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Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői
Városi Múzeum igazgatója Az Éden-
kert igézete című előadásában el-
mondta, a kastély barokk kertjének
kialakítására Gödöllőn nem volt ideá-
lis a helyszín, mert dimbes-dombos
volt a terület, homokos a talaj, na-
gyon sok pénzt kellett fektetni az ál-
landó telepítésekbe. 

Már a kastély építésével párhuza-
mosan elkezdték a kert kialakítását is.
Ez felgyorsult persze, amikor kide-
rült, hogy 1751-ben meglátogatja
Mária Terézia a grófot gödöllői kasté-
lyában. Ez akkora kitüntetés volt,
hogy még a kert kialakítására is ha-
tással volt. Annál is inkább, mert a
vendéglátás nagy része a kertben zaj-
lott. A krónika szerint naponta 6.000
ember ellátásáról, etetéséről, elszállá-

solásáról kel-
lett gondos-
kodnia a gróf-
nak Mária Te-
rézia látogatá-
sa alkalmával,
hiszen az nem
csupán Gras-
salkovich Antalnak szólt, hanem a
magyar nemességnek is, amelynek
tagjai szép számmal részt vettek a
gödöllői ünnepségeken. Mária Te-
rézia hintón járta be a kertet két íz-
ben is.

Gödöllőn még egy helyen volt barokk
kert: a kapucinus kolostorban, ahol
zöldséget, gyümölcsöt, haszonnövé-
nyeket is termesztettek a barátok és
gyógyfüveket ültettek a kertben. 
A kolostorban patika működött 1769-

től. A gróf kívánsága volt, hogy a ba-
rátok ne csak a lelki, hanem a testi ba-
jokban is segítségére legyenek em-
bertársaiknak. A kolostorkert táplál-
kozási, gyógyászati és szakrális igé-
nyeket elégített ki egyszerre.

A barokk kertekben megjelenő új nö-
vényekről és formákról beszélt Kósa

Géza dendrológus, a Vácrátóti Bota-
nikus Kert osztályvezetője. Ez a ker-
tépítészeti stílus volt az, amely lebon-
totta a kerítéseket, bevezette a pázsi-

tot, a sövényeket és teleszórta szob-
rokkal  a teret.
A szepességi Sans Souci, avagy a

„szabad művészetek, a magány, a bé-
ke, a szabadság és a szerelem mene-
déke” a gróf Csákyak birtokán cím-
mel Granasztói Olga irodalomtör-
ténész számolt be egy különös házas-
pár különleges, francia minta alap-
ján, pozsonyi közvetítéssel Lőcse kö-
zelében megvalósított kertjéről.

(Folytatás az 5. oldalon)

Megnyílt a GIM- Ház új kiállítása

Barokk kertek, fás ligetek
Amikor kultúránk szerkezete szemünk előtt
éppen csikorogva omlik össze, amikor jól fel-
épített intézményeink ujjaink között porlanak
szét, a kicsi, és ezért könnyen megművelhető
intim kertek, fás ligetek adhatnak még re-
ményt – fogalmazott a Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány Körösfői Kriesch Aladár utcai
alkotóházában és kertjében rendezett Barokk
kert című kiállítást szombaton megnyitó dr.
Takács Imre, az Iparművészeti Múzeum fő-
igazgatója. Az ünnepség előtt szimpóziumot
tartottak a barokk kertekről. A programok a
Barokk Év Gödöllőn eseménysorozathoz kap-
csolódtak.

Két hónap múlva folytatódhatnak a geo-
termikus energia hasznosítása céljából
végzett gödöllői fúrások, mivel újabb
vizsgálatokra van szükség            (2. oldal)

Hagyományosan a Világbéke-gongnál és a
városházán színes műsorral köszöntötték
az édesanyákat május első vasárnapján.

(4. oldal)                                                

Benkő Ákos a GEAC atlétikai szakosztályá-
nak vezetője a Magyar Olimpiai Bizottság,
Fair Play bizottsága által odaítélt Fair Play-
életműdíjat kapott. (8. oldal)

Ismét eredeti pompájában ra-
gyog a Róna József által készített
Erzsébet királyné szobor az Er-
zsébet-parkban. A szobrot a res-
taurálást követően április 28-án
állították vissza a szintén felújí-
tott talapzatra.

A királyné 1901-ben emelt szobrát te-
herautóval hozták Gödöllőre, majd da-
ruval emelték a helyére. A szobor aljába
visszakerült az a két időkapszula is, amit
a restaurálás előtt, pár hete találtak meg,

és amit még a szobor 1901-es állítása-
kor, valamint az 1964-es újraállításakor
helyeztek el abban. Melléjük egy új per-
gamen is került, emlékezve a jelenlegi
felújításra. Az új emlékiratot Siri Ellen

Sletner, Norvégia nagykövete és Gé-

mesi György, Gödöllő polgármestere is
ellátta kézjegyével. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Erzsébet-szobor

Ismét a helyén
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A múlt év nyarán adták át Gödöllőn a
Zöld Óvodát. Az európai uniós támo-
gatással megvalósult projekt révén
megüresedett a Tisza utcai és a Sza-
badság úti régi óvoda épület. A Sza-
badság úti ingatlant a Gödöllői Refor-
mátus Egyházközség kérte használa-
tra, egyházi fenntartású óvoda mű-
ködtetése céljára. A múlt év szeptem-
berében a képviselő-testület a hasz-
nálatba adásról döntött, az április 21-i
ülésen elfogadták az ingatlanra köten-
dő használati szerződés szövegét és
felhatalmazták a polgármestert annak
aláírására. Amennyiben az egyház-
község óvodaként használja az ingat-
lant, az önkormányzat 25 évig nem
bontja fel a szerződést, egyéb esetben
az hat hónap alatt felbontható. A kép-
viselők üdvözölték a hasznosítás célját,
annál is inkább, mert a város érintett ré-
szén gyarapodik a lakosság száma, s a
szülők igénylik gyermekük közelebbi
óvodai elhelyezését. A szándék egyezik
azzal az önkormányzati oktatáspolitikai
törekvéssel is, mely szerint minél széle-
sebb palettából tudjanak intézményt
választani a város lakói.

Támogatás a röntgengép
javításához
Egyszeri  3,6 millió forint támoga-

tást nyújt az önkormányzat röntgen
készülék javítására a Tormay Károly
Egészségügyi Központ részére. Dr.

Szabadfalvi András igazgató főor-
vos tájékoztatása szerint a radiológiai
szakrendelésen működő Axiom Ico-
nos típusú Siemens gyártmányú rönt-
gen készülék leromlott műszaki álla-
pota miatt javításra szorul, értékelhe-
tő felvétel érdekében többször kell a
felvételt elkészíteni. A szakrendelést
tavaly csaknem 14 ezer beteg vette
igénybe. Az eset kapcsán Gémesi

György polgármester arra kérte Vö-

rös István fideszes önkormányzati
képviselőt, lobbizzon annak érdeké-
ben, hogy az önkormányzati törvény
módosítása során ilyen esetekben az
egészségügyi központ által ellátott
többi település is járuljon hozzá a
költségekhez.

Segítség a szeretetszolgálat-
nak

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Közép-Magyarországi Régiója két-
millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesül a gödöllői ön-
kormányzattól az általános tartalék-
alap terhére, melyből 1,5 millió forint
működési célú támogatás, a többi az

ingatlant körülvevő kerí-
tés teljes felújítási költsé-
geihez járul hozzá.

A képviselő-testület
2006-ban adta a szervezet

részére tíz éves használatba az Alsó-
park területén lévő ingatlan, ahol a 
szeretetszolgálat gödöllői csoportja
szenvedélybetegek közösségi ellá-
tását is végzi városunk, valamint
Pest megyei települések lakosai
számára.

Forrás: ötéves hosszabbítás

A Forrás Szociális és Gyermekjó-
léti Szolgálat elhelyezése és szociális
ellátó központ kialakítása céljából
2007-ben kötött öt évre szóló bérleti
szerződést az FVMMI GM Gépmi-
nősítő Közhasznú Társasággal az ön-
kormányzat. 

A bérlet kezdetén az önkormányzat
az épületeket felújította, majd az eltelt
időszakban folyamatosan történtek
ráfordítások az épületekre, energia-
takarékossági, karbantartási céllal.
Amennyiben a bérleti idő nem rende-
zi hosszabb távra az intézmény elhe-
lyezését, nem éri meg további
munkálatokat elvégeztetni az épüle-
teken. 

A képviselő-testület most hozzájá-
rult a bérleti szerződés 2017. október
31. napjáig történő meghosszabbí-
tásával.

it

Az református egyház meg-
alapította Gödöllői Reformá-
tus Óvoda néven saját új óvo-
dáját, amely az egyházi fő-
hatóság engedélyének meg-
szerzése után jelenleg nyil-
vántartásba vétel alatt van. 

Máriabesnyőn, a Szabadság út 201.
alatt lévő ingatlan főépületét és szép
árnyas kertjét korábban három gyer-
mekcsoport látogatta, a most két
csoportra, 50 gyermekre tervezett
egyházi óvodában így kényelmesebb
elhelyezést lehet biztosítani az okta-
tó-nevelő munkához. Az óvoda is-
mételt megnyitására az előkészítő
szervezési-, felújítási-, és engedé-
lyeztetési munkálatok eredményes
befejezését követően kerül sor, a ter-
vek szerint 2011. szeptember elején. 
Az egyház az induláskor, illetve a
következő években jelentkező gyer-
mekek várható számának megisme-
résére igényfelmérés céljából előze-
tes jelentkezést hirdetett meg azzal,

hogy a kiadott űrlapon – megfelelő
adatokkal – jelentkezetteknek a fel-
vétel lehetőségéről, illetve az indítás
végleges időpontjáról és a beiratko-
zásról megadott címükre értesítést
küldenek majd. Lehetőség van azon-

ban fax útján, vagy elektronikus for-
mában való benyújtásra is.
Tel/fax: 28 410 191 
lelkeszihivatal@refgodollo.hu 

A szervezést összefogó Óvoda Bi-
zottság tájékoztatása szerint a gyer-
mekcsoportok korösszetétele vegyes
lesz, ezért 3 éves kortól az iskolai
előkészítés évéig várják a gyerme-
kek jelentkezését elsősorban, de nem

kizárólag a protestáns
családokból. A jelentke-
zők számától és kor-
összetételétől függően
lehetőség van az indu-
lás évében egy hangsú-
lyosan az iskolai előké-
szítésre koncentráló
óvodai csoport indítá-
sára is. Az eredményes
nevelő munka, és a ke-
resztény értékek átadá-
sára alkalmas szeretet-
teljes légkör biztosítása
érdekében a megfelelő
szakképzettséggel ren-

delkező, magas szintű munka vég-
zésére elismerten alkalmas, hitben
járó óvodapedagógusok és dajkák
jelentkezését várják.

Képviselő-testületi hírek 

Bővül a város óvodai hálózata
A jó idő beköszöntével város-
szerte megkezdődtek a felújí-
tási munkák. A járdákon, az
utakon és Rákos-patak mentén
egyaránt dolgoznak a szakem-
berek. 

Megkezdődtek a járdafelújítások. A
múlt héten a Fürdő utcában, az Állo-
más utca és az Isaszegi út közötti sza-
kaszon dolgoztak a Légszesz utca fe-
lőli oldalon, valamint a Palotakerten
az 1-5 számú házak előtt.  Erre még a
héten is számítani kell az itt lakóknak. 

A VÜSZI Kft. megkezdte
az utak menti kaszálást is.
Nem árt azonban tudni, hogy
ez nem csak a városüzemel-
tető feladata, az ingatlanok
előtt – hasonlóan a csapadék-
víz-elvezető árkok karban-
tartásához –, az ingatlan tulaj-
donosoknak kell gondoskod-
ni a fű folyamatos kaszálá-
sáról.

Két kiemelten nagyszabású munka is
kezdetét vette a napokban. A héten a
Mikes Kelemen utcában dolgoznak,
megkezdődött ugyanis a Besnyő-pa-
tak ottani átereszének átépítése. A
munkálatok a tervek szerint egy hó-

napig tartanak, ez idő alatt a
Mikes Kelemen utca mind-
két irányból zsákutca. Első
lépésként ideiglenes átjárót
alakítanak ki a gyalogosok
számára, gépjárművel azon-
ban nem biztosított az átha-
ladás. A vasútállomást a
Gárdonyi Géza utca felől
közelíthetik meg a gépko-
csival közlekedők. 

Május 4-vel megkezdőd-
nek a Rákos-patak karbantartási mun-
kái is, a szükséges helyeken sor kerül
a patakmeder rézsűjének helyreállítá-
sára, a mederfenék rendezésére. 
(Kapcsolódó tájékoztatás a 9. ol-

dalon.)

jb

Az elmúlt napokban festők dolgoztak a Művészetek Háza épületén. A múlt év-
ben a Főtér projekt keretében korszerűsített intézménynek most a kupolaszer-
kezete újul meg. A felülettisztítás után mintegy 1200 négyzetméteren festik
újra a burkolatot. A munkát az uniós elnökségi rendezvények közötti szünna-
pokon végzik. kj

A PannErgy Nyrt. gödöllői fú-
rási munkálatai során a fúrófej
2130 méteres mélységben el-
érte a vízadó triász korú mész-
kő réteget, ám pótlólagos mé-
rések váltak szükségessé,
ezért a munka két hónap múl-
va folytatódhat.

A fúrás további folytatásához szak-
értők egybehangzó véleménye szerint
addicionális szeizmikus mérésekre
van szükség, hogy mind a legoptimá-
lisabb repedésrendszert, mind a kút-
pár másik tagjának megfelelő helyét
meghatározzák.

A gödöllői térség geológiai jellem-
zői komplexebbek, mint azt az előze-
tes kutatások alapján feltételezni le-
hetett, ezért van szükség kiegészítő
vizsgálatokra. A méréseket és annak

kiértékelését igyekszünk a lehető leg-
rövidebb idő alatt elvégezni, ami szá-
mításaink szerint legalább két hóna-
pot vesz igénybe – áll a társaság köz-
leményében. Amint megvannak a

pontosított geológiai információk, a
fúrás azonnal tovább folytatódik, a
fúróberendezés ezért ez idő alatt a gö-
döllői helyszínen marad.

A fúrás rendkívül
összetett, nagy pre-
cizitást és körülte-
kintést igénylő mun-
ka, amelynek során
p a r t n e r e i n k k e l
együtt szorosan kont-
rolláljuk a folyamato-
kat – összegezte a
Pannergy. A fúrá-
soknál alkalmazott
módszerekben és el-
járásokban a szak-
mérnöki szemponto-
kat tekintjük mérv-
adónak, ezért a prio-
ritásokat is így ha-

tároztuk meg. Az alkalmazott eljárá-
sokról és azok ütemezéséről közösen
döntünk a szakmérnökökkel, akiknek
tudásában, tapasztalatában megbízunk
– áll a Pannergy közleményében.

A múlt héten újabb fákat kapott a Gödöllői Lokálpatrióta Klub a
Szeretet és Gondoskodás a Természetért Alapítványtól. Alig né-
hány hete számoltunk be arról, hogy a civil szervezet 250 darab
szürkekérgű bükk fát ajándékozott városszépítési célokra, ame-
lyekből néhányat a várostakarítási napon már elültettek.

Most Pintér Zol-

tán alpolgármester
ismét jelentős meny-
nyiségű növényt ve-
hetett át: 100 db.
vöröstölgyet, 200
db. kocsányostöl-
gyet és közel 100
db. korai juhart
ajándékoztak Gö-
döllőnek. Ezek a nö-
vények is városun-
kat szépítik majd,
helyükről rövidesen
döntés születik. 

jb

Kiegészítő vizsgálatok kellenek

Megállt a fúrófej 

Megkezdődtek a felújítások

Tavaszi munkák

Tovább szépül a Művészetek Háza

Fák ajándékba



Gödöllői Szolgálat 32011. május 4. Közélet

DÁTUM ESEMÉNY LEZÁRÁS

Május 9‐10. Duna Stratégia
–

Május 12. EU–Kína találkozó
–

Május 16. Szakképzésért felelős
főigazgatók ülése –

Május 17‐18. Europol
–

Május 19‐20.
Területfejlesztésért és

Kohézióért felelős miniszterek
informális találkozója

Kordon a Művészetek Háza kö‐
rül, szalagos zárás az Ady sétá‐

nyon a Martinovics utcától

Május 23‐24. EU Elnökségi Konferencia
a KKV‐politikáról –

Május 31‐június 1. IFOAM
–

EU‐s elnökségi események Gödöllőn

– Elsőként a legfontosabb,
legnagyobb településekre
szeretnék eljutni. Így jöttem
egy olyan városba, amelynek
a vezetése véleményem sze-
rint példaértékű, hiszen több
mint két évtizede ugyanaz a
polgármester irányítja, meg-
lehetősen magas színvona-
lon, az önkormányzat munká-
ját – mondta dr. Tarnai Ri-
chárd kormánymegbízott, a
Pest Megyei Kormányhivatal
vezetője csütörtökön a város-
házán tett látogatásán, miu-
tán dr. Gémesi György polgár-
mesterrel és dr. Nánási Éva
címzetes főjegyzővel találko-
zott.

A január elsejével a közigazgatási
hivatalok jogutódjaiként megalakult
kormányhivatalok Pest megyei ve-
zetője valamennyi megyei települést
felkeresi, hogy helyben tájékozód-
jon az önkormányzatok munkájáról.
Gödöllői programja során a sajtó
képviselőivel is találkozott.

– Gödöllőn azt tapasztaltam, hogy
a lassú építkezés és folyamatos, pro-
fi szakmai munka eredményei a vá-
rosképben is megjelennek – mondta
sajtótájékoztatóján, majd így foly-
tatta: – Az önkormányzatok a jövő-
ben is végzik a feladatukat, remé-
nyeink szerint azon a színvonalon,
ami Gödöllőn tapasztalható. Az ál-
lam ugyanakkor a kormányhivatalo-
kon keresztül – melyekre az állami
feladatok testáltattak – közelebb
próbál kerülni az önkormányzatok-
hoz és a településen élő emberek-
hez. A szakmai kérdésekben a szak-
igazgatási szervek a továbbiakban is
teljes mértékű autonómiát élveznek,
az úgynevezett funkcionális kérdé-
sekben – humánpolitika, pénzügy,
informatika – a kormányhivatal
törzshivatalába integrálják a felada-
tokat. A közigazgatás új koncepció-
jának a lényegét úgy lehet összefog-
lalni, hogy a szakigazgatási szervek-
nél folyik a továbbiakban egyedül és
kizárólag a szakmai munka – határo-
zatok hozatala, fellebbezések elbírá-
lása. 2013-től megszűnnek az ügy-
félszolgálattal kapcsolatos tevé-
kenységek, az ügyfelekkel való kap-
csolattartás a kormányablakokban
zajlik majd.

Jelenleg Cegléden, Érden és Vá-
cott vannak kormányablakok a me-
gyében, valószínűleg 2013 január
elsejétől Gödöllő is büszkélked-
het majd kormányablakkal, hiszen
ennek a régiónak a meghatározó vá-
rosa, hangsúlyozta dr. Tarnai Ri-
chárd.

– Látogatásom során polgármes-
ter úrral hosszasan egyeztettünk –
hangsúlyozta dr. Tarnai Richárd. – Ő
elmondta a véleményét és javaslatait
az igazgatás átalakítását célzó, a
Parlament elé ősszel kerülő törvény-
csomagról. Tájékoztatott a minden-
napok alapos munkavégzése során
tapasztalt buktatókról, amiket érde-
mes elkerülni. Én a kormányhivatal
vezetőjeként és országgyűlési kép-
viselőként igyekszem ezeket a ja-
vaslatokat először a saját frakcióm-
mal, a kormányzattal illetőleg majd
a teljes Parlamenttel elfogadtatni.
Azt gondolom ugyanis, hogy min-
dennek alapja a párbeszéd, a folya-
matos kapcsolattartás. Közös érdek,
hogy az igazgatás jól működjön me-
gyei és országos szinten is, ahogyan
ez meglátásom szerint helyben már
megvalósult. 

Dr. Tarnai Richárd átadta a pol-
gármesternek a Pest Megyei Kor-
mányhivatal kiadványát, amiben
összegyűjtötték mindazokat a fej-
lesztési lehetőségeket, amiket a Szé-
chenyi tervből Pest megye feltehe-
tően hasznosítani tud. Ezzel is se-
gíteni igyekeznek a megye és tele-
pülései előrelépését.

Dr. Gémesi György örömmel fo-
gadta kormánymegbízott elismerő
értékelését Gödöllőről. Kiemelte,
hogy a partnerségre való törekvés
kölcsönösen és egyértelműen meg-
fogalmazódott a megbeszélésen.

– Nyitottak vagyunk arra, hogy 21
év tapasztalataival segítsük a köz-
igazgatási elképzelések jobbítását,
hiszen ennek a végső célja az állam-
polgárok ügyeinek hatékonyabb in-
tézése. A járási hivatalok kialakítása
is szolgálhatja ezt a célt, nagyon
fontos azonban, hogy pontosan
meghatározzák, mely feladatok tar-
toznak az államhoz és melyek az
önkormányzatokhoz. Bízom benne,
hogy jó törvények születnek a köz-
igazgatás újraszabályozására –
hangsúlyozta dr. Gémesi György –
mert ez elengedhetetlen feltétele an-
nak, hogy mindenki a leggyorsab-
ban kapja meg a szolgáltatást vagy
az információt ügyeinek intézésé-
hez.

A polgármester megfelelőnek
tartja, hogy az önkormányzatok tör-
vényességi felügyeletét a kormány-
hivatalok látják el. Gödöllőn 21 év
alatt csak néhány észrevétel érte a
munkát, ami nyilván dicséri a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak tu-
dását, a jegyző felkészültségét, hi-
szen olyan előterjesztések kerültek a
képviselő-testületek elé, amelyek
rendre kiállták a próbát.

(l.t.)

Jövő év januárjától lényegében
minden zárt légterű helyen tilos
lesz a dohányzás; munkahe-
lyen, éttermekben és kocsmák-
ban csak szabad levegőn, illetve
a bejárat előtt lehet rágyújtani.
A bírságolás három hónap tü-
relmi idő után 2012 áprilisában
kezdődik.

Az Országgyűlés a kormánypárti poli-
tikusok kezdeményezésére 271 igen
szavazattal, 37 ellenében és 14 tartóz-
kodással módosította a nemdohányzók
védelméről szóló törvényt. 

A törvénymódosítás értelmében
2012. január elsejétől tilos a dohány-
zás közforgalmú intézményekben –
így a többi között a szórakozó- és
vendéglátóhelyeken –, a munkahelye-
ken, a közösségi közlekedési eszközö-
kön és a megállókban, az aluljárókban,
a játszótereken, valamint a megállóhe-
lyek és a játszóterek ötméteres környe-
zetében. A helyi önkormányzatok pe-
dig további közterületeken is megtilt-
hatják a dohányzást.

Fontos változás, hogy nem jelölhető
ki dohányzóhely ezután a közforgalmú
intézmények és a munkahelyek zárt
légterű helyiségeiben, valamint a vo-
natokon sem, így megszűnnek a do-
hányzókocsik. Dohányzóhelyet csak
szabad levegőn, a bejárattól öt méterre
lehet kijelölni, kivéve azokat a ven-
déglátóhelyeket, ahol erre kizárólag
közvetlenül a bejárat előtt van lehető-
ség. Továbbra is rá lehet gyújtani a
szabadtéri szórakozóhelyeken és a
kerthelyiségekben.

Zárt térben ezután csak dohányter-
mék-bemutatókon és a szállodák szi-
varszobáiban lehet dohányozni, a szi-
varszobákban ugyanakkor étel és ital
nem szolgálható fel. Ezen kívül zárt
légterű dohányzóhelyiség csak bünte-
tés-végrehajtási intézményekben és
pszichiátriai intézetekben alakítható ki
a fogvatartottak, illetve a betegek szá-
mára – biztosítva, hogy dohányfüst a
többi helyiségbe ne juthasson be.
Ugyanakkor szabadtéren sem jelölhető
ki dohányzóhely közoktatási, gyer-
mekjóléti és -védelmi intézményekben,
illetve egészségügyi szolgáltatónál.

A dohányzási tilalom betartását az
ÁNTSZ ellenőrzi, megsértése esetén
egészségvédelmi bírságot szab ki. Az
államigazgatási szerv eltekinthet a bír-
ság kiszabásától, ha az intézmény ve-
zetője, üzemeltetője, a rendezvény
szervezője, a munkáltató, illetve akit a
közforgalmú intézmény szabályzata
erre kijelöl, a tilalmat megsértőt fel-
szólította a dohányzás befejezésére,
vagy ha ennek nem tesz eleget, az in-
tézmény elhagyására. Az egészségvé-
delmi bírságot és a helyszíni bírságot
az ÁNTSZ számlájára kell befizetni.
Az előbbi összege 20 és 50 ezer forint
közötti, az utóbbi legfeljebb 30 ezer
forint lehet magánszemélyek esetében.

A nemdohányzók védelméről szóló
törvény eredményeként módosul a tár-
sasházi törvény, kimondva: a tulajdoni
hányad szerint legalább négyötödös
többséggel hozott eltérő rendelkezés
hiányában tilos dohányozni a közös tu-
lajdonban lévő zárt légterű épületré-
szekben, helyiségekben. (ny.f.)

A kormánymegbízott Gödöllőn

Mindennek alapja a párbeszéd
A Mezőgazdasági Biotechnoló-
giai Kutatóközpont közel 222
millió forintot nyert el a Kör-
nyezetvédelmi és Energiai Ope-
ratív Program 2009-5.3.0/–
Épületenergetikai fejlesztések
és közvilágítás korszerűsítése
pályázatán. Az elnyert összeg-
ből a kutatóközpont vezetése
egy környezetbarát energiata-
karékossági program része-
ként kezdett bele az épület fel-
újításába.

A program lényege, hogy
a víz- és villamos áram
felhasználás csökkentése,
az épület hűtési és fűtési
rendszerének korszerűsí-
tése mellett szemléletfor-
málással is elősegítsék a
környezettudatos műkö-
dést az intézményben.

Első ütemben az intéz-
mény külső nyílászárói-
nak cseréjére kerül sor.

Ezt követően a vasbeton falazatot új
szigetelőréteggel vonják be, mivel az
jelenlegi állapotában meghaladja a
középületek számára előírt hőátbo-
csátási határértéket. Jelentős villa-
mosenergia megtakarítást eredmé-
nyez majd az épület hűtési rendszeré-
ben a folyadékhűtők, hőcserék és
kondenzátorok lecserélése is. A ter-
vek szerint a most húszéves épület
felújítási munkálatai június végén
fejeződnek be.

(k.r.)

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont

220 milliós EU-s támogatás

A nemdohányzók védelmében

Szigorú törvény

Alacsonyabb a táppénz felső határa
májustól: a korábbi felére csökkent a
táppénz napi összegének lehetséges
maximuma, az ellátás mértéke így havi
szinten nem haladhatja meg a minimál-
bér kétszeresét.

A minimálbér kétszerese jelenleg
havi bruttó 156 ezer forint, amely nettó
124.301 forintot, azaz napi szinten a
korábbi 10.400 helyett 5200-at jelent.
A táppénz folyósításával kapcsolatos
változtatásokkal a kormány célja az
volt, hogy a táppénzcsalások mértéke
jelentősen visszaszoruljon. A Nemzet-
gazdasági Minisztérium az Európai Bi-
zottságnak és az Európai Tanácsnak el-
küldött aktualizált konvergenciaprog-

ramban azt közölte, hogy táppénz-
folyósítás szabályozásának felül-
vizsgálatával már az idén 3 milliárd
forint takarítható meg, a következő
két évben pedig 10-10 milliárd.

A táppénzzel kapcsolatos változás
az is, hogy a veszélyeztetett terhesség
esetén a munkavállalónak már a kere-
sőképtelenség első napjától táppénz
jár, nem a munkáltató által finanszíro-
zott betegszabadság. A bruttó 290 ezer
alatt kereső veszélyeztetett terhes nők
eszerint a táppénzzel még jobban is jár-
nak, mint a korábbi rendszerben a be-
tegszabadsággal, hiszen a táppénz után
nem kell járulékot fizetni.

Az egészségbiztosítási törvényben
változatlan az első limit, vagyis az,
hogy két évi biztosítási jogviszony
után a táppénz a jövedelem 60%-a, míg
ennél rövidebb biztosítási idő – illetve
kórházi ápolás esetén – 50%.           (b.k.)

Kevesebbet ér a táppénz

Változás
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Az első Waldorf-iskolát 1919-ben
Stuttgartban alapították. Ma-
gyarországon már 1926-ban mű-
ködött Waldorf-iskola, melyet a
történelem 1933-ban elsodort, s
egészen 1989-ig szóba sem jöhe-
tett semmiféle alternatív pedagó-
giai intézmény megalakulása.

Gödöllőn 1988-ban kezdődött az „első
mozgolódás”. 1989-ben lelkes szülők
egy kis csoportja megalakította a
Weöres Sándor Pedagógiai Egyesületet,
majd 1990-ben az első – azóta is műkö-
dő – Waldorf-óvodát. 1991 szeptembe-
rében a volt művelődési központ (ma
Művészetek Háza) 9-es termében év-
nyitóra gyűltek össze az első Waldorf-
iskolások. Bizony, 20 éve ennek!

Az évről-évre folyamatosan bővülő
gyermeklétszám lehetővé tette az alsó-,
közép- és felsőtagozat – azaz a gimnázi-
um – beindítását, s így már 13 osztály,
318 diák tanulhat iskolánkban.

A szülők és tanárok összefogásával
folyamatosan szépül az iskola épülete,
lettek jól felszerelt szaktantermeink, eu-
ritmiatermünk, műhelyeink, felépült a
sportsátrunk, büszkék vagyunk a bio-
kertünkre.

Az évek során egyre jobban megerő-
södtünk abban a hitünkben, hogy a Wal-
dorf-pedagógia helyes irány, fontos a
természet tisztelete, ritmusának megfi-
gyelése, a gyermek fejlődési szakaszai-
nak pontos ismerete, a test, a lélek és a
szellem egységének szem előtt tartása.
Tudjuk azt, hogy a nevelés minden
mozzanatát át kell hatnia a művészet-

nek, a fantáziának és a lelkesedésnek.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanárok, a diá-
kok és a szülők egyenrangú partnerek-
ként igyekezzenek részt venni a nevelés
folyamatában, hogy ne az egyes érdem-
jegyek megszerzése, illetve az azoktól
való félelem legyen a tanulás fő motivá-
ciója. Büszkék vagyunk iskolánkra és
neveltjeinkre – már hét ballagási tabló
díszíti az iskola falait –, akik rendre
nagyszerű érettségi vizsgákkal zárják ta-
nulmányaikat.

A hagyományos Pünkösdi Bazárun-
kon – melyet idén 2011. május 29-én
vasárnap, a Nemzetközi Gyermeknapon
tartunk – az iskola ünnepi programokkal
(koncertek, táncház, 12. osztály színházi
előadása, kirakodó vásár, a GÖMB cso-
port kiállítása stb.) teszi emlékezetessé a
20. évfordulót. Szeretettel várunk min-
denkit, aki szívesen ünnepelne velünk
együtt ezen a szép napon! fh

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület szervezésében már
ötödik alkalommal érkeznek vá-
rosunkba gyerekek a csángóföl-
di Lészpedről. A huszonöt fős
csoport Márton Attila tanár veze-
tésével június 22-től 26-ig lesz
Gödöllőn, majd néhány napot
Balatonlellén, az önkormányzat
üdülőjében tölt el. A program
megvalósításához azonban se-
gítségre is szükség van. 

Mint azt Büttner Sarolta főszervező la-
punknak elmondta, a szervezési mun-
kák már hetek óta zajlanak. Most olyan
családok jelentkezését várják, akik  vál-
lalnák, hogy az itt tartózkodás idejére
vendégül látják a gyerekeket, szállást és
étkezést biztosítanak számukra. 

A csoport tagjainak napközbeni prog-
ramját már megszervezték: részt vesz-

nek a városban zajló rendezvényeken,
többek között a Magyar Szabadság
Napján és a Kárpát-medencei búcsún. A
gyermekeket befogadó családok Bütt-
ner Saroltánál jelentkezhetnek: Telefon:
30-609-5022, 28-421-235, E-mail:
buttner.sarolta@gmail.com.

Akinek befogadásra nincs lehető-
sége, pénzzel viszont szívesen támo-
gatná a programot, az is megteheti:
minden adományt köszönettel fogad-
nak az egyesület bankszámla számára:

65600168-11058186 „Csángó
gyerekek nyaraltatása” meg-
jegyzéssel, vagy a Damjanich
János Általános Iskola portá-
ján (Gödöllő, Batthyány L. u.
32.), átvételi elismervény elle-
nében, munkanapokon 7-18
óra között. 

Az anyagi támogatásra is
nagy szükség van, ettől függ

ugyanis, hogy többek között sikerül-e az
itt tartózkodás idejére buszt bérelni, ami
jelentősen megkönnyítené a gyerekek
napközbeni szállítását. 

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület tevékenységét az önkor-
mányzat az idén Gödöllő Városáért Díj-
jal ismerte el. A kitüntetés odaítélésében
jelentős szerepet játszott az a munka is,
amit a civil szervezet a csángó gyerekek
nyaraltatásáért és ezzel magyar nyelvi
oktatásáért tesz. jk 

MEGHÍVÓ – Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Gödöllő és Térsége Lá-
tássérültjeinek Egyesülete szervezésében 2011. május 10-én, 11 órától a

gödöllői polgármesteri hivatal házasságkötő termében megrendezésre

kerülő Szemléletformáló programjára.

Az érzékenyítő program során a látó embereket a saját élményeiken keresz-
tül szeretnénk közelebb vinni a vak és gyengénlátó emberekhez.
Kérjük, a torlódások elkerülése érdekében részvételi szándékukat előre je-
lezzék a 70-3875-265-ös telefonszámon vagy a godollo@vgyke.com e-mail
címen, mivel a „sötét szobába” egyszerre körülbelül 10 fő tud bemenni, és a
benntartózkodás időtartama 15-20 perc.                       Üdvözlettel: Kiss János elnök

Nem mindennapi sportfoglalko-
záson vehettek részt városunk
diákjai az elmúlt hetekben. Talán
leginkább önvédelmi-testneve-
lés órának nevezhetnénk azt az
oktatást, amit egy sportegyesü-
let vállalt magára. 

A kezdeményezés célja, hogy a fiatal
korosztályt megismertesse azokkal a
legegyszerűbb túlélési technikákkal,
amiket a mindennapokban is alkalmaz-
hatnak, mint például ha egy tömegren-
dezvényen vészhelyzet alakulna ki. 
Nagy Csaba dzsindo oktató már hosszú

ideje foglalkozik a túlélési technikákkal,
a West Balkánban bekövetkezett tragé-
dia kapcsán azonban úgy gondolta, fon-

tos, hogy az a korosztály, aki érintett le-
het a diszkóbalesetekben, megismerje
azokat az egyszerű, bárki számára rövid
idő alatt elsajátítható módszereket, ami

egy hasonló esetben akár az
életét is megmentheti. A vá-
rosi általános és középisko-
lákban testnevelés óra kere-
tében tartották meg a „túlélő
tréninget”.
Nagy Csaba olyan anyagot ál-
lított össze a fiatalok részére,
ami nem sportolóknak, ha-
nem hétköznapi embereknek
szól, s ami nem agresszióra
nevel, hanem a sérülés nélküli
védelem elsajátítására helyezi

a hangsúlyt. A foglalkozások a pedagó-
gusok és a diákok körében is nagy sikert
arattak. bj

Ünnepi események helyszíne volt a Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium április 28-án, amikor fennállásának 60. év-
fordulóját ünnepelte az intézmény. 

Az évforduló alkalmából a
hagyományos Madách-na-
pon színes programok várták
a diákokat és a vendégeket,
akiket Kocsi Tamás igazga-
tó köszöntött. Az érdeklődő-
ket egy kis időutazásra is
meginvitálta az intézmény
vezetése; ezen a napon nyi-
tották meg ugyanis a „60
éves a Madách Iskola” című
kiállítást. Régi tablók, köny-
vek, iskolai relikviák idézték
meg az elmúlt évtizedeket. Érdekes, hogy bár az intézmény 60 éve működik a je-
lenlegi keretek között, Gödöllőn már az 1800-as évek végén elkezdődött a szak-
képzés. A néhány száz tanoncot foglalkoztató ipariskola, aminek létesítményei a
város több pontján voltak, lassan növekedett a mai 1100-as tanulólétszámra. Az
iskola 1957-től viseli a Madách Imre nevet. bj

MEGHÍVÓ – ZÖLD ÓVODANAP

Idén nyolcadik alkalommal rendezzük meg a már hagyománnyá vált rendezvé-
nyünket, az óvodanapot. Nevelőtestületünk a szülőkkel együtt lelkesen készül ar-
ra, hogy ezen a napon mindenki jól érezze magát, kellemes szórakozással teljen el
az idő az óvoda apraja-nagyja számára.
Sokféle színes programokat kínálunk: kézműves tevékenységek, ügyességi játé-
kok-célba dobás, családi versenyjátékok, arcfestés és persze nem maradhat el a
tombola, a zsákbamacska, sütemény, üdítő, zene, móka tánc sem. 
A támogatói jegyek bevételéből, felajánlásokból óvodánk alapítványát kí-

vánjuk tovább erősíteni, mely segíti az óvodás gyerekek neveléséhez, képesség-
fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzését.
Mindenkit szeretettel várunk 2011. május 14-én, szombaton 14 órától a Zöld
Óvoda (Gödöllő, Batthyány L. u. 34-36.) udvarán megrendezett Óvoda-napra.

Segítségkérés a csángó gyerekek táboroztatásához

Várják a befogadó családok jelentkezését
Kiállítással és iskolanappal ünnepeltek

60 éves a Madách iskola

20 éves a gödöllői Waldorf-iskola

Büszkén lehet visszatekinteni
Túlélési technikák kamaszoknak

Ha nagy a tömeg…

Vasárnap délután a Világbéke-
gongnál, majd a városháza dísz-
termében köszöntötték az édes-
anyákat. 

Városunkban már hagyomány, hogy a
civil szervezetek május első vasár-
napján rendezik meg az anyák napi
ünnepséget. Az idén a program kap-

csolódott a Születés
Hete, valamint a Csa-
ládok Hónap-
ja rendezvé-
nyeihez is. 
A Gödöllői
Városi Ve-
gyeskar mű-
sorát követő-
en, hasonlóan
a korábbi esz-
t e n d ő k h ö z ,
megszólaltat-
ták a Világbé-
ke-gongot: ez

alkalommal Kolozs Anita, négy 
gyermekes édesanya tehette ezt.

Az ünnepi program a városházán
folytatódott, ahol gödöllői gyermekek
adtak műsort, akik verssel, zenével,
énekekkel csaltak mosolyt a részt-
vevők arcára. A rendezvény házi-
asszonya Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművész volt.

bj

Ünnepi percek a városközpontban 

Anyák napi köszöntés

A hét végén valamennyi városi középfokú oktatási intéz-
ményben elballagtak a diákok. A Madách Imre Szakkö-
zépiskola diákjai pénteken, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium, a Török Ignác Gimnázium,  és a Református
Líceum tanulói szombaton vettek búcsút iskolájuktól. 
A héten a végzősök tudásukról adnak számot, hétfőn
ugyanis megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. 

Elballagtak a diákok

A Blaháért Társaság és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
2011. MÁJUS 29-ÉN ismét tótakarítást rendez, mely-
nek során az Úrréti tó környékét és medrét tisztítják
meg a hulladéktól. 9 ÓRÁTÓL VÁRJÁK A SEGÍTENI
SZÁNDÉKOZÓKAT A HELYSZÍNEN.
A szervezők kérik, hogy a résztvevők megfelelő öltö-
zetben jelenjenek meg, aki teheti gumicsizmát,
hosszúnyelű gereblyét és talicskát hozzon magával!
A munkába nem csak takarítással lehet bekapcsolód-
ni, a szervezők ugyanis a munka végeztével bográcso-
lással szeretnék kellemesebbé tenni a napot.

TÓTAKARÍTÁS
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Van-e valaki, aki ne olvasta vol-
na Gárdonyi Géza Egri csilla-
gok című regényét? S akik ol-
vasták, nyilván nem akadtak
fenn azon: miért olyan fontos
Jumurdzsáknak, a félszemű tö-
röknek, hogy visszaszerezze a
véletlenül Bornemissza Ger-
gelyhez került gyűrűjét? Elfo-
gadjuk, hogy az a talizmánja,
mely hite szerint a szerencsé-
jét hordozza, azért ragaszkod-
na hozzá.

Egy mai szerzőpáros, Pierrot és Szé-
lesi Sándor – mindkettőjüknek szá-
mos különböző foglalkozása van, de
amiben megegyeznek: forgatókönyv-
írók – azonban különös magyarázatát
adja a ragaszkodásnak. Jumurdzsák
gyűrűje című regényükben meglepő
tulajdonsággal ruházzák fel az ék-
szert. 

Három korban játszódik a regény.
A XVI-XVII. században, mikor a tö-
rökök sikertelenül, majd sikeresen
ostromolták Eger várát, megszállva
tartották a várost. A XIX. század vé-
gén, XX. század elején, amikor maga
Gárdonyi is megjelenhet a könyv lap-
jain, szereplője lehet a történetnek. 

Legnagyobbrészt mégis 2005-ben
járhatjuk Eger utcáit. A főhőssel, Jo-
nathan Hunt amerikai újságíróval
együtt ismerkedhetünk Eger XXI.

századi lakóival, valamint mindazzal,
ami a városban található: szállodák-
kal, vendéglőkkel, pincékkel, a vár-
ral, múzeumokkal, temetőkkel, temp-
lomokkal. Régi falakkal, melyeken
titokzatos, ám nem megfejthetetlen
feliratok vannak. 

Az újságíró könnyen szót ért az eg-
riekkel, mert magyar édesanyjától el-
sajátította a magyar nyelvet. Szárma-
zása miatt választotta szabadsága el-
töltésének színhelyéül Magyarorszá-
got, mit sem sejtve még arról, hogy
élete legnagyobb kalandjában itt lesz
része. Egerbe a dédapja hagyatéká-
ban fennmaradt furcsa levelek által
indíttatva megy el. A dédapja kapcso-
latban állt egy hajdani, Egerben élt
tudóssal, Ábray Pállal. 

Őrült volt-e Ábray Pál, vagy láng-
ész?  Már a dédapa, Samuel Hunt is
inkább úgy vélekedett, hogy őrült, s
az, hogy Egerben senki sem hallott
Ábray Pál nevű tudósról, megerősíti
Jonathant abban a hitében, hogy az il-
lető semmi érdemlegeset, semmi ma-
radandót nem alkotott.  

De aki keres, az talál. Valaki mégis
tud Ábrayról. Egy Jámbor Mihály ne-
vű idősebb úr. Vele az egri Tourin-
form irodában, miközben a város ne-
vezetességei felől érdeklődik, ismer-
kedik meg hősünk. Jámbor Mihály
őriz olyan régi leveleket, iratokat,
melyek kiegészítik az amerikai déd-

apai örökséget. Sajnos, Jámbor úr hir-
telen szívrohamban meghal. Most
már Jonathannak egyedül, illetve kért
vagy kéretlen segítőkkel, kell kibo-
gozni a szálakat, összerakni a mo-
zaikdarabkákat, megoldani a rejté-
lyeket. 

Nem habozik, hogy akár az élete
árán is kiderítse az igazságot. Me-
részségének meglesz a jutalma. Fel-
tárulhat előtte a törökkori Eger. Eb-
ben nem kis része van a nevezetes
török gyűrűnek, egy megszállott tu-
dósnak, s még több fantáziadús, tettre
kész embernek. Magyarázatul min-
darra, ami megesik, talán Gárdonyi
Gézának az egri vár területén talál-
ható sírja felirata szolgál: „Csak a
teste.”
(Pierrot – Szélesi Sándor: Jumur-
dzsák gyűrűje)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Időutazás

Kun Éva keramikusművész mun-
káiból nyílik kiállítás a Levendu-
la Galériában május 7-én, este
19 órakor.

Kun Éva munkáit már jól ismeri a gö-
döllői közönség, hiszen rendszeres ven-
dége a városunkban megrendezett tárla-
toknak. A Magyar Iparművészeti Főis-
kolán diplomázott, tudását olyan meste-
rektől sajátította el, mint Csekovszky
Árpád, Jánossy György, Litkei József és
Schrammel Imre. Kezdetben népmű-
vészeti kerámiával foglalkozott, előbb
kézműves használati tárgyakat készített,
majd 1980-tól fordult érdeklődése a fi-
guralitás felé. 
A szombat este megnyíló kiállításon különleges kerámiaházait láthatják majd
az érdeklődők, amik egy-egy emberi sorsot jelképeznek, színükkel, fákkal ösz-
szefonódva, ablakaikban mécsessel kivilágítva. A kiállítást Remsey Flóra kár-
pitművész nyitja meg, közreműködik a Xantus Corvinus Énekkar. jb

Kun Éva munkái a Levendula Galériában

Emberi sorsokA Premontrei Szent Norbert
Gimnázium aulájában adtak
nagysikerű koncertet a Frédéric
Chopin Zeneiskola vonószene-
karai április 28-án. Az est egy-
ben jubileum is volt, az idén tíz
esztendeje ugyanis, hogy az is-
kola vonószenekarainak élén
Lázárné Nagy Andrea áll.

Ezen a koncerten is ő vezényel-
te a gyermek-, az ifjúsági-, és
régi tagokkal kiegészített össze-
sített zenekart. Elsőként, kap-
csolódva a gödöllői Barokk Év-

hez, Vivaldi: G-dúr Sinfonia  I.
tétele szólalt meg, a gyermek és
az ifjúsági vonószenekar közös
produkciójaként. Ezt követően
a gyermek- , és az ifjúsági vo-
nószenekar előadásában azt a
koncertanyagot hallhatta a kö-
zönség, amivel  városunkat kép-
viselik a hét végén megrende-

zésre kerülő VII. Országos Ze-
neiskolai Zenekari Versenyen. 
A koncertet a régi tagokkal ki-
egészített összesített zenekar
előadása zárta. bj

1983 óta a klasszikus balett óriásának tar-
tott Jean-Georges Noverre születésnapján,
április 29-én ünnepli a világ „A Tánc Világ-
napját“. 

E jeles ünnepen ran-
gos elismerést ve-
hetett át Széphalmi
Júlia, a Magyar
Táncművészeti Fő-
iskola végzős nö-
vendéke is. 
A Magyar Táncmű-
vészek Szövetsége
a fiatal táncosnak
az Évad legjobb
végzős növendéke
díjat adományozta.
Ezt pénteken, a rendezvényen vehette át.
Széphalmi Júlia tevékenységét – aki korábban a Gö-
döllő Táncegyüttesben ért el kiváló eredményeket –
nemrég városunkban Körösfői-díjjal ismerték el. A
fiatal művész pályáját az Experidance együttesében
folytatja. nyf

Jubileumi vonószenekari koncert

Versenyre készülve
Elismerés Széphalmi Júliának

A Tánc világnapján

(Folytatás az 1.oldalról) 

Baliga Kornél belsőépítész Barokk táj
Blondel keretben címmel az építészet és
a kertművészet egymást erősítő vonat-

kozásait mutatta be számos ábrával il-
lusztrálva. Wehner Tibor művészettör-
ténész Egy posztbarokk „kert“ és külö-
nös éke címmel Orosz István Emlék-
mű-terv a világ végére című grafikájáról
értekezett.

– Gödöllőt is egy nagy, ápolt kertté
igyekszünk varázsolni – mondta kö-
szöntőjében Gémesi György polgár-

mester. – A kastélypark
múlt évi felújítása után
az idén a Norvég Alap
pályázati támogatásával
az Alsópark és az Erzsé-

bet-park szé-
pül meg, rövid
időn belül,
csakúgy, mint
a Grassalko-
vich filagória,
amit nem csak
restauráltat a város, hanem a
korábbinál szebb környezetbe
is helyez.
– A görögök úgy tartották,
hogy a művészetek a Par-

nasszosz és a Helikon idilli lejtői-
nek forrásvizekben gazdag, fás
ligeteiben születtek, ott, ahol Zeusz
és Mnémoszüné (az Emlékezet)
nászából világra jött a múzsáknak
nevezett kilenc istennő – kezdte
megnyitóját dr. Takács Imre,
majd a későbbiekben így fogalma-
zott: – Kertben vagyunk most is. 

A 11. alkalommal most megnyíló gö-
döllői kert kiállításon 21 művész állított
ki műveket.

A kiállítás kurátora, Katona Szabó
Erzsébet textilművész a megnyitó vé-
gén bejelentette, hogy a jövő évi kiállí-
tás, a Múzsák kertje a Nők éve 2012
programjaihoz kapcsolódik majd.          it

Megnyílt a GIM- Ház új kiállítása

Barokk kertek, fás ligetek
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A kiállított ezüst cigarettatárca
fedelébe a magyar koronát gra-
vírozták, alatta a következő
szöveggel: „A GÖDÖLLŐI KIR.
KASTÉLY TISZTI ÜDÜLŐ OTT-
HONA 1916. DECEMBER 24.”
Ez a tárca a beregszászi vitéz
Horváth Ferenc okleveles gaz-
da, gazdasági tanácsos tulaj-
dona volt, aki Trianon után Ka-
locsán telepedett le. A mú-
zeum dr. Farkas Jenőtől kapta
ajándékba a tárgyat 2007-ben. 

1914. július 28-án tört ki az első vi-
lágháború, amikor Bécs hadat üzent
Szerbiának. Már 1914 augusztus vé-
gén Ferenc József magyar ki-
rály elrendelte, hogy a gödöllői
kastélyban negyven katona-
tiszt és hatvan katona számára
kórházat állítsanak föl, lábado-
zó betegek ápolására. A kórhá-
zat az udvari gazdasági hivatal
rendezte be és tartotta fenn. Az
ágyakat a budai várból hozták.
Róth Alajos várkapitány ké-
nyelmes szállást igyekezett be-
rendezni az ideérkező katonák-
nak. Az ápolást öt vidékről jött
apáca látta el, akiknek a veze-
tője a gödöllői apáca főnöknő
volt. Három orvos állt a sebe-
sültek rendelkezésére: Teghze
Lajos, Csengeri Kálmán és Be-
rente István. Lelki gondozá-
sukról Schlager Árpád esperes
plébános, szentszéki ülnök gondos-
kodott. 

1914. szeptember 17-én délután 4
órakor érkeztek az első sebesültek a
kastélyba „villamos vasúttal”, azaz
HÉV-vel.  A HÉV vonalán lévő köz-
ségekben virággal terített asztallal,
lelkes éljenzéssel fogadták a sebesült
katonákat. Gödöllőn a Ferenc József
téri (ma Szabadság tér) állomáson né-
pes hivatalos küldöttség várta őket. A
kastélyban Szegedy-Maszák Aladár
kormánytanácsos helyezte el a sebe-
sülteket a személyzet segítségével a
különböző lakosztályokban, ahol meg-
felelő volt az ellátás. 

A helyi lapok arról tudósítottak,
hogy a király, az udvar és a lakosság
folyamatosan versenyzett a sebesült
katonák minél jobb ellátásáért. Fe-
renc József elrendelte, hogy a gödöl-
lői területen lőtt vadakat nem szabad
eladni, hanem a Magyarországon és

Gödöllőn ápolt katonák élelmezésére
kell felhasználni. Magyar Kázmér
miniszteri tisztviselő kezdeményezé-
sére a község kaszinót nyitott, ahol
újságok, könyvek, játékasztalok, do-
minó állt a sebesült katonák rendelke-
zésére. A Gödöllő és Vidéke című he-
lyi lap felhívást tett közzé, hogy aki
tud, kölcsönözzön német nyelvű köny-
vet a kastélyban ápolt sebesülteknek.
Bastoria Willibald besnyői lakos
könyveket és két kosár almát küldött
a sérült katonáknak. Az udvar egy
harmóniumot ajándékozott a kórház-
nak, a sebesült katonák dalárdát alakí-
tottak és szépen énekeltek a vasárnapi
szentmiséken a kastélykápolnában. 

Szilveszterkor a király megaján-
dékozta a katonákat. Az ajándékokat
Szegedy-Maszák Aladár kormányta-
nácsos osztotta szét. A tisztek, az or-
vosok és a katonaság körül foglala-
toskodó egyéb személyek (mint pél-
dául Schláger Árpád plébános) kap-
ták az olyan ezüst cigarettatárcát tele
finom cigarettával, mint amilyent
most kiállítottunk a hónap műtárgya-
ként. A legénység tajtékpipát, szipkát,
dohányt, cigarettát, kefét, szappant,
tükröt, erszényt, kést, fogvizet, fog-
krémet kapott ajándékba.  (GV 1914.
aug. 30., szept. 20., 1915. jan. 10. ) 

1914 karácsonyán adtak először
ezüst cigarettatárcát ajándékba. Ak-
kor négy gödöllőit tüntettek ki vele,
két orvost: dr. Teghze Lajost és dr.
Csengeri Kálmánt, valamint két se-
besültet: dr. Olajos Géza hadnagyot
és Kilián Frigyes hadapródot. 

G. Merva Mária

A hónap műtárgya a városi múzeumban:
Ezüst cigarettatárca sebesült 

katonatiszteknek

(Folytatásaz 1. oldalról)

Az Erzsébet-szoborral egyidőben emelt,
Zala György tervei szerint készült Er-
zsébet szikla is megújult: a graffititől
megtisztították és környezetét parkosí-
tották. 

A parkot 13.000 növény kiültetésével
és a fősétány, valamint a főbejárat fel-
újításával tették még szebbé.

A park másik ékessége, a Grassal-
kovichok által építtetett barokk Kál-
vária is megújul. A szoborcsoport né-
hány hete műhelybe szállított alakjai a
tervek szerint már a héten a helyükre
kerülnek. 

Amennyiben az időjárás megengedi,
már a hét elején befejeződnek a terasz-
rész lapkő burkolási munkái. Ennek
technikai akadálya nincs, mivel a szak-
embereknek sikerült megoldaniuk a ko-
rábbi vízelvezetési problémákat, a rend-

szert megtisztították és helyreállították.
Az épületet körbe dréncsövezték, és a
felületről összegyűjtött csapadékvizet
elvezetik az épület mellől. 

Megkezdődött a korábban elbontott
és szintén felújított korlátelemek vissza-
építése is, hét elején helyükre kerülnek
az utolsó darabok is. 

Erzsébet királyné szobrának és ezzel
együtt a felújított Erzsébet-parknak, va-
lamint a Kálváriának az átadására az
eredeti avató ünnepség után pontosan
110 évvel, 2011. május 19-én, 13 órakor
kerül sor. jb

Szemet gyönyörködtető látvány-
ban van részük azoknak, akik át-
sétálnak az Alsóparkon. Az el-
múlt hetekben óriási változások
zajlottak le. A munkák jelentős
része már befejeződött. 

Az itt naponta áthaladók örömére új
burkolatot kapott a már rendkívül rossz
állapotban lévő fősétány a Rákos-patak
és a vasútállomás között, a napokban
pedig kihelyezték az új padokat is. Már

az utolsó simításokat végzik az Állomás
utca és az Ady sétány találkozásánál ki-
alakított úgynevezett várakozók park-
jában. A térkő burkolattal ellátott részen

padok kínálnak majd kellemes
várakozási lehetőséget a vonat-
ra, HÉV-re váróknak. 

Szép színfoltja a területnek,
az újonnan létesített hársfasor,
amit a Palotakerttől a fősétányig
kialakított új sétaút mentén hoz-
tak létre. 

A sétányok mellé a napokban
hulladékgyűjtő edényeket is ki-
helyeznek, hogy a szépen rend-
betett park tisztaságát könnyen
meg lehessen őrizni.                    jb

Néhány nap alatt felkerült a mű-
emléki pala a Királyi Váró tető-
szerkezetére. A munka az épü-
let külső és belső részén egy-
aránt nagy erőkkel folyik.

A külső részen jelentős változásoknak
lehettek tanúi az elmúlt napokban
azok, akik figyelemmel követik a fel-
újítást. Az épület a tető mellett egy új
látványos elemmel gazdagodott, fel-
állították ugyanis az előtetőt tartó

konzolokat, amik egyben a csapadék-
víz elvezetésére szolgálnak. Ezekre
rövidesen felhelyezik az előtetőt is.

Szépülnek a falak is, ezeken folyama-
tosan végzik a felületi javításokat, s

készülnek a dekorációs elemek is. Az
épület mindkét bejárata fölé visszake-
rülnek a korábbi díszítések. A füzére-
ket és a figurákat Bíró János és Var-

ga Zoltán Zsolt szobrász-
művészek készítik. 

A belső térben már vé-
geztek a padló és a szociális
helyiségekben a falak
burkolásával, és folyama-
tos a belső nyílászárók és a
hozzájuk tartozó faburkola-
tok behelyezése. 

A királyi, a királynéi és a
hercegi várókban már a
stukkók egy része is felke-
rült a falakra, és megszü-

letett a döntés arról is, hogy milyen
színűek legyenek a falakat borító ta-
péták. A királyi váró rövidesen zöld, a
királynéi sárga, a hercegi pedig bordó
színben pompázik majd.

jk

Ismét a helyén Erzsébet királyné szobra

Restaurálás után 

Egy a II. világháborúban elesett né-
met katona földi maradványait talál-
ták meg az Erzsébet-parkban április
26-án folytatott feltárás során. Mint

arról már beszámoltunk, helyi lako-
sok visszaemlékezései alapján tettek
bejelentést Gödöllő önkormányzatá-
hoz, hogy a jelenleg felújítás alatt lé-
vő Erzsébet-parkban az Erzsébet-
szobor mögötti területre a II. világ-
háborúban, a gödöllői harcokban ele-

sett német katonák vannak eltemetve. 
A bejelentéssel az önkormányzat
mellett a Honvédelmi minisztériu-
mot is megkeresték, s a szüksé-
ges engedélyek birtokában a
Német Hadisír Gondozó Népi
Szövetség elvégezte a feltárást. 
A megjelölt területen az átvizs-
gálása során egy, a megmaradt
dögcédula alapján beazonosít-
ható katona maradványai kerül-
tek elő.

A szakértői vélemény szerint, a
vállap maradványaiból megma-
radt ezüstszálak alapján valószínű-
leg tisztet vagy altisztet temethettek
el, aki a Feldherrnhalle páncélgráná-
tos hadosztály katonája volt. Társai
sátorponyvába csavarva hantolták el,

feltehetően 1944. decembe-
rében.  A feltárás során több
személyes tárgy, ruházati
gombok, egy cigaretta szip-

ka, egy kulcs, karóra, pénztárca
maradványai és pénzérmék, valamint
egy bajonett hegy került elő. 

A földi maradványokat a Budaörsi
katonatemető és békeparkban helye-
zik végső nyugalomra. 
A költségeket a német kormány fe-
dezi. 

Gaálné dr. Merva Mária, a múzeum
igazgatója visszahelyezi a szoborba
az időkapszulát.

Német katonai sírt tártak fel az Erzsébet-parkban

Végtisztesség

Már csak néhány simítás van hátra

Megszépült az Alsópark

Kívül belül szépül az épület

Tető alatt a Királyi váró
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Május 7., csütörtök, 
9-11 óra: 

dr. Koleszár István 
rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32. 

Tel.: 30-535-5523.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A mérgezett fiatal parlagi sast
a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME),
a Bükki Nemzeti Park Igazga-
tóság (BNPI) és a hortobágyi
Madárkórház Alapítvány össze-
hangolt együttműködésével si-
került megmenteni. 

A borsod-abaúj-zemplén-megyei Tard
közelében egy mezőgazdálkodó által
megtalált mérgezéses tüneteket muta-
tó sashoz az MME riasztotta a BNPI
természetvédelmi őrét még április kö-
zepén, aki negyed óra alatt a helyszín-
re ért. Az egyértelműen mérgezéses
tüneteket mutató madarat újabb ne-
gyed órán belül a legközelebbi állat-
orvoshoz szállították, ahol megkapta
a tünetek alapján feltételezett méreg
ellenszerét. Ezt követően a madarat
egy órán belül a hortobágyi Madár-

kórház Alapítványhoz szállították,
ahol az elmúlt napokban további ke-
zelések során stabilizálták az állapo-
tát, majd meggyőződtek teljes gyó-

gyulásáról és visszanyert röpképessé-
géről. A ragadozómadarak királyát
április 22-én engedték szabadon.

A parlagi sas fokozottan védett, vi-
lágszerte veszélyeztetett faj. Hazai
fészkelő állománya mintegy 120 pár-
ra tehető. Természetvédelmi értéke 1
millió forint. Az érintett parlagi sas
példány, mint legtöbb fajtársa, egyedi
azonosító gyűrűt visel, amelyet az or-
szágos parlagisas-védelmi program
keretében helyeztek rá az MME mun-
katársai. Ennek segítségével rögtön
meg tudtuk állapítani, hogy a sas egy
Jászberény térségében számon tartott
fészekben nevelkedett, ahonnan ta-
valy júliusban repült ki. A parlagi sa-
sok jelentős része elpusztul az első té-
len, amelyet ez a példány sikeresen
túlélt, azonban most valószínűleg
perceken múlott az élete. A sas való-
színűleg a ragadozó emlősök és ma-

darak illegális gyérí-
tésére használt, mér-
gezett csalétekből
vagy a már attól el-
pusztult állatokból
ehetett, hiszen az
érintett területen a
sas mellett egy szin-
tén védett holló és öt
róka tetemét is meg-
találták a BNPI mun-
katársai. 
Ugyanezen a Mező-

kövesd közelében található területen
sajnálatos módon az elmúlt években
már több sast és egyéb védett állatot
is megmérgeztek már. Az ügyben a

rendőrség nyomozást indított.
A ragadozók bármilyen formában

történő mérgezése bűncselekmény,
amely három ponton is sérti a BTK-t
(természetkárosítás, visszaélés mé-
reggel, állatkínzás), így az elkövetők
akár 5 évig terjedő szabadságvesztés-

sel is sújthatók. Nem beszélve arról,
hogy a kontrollálatlanul kijuttatott
mérgek a táplálékláncba bekerülve az
emberre is halálos veszélyt jelenthet-
nek. Az ilyen bűncselekmények szá-
ma az utóbbi 5 évben rendkívüli mér-
tékben megemelkedett, így már 45
parlagi-, 47 réti- és egy szirti sas meg-
mérgezéséről van adat, de ezen ki-
emelt természetvédelmi jelentőségű
fajok mellett további 40 fokozottan
védett és 840 védett madár is áldozat-
ul esett már a pusztításnak. 

Az okozott természetvédelmi kár
értéke már bizonyítottan meghaladja
a 140 millió forintot, azonban az is-
meretlen esetek száma ennek több-
szöröse is lehet.

mme

Ezúttal megmenekült egy áldozat

Újabb sasmérgezés történt

Sokan ismerik már a gólyaweb-
kamerákat, de Hódmezővásár-
hely hű marad a nevéhez. Ők hó-
dokat kukkolnak.

Az önkormányzat a hódok élőhelyére
telepített, rádiós jelekkel kommunikáló
kamerák és az élő képet interneten ke-
resztül továbbító videorendszer kiépí-
tésével elsősorban a természetvédelem
fontosságára szeretné felhívni a figyel-
met. Jelenleg a hódok életét a nyomaik-
ból lehet csak követni. Látszik, hogy
mikor hol jártak az éjszaka aktív állatok.
Nyomukban, a csatorna partján, kidön-
tött fákat lehet találni. A nagyobbakat
beépítik a hódvár tetejébe, a kisebbeket
elraktározzák télire. Eddig az életüket
infrakamera segítségével próbálták
megfigyelni, de ezt csak a természetvé-

delmi szakemberek tudták megnézni.
Ezért döntött úgy az önkormányzat,
hogy anyagilag is támogatja a hódva-
lóságshowt. Azt gondolják, ezzel a be-
kamerázott hódvilággal egy Európában

egyedülálló feladatot vállalnak fel és er-
re akár egy egész kontinenst behálózó a
hódvédelmi kutatást is elindíthatnak –
mondta Benkő Zsolt önkormányzati
képviselő. A hódvalóságshow várhatóan

ősztől látható a helyi önkormányzat
honlapján.
Nálunk 150 évvel ezelőtt pusztultak ki a
hódok. Az állatfaj megmentése érdeké-
ben a Természetvédelmi Világalap indí-
tott hódtelepítési programot. Hódmező-
vásárhely közelében 2006-ban engedtek
szabadon egy hódcsaládot. Az állatokat
a Holt-Tiszában engedték el, de végül
egy közeli csatornarendszerben teleped-
tek le. Európa legnagyobb testű rágcsá-
lójáról korábban azt hitték, hogy vízi
életmódja miatt a halhoz hasonlóvá vá-
lik, ezért húsát böjt idején is fogyasztot-
ták... pts

Több halfajtát is a kihalás fenyeget a ha-
zai vizekben. Ennek két fő oka van: ki-
sebb lett az élőhelyük, illetve agresszív
fajták kerültek a folyókba, tavakba. A
gödöllői Szent István Egyetem halgaz-

dasági tanszékének kutatói ezért arra
vállalkoztak, hogy mesterséges körül-
mények között szaporítják a végve-
szélyben lévő fajokat, és visszatelepítik
azokat természetes élőhelyükre.

Kevesen tudják talán, hogy az euró-
pai angolnát a világ tíz legveszélyezte-
tettebb állatfaja között tartják nyilván,
de az élőhelyek beszűkülése és a nem
őshonos, agresszívan terjeszkedő halfa-
jok térnyerése miatt egyre fogy a hévízi
ponty, a sima tok, a széles kárász, a réti

csík vagy a lápi póc állománya is.
Gödöllőn, felhasználva a méltán világ-
hírű magyar haltenyésztési alapismere-
teket most olyan programok futnak,
amelyek visszahonosítanák ezeket a

már-már feledésbe merülő fajokat.
Müller Tamás tudományos fő-
munkatárs például a kősüllő-prog-
ram egyik vezetője, ami azért ér-
dekes, mert az év hala idén éppen a
kősüllő.
A Balatontól a Sárréten át Veres-
egyház környékéig számos helyre
vittek már a mesterségesen a sza-
porított gödöllői halakból, így a

természetvédelmi program
már kivívta a horgásztársa-
dalom elismerését is – mond-
ja Urbányi Béla tanszékve-
zető. A szakember úgy látja, a
horgászok igényei is változ-
nak, míg eddig szinte csak a
ponty létezett, most már van
igény más állatokra is, ezért
például már réti csíkot is te-
lepítenek, sőt, már komoly visszafogá-
sok is vannak, ami segít a halak nyomon

követésében is. A tervek szerint az ősho-
nos halfajok tenyésztésére rövidesen
egyesület is alakul, amely visszahozhat-
ja a magyar konyha alapanyagi közé
ezeket a különleges halakat. A kutatók
azonban ennél talán sokkal többre tart-
ják a kihalóban lévő fajok visszatelepí-
tésének természetvédelmi jelentőségét.
A lápi póc például, bár gazdaságilag ta-
lán nem jelentős, nagyon komoly indi-
kátorfaj, rögtön jelzi, ha a környezeté-
ben valamilyen komoly változás követ-
kezett be. A gödöllői szakemberek tu-
dására egyébként külföldön is számíta-
nak, most éppen Szerbiában a dunai ga-
lóca visszatelepítési programján dolgoz-
nak, Szlovéniában pedig a Szocsa fo-
lyóból eltűnt márványpisztráng vissza-
honosítása folyik magyar segítséggel.
Ez utóbbit egyébként a tavalyi év termé-

szetvédelmi mintaprogramjának válasz-
tották Szlovéniában.                                 pts

6-8 hetes szürke-cirmos fiú kiscica
gazdit keres! Domonyvölgyben

„tették ki“ anyástól - testvérestől!
Köszönettel! Tel.: 20-996-7608.

Hathetes kiskutyákat szerető 
gazdinak odaajándékoznám. 

Tel.: 20/341-7063."

Kihalás fenyeget több hazai halfajt

Gödöllő, a megmentő

Hód-webkamera

A nagyvárosok belső kerületei általá-
ban nem arról híresek, hogy sok ma-
dár-megfigyelési élményt nyújtanak.
Ez alól többnyire csak a belvárosi
parkok, tavak, és a települést átszelő
folyók jelentenek üde kivételt. Jó pél-
da erre a Fővárosi Állat- és Növény-
kert, ahol a látogatók többsége észre
sem veszi a Nagy-tó Ausztrál Ház
(volt Kós madárház) felőli „erdős“ ré-
szén a fák csúcsán fészkelő vad állo-
mányú kormoránokat és szürke gé-
meket.   

Pedig mindkét fajnak több mint
harminc fészke bújik meg az ágak kö-
zött, ahol a mostani rügyfakadás idő-
szakában még jól megfigyelhetők ezek
élete, a sokszor már kirepülés előtt álló
fiókák csetlés-botlása, és a közelharc-
szerű etetés, amikor a hosszú csőrű fia-
talok a szülők torkán lenyúlva jutnak
hozzá a hal táplálékhoz. Az állatkert
látogatói ennek a városi kolóniának

köszönhetően olyan megfigyelési él-
ményeket szerezhetnek, amit a ma-
dárvédelmi szakembereken kívül ke-
vesen láthatnak, hiszen a mocsarak,
tavak és folyók telepei nehezen meg-
közelíthető, gyakran nem is látogatható
szigorúan védett területeken vannak.

pts

Nagyhalászon zajlik
az élet a gólyafészek-
ben. Halász, a hím gó-
lya idén új párra tett
szert, miután „fele-
sége“ tavaly elpusz-
tult. 

Az új tojó, aki a Hajnal ne-
vet kapta, gyorsan össze-
szokott párjával, és már az
első napokban megkezdődött a gólya-
család megalapítása. Összesen 5 tojás
látható a fészekben és remélhetőleg
ezen a héten már ki is bújnak az első
fiókák. Mivel a tojások lerakása kö-
zött 2 nap telik el, így a fiókák is álta-
lában két naponta kelnek ki a tojás-
ból. Így előfordulhat hogy a legidő-

sebb és legfiatalabb fióka között akár
10 napos különbség lehet. Sajnos,
sokszor a legkésőbb kikelt fióka el-
pusztul, mivel testvérei eleszik előle
az ételt. 
Reméljük, hogy Halász és Hajnal mi-
nél több gólyafit sikeresen fel tud ne-
velni ebben az évben.                      mme

Fővárosi Állat- és Növénykert

Éden a kertben

Nagyhalászi nagycsalád

A gólyák élete folyamatosan megfigyelhető az alábbi webhelyen:
http://golya.mme.hu/golyakamera/kamera.php?c=halasz
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Az évente megrendezésre ke-
rülő gyermek és serdülő Orszá-
gos Bajnokságnak, illetve Ifjúsá-
gi Korvin Kupának idén Mező-
kovácsháza városa adott ott-
hont április 17-én. A megméret-
tetésen 26 egyesület, közel 200
tagja képviseltette magát for-
magyakorlat és küzdelem kate-
góriákban.

A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
SE sportolói is részt vettek e rangos ese-
ményen Kókai Zsolt, III. danos mester
vezetésével. A formagyakorlat selejte-
zők kedvezően alakultak a gödöllőiek
számára, ugyanis a népes mezőnyben
Meszlényi Kíra megszerezte a csapat
első bronzérmét. A serdülő lány kate-
gória után a serdülő fiúk formagyakorlat
versenyszáma következett, ahol Bene-
dek Dániel Tibor magabiztos teljesít-
ménnyel ezüstérmes, György Bence
pedig, jó formában versenyezve bronz-
érmes lett.

Az ifjúsági fiú küzdelem verseny-
számokban a gödöllői csapatot Haber-
mann Attila képviselte -52 kg-ban,

ahol kiváló formát mutatva, az előkelő
bronzig küzdötte fel magát. Mínusz 70
kg-ban Navratil Tamás határozott sze-
repléssel szintén a harmadik helyig me-
netelt. Az SE fiataljainak jó teljesítmé-
nye mellett fontos momentum volt,
hogy előzetes meghívás alapján Kön-
czöl Alexandra versenybírói teendőket
látott el a nap folyamán.

A gödöllői taekwon-dosok sikerrel
vették idei első versenyüket, amely
mintegy elő próbája volt a május 14-én
Hatvan városában megrendezésre ke-
rülő Nemzetközi Kupának.

Amennyiben szívesen megismer-
kedne ezzel a harcművészettel a klub 
szeretettel várja jelentkezését a Bio-Fitt
Centerben (Állomás út 1-2/A) zajló ed-
zésein hétfőn és szerdán 17.30-19.00
óráig. http://itftaekwondo.uw.hu -li-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Egy ezüst, négy bronz

K-100-80-50-25-15 országúti
kerékpáros túrák

Rendezvény időpontja: Május 8.
Rajt: Gödöllő Városháza előtti tér
Rajt nyitva tartása: 8-9 óráig
Cél nyitva tartása: 17 óráig
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: K100-80-50: 800
Ft/fő, K25-15: 400 Ft/fő

Magyar Turista kártya kedvez-
mény: 100 Ft/fő
Térkép: autós térkép
További információ: Hardi László
30/331-97-38, 20/551-41-81,
Kristóf Zsolt: 20/341-70-63
kristof.zsolt@freemail.hu
További információk az egyesület-
ről, valamint a kerékpáros túrák út-
vonalairól: www.margita344-2.hu

Margita rendezvények

Kerékpár túrák öt távon

Április 23-án, Lakitelken rendez-
ték meg a tanévi Országos Duat-
lon Diákolimpiát a IV. korcsopor-
tosok számára. 

Gödöllőről a Hajós Alfréd Általános Is-
kola csapata is részt vehetett a verse-
nyen és az Eperjesy Benjamin, Ko-
vács Márk, Palkovics Áron, Simon

Gergő remeknek mondható eredményt
elérve a 2. helyezést szerezték meg.     -ll-

Diákolimpia – Duatlon

Ezüstérmes a Hajós csapata

Az elmúlt hétvégén hazai pályán
fogadta soros ellenfelét, a Tárnok
csapatát a Gödöllői Sport Klub,
megyei I. osztályú felnőtt és U19-
es csapata. A felnőttek, Lovren-
csics Balázs Trinplájának is kö-
szönhetően nyertek magabizto-
san 4–1-re, míg az U19-es csapat
1–1-es döntetlent ért el.

Pest megyei I. osztály, 24. forduló
Gödöllői SK – Tárnok 4–1 (1–1) Gól:
Lovrencsics Balázs (3), Király Roland
Pest megyei I. osztály U19, 24. forduló
Gödöllői SK – Tárnok 1–1 (1–1)
Gól: Bercze Tamás

Megyei I/B osztály – Már 9.
helyen a GEAC

Pest megyei I/B osztály, 24. forduló
GEAC – Dunabogdány 3–2 (2–1)
Gól: Zechner Péter (2), Angyal Zoltán

Megyei III. osztály – Újabb lépés
az arany felé

Pest megyei III. osztály, 20. forduló
Úri KSK – Gödöllői SK II. 1–2 (0–1)
Gól: Pintér Krisztián, Pintér Tamás
Következik:
Május 8., 17 óra, Táncsics M. u. sportte-
lep: Gödöllői SK II. – Hévízgyörk II.

Utánpótlás – Vegyes felvágott

NB II. U15, közép A csoport 17. for-
duló: Gödöllői SK – III. kerület TUE
3–2 (2–0) Gól: Hegyi Balázs, Husz Atti-
la, Győri Gergő
NB II. U15, közép A csoport 24. for-
duló: Ferencvárosi TC – Gödöllői SK
3–2 (2–1) Gól: Hegyi Balázs, Tóth-Ve-
lez Valentin
NB II. U13, közép A csoport 17. for-
duló: Gödöllői SK – III. kerület TUE
1–0 (0–0) Gól: Kaján Máté
NB II. U13, közép A csoport 24. for-
duló: Ferencvárosi TC – Gödöllői SK
5–0 (4–0)
Megyei kiemelt U14, 19. forduló:
Gödöllői SK – Kisnémedi 5–2 (5–1)
Gól: Dobi Gergő (3), Fellegi Nándi, Ba-
logh Róbert
Megyei U13 ¾ pálya, 25. forduló:
Gödöllői SK U12 – Hévízgyörk 1–3
(1–1) Gól: Fekszi Roderik -tl-

Labdarúgás – Magabiztos hazai győzelem

Lovrencsics Balázs: Ezúttal tripla

A hagyományoknak megfelelő-
en számos külföldi és hazai csa-
pat részvételével rendezték meg,
immáron 26. alkalommal a győri
Balázs kupát.

A nagy múltra visszatekintő tornán re-
mekül szerepelt a Gödöllői SE utánpót-
lás csapata. Az 1998 után született lá-
nyok kategóriájában, ahol 18 csapat in-
dult, sikerült megismételni a négy évvel

ezelőtti sikert, és újfent elhódítani a Ba-
lázs kupát. A történelem megismételte
önmagát, hiszen ismét a Dorogi KK csa-
patával került össze az U12-es GSE
csapat a döntőben, ahova mindketten
veretlenül került. A lányok nagyon
összeszedetten, nagy akarással játszot-
tak, aminek meg is lett az eredménye
(GSE – Dorogi KK 23:9), így nem
túlzás, ha azt mondjuk, hogy magabiz-
tosan nyerte újabb trófeáját a klub.

A győztes csapat tagjai: Biszák Aletta,
Botyik Alexandra, Csenteri Anna,
Egyed Emma, Hornyák Bernadett, Hor-
ti Liliána, Juhász Eszter, Laki Bianka,
Majoros Sarolta, Stefkó Boglárka, Sze-
keres Dóra, Tarján Dóra, Uzsoki Zsófia,
Varga Adrienn, Zavacki Renáta, Edző:
Majoros Gusztáv.           -li-

Kézilabda – XXVI. Balázs kupán

GSE kupagyőzelem

A GEAC-SZIE kardozói és tőrözői
3 hét leforgása alatt 24 alkalom-
mal kerültek a legjobb nyolc kö-
zé a hazai megmérettetéseken.
A kardozók felnőtt dupla válogatón sze-
repeltek. Gémesi Csanád mindkét al-
kalommal 3. lett, a világbajnok Decsi
Tamást is legyőzve. Gáll Csaba 7.,
Valkai Ferenc 8. helyen végzett.

Felnőtt női dupla válogató finoman
szólva, rosszul sikerült a gödöllői női
kardozóknak. Benkó Réka egyszer ke-
rült döntőbe és akkor is a  4. helyig ju-

tott. A Gödöllőn megrendezett Remény-
ség versenyen U13-as korosztályban
Maul Zsófi és Morvai Ákos értek el
harmadik helyezést. Az egy évvel idő-
sebb korcsoportban Holló Áron nyert,
Matuz Márk második lett. Az U15-ben
Bancsics Máté végzett a 2., míg Gé-
mesi Huba a 3. helyen.
Szintén Reménység Gála versenyen az
U13-as korosztályban Csordás Lilla és
Morvai Ákos is egyaránt 7. lett. U14-es-
eknél Matuz Márk 2. és Holló Áron 3.
helyen végeztek. Az U15-ös mezőny-

ben Bancsics Máté 3. és Gémesi Huba
5. helyet szerezték meg. 
Az elmúlt hétvégén rendezték a Gyer-
mek magyar Bajnokságot (U13). A 64
fős mezőnyben Morvai Ákos a 3. helyet
szerezte meg, a csapatban a fiúk negye-
dikek lettek. A lányoknál szűkebb me-
zőnyben Csordás Lilla jutott a legto-
vább, 8. helyen végzett. A csapatban a
lányok a Szigetszentmiklóst verve a har-
madikak lettek. A csapatban vívtak:
Csordás Lilla, Maul Zsófi és Albert Jan-
ka. A tőrözőknél felnőtt amatőr verse
nyen Nagy Zsófia ezüstérmet szerzett,
Bambi tőrversenyen Juhász Dénes 8.
helyet szerezte meg. Markolt Dániel
gyermek tőr versenyen 2. helyezést érte
el. Edző: Czakkel István. -zszs-

Vívás – elmúlt hetek eredményei

Két tucat döntős helyezés

Az idén tavasszal is megrendez-
ték a hagyományosnak mondha-
tó, gyermek és felnőtt horgász-
versenyt az isaszegi tavakon. A
Pelikán Horgászegyesület, vala-
mint a Fogyatékosok Pest Me-
gyei Sportszövetsége által ren-
dezett versenyre mind a gyer-
mek, mind a felnőtt kategóriába
szép számmal neveztek.

A gyermekeknél leány kategóriában
Kovács Patrícia fogta a legtöbb törpe-
harcsát. A 2. helyen Harmati Lilla, míg
a 3. helyen Kiss Viktória végzett
(mindhárman a Hajós iskola tanulói). A
fiúknál Lakatos Dániel (Isaszeg) vég-
zett az élen, a képzeletbeli dobogó má-
sodik fokára Lakatos Ernő, míg a har-
madik fokra Győrfi János (mindkettő

Montágh) állhatott fel. A legfiatalabb
pecás díját az 5 éves Juhász Frigyes ve-
hette át.
A felnőtteknél a leghatékonyabb hor-
gász Papp Zoltán volt, második Szilá-
gyi Szabolcs lett, míg a 3. helyen Pol-
gár József végzett. A díjakat Gödöllő
város Címzetes Főjegyzője, Nánási
Éva, aljegyzője, dr. Kálmán Magdol-
na, a horgászegyesület elnöke, Gerőfi
László és a Fogyatékosok PMSSz-nek
elnöke, Tóth Tibor ádták át.                   -li-

Horgászverseny – Jó idő, jó kapás

Ismét sok halat fogtak a pecások

A Gödöllői Lovas Sport és Ha-
gyományőrző Közhasznú Egye-
sület május 1-jén tartotta, XIII.
Díjugrató Lovasversenyét. 
A hagyományos, „B" kategóriás mi-

nősítő versenyt első ízben tartották a
Szent István Egyetem területén. Az
esős idő ellenére remek hangulatú ver-
senyt láthattak a kilátogató nézők. Az
eredményeket következő számunkban

közöljük majd.                                           -ll-Lovassport – Díjugrató lovasverseny

Esős majális a lovasoknál is
Újabb elismerésben részesült
Benkő Ákos atléta mesteredző.
A GEAC atlétika szakosztályának
vezetője a Magyar Olimpiai Bi-
zottság, Fair Play bizottsága által
odaítélt fair play-életműdíját ve-
hette át ünnepélyes keretek kö-
zött a Művészetek Palotájában.

Benkő Ákost (képünkön) kérdeztük a
díjátadót követően, aki Szepesi György
sportriporter, valamint a magyar kosár-
labdázás legendás alakja, Zsíros Tibor
társaságában vehette át a díjat.
– Igen megtisztelő volt, nem csak maga
a díj és a díjnak a címe, hanem az is,
hogy igen illusztris társaságban vehet-
tem át ezt a kitüntetést. Mint minden
ilyen alkalommal, kíváncsi voltam,
hogy ki terjesztett fel a díjra és amikor
kiderült, hogy nem innen, Gödöllőről
érkezett a felterjesztés, kicsit meg-
lepődtem, de ez semmit sem vál-
toztatott a díj okozta jóleső érzé-
semen.
– Milyen érzések kavarogtak
Önben?
– Mint már említettem, nagyon
büszke voltam, vagyok a kitün-
tetésre. A díjátadót követően,
mint minden díjazottal, velem is
csináltak riportot a pályafutá-
sommal kapcsolatban. Csak is-

mételni tudom magamat. Egy székely
polgári pedagógus családból szárma-
zom, ahol kiváló pedagógusok voltak.
Amit tőlük útravalóul kaptam, azt kü-
lönböző politikai és gazdasági válto-
zó szelek és viharok között is meg
tudtam a mai napig őrizni és így vég-
zem most is sportpedagógiai munká-
mat. Pályafutásom minden állomásán
(Galgahévíz 10 év, Hatvan 10 év,
MTK 15 év, GEAC 17. éve) sehol
sem hozta úgy a sors, hogy a készbe
üljek bele, mindenütt lentről, kitartó
hosszú munkával sikerült szép ered-
ményeket elérni. Büszke vagyok arra,
hogy akik ezeken a helyeken tanítvá-
nyaim voltak, 30-40 év után is kö-
szönettel és tisztelettel emlékeznek
rám. Ez sajnos az utóbbi évekre már
kevésbé jellemző!                                -tl-

Díjátadó – Benkő Ákos újabb kitüntetése

Fair play-életműdíj
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Május 2-8-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Május 9-15-ig: Alma gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 510-220.

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

Gödöllő Város Polgármesteri Hiva-
tala munkatársat keres az ok-
mányiroda postapartner felvevő-
helyen dolgozó kolléga alkalman-
kénti helyettesítésére. 

A feladat postai feladóvevények átvétele, illeték-
bélyeg árusítás. Postai munkakörben szerzett gya-
korlat előnyt jelent. Díjazás megbízási szerződés
alapján. Jelentkezés önéletrajz benyújtásával sze-
mélyesen vagy postai úton. Érdeklődni a 28/529-
187 telefonszámon lehet.   

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Az M3 jelű autópálya és Szőlő utca
között, a Rákos-patakkal határos
(Ádám utca páratlan oldal, Éva utca
páros oldal, Klebersberg K. u. 8.) in-
gatlantulajdonosok részére.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Tájékoztatom, hogy az ingatlanával ha-
táros Rákos-patak karbantartási mun-
kái 2011. május 4-én megkezdődnek.
A karbantartás során a szükséges he-
lyeken sor kerül a patakmeder rézsűjé-
nek helyreállítására, a mederfenék ren-
dezésére földmunka keretében.
A munkák elvégzéséhez kérem, hogy a
patak melletti fenntartási sávot – az
alábbiak szerint – biztosítani szívesked-
jen:
23). A Rákos-patak és mellékága men-
tén a patak mindkét oldalán a partéltől
számított 4-4 m-es fenntartási (karban-
tartási) sávot kell biztosítani. A fenn-
tartási sávban vonalas létesítmények
kivételével építmény nem építhető, fa
nem telepíthető. 
2001. évi 16. (V. 2.) sz. ök. rendelet 20.

§ 23. bekezdés
Felhívom figyelmét arra, hogy

amennyiben a patak megközelítését az
ingatlanán elhelyezett építmény (pl.:
kerítés) nem teszi lehetővé és azt a
munkavégézés idejére nem távolítják
el, akkor az alábbi jogszabály értelmé-
ben a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségnél hatósági eljárás kell
indítanom az ingatlan tulajdonosa
ellen.
4. § (2) Amennyiben az ingatlan hasz-
nálója a fenntartó felhívásának - arra
megállapított megfelelő időtartamon
belül - nem tesz eleget, a fenntartó a 
jogellenes tevékenység, illetve a jogel-
lenesen létesített építmény szerint ha-
táskörrel rendelkező és területileg ille-
tékes hatóság megkeresésével kéri a
vízgazdálkodási szempontból káros ál-
lapot megszüntetésére irányuló eljárás
megindítását.
21/2006. (I. 31.) kormányrendelet 4. §
(2) bekezdése
Kérem a fenti felhívás önkéntes telje-
sítését, tekintettel arra, hogy a patak
karbantartása valamennyi érintett in-
gatlantulajdonos közös érdeke!
A Rákos-patak ingatlannyilvántartás

szerinti jogi telekhatárai
április elején földmérő
által kitűzésre kerültek. 
Kérek minden érintett
ingatlantulajdonost,
hogy a kitűzött telekha-
tárok figyelembe vételével kerítését a
patak területéről haladéktalanul távo-
lítsa el.
A munkák várható időtartama kedvező
időjárási viszonyok esetén egy hónap, a
kivitelezés az M3 jelű autópálya felől
kezdődik el.
A munkát a VÜSZI Gödöllői Város-
üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Kft. (2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.) munkatársai
fogják végezni.
A munka vezetője: Zdenkó Pál, tele-
fonos elérhetősége: 28/410-988.
Jelen tájékoztató az Ádám és Éva utcá-
ban lakó tulajdonosok számára postai
úton, valamennyi érintett számára helyi
hirdetmény keretében kerül kihírde-
tésre. Kérem az Önök érdekében vég-
zett munka megértését, segítését és a
fentiek tudomásul vételét.
Gödöllő, 2011. április 28.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁR-
MESTERI HIVATALA BÉRBE
ADJA A GÖDÖLLŐ, DEÁK FE-
RENC TÉR 1. ÉS 2. SZÁMÚ
ÉPÜLETBEN LÉVŐ ÜRES GARÁZSAIT.

A garázsok alapterülete: 14, 15, illetőleg 19 m2
(15 m2 + 4 m2 tároló). A bérleti jogviszony idő-
tartama: határozott, 2011. december 31. napjáig
szóló. A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA. 
A bérbevétel részletes feltételeiről írásbeli tájé-
koztató beszerezhető a Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyi-sé-
gében, illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-
es telefonszámon.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BÉRBE ADJA A
GÖDÖLLŐ, KOSSUTH LAJOS U. 42. (36 M2), PALOTAKERT 16.
FSZ. 4. (38 M2), PALOTA-KERT 4. (5891/5/A/35 HRSZ.; 64 M2)
ÉS PALOTAKERT 4. (5891/5/A/36 HRSZ.; 27 M2) SZÁMÚ NEM
LAKÁS CÉLÚ HELYISÉGEIT.
A helyiségek üzlethelyiségként vagy irodaként hasznosíthatók.
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 10 év + 10 év előbérleti jog.
A bérbevétel feltételeiről részletes írásbeli tájékoztató beszerezhető a Városüze-
meltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében (ügyfélfogadási
idő: hétfő 8.00-18.00, szerda 8.00-16.30), illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-
es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának helye: III. emelet 303. sz. helyiség.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. május 18., 12 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOKAT VÁR A 2100 GÖDÖLLŐ,
DEÁK FERENC TÉR 1., 2. ÉS 3. SZÁMÚ LAKÓÉPÜLET KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREI
TAKARÍTÁSI FELADATAINAK RENDSZERES ELLÁTÁSÁRA.

Elsősorban gyakorlattal és referenciával rendelkező vállalkozások jelentkezését várjuk.

További információ és részletes feladatleírást tartalmazó tájékoztató beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodája III. em. 303. sz. helyiségében (ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00-
18.00, szerda: 8.00-16.30), illetve a 06-28-529-171-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának helye: Személyesen a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Irodája III. emelet 303. sz. helyiségében, vagy postai úton a 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. május 25.

Tájékoztató – Polgármesteri fogadónap

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
május havi fogadónapjának időpontja: 

2011. május 18., 10-12 ÓRÁIG ÉS 14-16 ÓRÁIG

LAKOSSÁGI  TÁJÉKOZTATÓ

LOMTALANÍTÁS

MÁJUS 16-TÓL  23-IG

TÁRSASHÁZAS ÖVEZETBEN

1. Palotakert (Fűtőmű mellé): 2011.
május 16., hétfő
2. Palotakert (Bútor Áruház mögé):
május 17., kedd
3. Kazinczy ltp. (24. szám Szelek-
tív sziget mellé): május 18., szerda
4. Szőlő utca 16. mellé (park felől a
járdára): május 19., csütörtök
5. 3. János utca – Lumiczer sarok
(parkoló): május 20., péntek
6. Szt. János utca – Patak tér (par-
koló): május 23., hétfő

CSALÁDIHÁZAS ÖVEZETBEN

1. Hegy utcai buszforduló: május
16., hétfő
2. Szabadság u. (besnyői templom
előtti parkoló): május 17., kedd
3. Gróf Teleki Pál tér: május 18.,
szerda
4. Arany János utcai ABC: május
19., csütörtök
5. Klapka utcai buszforduló: május
20., péntek
6. Szabadság u. - Sztelek D. u. (ipa-
ri terület, mezőgazdasági bolt mö-
gé): május 23., hétfő
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MÚZEUMI VILÁGNAP

MÁJUS 18.
Díjtalan múzeumlátogatás

Szakmai vezetések a kiállításokban:
10 óra: 

A magyar cserkészet története
11 óra: 

A gödöllői művésztelep 
(1901‐1920)

14 óra: 
„Birodalmam alatt…”

(Gróf Grassalkovich Antal) –
Gödöllő mezőváros élete 

a 18. században.

MÚZEUMOK MAJÁLISA

MÁJUS 21.
10 óra: 

Angyali kalandozások
foglalkozás családoknak, a barokk

kiállításban.
Ára: kísérő felnőtteknek ingyenes,

gyermekenként 1000 Ft.

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY KIÁLLÍTÓ TERMÉBEN
ÉS KERTJÉBEN, A „BAROKK ÉV GÖDÖLLŐN 2011” KERE‐
TÉBEN RENDEZETT BAROKK KERT CÍMŰ CSOPORTOS KÉPZŐ‐
ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ.

Kiállításon résztvevő művészek: Antal András keramikusművész,
Anti Szabó János formatervező képzőművész, Balla Vera festőmű‐
vész, Bráda Tibor festőművész, F. Orosz Sára keramikusművész,
Farkas Éva kárpitművész, Guba Sándor építész, Hidasi Zsófia
textiltervező művész, Incze Mózes festőművész, Katona Szabó Er‐
zsébet textilművész, Kun Éva keramikusművész, Lencsés Ida textil‐
művész, Orosz István grafikusművész, Pannonhalmi Zsuzsa ke‐
ramikusművész, Regős Anna textilművész, Remsey Flóra kárpit‐
művész, Simonffy Márta textilművész, Szűcs Barbara Eszter festőművész, Szuppán Irén textil‐
művész.

A kiállítás megtekinthető: 2011. június 5‐ig szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is.

GIM‐HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon/fax 28‐419‐660              e‐mail gimhaz@invitel.hu            www.gimhaz.hu

Május 6. péntek 17 óra:

Nuszbaum Ferenc (gitár) növen-

dékeinek hangversenye

Május 6. péntek 18 óra:

Ferenczy Beáta (zongora) növen-

dékeinek hangversenye

Május 7. szombat 10 óra:

Philippné Legeza Judit (zongora)

növendékeinek hangversenye

Május 9. hétfő 16.30.:

Buka Enikő (oboa, furulya) növen-

dékeinek hangversenye

Május 9. hétfő 18.30.:

Csányi István (szaxofon) növendé-

keinek hangversenye

Május 10. kedd 18 óra:

Gordos Éva (fuvola) növendékei-

nek hangversenye

Május 11. szerda 18 óra:

Az ütő tanszak hangversenye (Ko-

vács Zsolt és Zombor Levente nö-

vendékei)

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai
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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 családos vendégeinket.

SPÁRGA- ÉS EPERHETEK AZ ÉTTEREMBEN!
Magyar spárgából és eperből készült finomságokkal

várjuk kedves vendégeinket!

Ha május hónapban nálunk tartja esküvőjét,
15% kedvezményt kap a vacsora árából!



INGATLAN
*Elcserélhető Őrbottyán külterület 260 nm2-es  lakóházas major +2-6 Ha
földterület budapesti, gödöllői, versei stb ingatlanra. Tel.: 70/701-5617
*Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 -es telek eladó, teljes közmű-
vel (víz, gáz, villany). Ár: 26.5MFt. Elérhetőség: 30/588-5889
*Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt kertvárosi részén eladó.Tehermentes.Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint,mindkettő konyha, fürdőszo-
ba,nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,konyha.2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 35,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
*Eladó Gödöllő, Kör utcában 2. emeleti, 63 nm-es alapterületű,
erkélyes, korszerűsített, alacsony rezsiköltségű, egyedi fűtésű
lakás. Új, hőszigetelt külső nyílászárók, fa belső nyílászárók és
borovi fenyőből készült beépített szekrények. Korszerű háztartási
gépek számára megfelelően felújított elektromos hálózat. Iá.:
15,1 mFt. Tel: 30/411-4698 (napközben 9-18 óra között)
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4
szoba, 2 fürdő, 2garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
*Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó
egy 75 m2 alapterületű, jó elosztású, teljes körűen felújított 2
szobás társasházi öröklakás, új beépített minőségi konyhabútor-
ral és fürdőszoba bútorzattal. A lakáshoz örökzöldekkel beül-
tetett, parkosított kertrész és fedett terasz tartozik. A kertet
kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és borospince teszi
hangulatossá. Iá: 22 mFt. Érd.: 20/4177-687
*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: 16 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból
(30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló tár-
sasházban 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, Királytelepen eladó egy kiváló állapotban lévő ikerház,
amely áll egy 50 nm-es nappaliból, konyhából, étkezőből, 2,5
szobából, fürdőszobából, WC-ből. Erkéllyel, terasszal rendelkezik
az ingatlan. Iá: 26,5mFt. Érd.: 20-9194-870 
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, 155 m2 alapterületű, színvonalas belső
kialakítású, 2 külön bejárattal rendelkező földszintes családi ház. 2
nappali, 3 szoba, 2 konyha, étkező, 2 fürdőszoba, 2 wc, terasz és
garázs, 988 m2-es telek. A telken egy különálló, külön mérőórákkal
ellátott, szoba-konyha-fürdőszoba kialakítású lakóház épült, mely
akár vállalkozás céljára is alkalmas. Iá: 41 mFt. Érd.:20/9194-870
*Gödöllőn az Egyetem téren eladó egy kifogástalan állapotú,
felújított 2 szobás öröklakás. Iá: 13,2 mFt. Érd.:20/9194-870
*Bagon, eladó egyszobás, konyhás fürdőszobás lakóépület alápincézve,
termő gyümölcsössel, örökzöldekkel. Víz, villany, gáz bevezetve az
épületbe. Iá: 3,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086; 20/9194-870
* Gödöllőn eladó egy 4 szobás villa a Besnyői domboldalban. Iá.
38 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Szilasligeten ALKALMI ÁRON eladó kis lakóépület Iá.:5,9 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn az Irtványosban eladó kettő 1024 nm-es kül-
területi ingatlan. Iá.:1,4mFt-1,4 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn, a Kertvárosban eladó egy 750 nm-es saroktelekre
épült 110 nm-es, bővíthető családi ház 3 szobával, konyhával,
kamrával, fürdőszobával, wc-vel, tárolóval, garázzsal. Iá: 33 mFt.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn, a Palotakerten eladó lakások 9,5-12,9 mFt-ig. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn eladó az Ambrus közben 1,5 szobás öröklakás. Iá:10,2
mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllő Belvárosában eladó 95 nm-es kifogástalan állapotú,
felújított, 3 szobás földszinti lakás saját kertrésszel. Iá: 19,8mFt
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*ALKALMI ÁRON, Szilasligeten (Széphegy) sürgősen eladó sarok-
telken 80 nm-es rönkház, alatta lakható szuterén. Iá: 16,5 mFt
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn, eladó a Kertváros egyik legkeresettebb részén, telje-
sen felújított és hozzáépítéssel kibővített családi ház nappalival+
4 szobával, 3 fürdőszobával. Iá: 39 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllő - Kazinczy krt-on 1 szobás, 36 nm, konvektoros fűtésű,
földszinti lakás kedvező áron, részben bútorozottan eladó. Ár: 7
MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Gödöllő Erzsébet parkhoz közel, 3. emeleti egyszobás, felújított , vilá-
gos, napos lakás eladó. Ár: 8,1 MFt. Tel: 70-366-0999 Pintér Marian

*LAKÁS - Gödöllő, János utcában földszinti, 1 szobás, konvek-
toros fűtésű lakás eladó. Ár. 7,8 MFt. Tel: 06-70-3660999 Per-
fekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Lakás -Gödöllő, Kossuth L. utcában 55 nm, jó elosztású, 2
szobás , napfényes, világos, panorámás lakás eladó. Ár: 10,9 MFt.
Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*LAKÁS - Gödöllő, János utcában 63 nm, 2 szobás, déli fekvésű,
szépen felújított  lakás eladó. Ár: 12,5 MFt. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Lakás - Gödöllő újszerű,  tégla építésű, cirkó fűtéssel, nappal +
2 szobás belvárosi lakás eladó. Ár: 20,9 MFt Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Családi ház - Bagon teljesen felújított és átalakított, modern,
tágas nappali + 2 szobás, 100 m családi ház, rendkívül kedvező
áron eladó vagy gödöllői 2+1/2 szobás lakásra cserélnék. Ár. 19
MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Lakás - Gödöllő, János utcában egy rendkívül igényes, modern 2
szobás, cirko fűtéses 70 nm lakás, részben bútorozottan  eladó.
Ár. 15,7 MFt. Tel: 70-3660999 Perfekt Otthon Kft. Pintér Mariann

*Aszódon eladó családi ház, 2 szoba, konyha, fürdő, melléképületek.
Ár. 12,9 MFt Tel: 70-3660999 Perfekt Otthon Pintér Mariann

*Vácszentlászlón karbantartott családi ház , 2 szoba, konyha,
fürdő, 644 nm telekkel eladó, vagy gödöllői kis lakásra cserélhető
1 emeletig. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon Pintér Mariann

*Gödöllőn az Erzsébet park mellett 55nm, 2. emeleti, teljesen
felújított, (modern konyha, fürdőszoba) déli fekvésű, 2 szobás
lakás (bútorozottan is) eladó. Ár: 12,9 MFt. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon Pintér Mariann

*Zsámbokon 2000-ben épült,  95 nm családi ház  1440nm telekkel
családi okok miatt, áron alul sürgősen eladó. Nappali + 2 háló, konyha,
fürdőszoba, garázs + külön szoba + konyha (két generációnak is jó).
Ár: 10,9 MFt. Tel: 70-3660999 Perfekt Otthon Pintér Mariann

*Gödöllő központjában  földszinti, frekventált helyen lévő 20 nm nagy-
ságú iroda eladó/kiadó. Tel: 70-3660999 Perfekt Otthon Pintér Mariann

*SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllõ, Nagyfenyvesben, TELEK ÁRON, 57 m2-
es, 2 Szobás felújítanfó TÉGLAHÁZ, 800 m2-es ősfás telken. Kialakult
környezet, csendes helyen, egy-, vagy kétlakásos ház építhető.
IRÁNYÁR: 10.900.000 Ft. Tel.: 30-919-5960. www. ingat-
lanvadasz.hu – irodánk hamarosan elköltözik - Sorszám: 4543.

*ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐ, Blahán! Rét utca közelében 1290 m2-es
27 m széles telek, ősfás gondozott kerttel, jó közelkedéssel, aszfalto-
zott utcában ELADÓ. Tel.: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ –
irodánk hamarosan elköltözik - sorszám: 4872

*Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm:
előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe)
fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali,
gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család
részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár:
30MFt 30/579-0545, 20/404-2383

*Olcsón eladó Zsámbok központjában, autóbuszhoz közel
1185nm-es TELEK, még használható PARASZTHÁZZAL, meg-
művelt kerttel, szőlővel, gyümölcsfával. Csatornázás folyamat-
ban, gáz van. Iár: 5MFt. 28/412-186, 20/423-3473.

*Gödöllőn nagy kertes, panorámás, két utcáról megközelíthető
házamat értékegyeztetéssel öröklakásra cserélem. Az ingatlan
értéke 30M Ft. Tel: 20/410-2923 

*Gödöllőn a Zombor utcában jó állapotú parkettázott, I.emeleti
egyszobás összkomfortos konvektoros LAKÁS tulajdonostól
eladó. Iár: 7,2 millió. Tel: 30/949-2028 

*RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON, MAGÁNSZEMÉLYTŐL Gödöllő
központjában 70nm-es, újszerű lakás zárt udvari kocsibeállóval
eladó. Iár: 20,9MFt. Kertvárosi családi házra –ráfizetéssel-
cserélhető. 30/967-9826 

*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es, 1+2 félszobás klímás, erké-
lyes, konvektoros felújított LAKÁS. Alacsony rezsi. Érd: 20/345-0074

*Eladó Szőlő utcában 2+félszobás mediterrán stílusban teljesen
felújított 1.em. LAKÁS konvektoros fűtés, alacsony rezsi.
Ingatlanosok NE hívjanak! 14.500.000,- 20/313-1112 

*Bp. VIII.ker. Baross utcában rendezett, liftes házban 80nm-es
am.konyhás, nappali +2szobás, felújított, cirkófűtéses öröklakás
eladó 18MFt, vagy kiadó (70EFt/hó +rezsi). Tulajdonos: 30/547-8145 

*Eladó KERTES HÁZ. 150nm-es, felújított, tehermentes, 2külön bejárat-
tal, 830nm-es gondozott kerttel. Tároló helyek, pince, garázs van.
Erzsébet park környékén. iár:29,9MFt. 30/418-7206, 70/619-9079 

*Egyszobás, jó állapotú, első emeleti, konvektoros téglalakás tulaj-
donostól eladó. Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel: 30/389-5510 

*Eladó Blahán a Diófa utcában 1335nm-es, 10m széles zárt kert,
rajta 20 nm alapterületű alápincézett faházzal. Víz, villany van.
Iár: 4,85 MFt Érd: 30/630-1410 

12 Gödöllői Szolgálat 2011.   május 4.

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu, internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

*Nyitva:  H: zárva,  K: 11-16, Sz-Cs: 8:30-16  P: 8:30 12*

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent

hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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*3320 nm ZÁRTKERT ELADÓ Gödöllőn DIÓFA UTCA VÉGÉN. Iár:
6 MFt. 20/951-6685 
*Vácszentlászló – Tóparton 1+3 félszobás, déli fekvésű ház
eladó 840nm-es telken. Földszint, emelet 40-40nm. Beépített
konyhabútor. 2garázs, pince. Gáz +vegyes tüzelés. 20nm-es
fedett terasz. Iár:12MFt. 30/557-3908 (16-23h)
*BUDAPESTI LAKÁSAINKAT GÖDÖLLŐI HÁZRA CSERÉLNÉNK,
értékegyeztetéssel. Tel: 70/238-0526 
*Gödöllőn Központhoz közel eladó 4. emeleti 57nm-es két
szobás, erkélyes, panorámás felújított lakás. Az ingatlan klima-
tizált, új nyílászárókkal rendelkezik, részben hőszigetelt és telje-
sen egyedi elszámolású. A lakáshoz tartozik saját pince és garázs
is! Iár: 13,2MFt. Érd: 70/702-9747 
*ÚJPALOTÁN 36 nm-es, másfél szobás LAKÁS kedvező áron,
tulajdonostól eladó. Érd: grete@freemail.hu 
*SÜRGŐSEN ELADÓ! 55nm-es LAKÁS IV. EM. HÁZTÖMB
2.emeletén a Palotakerten: 2 szobás, parkra néző, egyedi fűtés-
mérővel. Iár: 10,3MFt. Érd: 20/439-6440 
*SÜRGŐSEN ELADÓ Tavaszmező utcában kétszobás CSALÁDI
HÁZ. Ipari áram, szerelő akna, kábeltévé, varroda gépekkel, tele-
phely-engedély, 960nm-es telek, termő, gondozott gyümölcs-
fákkal, újonnan körbekerítve, cementgyűrűs kúttal 16,6MFt-ért,
lehet 2részletben is. 20/469-7328 
*Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világos
CSALÁDI HÁZ 3,5 szobával (mindegyik külön nyílik), garázs,
műhely, 711nm telek. Ár: 24,7 MFt. 30/384-2894
https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home 
*Gödöllőn téglaépületben 1.em. 1 szoba összkomfortos 34nm-es
lakásom elcserélném földszinti v. 1.emeleti 1+félszobásra, eset-
leg pici kertes házra, vagy eladó. Tel: 30/566-8635 
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, felújított, téglaépítésű,
paraszt típusú CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es telken. 2szoba, nap-
pali, konyha, fürdőszoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907 
*Domonyvölgyben 11 éves CSALÁDI HÁZ eladó 220 nöl telken a
Lázár Lovaspark közelében. Iár: 17,8M Ft. Érd: 70/292-5519 
*Gödöllő központjában 1 szobás, 38 nm-es magasföldszinti LAKÁS
eladó egyedi mérőórákkal. Alacsony rezsi. Iár: 8 MFt. Tel: 30/2524-929
*Sürgősen eladó két szobás összkomfortos, cirkós LAKÁS a
Kazinczy körúton IV.em. Iár: 10,3MFt. Tel: 70/319-6519 
*Építsen saját lovardát! Gödöllőn, Repülőtéri útról nyíló
22.000+24.000 nm mezőgazdasági besorolású 3% beépítésű, nyu-
godt környezetű ingatlanokon. Irár: 700 Ft/nm. 20/965-0066
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten földszinti, 56nm-es LAKÁS bútorozottan.
1+két félszoba, fürdő, konyha. Azonnal költözhető. Érd: 30/9270-161 
*Gödöllő központjában eladó bruttó 47 nm-es klimatizált, egylégterű
lakás (egyedi gázfűtés, erkély, biztonsági ajtó). Azonnal beköltözhető.
Iár:10,9MFt. (Bútorozva: 11,9M.) Érd: 70/362-2672. 
*Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás, tégla, konvektoros II.
emeleti LAKÁS eladó. 10,3MFt. Érd: 20/520-5249 
*Gödöllőn Szt. János u. 15.sz. 3.em. 1,5 szobás 44nm-es felújított,
patakra néző, napos oldalú LAKÁS eladó. Iár: 8,2 MFt. Érd: 28/418-648 
*Belvároshoz közel gödöllői 5 szobás, új építésű ikerházfél saját
kerttel tulajdonostól eladó. Ára: 28MFt. Érd: 30/500-2432 
*Gödöllőn, Kossuth L.u. eladó 36nm-es, Ny fekvésű, Erzsébet
park irányába néző, 3.em. igényesen kialakított (kövezett, áta-
lakított fürdőszoba, irodának alkalmas, klímás) 1szobás LAKÁS.
Iár:8,1MFt. 30/221-5203 
*Sürgősen eladó két szoba összkomfortos, erkélyes, konvektoros
LAKÁS a Kazinczy körúton IV.em. Iár: 10,5MFt. Tel: 70/319-6519 
*Eladó Nagyfenyvesben, egyetemhez 15 percre összközműves, 2
szobás, 57nm-es felújítandó téglaház, telekáron. 810nm-es telek
30%-a beépíthető. Aszfaltozott utca. Iár: 12,5MFt. 30/919-5960 
*Gödöllőn, Palotakerten 8. emeleti 1 szoba összkomfortos
LAKÁS ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 20/233-6193 
*Szőlő utcában 63 nm-es magasföldszinti, erkélyes, konvektoros
LAKÁS eladó. Iár: 10,5 MFt. Érd: 20/928-1442 
*Összeköltözők figyelem! Gödöllőn, Antalhegyi utcában 440nm-
es parkosított, játszóteres telken 2szintes, 4,5szobás, 2fürdős-
zobás konyha +ebédlős, dupla garázsos, nagy részben felújított
CSALÁDI HÁZ eladó. Gödöllő környéki kisebb házat beszámítunk
értékegyeztetéssel. Iár:23 MFt. 30/754-1219

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllő központjában, igényes, újállapotú 3 szobás teraszos
lakás  kiadó. Igény szerint üresen, vagy részben bútorozottan.
Extrák: klíma,riasztó,redőnyök,mosogatógép. Egyedi fűtés, gép-
kocsi beálló. Tel: 06-20-572-3807
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583.
*Remsey körúton 60 nm-es 1+2félszobás, étkezős, felújított,
bútorozott LAKÁS mélygarázs beállási lehetőséggel kiadó.
20/9325-415 
*Kiadó Gödöllőn csendes környezetben 2 fő részére 60 nm-es
különálló CSALÁDI HÁZ. 50.000,-Ft +rezsi. Kaució szükséges. Tel:
20/3280-417
*Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű LAKÁS kiadó! Egy fő
részére. Tel: 30/609-8707 
*Gödöllő város szívében IGÉNYES 80 nm-es LAKÁS KIADÓ. 30/9-
504-604, 70/610-6840 
*ALBÉRLET KIADÓ. Tel: 20/226-3007 
*Kossuth utcai 2 szobás, erkélyes, szabályozható fűtésű,
bútorozatlan LAKÁS kiadó. Tel: 30/632-1779 

*Kiadó Gödöllő belvárosában igényes, egyedi fűtésű, légkondicionált
90nm-es LAKÁS. 85.000,-Ft +rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/9617-621 

*Gödöllő központjában 1 szobás LAKÁS kiadó. Egyedi mérőórák, alac-
sony rezsi, 45.000,-Ft/hó, 1 havi kaució szükséges. Tel: 30/2524-929

*Gödöllőn kiadó 1 v. 2 személynek 40nm-es 1.em. déli fekvésű
LAKÁS, frissen felújítva a János utcában. 45.000,-Ft + 1 havi
kaució. 20/356-7717 

*Palotakerti lakótelepen, Gödöllőn 2 szobás LAKÁS kiadó.
Modern, beépített konyha, telefon, internet van.
Tömegközlekedés 5 perc. Tel: 70/216-4202 (9-22-ig). 

*ATTILA utcában külön szobák fürdővel, közös konyhával csak
nőknek kiadók. Busz közel. Tel: 30/581-3827 

*Petőfi téren vadonatúj, 34nm-es első emeleti lakás hosszútávra
kiadó. Irodának is! Érd: munkaidőben 20/965-0066 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*Gödöllőn főútvonal mellett fekvő, 2010-ben teljes körűen felújí-
tott 86 m2-es, 3 helyiségből álló, klímával és riasztóval felszerelt
bérlemény üzlet, szolgáltatás vagy irodai tevékenység céljára
kiadó. Nagy forgalmú hely, kedvező bérleti díj, ingyenes parkolási
lehetőség, központi elhelyezkedés.  Tel: 06-20-572-3807

*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.

*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethe-
lyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására
is kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET
bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehet-
séges-, forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050

*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
(konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának és
fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508

*Május 1-től Dózsa Gy. úton 20nm-es üzlet kiadó. Bérleti díj:
50.000,-Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 06-30-500-7028 

*57 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ GÖDÖLLŐ PETŐFI TÉR 14.
20/951-6685 

*KIADÓ IRODA GÖDÖLLŐN A SZŐLŐ UTCAI IRODAHÁZBAN, 104
nm, első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-
ig 06-28-430-209 

*VÁROSKÖZPONTBAN IRODA BÉRBEADÓ. Tel: 30/9509-841 

*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 100 nm. Gödöllő, Kőrösfői u. 14. Tel:
30/209-0517 

*GÖDÖLLŐI BELVÁROSI LAKÁS -88 nm- IRODA CÉLJÁRA,
HOSSZÚTÁVRA KIADÓ! 30/9504-604, 70/610-6840 

ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező  fiatal pul-
tos-felszolgáló jelentkezését várjuk. Érd:70/333-2102
*Fiatal, jó megjelenésű, gödöllői nő munkatársat keresek a
palotakerti fagylaltozóba. Tel.: 20/423-63-35
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács,
pizza szakács jelentkezését várjuk. Érd: 70/333-2133
*Villanyszerelőt keresünk, jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
masterkool@masterkool.hu. Tel.: 30/588-5889.
*Autóvillamossági szerelő munkatársat keresünk, Gödöllőn lévő
márka független szervizünkbe. A fényképes önéletrajzokat, bérigény
feltüntetésével az info@chevroletkatona.hu email címre várjuk!
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐT KERESÜNK. Gödöllői,
mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres
állattartó technológiák villamossági, valamintgépészeti szerelésére,
szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként
tartós távollétet igényelhet. Feltételek: kommunikációképesség
angol nyelven, vezérléstechnikai és villamos ismeretek, jogosítvány.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ: (28)510-985 
*FODRÁSZT, MANIKŰR PEDIKŰR MŰKÖRMÖST FELVESZEK
előnyös feltételekkel. Vendégkörrel előnyben. 30/676-4335 
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna
House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő
munkatársakat keres. Érd: 30/280-0450, palosi.erika@dh.hu 
*GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA MŰKÖRMÖST, FODRÁSZT
FELVESZEK. Tel: 30/247-6718 
*Gödöllői ARZENÁL ÁRUHÁZ ELADÓT felvesz. Szerelvény szak-
mában való jártasság és számítógép ismeret szükséges. Érdek-
lődni személyesen vagy a 20-9354-687 telefonszámon. 
*ADMINISZTRÁCIÓS MUNKATÁRSAT keresünk. Feltételek:
Pontos adminisztrációs  munka, jó kommunikációs készség, angol
nyelvtudás, Excel és Word felhasználói ismerete. Juttatások:
versenyképes fizetés, cafeteria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb
bónuszok. Jelentkezés: info@ili.hu,  szakmai önéletrajz, motivá-
ciós levél, referencialevelek elküldésével.
*KÁRPITOSOKAT keresünk dunakeszi munkahelyre Dunakeszi
környékéről. Feltétel: 3 év gyakorlat, ill. bizonyítvány. Érd: 10-
17-ig 70/431-8015, 70/431-8013, lolo2009@freemail.hu

INGATLANOK FORGAL-
MAZÁSA,  ÉRTÉKBECSLÉSE,
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 parkoló-
val eladó. Irányár: 18,7 mFt.
* A Szent János utcában 2 szoba+
étkezős, 64 nm-es, 4. emeleti, felújí-
tandó lakás egyedi mérőórákkal,
tárolóval eladó. Iá: 11,4 mFt.
* A Szent János utcában 1,5 szoba+
étkezős, 55 nm-es, 1. emeleti, jó
állapotú, francia erkélyes lakás egye-
di mérőórákkal eladó. Iá: 12,5 mFt.
* A központban 12 lakásos tár-
sasházban földszinti, másfél szobás,
felújított lakás kocsibeállóval eladó
vagy 1+2 fél szobás lakásra cserél-
hető (1. emeletig). Iá: 12 mFt.
* A központban, 2005-ben épült, 6
lakásos társasházban, 1. emeleti,
nappali+2 szobás, 70 nm-es, újszerű,
klimatizált lakás zárt, udvari kocsi-
beállóval eladó. Iá: 20,9 mFt.
* A központban 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 2. em., polgári lakás hatalmas,
osztatlan közös kerttel eladó. Iá.: 19 mFt.

KIADÓ INGATLANOK GÖDÖLLŐN:
* A Paál László közben 68 nm-es,
2+1 fél szobás, kéterkélyes, egyedi
fűtésű, alacsony rezsijű, kiváló
állapotú lakás hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj:75 e. Ft/hó+ rezsi.
* Az Isaszegi úton 4 lakásos tár-
sasház földszinti, 49 nm-es, 2 szobás
lakása, 150 nm-es telekrésszel, koc-
sibeállóval rövidebb távra is kiadó.
Bérleti díj:50 e. Ft/hó+ rezsi.
* A Petőfi téren 2. emeleti, 39 nm-es,
amerikai (bútorozott) konyhás, új
lakás hosszútávra bérbeadó. Bérleti
díj:65 e. Ft/hó+ rezsi.
* A Blahán, 80 nm-es, 2,5 szobás jó
állapotú családi ház, 100 nm-es
telekkel hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj:80e. Ft/hó+rezsi.
* Forgalmas út mellett 700 nm-es telek

(vállalkozásra alkalmas) hosszútávra
bérbeadó. Bérleti díj:70e. Ft/hó.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Kertvárosban, 2 szobás, 68 nm-
es, részben felújított családi ház gon-
dozott 718 nm-es telken (díszfák,
ásott kút) garázzsal, 68 nm-es műhe-
lynek, raktárnak alkalmas szuterén-
nel eladó. Irányár: 22 mFt.
* A Kertvárosban, 100 nm-es, nap-
pali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás sarok-
telken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
* Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iá.:120 mFt.
* A Királytelepen 240 nm-es, 3
szintes, kétlakásos, 6 szobás jó
állapotú családi ház, szép gondozott,
506 nm-es telken eladó vagy 2 szobás
családi házra és 1+2 fél szobás lakás-
ra cserélhető. Iár: 26 mFt.
* A Blahán, buszmegálló közelében
nappali+3 szobás, jó állapotú családi
ház, garázzsal 800 nm-es telken
eladó.  Irányár: 26,5 mFt.



*ELEKTRONIKAI ÜZLETBE ELADÓT KERESÜNK. 06-309-509-841
*Gödöllői PIZZÉRIÁBA KONYHALÁNYT és szakképzett vagy
gyakorlattal rendelkező SZAKÁCSOT keresünk. Tel: 20/574-8111 
*Segítségnyújtásra szoruló idősek számára házi ápolást, gondo-
zást vállalok, melybe beletartozik a mosás, takarítás, bevásárlás
is. Tel: 30/501-9207 
*Gödöllői autószalon és márkafüggetlen autószerviz
AUTÓSZERELŐ MUNKATÁRSAT KERES! (Gumiszerelői tapasztalat
előny.) Tel: 30/9968-228, e-mail: szilbenkft@invitel.hu 
*Iratrendezést, adatrögzítést vállalok. Pontos, precíz munka,
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezem. (Pénzügyi területen dolgo-
zom.) Tel: 70/4030-732 
*SZOBAFESTŐT FELVESZEK! Önállóan dolgozni tudó szobafestő
mázoló szakmunkást azonnali kezdéssel felveszek. Bérezés
megállapodás szerint. 20/4359-650, 28/411-298 
*Gödöllői étterembe érettségizett, fiatal felszolgálót felveszünk.
Tel: 20/9148-885 
*Hatvan éves nő vagyok, munkát keresek (kerti munka,
takarítás, gyermek és felnőtt felügyelet.) Tel: 20/334-7035 
*Idősgondozást vállalok bármilyen időszakban, bentlakással is.
Képesítéssel, több éves gyakorlattal rendelkezem! Érd: 30/517-3343
*Szakképzett, munkájára igényes kisegítő felszolgálót keresünk
gödöllői elegáns étterembe. Jelentkezni lehet fényképes önélet-
rajzzal az etterem88@gmail.com címen.
*Gödöllő és Budapest agglomerációjában, komoly céges kapcso-
latokkal rendelkező rendezvényszervező és értékesítő külsős
munkatársat keres, gödöllői elegáns Rendezvényközpont.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az
etterem88@gmail.com címen.
*Munkájára igényes konyhai kisegítőt keresünk gödöllői elegáns
étterembe. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az
etterem88@gmail.com címen vagy a 20/526-3740-es telefonszámon.
*FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MŰKÖRMÖST keresünk, vagy minden
mást, ami a szépségstúdió tevékenységébe belefér. Tel: 20/200-2725 
*Megbízható hölgy gyermekfelügyeletet, takarítást vállal. 20/564-3534 
*Gödöllői pékségbe 2 fő középkorú, nemdohányzó, gyakorlattal
rendelkező női dolgozókat, heti három alkalommal foglalkoztat-
nék. Érd: 20/436-5929 (10-12 óráig)

SZOLGÁLTATÁS
*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincfer-
dülés, tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel, reumatikus fáj-
dalmak kezelése, műtét utáni rehabilitáció. 0670/7015617.
www.mobilgyogytornasz.hu
*Kertrendezést, fűkaszálást, füvesítést, permetezést és egyéb
kerti munkákat vállalok. Tel.: 30/242-9441
*Külső és belső ház felújítást, homlokzati hőszigetelést színezés-
sel is, vállalok. Tel.: 30/242-9441
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédel-
mi mérés. 70/264-3660 
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/241-8999.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
*KONTÉNERES sitt szállítás, TERMŐFÖLD, GÉPI FÖLDMUNKÁK, alap,
pince, tereprendezés, további kisgép kölcsönzése. Tel: 30/9-362-846
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I.
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-
2653, E-mail:info@ili.hu
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias
hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
70/414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050 
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
*SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási szín
és anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti bel-
sőépítészeti és lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045 
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380 
*FOGYASZTÁS, ALAKFORMÁLÁS PROFI SZINTEN. DIÉTÁS
TANÁCSADÁS TAVASZI AKCIÓVAL. 30/676-4335 
*TAVASZI MEGÚJULÁS! VÁLTOZTASSON FRIZURÁT! Előnyös árak
Wella termékekkel! MANIKŰR PEDIKŰR MŰKÖRÖM AKCIÓS
ÁRON! 20/926-4395 
*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
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg,
tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650

*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat
azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679 
*TV javítás, földi digitális antenna, riasztórendszerek telepítése.
Elektronikai készülékek, videó, hi-fi rádió, konyhai eszközök
felújítása. Korrekt munka, korrekt áron. Keresztes Antal
20/550-9894 
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k, BT-k,
egyéni vállalkozók részére teljes körű számviteli szolgáltatást
vállal, több évtizedes gyakorlattal. Tel: 28/411-428 
*BÁDOGOSMUNKÁK: ereszcsatornák szerelése, javítása,
ablakpárkányok, kéményszegélyek és egyéb szegélyek gyártása,
szerelése többféle lemezből. Tel: 20/368-5568 
*Cégünk vállal lakásfelújítást, kőműves munkát, gip-
szkartonozást, dryvitozást, viakolorozást, ácsmunkát, hideg-
burkolást, teljes körű kivitelezést garanciával, referenciával.
20/237-4370, 30/296-2414 
*FAKIVÁGÁST, GALLYAZÁST VÁLLAL gödöllői cég komoly szak-
mai tapasztalattal, garanciával. Gödöllőieknek fenyőgally-elszál-
lítási kedvezményt, és ingyenes gallylerakási lehetőséget
kínálunk. Hívjon bizalommal a gyors és ingyenes árajánlatért:
20/669-0023, www.favago.hu 
*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
*BÚTORASZTALOS KFT vállalja egyedi bútorok gyártását
Gödöllőn. Konyhák, gardróbok, toló- és harmonikaajtós beépített
szekrények funérozott és laminált kivitelben. 20/9517-330
*TELJESKÖRŰ SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS: ADÓBEVALLÁS,
KÖNYVELÉS, BESZÁMOLÓK. ERGOIRODA /30/9504-604 ergoiroda
@freemail.hu 
*HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Régi és új hűtőgépek javítását vállalom!
Bármilyen hűtőgépekkel kapcsolatos problémájának
megoldásában örömmel segítek Önnek. Forduljon hozzám biza-
lommal! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/273-9143
*CSALÁDI HÁZAK TERVEZÉSE teljes körű ügyintézéssel, rövid
határidővel, 1500,-Ft/nm áron. Érd: Szép-Otthon 2003 Kft.
30/354-7232 
*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
*VARRÓMŰHELY NYÍLT! Gödöllőn a Kossuth L.u.26.sz alatti
Fenstherm Bemutatóteremben. Vállaljuk női, férfi, gyermekruhák
méretre igazítását, javítását. Cipzárcsere, nadrágfelvarrás, füg-
gönyszegés, stb. a helyszínen akár azonnal is! 30/42-88-666
*INFRASZAUNA a BIO-FIT CENTER-ben! http://www.biofitcenter.hu
*FOGYI KLUB a BIO-FIT CENTER-ben! http://www.biofitcenter.hu 
*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és után-
futó van. Többek között autója belső takarítását is megoldom az
otthonában (a mindenes). Érd: 20/486-2747
*KÉNYEZTETŐ RELAX SZALON (Gödöllő, Ibolya u.68/a.)
Szolgáltatásaink: Kozmetika: Zabó Ágnes 30/2682-084. Test-,
talpmasszázs: Sződi Ágnes 20/460-0456. Fülakupunktúra SHI-
ATSU masszázs, Kineziológia, ajurvédikus masszázs: Sári Andrea
30/231-0443. Gyógypedikűr, manikűr, tipp és zselés műköröm:
Hári Zsuzsi 30/406-2572 
*Fogyókúra éhségérzet nélkül fülakupunktúrával a belvárosban.
Tartós tű, lézeres kezelés is. Diétás tanácsadás. Talpmasszázs,
ayurvédikus masszázs, kineziológia. Bejelentkezés: 30-2310-443
www.tubamirum.eu 
*Angyaltanfolyam (R.A.I. oklevél), reiki kezelés, reiki távkezelés,
Tarot kártyavetés, helyzetelemzés, tanácsadás. Tel: 30-362-3987 
*HIBAELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT. LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS,
tetőfelújítás, nonstop hibaelhárítás, KERTGONDOZÁS, stb.
GARANCIÁVAL. Tel: 20/358-0483
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-
cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

*HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTANULÁSI
PROBLÉMÁT? Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked

*HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE? Évek
óta tanulsz már angolul, de még mindig nem mersz megszólal-
ni? Vannak szavak, amelyeket újra és újra megtanulsz,
mégsem tudod őket megjegyezni? 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

*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladóknak,
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni szeretne
egészségéért, várjuk! Érd: 20/544-8021  

*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  

14 Gödöllői Szolgálat 2011.  május 4.

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Csoki történelem
1519-ben Hernan Cortez spanyol kalandor fejébe

vette, mindenáron vagyont és hírnevet szerez magá-

nak. Az akkor még feltáratlan, mai Mexikó területét

nézte ki magának, ahol az aztékok éltek. Az azték

birodalom ekkor virágzott, tőlük „örököltük” a

pulykát, az ő (nahuatl) nyelvükből jön az avokádó s

a tomato (paradicsom) szó is. Cortest istennek kijáró

tisztelettel fogadták (később a pokol istenének

bizonyult), s egy ismeretlen itallal kínálták, aminek

a neve xocolatl   volt. Ezt porított kakaóbabból

készítették, chilli és vanilia hozzáadásával. Bár

Cortesnek inkább az arany csésze ébreszthette fel

érdeklődését, de ital iránti tiszteletteli ceremónia

miatt kakaóbabot és az ital receptjét is magával

hozta Spanyolországba. Cukorral még különlege-

sebb lett a csokoládé ital, melynek fogyasztása divat

lett. Féltékenyen őrizték a titkát, mígnem 1615-ben

Ausztriai Anna, III. Fülöp spanyol király lánya

feleségül ment XIII. Lajos francia királyhoz, s a

kakaó titkát ő ismertette meg a franciákkal. (Anna

volt az a királynő, akinek Buckingham herceggel

való feltételezett kapcsolatát Dumas a Három testőr-

ben szép regénybe szőtte. 

A csokoládé előtt nem volt megállás. Európában

sok csokoládéház nyílt, ahol ezt a habos italt

lehetett fogyasztani. Ekkor még az erjesztés és a

savassága miatt kesernyés volt. A kávénál azonban

arisztokratikusabbnak vélték, talán ezért is lett

divat olyannyira, hogy az egyház is szabályozta

fogyasztását: böjt alatt lehet, de templomban nem

szabad inni. A papok más része pedig azért tekin-

tett gyanakodva a kakaóra, mert úgy gondolták,

hogy az felkorbácsolja a szenvedélyeket. 

Igazi finomsággá azonban csak kétszáz év múlva

vált, amikor felfedezték, hogy a babokból kakaó-

vajat lehet préselni. A visszamaradt szárazanyagot

porították, ez a ma ismert kakaópor, amihez cukrot

keverve kiváló italt kapunk. A port kis kakaóvajjal,

cukorral, keverve sima, könnyen oldódó csokoládé

állítható elő. Ennek táblásított formája 1847-ben

látott napvilágot, 1876-ban pedig Nestle létrehozta

a tejcsokit, s ettől kezdve a csokoládét nem lehetett

megállítani. A cukrászdákban kapható termékek

70%-a csokoládét tartalmaz, sokan vannak, akik

mindennap esznek csokoládét, s olyanok is, akik

megszállottjai ennek az édességnek – mint

Gombóc Arthúr, Pom Pom meséiben.

Az igazi ínyencek ravaszul elkészített csokit keres-

nek, rózsaborssal, levendulával, chillipaprikával, 

Szarvasgombával,kakaóbab törmelékkel megszór-

tat. Sokuk szerint 70% kakaónál ne tartalmazzon

többet, mert akkor már a kesernyés szárazság válik

uralkodóvá. Mit az alább látható csokivulkánt

70%-os csokiból készítjük!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondani-

valója szabhat határt, s mi meg is írjuk Ön
helyett! További információ: 70/381-76-94



*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE
ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMI-
LYET 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 GARAN-
CIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ
MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSO-
PORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESET-
LEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 20 216 62 40 

*TOP-TAN: Nem akarsz rendszeresen angol különórára járni?
De szeretnél rendesen felkészülni a következő dolgozatra?
Vagy valamit nem értesz? Vagy szeretnéd, ha jó lenne a házi
dolgozatod? Alkalmi angol hétfőn 14-17 óráig előzetes beje-
lentkezés alapján. Osztálytársaknak kedvezmény. top-
tan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

*TOP-TAN: Egyéni angol órák, egyeztetett időpontban, vizs-
gafelkészítés, üzleti nyelv, stb, Már most érdeklődhetsz és
jelentkezhetsz a nyári szuperintenzív nyelvtanfolyamokra.
toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

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

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, inten-
zív 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) 

*ANGOL nyelv oktatása Gödöllő, Blahán. Diplomás, tapasztalt
pedagógus nyelvtanár, tanító. Felkészítés nyelvvizsgára,
érettségire, állásinterjúra, felvételire. Alsó tagozatosok kor-
repetálása minden tantárgyból. 20/399-3610, eng-
lish@fibermail.hu 

*Angyaltanfolyam (R.A.I. oklevél). Az angyalok szerepe az
emberi életben. (Atlantiszban.) Auratisztítás, harmonizáló gyako-
rlat, transzgyakorlat, belső templom meditáció, angyalpecsét
készítése, gyakorlás. Gyógyító rituálé. 30-362-3987 

ADÁS~VÉTEL

*Eladó FIAT DOBLÓ 1,6 benzines, 2003. évj. Tel: 30/488-
7674 

*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 06-28-412-230

*DEHMAL KÁROLY -Budapest- által gyártott fekete, közép-
méretű fatőkés ZONGORA jó állapotban székkel együtt eladó
75.000,-Ft-ért. Érd: 30/202-0050 

*Eladó jó állapotban lévő REX – JÁTÉKASZTAL felszereléssel.
Érd: 30/911-2281 

*Eladók: „ITT”-TV.67cm-es (20.E.), 39-s cipős görkori (3.E.),
cipőméretre állítható görkori (2.E.), komplett barna reluxák
(1,5-4.E.), női paróka+konty (5.E.), „S”méretű új, világos
bőrkosztüm (20.E.). 20/358-5309 

*Eladó automata mosógép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, 5ágú
csillár, vas előszoba fogas. 2db ágyneműtartós heverő,
2számítógép asztal, 2szekrény (1ajtó akasztós, 1ajtó polcos és
alul fiókos), 2db 2×3m szőnyeg. 28/418-757, 20/477-2888 

*PRIVILEG 5550 német gyártmányú, fehér villanytűzhely, 4
főzőlappal (gyorsfőzős) kiváló állapotban eladó. Iár: 15.000,-
Ft. Tel: 20/540-5974 

EGYÉB

*Németjuhász kiskutyák eladók. Rajzos anyától, ordas apától.
Nagyon jó vérvonal. Szépek, egészségesek. Május első hetében
elvihetők. Ára: 20.000 Ft/kiskutya. Tel.: 30/512-1928

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

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

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

*TÁRSKERESŐ IRODA – ha komolyan gondolja! Országos
fényképes adatbázis! Minden korosztály részére! Hívjon biza-
lommal: H. Boglárka 20/504-9910 http://godollo.ctk.hu 

*Ha kikapcsolódásra vágyik, rendkívüli árengedménnyel
megteheti TISZAINOKÁN. Bővebb ismertetést kaphat a
www.tiszatanya.hu honlapunkon, s megtekintheti a
Tiszazugról készített kisfilmünket. Makra Lászlóné és
Vinczeffy Zsolt. 

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

*9 hetes H-39 HÚS DISZNÓ ELADÓ. Érd: 30/2323-140 

*6-8 hetes szürke-cirmos fiú kiscica gazdit keres!
Domonyvölgyben "tették ki" anyástól - testvérestől!
Köszönettel 06-20-996-7608

*Hathetes kiskutyákat szerető gazdinak odaajándékoznám.
Tel: 20/341-7063.
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Egy új rovattal szeretnénk

segíteni az angolul tanulókat.  

Két hetente egy-egy haté-

kony nyelvtanulási tech-

nikát fogunk bemutatni. 

Tanuld meg elviselni a
többértelműséget és a

bizonytalanságot!
Hevesi Mihály "A nyelvtanulás művészetéről"
című könyvében a többértelműség és bizonyta-
lanság elviselésének képességét így határozza
meg: "Bizalom abban, hogy az egyelőre szá-

momra érthetetlen szövegeket egyszer csak

meg fogom érteni." A kisgyermekek számára
ez természetes, szívesen ismételgetnek szá-
mukra ismeretlen szavakat tartalmazó
mondókákat, versikéket vagy dalokat. Nekik
elég, hogy érzik a jelentést a mozgáson,
érzelmeken keresztül. A felnőtt ezzel szemben,
ha nem tudja egy-egy szónak a jelentését, elbi-
zonytalanodik, mivel azt gondolja, hogy az
intellektusa az egyetlen támasza. Az érzésen,
mozgáson és utánzáson keresztüli tanulást gyer-
metegnek és haszontalannak gondolja.
A sikeres és eredményes nyelvtanulók azonban
képesek újra felfedezni ezt a gyermekkorban
hagyott világot. Ehhez fel kell ismernünk, hogy
a világ érzésekben, ritmikában, mozgásban is

átélhető. A nyelvtanulás ilyen formája azon
túl, hogy egyenértékű az intellektuális tudással,
örömet okoz és mivel a tanulandó anyag
mozgáshoz, ritmushoz, érzéshez kötődik, job-

ban tudjuk memóriánkban tárolni, illetve

szükség esetén onnan előhívni.

Hogyan fejleszd a többértelműség és bizony-

talanság elviselésének képességét?

Erre egyetlen mód van csupán: szembe kell nézned
a bizonytalansággal és a többértelműséggel! 
Nézzünk néhány gyakorlási ötletet:

•Újsághirdetés, TV reklám: a képek, hangok,
mozdulatok sokat segítenek, hogy megértsd az
üzenetet, még akkor is, ha nem érted a szavakat.
•Zene, videoklip: az érzelmeket nagyon jól lehet
érezni, videoklip esetén a vizuális anyag sokat segít.
•Szappanoperák: mivel a sorozatokban az
érzelmeket a színészek kicsit "túljátszák", ezért
könnyű azokat felismerni, átérezni.
•Olyan tévéműsorok, amelyek témájában otthon
vagy: ha kertépítéssel foglalkozol, akkor keress
ezzel kapcsolatos műsorokat, ha  szeretsz főzni,
nézz főzős műsorokat, ha kisgyermekeid van-
nak, nézzetek célnyelvű gyermekprogramokat,
rajzfilmeket. Mivel a témát  jól ismered, így
könnyebb megértened a lényeget.
•Olvass olyan célnyelvű könyveket (könnyített
olvasmányokat vagy eredeti könyveket), nézz
olyan filmeket, amelyek történetét jól ismered.
•Olvass képregényeket.
Lényeges, hogy NE használj szótárat, vagy más
segítséget. Próbáld meg a jelentést magad
kitalálni, felfedezni és elégedj meg azzal, ha
csak sejtésed van, és nem tudod pontosan min-
den szó, kifejezés  pontos jelentését.
Élményekben gazdag, eredményes nyelvtanulást!

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

www.oktatars.hu/angolul

Szada, Dózsa György út

2011. május 4–11.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

Lottózó, telefonkártya-feltöltés,
fémdoboz visszaváltás

Nyitva tartás:  
H–P: 7–21, Sz: 7–18, 
V: 8–18 óráig

  A minôség garanciája

699 Ft/kg

69 Ft/db 299 Ft/kg

Ár!Ár!

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

Termékeink bomba áron!

Üzlethelyiségek kedvezô áron kiadók Szadán a Centerben! Érdeklôdni lehet: +36-30-519-2783

259 Ft

129 Ft

829 Ft/kg 439 Ft/kg 299 Ft

359 Ft

99 Ft

219 Ft219 Ft

119 Ft

Hegyes erôs paprika extra ParadicsomDebreceni kolbász

Saját füstölésû termékek

Fehér kenyér 2 kg 129.50 Ft/kg Lecsó kolbász 550 g 657,72 Ft/kg

Kakaós csiga

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft
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���

Friss sertés tarja 
csontos

Friss 
csirke szárny

Alföldi Magyar 
dobozos tej 2,8% 

1 l

Szentkirályi 
ásványvíz oxigénes

1,5 l
66 Ft/l

Mazsi fagylaltok 
0,75 l

398,66 Ft/l
Heineken 

dobozos sör 
0,5 l

438 Ft/l

Slice üditôk 
2 l

59,50 Ft/l
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 11.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Mezei Gézáné, Palotakert 9.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Mundruczó János, Béri Balogh Á.
u. 7.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ormos Miklósné, Sík S. u. 25.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Makó Béla, Kazinczy krt. 26.; Borbás Zoltánné, Zombor u. 1. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Vízlev Piroska,
Tavaszmező u. 7.; Füle Zoltánné, Dessewffy A. u. 6.

1. Halászlé; Böllérpecsenye hagymás törtburgonyával Lapcsánkával
2. Babgulyá; Birkapörkölt burgonyával
3. Slambuc; Pacal burgonyával; Bográcsgulyás
4. Húsos, babos káposzta erdélyi módra
5. Csorbaleves
6. Marhalábszár tarhonyával
7. Palóc gulyás; Csülökpörkölt burgonyával
8. Erdélyi töltött káposzta; Tejfölös túrós puliszka; Erdélyi sült kolbász (mics) párban
9. Gazfickó pörkölt lecsós tarhonyával
10. Alföldi marhalábszár vörösboros köpenyben, tarhonyával
11. Szarvasgombás szendvics

FŐZŐVERSENY A VÁROSI PIACON

2011. MÁJUS 7., SZOMBAT

ÉTLAP:

Utazni jó

Horvátország,
Kvarner öböl
Sokszor, mire észbe kapunk, hogy el
kéne utaznunk valamerre, közeleg a
nyár vége, nincs túl sok időnk szer-
vezkedésre. 
Ekkor jöhetnek szóba a szomszédos
országok, ahova akár egy hosszú hét-
végére is kiruccanhatunk. Nyilvánva-
lóan Horvátország az egyik legnépsze-
rűbb úticél magyar, és más európai
utazni vágyók körében is, hiszen ki-
váló földrajzi elhelyezkedése, tenger-

partja, ódon kis városkái számos
lehetőséget biztosítanak a kikapcso-
lódásra. 
A Gödöllőtől körülbelül 550-600 kilo-
méterre található Kvarner-öböl pon-
tosan e sokszínűségének köszönheti
közkedveltségét. Az öblöt kisebb-na-
gyobb szigetek tarkítják (Krk, Rab,
Cres, Losinj, Pag), melyek mentén
sziklás, kavicsos, néhol homokos part
egyaránt felfedezhető. Lopar hosszan
elnyúló finomhomokos tengerpartja
messze földön híres, a kristálytiszta
tengervíz pedig a búvárkodás szerel-
meseinek biztosít tökéletes terepet.
Az Adria egyik legdominánsabb régió-
ja olyan nevezetességekkel büszkél-
kedhet, mint Opatija (Ferenc József
kedvenc nyaralóhelye), Plitvicei tavak
(1979-től az UNESCO természeti vi-
lágörökségének részét képezi), Krk-
sziget (az Adria legnagyobb szigete)…
Zsúfolt strandok, fényűző pompás
paloták, valamint kicsi, néhány száz
lelket számláló halászfalvak összessé-
gében adják az ország oly kellemes
hangulatát, ami miatt évről-évre visz-
szavágyódunk ide. 
Ha tehát nincs ötletünk vagy elég
időnk egy összetettebb nyaralás meg-
szervezésére, bátran hagyatkozzunk
a spontaneitásunkra és vágjunk bele
egy horvát kalandba. Garantáltan
örök élményekkel térünk majd haza!

F.B.


