 V-s betonkeverőt vennék, egy talicskás is megfelel. Érd:
30/471-5078 

*Eladó 5db elméretezett új beltéri ajtó, egyedi CPL felülettel, juhar
színben KEDVEZŐ ÁRON! (2db 98×208cm, 3db 78×208cm). Érd:
Gödöllő, Kossuth L.u.26. (Fenstherm Bemutatóterem.) 30/398-4815

*Tűzifa, konvektor eladó akciós áron! Tel: 30/9144-950 

*Eladó egy RÖMER tip. babahordozó. Szabv. szám: ECE R44/03. Ára:
12.000,-Ft. Tel: 06-30-9967-546 

*„AZ VAGY, AMIT ESZEL, ISZOL ÉS BELÉLEGZEL.” Tegye
egészségessé otthona és munkahelye levegőjét AKTÍV
LÉGTISZTÍTÓVAL! Próbalehetőség és vásárlás: 70/213-8499 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*Eladó: 175 65R14 82 T TL gyári acélfelnivel 4 db. Kleber nyári gumi
Toyota Corollarol. Tel.: 20/478-9270.

*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) +36-20-94-58-766, 06-28-611-728 

*Eladó egy YAMAHA robogó: 125 cm3-s, jó állapotban 250.000,-Ft-
ért. Érd: 0630-9448-993 

EGYÉB

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

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

*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

*Eladó Hajdúszoboszlón a Sieszta üdülőszállóban 1 db. egyszobás,
2x2 hetes apartman üdülési joga. Az apartman 2011. júliusában már
igénybe vehető. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/4710-363.

*Eladó Sopronban a Solar apartman club hotelben 1 db. egyszobás,
1x1 hetes apartman üdülési joga. Az apartman 2011. októberében már
igénybe vehető. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/4710-363.

*Kedves Hölgyeim és Uraim! Ha még nincs társa, jelentkezzen a
ZSUZSA Társkereső klubnál, hogy legyen kivel megosztani örömét és
élményeit. Tel: 06-20-571-8369. E-mail: zsuzs63@citromail.hu 

*FONTOS AZ EGÉSZSÉGE? TUDNI SZERETNÉ, MIT ISZIK?
Világvezető márkájú házi ivóvíztisztító rendszer! Érd: 70/20-84-113 

*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-
, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-
, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30-9891-721

*Választási kismalacok eladók! F1-s tenyészkocától és Pietre×Duroc
tenyészkantól származó 30kg átlagsúlyú kismalacok eladók 800,-
Ft/kg-s áron őstermelőtől! Érd: 06-20-413-1031
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Egy új rovattal szeretnénk

segíteni az angolul tanulókat.  

Két hetente egy-egy haté-

kony nyelvtanulási tech-

nikát fogunk bemutatni. 

Hogyan tanuld a nyelvtant?

Az angolul tanulók zöme nyelvtantanulás alatt
nyelvtani szabályok, formulák tudatos tanulását,
gyakorlását érti. A nyelvtani magyarázatok sok
esetben magyar nyelvűek. A magyarázatot
nyelvtani feladatok hada követi. Nyelvtanulók

ezrei százával csinálják a különböző nyelv-

tani feladatokat mégsem képesek alkalmazni

a tanultakat. Miért?

Miért nem tudod, mikor melyik igeidőt

használd?

Sajnos hiába érted és tudod a nyelvtani szabályt,
attól még nem leszel képes szóban vagy írásban
automatikusan alkalmazni az adott nyelvtani
szerkezetet. De fordítsuk meg a dolgot! A

nyelvtani szabály tudatos értése, vagy ta-

nulása nélkül lehet-e valaki jó

nyelvhasználó? Hát persze! Csak nézz meg egy
kisgyereket, aki még nem iskolás. Egészen jól
alkalmazza az adott nyelv struktúráit. Kérdezz
meg egy angol anyanyelvűt, hogy hány nyelv-
tanórája volt élete során? 
Gyakori hiba, hogy a nyelvtanulók azt várják a
nyelvtől, hogy az úgy működjön, mint a mate-
matika. Szeretnék, ha „logikus” lenne. A nyelv

mögött azonban emberek, kultúrák vannak,

nem robotok. 

Hogyan tanuld a nyelvtant, hogy használni is

tudd?

Ha használni akarod a nyelvtani tudásod, akkor
nem elég érteni, alkalmazni is tudni kell. Az
anyanyelvünk tanulása esetén az alkalmazás
megelőzi a tudatos értést. Ugyanez történik,
amikor valaki külföldön „szedi fel” a nyelvet.
A megoldás tehát: Figyeld meg és használd!

Az adott nyelvtani struktúrát figyeld meg

abban a szövegkörnyezetben, ahol előfordul.
Szövegkörnyezetből kiragadott mondatok,
mondatrészek erre nem alkalmasak! Hagyd,
hogy a struktúra jelentése lépésről-lépésre
épüljön fel benned. Ne akarj rögtön mindent
érteni, koncentrálj az üzenetre, azaz a
funkcióra! Egyszer csak le fog esni a húsz fillér
- ezt hívjuk AHA pillanatnak. Ha átjött az
üzenet, akkor koncentrálj a struktúra
szerkezetére,  azaz  a  formára!
A következő lépés az alkalmazás. Kezdd el
használni az adott struktúrát! Nem nyelvtani
feladatok megoldására gondolok, hanem saját

példamondatok létrehozására. Ügyelve a struk-
túra formájára mondj vagy írj 8-10 saját példa-
mondatot. Minél jobban kötődik a példamondat
az életedhez, élményeidhez, annál könnyebb
lesz megjegyezni. Minél nagyobb az érzelmi

töltés,  és minél humorosabb példákat találsz,

annál tovább meg is marad a fejedben. 

Élményekben gazdag, 
eredményes nyelvtanulást!

Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.

www.oktatars.hu/angolul
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 30.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Gyuricza Emma, Váradhegyfok u. 7.,
Lukács Béla, Major u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dányi Ildikó, Kazinczy krt. 7.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Harsányi Ildikó, Szabadka u. 6/A.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Búza Jánosné, Erzsébet királyné krt.19., Halász Györgyné, Jókai
M. út 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szabóné Bognár
Mária, Ősz u. 16.

HOZZÁVALÓK:

200 dkg szárazbab, 2-3 db. sár-
garépa, 2 db. petrezselyemgyö-
kér, 1 db. vöröshagyma, 2 db. ki-
sebb burgonya, 2-3 gerezd fok-
hagyma, fűszerpaprika, só ízlés
szerint.

ELKÉSZÍTÉS:

A megtisztított, megmosott babot néhány óráig vízben áztatjuk. A sárgarépát és a petre-
zselyemgyökeret megtisztítjuk, majd tetszés szerint csíkokra vagy karikára vágjuk. A
meghámozott burgonyát félbevágjuk. 
A babot hideg vízben feltesszük főni és beletesszük a darabolt zöldségeket. A megtisztí-
tott vöröshagymát, fokhagymát egészben adjuk a leveshez, majd megsózzuk. Miután a
bab megpuhult, fűszerpaprikát szórunk a leves tetejére, és összeforraljuk.

Recept – Böjti bableves


