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A Norvég Alap támogatásának az
eredményeként Gödöllő egyik leg-
szebb része újult meg, mondta kö-
szöntőjében Gémesi György az Er-
zsébet királyné szobornál megtartott
ünnepségen. Beszédében röviden ösz-
szefoglalta mindazokat a fejlesztéseket,
amik a projekt keretén belül valósulnak
meg. 
A város 1.701.238 euró támogatást
nyert el Gödöllő önkormányzata a
„Várostörténeti és kulturális szem-
pontból jelentős helyszínek rehabili-
tációja, többcélú hasznosítása” cím-
mel benyújtott pályázatára az
EGT/Norvég Finanszírozási Mecha-
nizmusok pályázati konstrukció kere-
tében. A többfordulós pályázat sike-
rében jelentős szerep jutott a helyi ci-
vil aktivitásnak, eredetileg ugyanis a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület a néhány hete átadott Gras-
salkovich filagória felújítására kere-

sett forrást, s
ehhez kapcso-
lódott a többi
projektelem: a
most átadott
Erzsébet-park,
az Erzsébet
királyné szo-
bor és az Er-
zsébet-szikla
környeze té -
nek, valamint
a barokk Kálvária helyreállítása, az
Alsópark rekonstrukciója és a Királyi
Váró felújítása. Az Erzsébet-park em-
lékeinek megújítására 240.000 eurót
fordítottak, amiből 204.000 euró volt
a Norvég Alap támogatása. 
A rendezvényen Szabó Margit, a Sisi
Baráti Kör titkára emlékezett meg Er-
zsébet királynéról, és elevenítette fel
a 110 esztendővel korábbi esemé-
nyeket. Mint mondta, a királyné

életének egytizedét, talán legboldo-
gabb éveit töltötte Gödöllőn. A szobor
alkotójának, Róna Józsefnek vissza-
emlékezéséből, valamint korabeli új-
ságokból idézte, hogyan fogadták az
itt élők a tragédiát követően ideérke-
ző Ferenc Józsefet, és, hogyan szüle-
tett meg a döntés a szobor felállításá-
ról és a park létrehozásáról. 
Ugyanezt a kort idézte meg Pécsi Il-

dikó, Kossuth-díjas színművész, Gö-

döllő díszpolgára is, aki Erdélyi Zol-
tán: Nem haltál meg című versét
mondta el, amit a szobor leleplezé-
sére írt az egykori költő. 
A visszaemlékezéseket követően a
résztvevők megkoszorúzták a király-
né szobrát, elsőként Gémesi György
és Polgár Tamás, majd a város kép-
viseletében több intézmény és civil
szervezet tisztelgett a királyné emlé-
ke előtt. (Folytatás a 6. oldalon)

Megújulás a Norvég Alap támogatásával

Ünnepség az Erzsébet-parkban
Pontosan 110 esztendővel az eredeti átadás
után, május 19-én adták át a Norvég Alap tá-
mogatásával felújított Erzsébet-parkot, Erzsé-
bet királyné szobrot és barokk Kálváriát. Az
ünnepség elején dr. Gémesi György polgár-
mester és Polgár Tamás, a norvég nagykövet-
ség tanácsosa nyitották ki a park kapuját,
majd a vendégekkel együtt sétáltak végig a fő-
sétányon, Erzsébet királyné egész alakos
bronz szobrához. A megemlékezés zárása-
ként újraszentelték a Grassalkovichok által
emeltetett barokk Kálváriát. 

Mélyparkoló épül az egykori Rézgombos
helyén. Erről is döntött a képviselő-tes-
tület legutóbbi ülésén.            

(2. oldal)

Herczenik Anna is fellép azon a péntek esti
szolidaritási koncerten, melyet a Japán 
földrengés és cunami áldozatainak támoga-
tására rendeznek.                                     (5. oldal)                                                

A horvátországi taekwon-do világbajnok-
ságon kiválóan szerepeltek a gödöllői ver-
senyzők, akik 16 éremmel tértek haza.

(8. oldal)

Nepomuki Szent János ünnepén,
május 16-án nyílt meg Kresz Al-
bert fotóművész kiállítása a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban, amelyen a
hazánkban is nagy tisztelet övez-
te szent és vértanú szobrairól ké-
szült képeket láthatják az érdek-
lődők. A kiállítás része a Gödöl-
lői Barokk Év rendezvénysoro-
zatának.

A nagy érdeklődés mellett megtartott
rendezvény Maczkó Mária énekével
vette kezdetét, majd dr. Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt, utána
pedig Nepomuki Szent János életével,
a hozzá kapcsolódó legendákkal is-
mertette meg az érdeklődőket Szecső-

di Péter plébános.
A tárlatot dr. Lábadi Károly néprajz-
kutató nyitotta meg, aki úgy fogalma-
zott: Kresz Albert úgy örökítette meg
az alkotásokat, mintha azok nem szob-
rok, hanem hús-vér alakok lennének,
képein visszatükröződik a szobrok
egyénisége, visszaköszönnek az adott
tájon élőkre jellemző vonások.

(Folytatás az 5. oldalon)

Nepomuki Szent János

Kiállítás
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Parkolók, csomópontok

A közeljövőben két olyan beruházás is
megvalósul Gödöllőn az önkormány-
zat és gazdasági társaságok együtt-
működésével, amelyek lényegesen ja-
vítják a közlekedés feltételeit. A kép-
viselő-testület május 19-i ülésén úgy
döntött, hogy az önkormányzat az 
ELSZER INVEST Kft-vel szerződve
részt vesz a Rézgombos Szolgáltató-
ház és a mellette lévő parkoló alatt épí-
tendő mélygarázs beruházásban. En-
nek révén itt 167 önkormányzati tulaj-
donú parkoló alakul ki. Másik döntésé-
vel az önkormányzat a Szabadság út –
Testvérvárosok útja jelzőlámpás csomó-
pontjának kiépítését támogatja. A Sza-
badság út – Szent-Györgyi Albert utca
jelzőlámpás kereszteződésének kialakí-

tását a LIDL Magyarország Kereskedel-
mi Bt. vállalja, mivel a volt Volkswagen
Autócentrum területén élelmiszer áru-
házat kíván építeni. 

A képviselő-testület határozatai a
városfejlesztés időszerű követelményei-
hez illeszkednek. A belváros – benne a
főtér – impozáns megújulása, minőségi
környezetének kialakulása kettős hatás-
sal jár. A gödöllőiek szívesebben, gyak-
rabban és nagyobb számban keresik fel
a Szabadság teret és egyre több turista is
érkezik a város szívébe – ezzel termé-
szetesen tovább nő a gépjármű-forga-
lom. Az önkormányzat tudatosan és elő-
relátóan törekszik a parkolási lehető-
ségek bővítésére, még ha a motorizáció
fejlődésével nehéz is lépést tartani. En-
nek a szemléletnek a jegyében épült 
mélyparkoló a Városi Piac, majd a Vá-
rosi Könyvtár és a Tűztorony-ház alatt, s
nyert pályázati támogatást Gödöllő ka-
merával őrzött, ingyenes P+R parkoló
létesítésére a MÁV állomáson, aminek
a megvalósítása várhatóan az év végén
elkezdődik. 

A Szabadság tér átalakításának ter-
vezésekor felmerült a tér alatti mélypar-
koló kialakításának szándéka, de mivel
a lakosság részéről ezt többen ellenez-
ték, erről lemondott az önkormányzat. A
megújult főtéren azonban már nem lehet
parkolni. A kiesett mintegy 80 parkoló-
helyet átmenetileg a Petőfi utca HÉV sí-
nekkel határolt végén bérelt területeken
pótolják.

A Szabadság tér 1. szám alatti volt
Rézgombos ingatlanát megvásárló 
ELSZER INVEST Kft.  javasolta, hogy
a szolgáltatóház alatti mélyparkolót az
önkormányzattal közös beruházásban
építsék meg. Alapos előkészítés után
alakult ki a megoldás koncepciója.

Az előterjesztés tárgyalásakor Gé-
mesi György polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat ráépítéssel sze-
rez tulajdonrészt a társasházban és en-
nek az árát 12 év alatt törleszti. Ez a ki-
adás a parkolók 37 százalékos nappali
kihasználtsága esetén már meg is térül.
Hozzátette, hogy a Szabadság tér alatti
mélyparkoló megépítése közel egymil-
liárd forintjába került volna a városnak.

A képviselő-testületből egyedül Fu-
tás Levente (Fidesz) emelt kifogást az
előterjesztéssel kapcsolatban. Úgy vél-
te, hogy a bruttó 300 millió forintból,
amibe a városnak a 167 parkolóhely –
köztük 76 mélyparkoló – kerül, a Réz-
gombos melletti ingatlanon emeletes
parkolóházat lehetne létesíteni. A pol-
gármester hasraütés-szerűnek nevezte a
képviselő javaslatát, hiszen míg a tár-
gyalt anyag üzleti partnert és pontos
számításokat tartalmaz, addig Futás Le-
vente elképzelése nélkülöz minden
konkrétumot, pedig őt ennél sokkal fel-
készültebb szakembernek tartja. A volt
teniszpályát korábban meghirdették
sportcélú értékesítésre, de nem jelent-
kezett rá befektető. Ezt az ingatlant az
önkormányzat továbbra is sportcélra kí-
vánja hasznosítani. 

Az elmúlt években
többször írtunk arról,
hogy különböző beruhá-
zások esetén a befektetők
olyan feladatokat is meg-
oldottak, amelyek előse-
gítették a városfejlesztési
célok megvalósulását. A
Szabadság út – Szent-
Györgyi Albert utca sar-
kán építendő élelmiszer
áruház ehhez hasonló
eset. A LIDL Magyaror-

szág Kereskedelmi Bt. megkereste az il-
letékes hatóságokat és az utak üzemel-
tetőit, akik előírták a csomópont bizton-
ságos kialakításának feltételeit. Ebben
szerepel a Szabadság út és a Szent-
Györgyi Albert utca csomópontjának
lámpás kialakítása, megfelelő sávszéle-
sítések, gyalogátkelőhelyek és a busz-
megállók kiépítésével együtt. Az önkor-
mányzat, mint a helyi utak kezelője, a
Testvérvárosok útja csomóponthoz is
jelzőlámpás kialakítást kért.

A LIDL ezt követően levélben fordult
az önkormányzathoz, hogy anyagilag
támogassa a Szabadság út - Testvér-
városok útja csomópont jelzőlámpás
kialakítását a százmillió forintos nagy-
ságrendű beruházás ugyanis oly mérték-
ben megemelnék az áruházzal kapcso-
latos külső beruházási költségeket, hogy
az már veszélyeztetné a belátható időn
belüli megtérülést. A LIDL és az önkor-
mányzat együttműködésével – mintegy
15 százalékos támogatásával – biztonsá-
gossá és korszerűvé válik az átkelés
Gödöllő egyik legveszélyesebb terüle-
tén, ami legalább azonos értékű elő-
relépés, mint e városrész kereskedelmi
ellátásának javulása. A fejlesztésből az
egyetem is profitál.    

Az önkormányzat kiemelten fontos
feladatként kezeli a városi úthálózat kor-
szerűsítését, lehetőségeihez mérten ko-
moly összegeket fordít a biztonságos
közlekedés kiépítésére, a baleseti góc-
pontok megszüntetésére. Ennek érde-
kében minden lehetséges esz-
közt igyekszik megragadni,
legyen az pályázat, vagy a
városban megtelepedni kívá-
nó cégek által történő közle-
kedést javító beruházás.

A gazdasági társasá-
gok beszámolói 

A képviselő-testület vala-
mennyi önkormányzati gaz-
dasági társaság beszámolóját
elfogadta a 2010. évi gazdálkodásról.

A VÜSZI Kft. eredménytartalékai-
nak céltudatos felhasználásával meg-
őrizte pénzügyi, gazdasági stabilitását,

teljesítette az alapfeladatait, tájékoztatta
a testületet Bokor Árpád ügyvezető
igazgató. A cég elvégezte a meghatáro-
zott emelt szintű útjavításokat, járda-
építéseket és csapadékvíz elvezetési 
feladatokat, az elvárt minőségben gon-
dozta a parkokat, közterületeket, fenn-
tartotta és karbantartotta a játszótereket.
A Dózsa György úti köztemetőt teljes
évben üzemeltette, megépítette az ur-
nafülkés kerítés első ütemét. Üze-
meltette a repülőteret, az egyetemi-
városi strandot és a Zsóry üdülőt és
biztosította a Táncsics úti Sportcent-
rum használhatóságát. Ellátta a fize-
tős parkolókkal kapcsolatos felada-
tait, megteremtette a Tűztorony-ház
és könyvtár mélygarázsaiban a nyil-
vános fizetős parkolás lehetőségét.
Az év utolsó negyedében sikeresen
szervezte meg és hajtotta végre az EU
elnökséggel járó pluszfeladatokat. A
VÜSZI Kft több száz embernek biz-
tosított munkalehetőséget közmunka
keretében, esélyt adva ezzel nehéz
életkörülményeik javítására.

Pelyhe József képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) a választókerületi
képviselőkkel való jó együttműködést
dícsérte, Szűcs Józsefné (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) az odaadó mun-
káért mondott köszönetet. 

Hatolkai Szaniszló, a Kalória Non-
profit Kft. vezetője szóbeli kiegészí-
tésében elmondta, annak ellenére, hogy
a nyersanyag normát csak öt százalék-
kal emelték, egyes élelmiszerek pedig
akár 20-60 százalékkal is drágultak (leg-
nagyobb mértékben a cukor), jó be-
szerzéssel, körültekintő felhasználással
eredményesen zárták az évet. Tavaly 26
millió forintot fordítottak fejlesztésre.
Vásároltak például egy új teherautót és
felújították a Török Ignác Gimnázium
konyhájának elszívó berendezését. A
társaság kinnlevősége – írd és mond! –
csupán 219 ezer forint. Ez az eredmény
különösen becsülendő, ha összevetjük
azzal, hogy több megyében akkora mér-
tékűre emelkedett a közétkeztetést
végző vállalkozásokkal szembeni tarto-
zás, hogy azok nem tudták tovább foly-
tatni a szolgáltatást!

A Művészetek Háza Gödöllő Non-
profit Kft. azzal tűnt ki, hogy közel
150 millió forint támogatást nyert kü-
lönböző, általában több év alatt meg-
valósuló pályázataival. Kovács Ba-
lázs ügyvezető igazgató elmondta,
részt vettek a Minősített Közművelő-
dési Intézmény meghívásos tesztpá-
lyázaton, amelynek az volt a célja,
hogy felkészítse az intézményeket egy
minőségirányítási rendszer bevezeté-
sére, ezzel is emelve működésük szín-
vonalát. Országosan összesen öt in-
tézmény vehetett ebben részt és a
tesztpályázaton a Művészetek Háza
megfelelt.  Az igazi pályázatot április-
ban kiírták, s azon mindenképpen
részt vesz az idén 30 éves épületébe
teljesen csak a második félévben visz-
szaköltöző társaság.
A Gödöllői Piac Kft. tartja pozícióját,

folyamatosan képes megelőzni épüle-
teinek állagromlását, értékelte a társaság
munkáját Gémesi György. A költségta-
karékos gazdálkodás és a vártnál na-

gyobb ütemben nőtt bevételek 11 millió
forint nyereséget eredményeztek, írta
beszámolójában Vilhelm Ferenc ügy-
vezető igazgató, amit teljes egészében
felújításra használnak fel. Erről lapunk-
ban már képes tudósítást is közöltünk. 

A Gödöllői Távhő Kft. visszafizette
az önkormányzattól kapott 30 millió fo-
rint kölcsönt. Geiger Tibor ügyvezető
igazgató a többi között a jó gázbeszer-
zést emelte ki az eredményes gazdál-
kodás okaként. A társaság évente 4,5
millió köbméter földgázt használ fel,
köbméterenként 1-2 forinttal kedvezőbb
ár is sokat nyom a latban. Tavaly kicse-
rélték a Palotakerti fűtőmű gázérzéke-
lőjét, és egy 30 éves távhő-vezeték sza-
kaszt is fel tudtak újítani a Palotakert
mögött.

A Gödöllői Városfejlesztő Kft. beszá-
molójának elfogadása mellett a végel-
számolással történő megszüntetésére
valamint a végelszámolás megindításá-
ra vonatkozó döntéseket is meghozta a
testület. Mint emlékezetes, ezt a gazda-
sági társaságot a Főtér program megva-
lósításának lebonyolítására hozta létre
az önkormányzat a nyertes pályázat elő-
írása szerint. Pataki Sándor ügyvezető
igazgató megköszönte a segítséget a
testületnek, a polgármesteri hivatal
munkatársainak. Mint mondta, megtisz-
telő feladat volt a Szabadság tér megújí-
tásáért tenni – az eredmény szép lett,
mindenki láthatja.  

Egészség és sportnevelési
program

A képviselő-testület tájékoztatást ka-
pott a Gödöllői Városi Egészség és
Sportnevelési Program előkészítéséről.
A szeptemberben bevezetésre kerülő
mindennapos testmozgás érdekében ko-
moly előkészítő munka folyt az elmúlt
fél évben, mert a program a városi sport-
élet és a közoktatás összehangolását
igényli. A munkát az önkormányzat ré-
széről Pecze Dániel sportügyi tanács-
nok fogta össze, a program előkészíté-
sével, kidolgozásával pedig Parti Zol-
tán szakértőt bízták meg, aki elkészí-
tette a program alapjait, mely
végleges formában a következő
ülésen kerül a képviselő-testület
elé.

Közbeszerzési eljárások 

Három közbeszerzési eljá-
rás indításáról döntött a képvi-
selő-testület. Az önkormányza-
ti intézmények nyári általános
javítási munkáira, a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs  Köz-
pont felújítására és az Erkel Ferenc Ál-
talános Iskola nyílászáróinak teljes
cseréjére keres kivitelezőket.  

A nyári munkálatok során a palo-
takerti bölcsődében és a Frédéric
Chopin Zeneiskolában a vízvezeték
rendszerek és vizesblokkok javításá-
ra, a Martinovics utcai Óvodában, a
Táncsics Mihály úti óvodában és a
Török Ignác Gimnáziumban nyílás-
záró-cserékre, a Palotakerti Óvodá-
ban és a Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat V. épületé-
ben az elektromos hálózat átvizsgá-
lására és javítására, míg a Török Ig-
nác Gimnáziumban a villámvédelmi
rendszer javítására van szükség. A
Hajós Alfréd Általános Iskola régi
épületében lévő konyhai ajtó és belső
ajtó cseréjét, javítását, a tálalókonyha
előtti előtető javítását az intézményi
felújítások vis maior keretéből finan-
szírozzák.

A Gödöllői Városi Könyvtár  és In-
formációs Központ épületének 2010
második felében történt bejárásakor

állapították meg, az átfogó felújításra
szorul. Ennek során a beázások meg-
szüntetésére, részleges magasépítési
munkák elvégzésére, valamint – töb-
bek között – a parketta és a nyílászá-
rók javítására, vizesblokk felújítására
is szükség van. 

Az Erkel Ferenc Általános Iskola
épületének fa nyílászárói már nem ja-
víthatók; komoly hőveszteséget okoz-
nak, beáznak, az üvegek lazasága 
miatt pedig veszélyesek. 

Tájékoztató és beszámoló
júniusban

Dr. Komlós János, a G-Magistra-
tus Zrt. vezérigazgatója április 29-én
kelt nyilatkozattal bejelentette, hogy a
G-Magistratus Szálloda Zrt.-nél be-
töltött vezérigazgatói tisztségéről má-
jus 31-i hatállyal lemond. Ugyanezen
a napon kelt másik levelével bejelen-
tette, hogy az önkormányzat és az
Öresund Holding Kft. között létrejött
szindikátusi szerződés alapján, június
l-jei hatállyal a vezérigazgatói tisztség-
re Varga Zsoltot jelöli.

A képviselő-testület nem fogadta el
dr. Komlós János lemondását a G-Ma-
gistratus Szálloda Zrt. vezető tisztség-
viselői tisztségéről május 31-i ha-
tállyal, hanem a gazdasági társaságok-
ról szóló törvény alapján a bejelentés
kézhezvételétől (május 4.) számított
hatvanadik napon fogadja el hatályos-
nak. Felkérte egyben a vezérigazgatót,
hogy a fenti időtartamon belül tájé-
koztassa a tulajdonost a társaság gaz-
dasági helyzetéről és nyújtsa be a
2010. évi mérlegbeszámolót.

A tájékoztatót és a mérlegbeszámo-
lót júniusi ülésén tárgyalja a képvi-
selő-testület. 

Sporttámogatások

A sportkoncepció alapján a képvi-
selő-testület jóváhagyta a kiemelt tá-
mogatásban nem részesülő sportszer-
vezetek támogatási összegeit.

Az Airsoft Kulturális és Sport

Egyesület 141 ezer, az Aikido Test-
gyakorló Egyesület 86 ezer, a BIKE
ZONE Kerékpáros Egyesület 64 ezer,
a Bocskai SE 329 ezer, a Fujinaga
Karate-Do SE 191 ezer, a Gödöllői
Contact ITF Taekwon-do SE 131
ezer, a Gödöllői Kosársuli SE 143
ezer, a Gödöllői Ördögök Rugby SE
196 ezer, a Gödöllői Sakk Barátok
Köre 213 ezer, a Gödöllői Sport
Egyesület 131 ezer, a Gödöllői Sport
Klub Asztalitenisz Szakosztálya 272
ezer, a Gödöllői Sport Klub Terep-
sport Szakosztály 260 ezer, a Gödöl-
lői Taekwon-do SE 818 ezer, a Gras-
salkovich SE 159 ezer, a Jumpers
Tánc és Sport KE 499 ezer, a Kis-
kastély SE 277 ezer, a Kirchhofer SE
200 ezer, a Margita 344,2 Turisztikai
és SE 156 ezer, a Pelikán Horgász
Egyesület 99 ezer, a Pepita Bakancs
Turisztikai Egyesület 200 ezer, a Tö-
rök Ignác Gimnázium DSE 162 ezer,
a VUELTA SE 273 ezer forintot kap.
Összesen öt millió forint sorsáról
döntöttek.

it

Képviselő-testületi ülés

Fejlesztésekről döntöttek
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DÁTUM ESEMÉNY LEZÁRÁS

Június 2‐3. Iszlám‐keresztény‐zsidó
párbeszéd konferencia

Kiemelten védett esemény,
kordon a Művészetek Háza

körül, az Ady sétányt a
Honvéd utcánál zárják le

Június 5‐7. ASEM külügyminiszteri
találkozó

Kiemelten védett esemény,
kordon a Művészetek Háza

körül, az Ady sétányt a
Honvéd utcánál zárják le

Június 16‐17. 3. Európai Baleset‐megelőzési
konferencia –

EU‐s elnökségi események Gödöllőn

EU: területfejlesztés és kohéziós politika a terítéken

Elfogadták a magyar elnökség javaslatát
Területfejlesztési menetrend

Támogatták a területfejlesztési mi-
niszterek a magyar elnökség által ki-
dolgozott új keretdokumentumot, a
2020-ig szóló területfejlesztési me-
netrendet (TM2020) május 19-én,
Gödöllőn. Fellegi Tamás nemzeti fej-
lesztési miniszter szerint a tagállamok
ezzel közösen fektették le egy új, te-
rületi alapú, a helyi adottságokra épü-
lő regionális politika alapjait.

A területfejlesztési miniszterek in-
formális találkozójukon elfogadták az
unió területfejlesztési menetrendjé-
nek felülvizsgált változatát. Az ülésen
felszólaló miniszterek köszönetet
mondtak az elnökség munkájáért, és
támogatták a javaslatot. A sors úgy
hozta, hogy 2009-ben a tagállamok
Magyarországot jelölték ki a terület-
fejlesztés 2020-ig tartó stratégiájának
elkészítésére, és a folyamatot éppen a
soros magyar elnökség alatt lehetett
lezárni.

A felülvizsgálatra azért volt szük-
ség, mert a négy évvel ezelőtti álla-
pothoz képest a tagállamok új kihí-
vásokkal néznek szembe, és a lissza-
boni szerződés hatályba lépésével a
területi kohézió a gazdasági és társa-
dalmi kohézióval egyenrangú uniós
céllá vált. Az új területfejlesztési me-
netrend igazodik a 2010-ben útnak in-
dított Európa 2020 stratégiához, ref-
lektál a bizottság 5. kohéziós jelenté-
sének megállapításaira, és új távlato-
kat nyit a területi alapú, integrált fej-

lesztések számára – fogalmazott a ta-
nácskozáson Fellegi Tamás miniszter.

Johannes Hahn regionális politi-
káért felelős biztos felszólalásában
üdvözölte ezt a megközelítést, és úgy
vélte, hogy az Európa 2020 stratégiát
a tagállamoknak helyi szinten kell
megvalósítaniuk. A biztos szerint ez-
ért is fontos, hogy a jövő kohéziós po-
litikájában a területi szempontok
hangsúlyosabbak legyenek.

Fellegi Tamás hangsúlyozta, hogy
a TM2020 végrehajtásában a tagálla-
mok az elsődleges szereplők, de a
megosztott kompetencia szerint fele-
lősség hárul az EU-intézményekre is,

hogy szakmai és módszertani támo-
gatást nyújtsanak, és ösztönözzék a
területi elvek érvényesítését.

„A szubszidiaritás elvének megfe-
lelően meg kell találnunk minden
érintett területi szintet – államot, régi-
ót, fővárost, nagyvárost, kistelepü-
lést, vidéki térséget, szigetet, hegyvi-
déki térséget, tengeri területeket –,
hogy bevonhassuk őket a fejlesztések
tervezési és végrehajtási fázisaiba” –
húzta alá. Felhívta a figyelmet arra is,
hogy az eszközöket is meg kell újí-
tani. Határozott
módszertani és te-
rületi tudásalapot
kínál például a
Luxemburg által
koordinált területi
megfigyelőrend-
szer, az ESPON-
program és a te-
rületi együttmű-
ködések, például
a területi kohé-
zióval foglalkozó
k a p c s o l a t t a r t ó
pontok hálózata
(NTCCP). Minden résztvevő méltatta
a 2013-ig szóló ESPON-projekt hasz-
nosságát, és támogatta annak meg-
hosszabbítását.

Kohéziós politika
A tagállamok az Európa 2020 stra-

tégia céljaival összehangolt, ered-
ményorientált kohéziós politikát sze-
retnének 2013 után. Ehhez elsősor-

ban a célterüle-
tek pontosítását
és hatékony mé-
rési eszközök ki-
dolgozását vár-
ják az Európai
Bizottságtól. A
kohéziós politi-
káért felelős mi-
niszterek május
20-ai, gödöllői
informális talál-
kozójukon utol-
jára mondták el

véleményüket a júniusra várható bi-
zottsági javaslat tervezetéről.

A magyar elnökség által lefolyta-
tott tárgyalások vi-
lágossá tették, hogy
a jövő kohéziós po-
litikáját meghatá-
rozó alapelvek a te-
matikus koncentrá-
ció és az eredmény-
orientált megköze-
lítés lesznek –
mondta beszédében
Fellegi Tamás.

Andor László

foglalkoztatásért,

szociális ügyekért és társadalmi ösz-
szetartozásért felelős biztos a gödöl-
lői informális találkozón szintén alá-
húzta, hogy kulcsfontosságú az Euró-
pa 2020 és a kohéziós politika szoros
összekapcsolása.

Johannes Hahn regionális politiká-
ért felelős biztos rámutatott: az ered-
mények eléréséhez a célok és eszkö-
zök összekapcsolása még nem ele-
gendő, az is szükséges, hogy a politi-
ka eredményorientált legyen. „Olyan
mechanizmusokat kell beépíteni,

amelyek lehetővé teszik az eredmé-
nyek mérését és korrekciót is enged-
nek” – hangsúlyozta a biztos. Hozzá-
tette: a tagállamoknak arra kell töre-
kedniük, hogy számszerű célokat fo-
galmazzanak meg.

A magyar elnökség számos szak-
mai és civil fórumon vette napirendre
az Európai Bizottság 5. kohéziós je-
lentésének felvetéseit. Az Általános
Ügyek Tanácsa február 21-án lefek-
tette, hogy az unió továbbra is első-
sorban a kohéziós politikával igyek-
szik biztosítani a harmonikus fejlő-
dést.

A tagállamoknak a most lezárul gö-
döllői informális ülésen volt utoljára
lehetőségük, hogy tanácsi keretek kö-
zött megosszák elképzeléseiket a Bi-
zottsággal. A Bizottság a tervek sze-
rint júniusban mutatja be a kohéziós
politika 2013 utáni jövőjéről szóló ja-
vaslatát. Ezt követően a lengyel el-
nökség alatt, 2011 második felében
kezdődhet meg a politika költségve-
tési vonzatainak részletes vitája.

(a)
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A Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. (BKK) üzleti tervében hat, össze-
sen sok száz milliárd forintos fejlesz-
tési program előkészítése szerepel,
közöttük a kettes metró és a gödöllői
HÉV összekötése, a hármas metró
szerelvényeinek cseréje és vonalának
meghosszabbítása, illetve a négyes
metró továbbépítése Budaörsig és a
másik irányba Újpalotáig – erről szá-
molt be cikkében a hétfői Magyar
Nemzet.

A lapnak nyilatkozó Vitézy Dávid

vezérigazgató beszámolt arról, hogy
az üzleti tervben – amelyet a múlt hé-
ten fogadott el a fővárosi gazdasági
bizottság, és a héten tárgyal a Fővárosi
Közgyűlés – szereplő fejlesztések ter-
vezését az uniós források felhasználása
érdekében kell már most megkezdeni.

Reálisan elindíthatónak nevezte a
vezérigazgató a HÉV összekötési
program első ütemét. Az elképzelések

szerint a ráckevei és a csepeli HÉV-et
az Astoria metrómegállóig vinnék. Az
üzleti terv része a BKV 800 milliárd
forintos belső adósságának lebontási
terve is.

Mint az az írásban olvasható, a
2014 után hétéves ciklusra a város
közlekedési beruházásait most kell
előkészíteni. A BKV üzleti tervében
szereplő, a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökségnél megpályázott előkészítési
munkák között elsőként szerepel a
kettes metró és a gödöllői HÉV össze-
kötése. Az Alstrom-szerződés megkö-
tésekor Vitézy Dávid még a Városi és
Elővárosi Közlekedési Egyesület szó-
vivőjeként szorgalmazta, hogy a fenti
célnak feleljen meg a beszerzés. Az
akkori városvezetés a javaslatot lesö-
pörte az asztalról, most azonban ez az
egyetlen esély arra, hogy a gödöllői
HÉV-et uniós forrásokból a város fel-
újítja, szerelvényeit lecserélje.      (k.j.)

Uniós forrásból fejlesztene a főváros

A gödöllői HÉV – 2014 után

Nem árt odafigyelni a vasúttal közle-
kedőknek, május végétől ugyanis
több változásra is számítani kell. Egy-
részt egyes vonatok gödöllői indulása
módosul, másrészt júniustól karban-
tartást végeznek hatvani a vonalon.

Érdemes alaposan áttanulmányoz-
ni a vasúti menetrendet, május utolsó
napjaitól ugyanis több vonat az eddi-
gieknél korábban indul Gödöllőről, s
megnő azoknak a száma, amelyek

Máriabesnyőn is megállnak. Átmene-
tileg nehezíti a közlekedést az is,
hogy a Rákos és Pécel állomások kö-
zött végzett karbantartási munkálatok
miatt a Budapest–Hatvan vasútvo-na-
lon 2011. június 6/7-én, 7/8-án, 8/9-
én és 9/10-én több szerelvény módo-
sított menetrend szerint közlekedik.

Ezekről a változásokon a vasútállo-
másokon és a www.mav-start.hu ol-
dalon tájékozódhatnak. (ny.f.)

Menetrendváltozás a vasútnál

Figyelem!

Családi nappal nyit a városi strand

Maradtak a tavalyi árak
A nyárias melegben bizonyára sokan
választják majd hétvégi kikapcsoló-
dásnak a városi strandot, ami a hét vé-
gén nyitja meg kapuját.

Elvégezték a szükséges karbantar-
tásokat, csaknem 100 négyzetméteren
csempézték újra a medencét,
és a tisztasági festések is
megtörténtek. A strandot
üzemeltető VÜSZI Kft. az
idén nem emelte a díjakat, a
belépőjegyeket a tavalyi
áron vásárolhatják meg a
fürdőzni, úszni vágyók, s
nem változott a nyitvatartási
idő sem.

A létesítmény első napján,
május 28-án nem csak a für-

dés jelenthet kellemes perceket, 14
órától ugyanis, családi nap keretében,
hivatalos búvárok irányításával bárki
kipróbálhatja a könnyűbúvárkodást a
vállalkozó kedvű strandolók, a prog-
ramot a belépő tartalmazza.           (b.z.)

Le kellett állítani a szökőkutat

Nem volt vicces

Több órára le kellett állítani a főtéren lévő szökőkút működését a múlt héten
szerdán, néhány diák ugyanis habfürdőt öntött annak vizébe, amitől a szerkezet
eltömődött, s csak alapos tisztítást követően lehetett ismét üzembe helyezni.

A felelőtlen játéknak komoly következményei lettek: az önkormányzat
ugyanis feljelentést tett a rendőrségen. A tettesek előkerítése nem volt nehéz
feladat, mivel a térfigyelő kamera rögzítette az elkövetőket, néhány líceumos
diákot, akiknek szándékos rongálásért kell felelniük.

(k.j.)
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A Blaháért Társaság és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub 2011. MÁJUS
29-ÉN ismét tótakarítást rendez, melynek 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 öltözetben jelenjenek meg, aki teheti 
gumicsizmát, hosszúnyelű gereblyét és talicskát hozzon magával!

A munkába nem csak takarítással lehet bekapcsolódni, a szervezők ugyanis a munka végeztével
bográcsolással szeretnék kellemesebbé tenni a napot.

TÓTAKARÍTÁS

Nekünk fontos!
Az elmúlt hónapokban városunk jelentős természeti-, építészeti- és művészeti emlékei újultak meg,
köszönhetően a Norvég Alap támogatásának. Gödöllő ön-kormányzata 1.701.238 euró támogatást
nyert el a „Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” cím-
mel benyújtott pályázatára az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció keretében. Ennek
eredményeként megszépült a Királyi Váró, az Erzsébet-park egy része, az Erzsébet királyné szobor, az Erzsébet-
szikla, a barokk Kálvária, az Alsópark egy része, a Világfa és a Grassalkovich-filagória. 
Városunk vezetése számára fontos, hogy az itt élők számára megőrizzék Gödöllő értékeit. Kérjük, hogy az alábbi
kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat! A kitöltött kérdőívet levélben az alábbi címre juttassák el: Gödöllői Szol-
gálat Szerkesztősége, 2101 Pf.385. vagy dobják be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt kihelyezett postaládába. A
kérdőív a www.szolgalat.com oldalról is letölthető, és e-mailen elküldhető az info@szolgalat.com címre.

1. Tudja-e, hogy mi a Norvég Alap? 

2. Hogy vélekedik arról, hogy a felújítás után új funkciót kap a Királyi Váró?

3. Ön szerint megfelelő helyre került a felújított Grassalkovich-filagória?

4. Hogy vélekedik az Alsópark átalakításáról?

5. Ön szerint mit jelenthet Gödöllőnek idegenforgalmi szempontból, hogy megújultak az 
Erzsébet-park műemléki értékei? 

6. Ön melyik felújítást tartja a legfontosabbnak a Norvég programban megvalósultak közül?

Hagyományosan Florence Night-
ingale születésének évfordulójá-
hoz kötődően rendezte meg az
Ápolók Napját a Tormay Károly
Egészségügyi Központ Gödöllőn. 

Az immár XI. alkalommal megtartott
tanácskozás délelőtti programjában az
endokrinológiai kórképekkel, míg a dél-
utániban a hospice- és a palliatív ellátás-
sal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoz-
tak, amelyek egyre nagyobb gyakori-

sággal adnak feladatot a család-
orvosoknak és az egészségügyi
szakdolgozóknak. 
A tudományos ülés elején meg-

emlékeztek Florence Nightingaleről, a
nővér és ápolói szakma úttörőjéről. En-

nek kapcsán dr. Szabadfalvi András, a
Tormay Károly Egészségügyi Központ
igazgatója felhívta a figyelmet Kossuth
Zsuzsa érdemeire, aki a krími háború-

ban jelentős szolgálatot tel-
jesítő angol ápolónőt meg-
előzően, már az 1848-49-es
forradalom és szabadság-
harc idején, a Grassalkovich-
kastélyban  létesített hadikór-
házban gondoskodott a se-
besültek ellátásáról, gondo-
zásáról. 
A tanácskozást, melyhez 
szakmai kiállítás is kapcsoló-

dott, Pintér Zoltán alpolgármester nyi-
totta meg. jk

Május 21-én, szombaton a Petőfi Sándor- és a Damjanich János
Általános Iskola rendezte meg a hagyományos családi napját,
melyen a tanulók és szüleik közösen számos programon vehet-
tek részt. A Damjanich iskolában mindez kiegészült az egész-
ségvédelem fontosságára fókuszáló programokkal is, míg a Pe-
tőfiben Gémesi György polgármester köszöntötte a 71. születés-
napját ünneplő Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész-
nőt, Gödöllő Város díszpolgárát.

Május 4-én a polgármes-
teri hivatal dísztermében
rendezték meg a városi an-
gol nyelvi versenyt. A szer-
vezők nevében Zmák
Júlia, a Hajós iskola igaz-
gatója köszöntötte a hat is-
kolából érkezett tehetsége-
ket, majd Pintér Zoltán
alpolgármester köszöntő-
jében az idegennyelvtudás
fontosságára hívta fel a je-
lenlévők figyelmét. A versenyen a kilenc csapat a természetvédelem témaköré-
ben megadott feladatokkal igyekezett minél jobb eredményt elérni.
A díjakat a zsűri, és a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke, Sándorné Pál-
falvy Beáta és Esztergályos Kolos, az Oxford University Press képviselője
adta át a tanulóknak. Eredmények: 1. helyezett: Premontrei Szent Norbert
Gimnázium; 2. helyezett: Református Líceum és az Erkel Ferenc Általános Is-
kola; 3. helyezett: Petőfi Sándor Általános Iskola.
A versenyre készített plakátokat a polgármesteri hivatalban május második fe-
lében állítják ki.

Tudományos ülés Gödöllőn

Ápolók napja

Városi angol verseny

A premontrei a legjobb

Trianoni megemlékezés
2011. június 4., szombat, 17.30 

Helyszín: a Művészetek Háza melletti Trianon emlékmű
A megjelenteket köszönti: Pintér Zoltán alpolgármester

Beszédet mond: Bárdy Péter, a Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium igazgatója

A műsorban közreműködnek: a Török Ignác Gimnázium tanulói, felkészítő
tanáruk Richterné Rubes Zsuzsa, és a Gödöllői Városi Vegyeskar.

A megemlékezés koszorúzással folytatódik, a programot az egyházak 
ökumenikus áldásával zárjuk.

Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb június 1-ig
Porubjánszki Olíviánál hétköznapokon 9-16 óráig a 

+36/70-376-6544-ös telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 16 30 óráig a helyszínre
juttatni. Megértésüket köszönjük. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Május 21-én, szombaton városunkat is érintette a VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra útvonala. A 80 oldtimer tulaj-
donos délelőtt egy rövid időre megállt a polgármesteri hivatal parkolójában, hogy az érdeklődők megcsodálhassák eze-
ket a kifogástalan állapotban lévő járműveket, melyek közül a legidősebb 1933-ban, míg a legifjabb 1988-ban gurult ki a
német gyár kapuján. A rendezvény során Ingo Fröhlich, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója Gémesi
György polgármester kíséretében ellátogatott a Világbéke-gonghoz, ahol megszólaltatta azt. hc

Veterán autócsodák látogattak el Gödöllőre

Családi nap az iskolákban

Gyerekek és felnőttek együtt ültették a
virágokat vasárnap délelőtt a Gödöllői
Városvédő Egyesület, a Lakásszövet-
kezetek és Társasházak Gödöllői Egye-
sülete, a Lokálpatrióta Klub és a Gödöl-
lői Kertbarát Kör szervezésében. 
A program, mellyel az áprilisban elin-
dult Virágos Gödöllőért mozgalomhoz
csatlakoztak, a Gödöllői Civil Kerek-
asztal „Május, a családok hónapja” 
programsorozatának keretében valósult

meg. A résztvevők a Palota-
kerti játszóteret és az Alsópar-
kot szépítették meg. Tervezik,
hogy ezentúl minden ta-
vasszal egynyári virágok ül-
tetésére hívják a közösség
tagjait, a játszóteret haszná-
lókat, a környezetünk szépí-
téséért tenni akarókat. Az ak-
ciót a VÜSZI Gödöllői Vá-
rosüzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft. támogatta.  tt

Összefogás a virágos Gödöllőért 

A Gödöllői Református Egyházközség Baba Mama
Klubja szeretettel meghívja Önt „Az egészséges 
gyermek a jövő befektetése” című előadássorozatá-
nak soron következő eseményére.

Meghívott előadó: Topolánszky-Zsindely Katalin kli-
nikai gyermekszakpszichológus, családterepauta, pszi-
choterepauta, gyógypedagógus

Az előadás címe:  (Jól)Működő család – sikeres gye-
rek? 
A rendezvény várható időtartama  kb. 1-1,5 óra.
Az előadást Balogh Tamás lelkipásztor nyitja meg.
Időpont: 2011. június 2., csütörtök, 16.30 óra    
Helyszín: Gödöllői Református Egyházközség gyüle-
kezeti terme
A részvétel ingyenes!
Kérjük, hogy amennyiben módjában áll előzetes jelent-
kezését a babamama@invitel.hu e-mail címre tegye
meg.

Meghívó – Baba Mama Klub
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Az egri székesegyháznak a
mennyezetén, a kupola alatt,
ez a mondat áll a Jelenések
könyvéből: „És Isten majd le-
töröl szemükből minden köny-
nyet, és halál nem lészen töb-
bé, sem gyász, sem jajkiál-
tás…” Az embernek, ha el akar-
ja olvasni, hátra kell szegnie a
nyakát, úgy néznie a szédítő
magasba, közben körbeforog-
va, körbejárva. Ismerheti ugyan,
tudhatja kívülről az idézetet,
mégis úgy érezheti újra és újra:
üzenet érkezett hozzá, új üze-
net a számára az elképzelhe-
tetlen messzeségből. 

Így lehetünk a most már, május 1-jén
boldoggá avatott II. János Pál pápa
nekünk örökül hagyott üzeneteivel is.
Itt vannak, bennünk vannak, mégis
távol. Éppen az egyszerűségükben
magasztosak. Hat éve bekövetkezett
halála előtt nem sokkal ezt mondta:
„Derűs vagyok. Legyetek derűsek ti
is.” Hogy lehet ezt betartani, hogy le-
hetünk derűsek a sok gond, baj, bán-
tás közepette? Talán úgy, hogy nem
töprengünk rajta. Derűsek vagyunk –
és kész. 

Nézzünk a magasba rögnyi éle-
tünkből. A Gondolatok az életről cí-
mű most megjelent könyv boldog II.
János Pál pápa lelkipásztori tanításá-
nak lényegét tartalmazza. Mint ahogy

egy kupolába írtakat csak felfelé te-
kintve, csak keringve olvashatjuk,
úgy adja meg magát számunkra ez az
olvasnivaló is. Szakadjunk el a föld-
től, feledkezzünk meg környeze-
tünkről. Töprengjünk el olyan gondo-
latokon, melyeket megértve, vagy
legalább elfogadva, új emberként tér-
hetünk vissza kiszabott világunkba. 

A történelemben élünk, figyel-
meztet a pápa. Nem menekülhetünk.
Fülünknek nyitottnak kell lennie test-
véreink jajkiáltásaira, erőnkből tellő-
en segítségükre sietnünk. Meg kell is-
mernünk az igazságot, az észen kívül
a hit révén. Az igazságot ismerőkön
múlik az emberiség jövője. 

Mi az emberiség rendeltetése? Mi
a jövője? Ezekre a kérdésekre kapunk
választ a könyv gondolatmeneteiben.
Olvashatunk a gondviselésről, az el-
rejtett titkokról. Megtudhatjuk, mi-
kor, miben lehetünk az élet prófétái, a
remény tanúi. Mi a nő szerepe? Mi a
béke, milyen ajándékot hoz, hozhat? 

A szeretetről, a szabadságról, a ke-
gyelemről szólnak a tanítások. S talán
legtöbbet Jézus Krisztusról. Mire ok-
tat minket? Hogyan küld bennünket?
Hol keressük? Mi a jele annak, ami-
kor elhalad közöttünk? 

A Bibliából ismerhetjük meg
Krisztust. Az evangéliumok szemlél-
tetik, hogyan tanította imádkozni az
apostolokat az Olajfák hegyén. Ho-
gyan tanított ezáltal minket is, vala-

mennyinket, az egyház gyermekeit.
De csak az imádság nem elég. Az
imádság és a tettek közti egység az
alapja minden lelki megújulásnak. 

Boldog II. János Pál pápa legfőbb
vágyát tükrözi a könyv. Azt, hogy a
hit által alakuljon az életünk, a hit
határozza meg az életünket, nap-
jainkat, embertársainkhoz való viszo-
nyunkat. Tanulhatunk belőle arról,
hogyan közeledhetünk Istenhez, ho-
gyan követhetjük Krisztust. Joseph
Durepos, a könyv összeállítója, így
ajánlja a gyűjteményt: „Olvasd az
egyház egyik legnagyszerűbb pászto-
rának szavait. Isten rejtezik bennük –
s általuk te is közelebb juthatsz Isten-
hez.”
(Gondolatok az életről – II. János Pál)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Fent, a boltozaton

(Folytatás az 1. odalról)

A megnyitót Maczkó Mária zárta, a
„Nepomuki Szent János nevét hirdes-
sétek” kezdetű énekkel, mintegy főhaj-
tásként a szent, és az annak ábrázolásait
megörökítő fotóművész előtt. 

Közép-Európában sok hídon látható
az a többnyire barokk kiképzésű szobor,
amely egy papot ábrázol, mutatóujját aj-
kára téve, mintegy csendre intve magát
és másokat. A hidak szentje s a gyónási
titok vértanúja ő: Nepomuki János. Kö-
zép-Európa legismertebb szentjei közé
tartozik. 

A legenda elmondja, hogy Wolfflin
János a kicsiny Pomuk (ma Napomuk)
helységben született, Dél-Csehország-
ban. Jogi tanulmányainak befejezése
után gyorsan haladt fölfelé az egyházi
ranglétrán. Mint egyházi méltóságot és

jelentős szónokot egész Prága ismerte és
szerette. IV. Vencel király felesége őt vá-
lasztotta gyóntatójául. A király kezdet-
ben igazságos és jóakaratú uralkodó

volt, de egy sikertelen mérgezési kísér-
let után bizalmatlanná és agresszívvá
vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a fele-
sége. Mivel azonban János nem volt 
hajlandó megmondani, megkínoztatta
és a Moldva folyóba dobatta. Egy cso-

dás fényjelenség jelezte a királynénak,
hol keressék a holttestet. Egy másik vál-
tozat szerint a Moldva leapadt annyira,
hogy megtalálhassák. Halálának éve

1383. A prágai Szent Vid-székes-
egyházban temették el. Érdekes
azonban, hogy halálának évéről is
sokáig folyt a vita. A legújabb ku-
tatások, dokumentumok alapján tíz
évvel később, 1393-ban halt meg,
miután egyrészt felesége gyóntató-
jaként, másrészt a prágai érsek
helynökeként összeütközésbe ke-
rült Vencel királlyal és tanácsosai-
val. Mivel megingathatatlan volt

hűsége az egyházhoz és az érsekhez,
magára vonta a király haragját, aki
megkínoztatta és megölette. 
A kiállítás a könyvtár olvasó-, és kon-
ferenciatermében június 14-ig tekint-
hető meg. jb

Kresz Albert kiállítása a Városi Könyvtár- és Információs Központban

„Nepomuki Szent János nevét hirdessétek”

Az egész világot megrázta a
március 11-én Japánban tör-
tént katasztrófa, a földrengés,
és az azt követő cunami. Gö-
döllő városa mindig igyekezett
segíteni a bajbajutottakon, így
tesz most is, amikor május 27-
én, 19 órai kezdettel neves mű-
vészek közreműködésével ren-
dez koncertet a Királyi Kastély
Lovardájában, ami mint kon-
certterem, most mutatkozik be
először. 

A jótékonysági esten hazai – köztük
gödöllői – és japán művészek lépnek
színpadra, hogy előadásukkal hozzá-
járuljanak a 19 órakor kezdődő gála
sikeréhez, aminek bevétele Japánban,
a katasztrófa sújtotta területen egy
óvoda felépítését segíti majd. 

A közönség olyan, városunkban
már jól ismert előadóművészeket kö-
szönthet majd, mint Vígh Andrea és
Szilasi Alex, akik már évek óta rend-
szeres fellépői a kastélyban megren-

dezett rangos fesztiváloknak. Hallhat-
ják a gödöllői Herczenik Annát, a
Magyar Állami Operaház énekesét,
akire méltán büszke városunk, de itt
lesz Mága Zoltán, valamint Yuka
Iwasaki és Shoko Matsuyama, és az
idén 30 éves fennállását ünneplő
Gödöllői Szimfonikus Zenekar
kamarazenekara. 

A gödöllőiek részére 1000 fo-
rintért, nyugdíjasok és diákok
számára pedig 500 forintért is vá-
sárolható belépő. A támogatói je-
gyekhez 10.000 és 5000 forint ér-
tékben juthatnak hozzá azok, akik
szeretnének segíteni a szerencsét-
lenség áldozatain.

A hangversenyt megelőzően,
17 órától kerül sor arra a jóté-
konysági akcióra, aminek során
az ASEM (Ázsia-Európa talál-
kozó) országok képviselői 50 da-
rab japáncseresznyefát ültetnek el
az Alsóparkban. A diplomáciai
képviseletek a fák megvásárlásá-
ra szánt összeggel szintén az óvo-

da felépítését támogatják, s az így lét-
rehozott fasorral maradandó emléket
állítanak a tragédia áldozatainak. 

A jótékonysági est fővédnöke dr.
Schmittné Makray Katalin, védnö-
kei pedig Ito Tecuo japán nagykövet
és Gémesi György polgármester. 
Jegyek a Belvárosi jegyirodában és a
királyi kastély jegypénztárában, va-
lamint online a www.muza.hu web-
oldalon vásárolhatók. jk

Az ünnepi Könyvhéten mutatják be a
Gödöllői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központban azt a kiadványukat,
mely A parkon át címet viseli, s amit a
könyvtárban 2008 óta működő Irodalmi
Kerekasztal (IRKA) nevű csoportba tar-
tozó alkotók írásaiból válogattak össze.
Tizenketten ülik körül az asztalt, rend-
szeresen találkozva, megvitatva egy-
mással azokat a verseket, prózákat, me-
lyeket írtak, írnak. Ők tizenketten: Eme-
riczy Enid, Erdélyi Józsefné, Gémesi
Gergely, Istók Anna, Jager Luca, Ke-
néz Árpád, Kővágó Éva, Nádaspéter,
Pap-Klára Márta, Podlaviczki Júlia,
Rébb Terézia, Tóth M. Erika. 
Ugye, van köztük ismerős? Csak talán
nem tudtuk, hogy verset ír, prózát ír. Írni
nagyon jó móka ám, felolvasni, amit ír-
tunk, még jobb, meghányni-vetni má-
sokkal, milyen is, amit létrehoztunk, mi-
lyen hatást tehet – pazar. Mikor ír az em-
ber, egyedül ücsörög, szemben egy pa-

pírral. Na jó, számítógéppel. Ha nem
mérhetjük le közönségen, milyen hatást
tehetnek a gondolataink, nem kicsi hi-
ányérzet támad bennünk. Tehát ki-ki
menjen oda bátran ahhoz, akinek az írá-
sát olvasta, s mondja el róla a véle-
ményét. Az illető örülni fog. Olvasták!
Ez a lényeg.
A parkon át – ennél jobb címet talán
nem is adhattak volna, itt, ahol egymás-
ba érnek a parkok. N. A.

Óvoda építését segíti Gödöllő

Segítsünk együtt!
Irodalmi Kerekasztal  

A parkon át
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Ismét eredeti szépségében lát-
ható a királyné szobra a gödöllői
Erzsébet-parkban. Róna József
remekművének újraavatásakor
érdemes felidézni az 110 évvel
ezelőtt történteket.

A múlt század fordulóján a gödöllőiek
előtt nyílt titok volt, hogy a szobor elké-
szítésére eredetileg Zala Györgyöt, a kor
egyik legismertebb művészét kérték fel.
A sziklacsoportot néhány héttel a király-
né halála után, 1898 őszén kezdték el ki-
alakítani Zala György tervei alapján, és
eredetileg ő kapott megbízást a szobor
elkészítésére is. Gödöllőn szorgalmasan
gyűjtötték a pénzt, de a művész elképze-
léseit még nem ismerték. Az Erzsébet
szobor bizottság megbízásából Ripka
Ferenc a kor másik kedvelt szobrász-
művészét, Róna Józsefet kérte fel, ké-
szítse el ő a gödöllőiek által nagyon várt
alkotást. Róna nemet mondott, mivel tu-
dott arról, hogy korábban kollegáját már
megbízták a szobor elkészítésével. Csak
Zala György saját kezűleg írt levelének
elolvasása után: miszerint nincs kifogá-
sa, hogy mást bízzanak meg, mondott
igent. Saját kiadásban megjelent vissza-
emlékezésében egyebek között ezt írta
(a szöveget az eredeti helyesírás szerint
közöljük):

„Olyannak akartam őt megörökiteni,
amilyennek a gödöllőiek őt ismerték.
Esernyővel kezében, mezei virágokból
font csokorral indul sétájára. A vázlat
nagyon tetszett s különösen a bizottság
hölgytagjai voltak elragadtatva. Fény-
képeket készíttettem müvemről, hogy
azokat bemutathassák a királynak Né-
hány hét múlva Ripka Ferenc megjelent
műtermemben.

– Őfelségének nagyon tetszik a szo-
bor s azt akarja, hogy bronzba legyen
öntve. De eredetiben akarja látni, mert a
fénykép, ugy mondta, nem adhat meg-
felelő benyomást róla.” 

Hat hét múlva, amikor Ferenc József
Gödöllőn vadászgatott, Róna József
már a két makettel kért kihallgatást. Kö-
nig Károly udvari tanácsos a király
megbízásából reggel fél hatra adott idő-
pontot.

„Miután korai reggeli vonat nem volt,
már előző este kimentem Gödöllőre s ál-
matlanul töltött éjszaka után, frakkban
és lakkban, már fél hatkor a kastélyban

voltam. Izgatottan álltam müveim mel-
lett. Mind a két modelt ugy oldottam
meg, hogy azokon a királyné jellegzete-
sen keresztezi karjait. Az egyiken egy-
szerű ruhában van, kezében tartja zárt
esernyőjét, legyezőjét és a mezei virág-
csokrot. A másikon csipke mantillában
(csipkével szegett, az arcot fedő fátyol)
van s csupán a legyező van kezében,
ahogy őt Horovitz lefestette. Mind a két
posztamens magas és karcsú volt, meg-
felelően az ő karcsú alakjához.

Halk léptek és bejött a király. Papucs-
ban és katonai nadrágban volt s keblén
nyitott katonai blúzt hordott, amelyet
kezével összefogott. Fejét fekete se-
lyemsipka fedte. Mélyen meghajoltam.

– Ön korábban jött. Bizonyára korán-
kelő?

– Igen . . . ha muszáj! – mondottam
mosolyogva.

– Ezeket a modeljeit már láttam teg-
nap. Mind a kettő jó. Egészen az ő tar-
tása! Az ő mosolya! Mit gondol, me-
lyiket ajánlaná a kivitelre?

– A választást Felségedre biztuk! –
mondottam bizonytalanul.

– Miután mind a kettő jó, hát az er-
nyőset választom.

– Minden egyéb munkámat félrete-
szem s egyedül ennek a szép feladatnak
fogom szentelni időmet!

– Ezt már szeretem! Nagyon jó ké-
peket szerezhet Ferenczy Idánál, vagy
Festetics grófnőnél. Keresse fel mind a
két hölgyet. Ezek sok jó tanáccsal ellát-
hatják, különösen a ruhára vonatkozóan.
A nők ilyesmihez jobban értenek, mint
mi férfiak. Ezt tehát elintéztük. Volna

még valami mondani valója?
– Volna egy kívánságom, felséges

uram!
Kérdőn nézett rám.
– Azt hallom, hogy Felséged bronzba

szeretné öntetni a szobrot. Véleményem
szerint azonban a megboldogult felsé-
ges asszony eterikus lényének jobban
megfelelne a márvány.

– Ez igaz, de ez ellen sok minden el-
lene szól! Először is a márvány nehezen
birja el a mi klímánkat, a fagyok miatt.
Azonkívül a szobor magányban fog ál-
lani, ahol nem lehet éjjel-nappal állan-
dóan őriztetni. A márványnak számos
törékeny része van, igy a szabadon levő
legyező, a virágok és más részek is. Paj-
kos suhancok ugrándozás közben eltör-
hetik ezeket a törékeny részeket s meg-
sérthetik a szobrot. Schönbrunnban és
Lainzban szomorú tapasztalataink van-
nak ez irányban. Ennek a veszedelem-
nek nem szeretném feleségem szobrát
kitenni!

– Felséges uram teljesen meggyő-
zött! – mondottam meghajolva.”

Követve a király javaslatát Róna Jó-
zsef felkereste a királyné felolvasónőjét
és udvarhölgyét, akik fényképeket és
festményeket mutattak néhai úrnőjük-
ről. Mária Valéria, a gödöllői király-
kisasszony édesanyja egyik ruháját adta
kölcsön a megmintázáshoz.  Ennek az
alapos felkészülésnek is köszönhető,
hogy a legapróbb részletekig miért ilyen
mívesen kidolgozott a királyné ruháza-
ta, ami nagyon hasonlít a Benczúr Gyu-
la híres festményén láthatóval. A mester
gyorsan dolgozott, hogy az avatás kitű-
zött időpontjára 1901. május 19-ére el-
készüljön.  Ismét Róna József vissza-
emlékezéséből idézünk:

„Díszmagyart csináltattam magam-
nak s feleségemnek egy gyönyörű se-
lyemruhát rendeltem, nagy fekete virá-
gokkal. Nagyszerűen nézett ki benne! A
nap ünnepi misével kezdődött, amelyet
a várkápolnában a váci püspök, Csáky
gróf celebrált. Őfelsége a páholyából
(oratóriumból) hallgatta a misét és ami-
kor feleségem két egyházi dalt énekelt,
kinyitotta páholya ablakát, hogy jobban
hallja a dalt. Azt mondották, hogy ezt
csak ritkán szokta cselekedni. Felesé-
gem hangja szépen csengett s a király
látható megindultsággal hallgatta.

Kora reggel óta különvonatok hozták
a vendégeket s a fiatal fasor csak ugy fe-
ketéllett a sok embertől. Mindenki ün-
nepi díszben volt s az urak diszmagyar-
ban s piros-fehér-zöld zászlók lengtek
mindenütt. Nagyszerű képet nyújtott ez
a pompa! A Hackl által vezényelt ének-

kar a magyar himnuszt játszotta s ezrek
és ezrek énekelték vele... Azután a néma
csendben minden tekintet a király felé
fordult. Kezével intett, mire a lepel le-
hullott...

És a napfényben ott tündökölt Erzsé-
bet királynénak, a magyarok ideáljának
bronzszobra!

A király feszesen állt és egyenesen,
mint mindig s tekintetét a szoborra sze-
gezte. És íme, szeme könnyes lett és a
könnyek végigfolytak arcán! Akit em-
ber még sírni nem látott, — még
egyetlen fia tragikus halála napján sem
– a király sírt!

Megható elismerése müvemnek!
– A király sir! Sir a királyunk! – futott

végig a halk moraj a tömegen. És a höl-
gyek zokogni kezdtek…

– Éljen a király! – harsant fel Ripka
hatalmas hangja.

– Éljen a király! Éljen a király! – zú-
gott fel minden oldalról. Kalapok és sü-
vegek emelkedtek a levegőbe, kendőket
lobogtattak. Egy hatalmas, szívből jövő
lelkesedés robbant ki. A király lassú lé-
pésekkel indult le a lépcsőn a szobor-

hoz, amely előtt diszőrség állott. Ripka
bemutatta a királynak a bizottság tagjait,
akiknek kíséretében azután körüljárta az
emlékmüvet, majd hozzám lépett.

– Teljesen a királyné. Nagyon szép,
köszönöm önnek! – mondotta meleg-
séggel. – És önöknek is köszönöm a
fáradozásaikat, uraim – fordult a bi-
zottság tagjai felé. – De most a höl-
gyeknek is kifejezem köszönetemet.
Bemutatták Kapczyné úrnőt (a fő-
szolgabíró felesége), a bizottság el-
nöknőjét. Mellette állott a feleségem.
A király hozzálépett s mosolyogva
mondotta:

– Szépen énekelt, nagy élvezettel
hallgattam! Nagyon köszönöm.

Még sokáig maradt ott s nézte a
szobrot. Azután hirtelen megfordult s
feszes lépésekkel megindult a fasor
irányába…”

A 150 esztendővel ezelőtt született
Róna Józsefnek (1861-1939) egy má-
sik alkotása is látható Gödöllőn. A
Kálmán herceget ábrázoló lovasszob-
rát 1931-ben adták át.

Összeállította: Szabó Margit

(Folytatás az 1. oldalról) 

A királyné szobrához Gémesi György
és Polgár Tamás elhelyzett egy nemzeti
színű szalaggal átkötött ibolyacsokrot is.

A rendezvényen közreműködtek a Fré-
déric Chopin Zeneiskola fúvósai: So-

modi Károly és növendékei: Ágoston
Bence és Erdős Balázs. 
A park másik megújult ékes-
sége a Grassalkovichok által
építtetett Kálvária, amit szin-
tén régi pompáját idéző új kön-
tösben láthatnak az érdeklő-
dők. Ennek történetébe Gaál-
né dr. Merva Mária, a Gö-
döllői Városi Múzeum igaz-
gatója avatta be az érdeklődő-
ket. 1775-ben avatták fel, s mi-
vel az itteni terület sík, egy
építményen áll. Alsó részében

víztározót alakítottak ki, innen öntözték
a kastélypark barokk kertjét. Az épít-
mény terasz részén hat szobor, Krisztus
mellett a két lator, valamint Mária,
Mária Magdolna és Szent János apostol
alakja látható. Az eredetileg festett szob-

rokat többször restaurálták,
mára csak Mária és Szent Já-
nos látható az eredeti állapot-
ban. Bár a korábbi felújítások

során ezeken is történtek változtatások,
most mégis eredeti szép-
ségükben láthatóak. A
műhelymunkák során
ugyanis Varga Zoltán
Zsolt és Bíró János
szobrászművészek meg-
találták az eredeti festés
nyomait, és a műemlék-
védelmi szakemberek
döntését követően mind-
kettőt ennek megfelelő-

en állították helyre. Szakmai döntés
eredményeként kapott – a régi fotók
alapján – az eredeti alkotásnak megfe-
lelő új fejet János apostol, akinek a leg-

utóbbi, 1961-ben történt restaurálása-
kor egy stílusában különbözőt készí-
tettek. Először látható eredeti színében
az építményre felvezető lépcső korlátja
is, amin a felújítás során szintén megta-
lálták az eredeti színeket. 

Az ünnepség a Kálvária újraszentelé-
sével ért véget. A szertartást Ullmann
Péter perjel végezte.

A rendezvényt követően sokan vették
örömmel birtokba a megszépült parkot,

amelynek megújult a fősétánya, vala-
mint az Erzsébet-szikla és a Kálvária
környezetében újonnan beültetett nö-
vények díszlenek. A fősétány a műem-

léki szakemberek döntése eredménye-
ként gyöngykavics burkolatot, a park
használóitól pedig sok kritikát kapott,
mivel mind gyalogosan, mind babako-
csival és kerékpárral rendkívül nehéz
volt rajta a közlekedés. A jelzésekre
reagálva a sétány középső részén terep-
rendezést végeztek, így ezen a területen
már mindenki számára könnyen hasz-
nálható az út. A szükséges munkálatokat
a szélső utakon is elvégzik. jb

A szobrászt hajnalban fogadta a király

Zala helyett Róna

Gaálné dr. Merva Mária

Pécsi Ildikó

Szabó Margit Ullmann Péter

Gémesi György és Polgár Tamás

Megújulás a Norvég Alap támogatásával

Ünnepség az Erzsébet-parkban
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Május 28-29., szombat,
vasárnap: 9-11 óra: 

Kovavet Kisállatrendelő

Rendel: dr. Varga Ferenc   

Gödöllő, Szőlő u. 20-22. 

Tel.: 20-4823-058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A talajon fészkelő madarak azért „trükkös“ fajok, mert olykor nem a földön, hanem szinte bármilyen sík, de a felszín
feletti felületen: nagyobb ragadozó madarak fészkében, faodúban, ágvillában, épületeken képesek tojást rakni. A
mostanság egyre inkább városlakóvá váló tőkés réce élen jár a furcsa helyen költésben, nemrégen a Parlament köze-
léből kaptunk hírt egy érdekes fészkelésről. A madárbarát erkélytulajdonos profi madármentővé képezte ki magát az
elmúlt évek tapasztalatai alapján: a kelés közeledtével előkészít két macskaszállító ládát, ezek egyikébe a fiókák, a
másikba a kézzel megfogható tojó kerül, és így viszi le a családot az alig száz méterre lévő Dunához, ahol szabadon
engedi őket. A récefiókák önellátók, a tojó és a testvérsereglet a védelmet biztosítja számukra. mme

Tőkés réce költés a Parlament tőszomszédságában, 
egy negyedik emeleti erkélyen, virágcserépben

ELVESZETT CICA
2011. május 12-én az Erzsébet ki-
rályné krt. 21. szám alól elveszett
egy 8 éves, félénk, Szuzi névre
hallgató nőstény cica. A megtaláló
pénzjutalomban részesül! 

Tel.: 20/326-2804

Egy szerecsenmaki és több
prérikutya született a napok-
ban a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertben. A szerecsenmaki
születése kiemelkedően fon-
tos, hisz veszélyeztettet fajról
van szó.

A szerecsenmaki bébi Castro és Iza-
bella tavaly május óta tartó együtt-
élésének örömteli következménye. A
jövevény neme még nem derült ki,
mert anyja igyekszik elrejteni kölykét
a kíváncsiskodók elől. A szerecsen-
maki születése fontos szaporítási
eredmény, mert természetvédelmi
szempontból sebezhető faj. Az Euró-

pai Állatkertek és Akváriumok Szö-
vetsége 1992 óta az egész kontinensre
kiterjedő tenyészprogramot tart fenn
a szerecsenmakik állatkerti szaporí-

tásának összehangolására. A világon
240 szerecsenmaki él állatkertekben,
az elmúlt 12 hónapban összesen 6 kö-
lyök született, a budapestit is bele-

értve.
A prérikutya kölykök
számát még az állatkerti
dolgozók sem tudják
megmondani, mert a
zegzugos földalatti járat-
rendszerben nagy a ka-
valkád. A kölykök nem
egy anyától származnak.
A nőstény prérikutyák
ellésenként általában 2-
4, ritkán 5 utódot hoznak
a világra. 
A csaknem tucatnyi kö-

lyök tehát 3-5 alomból származhat. A
most látható apróságok valószínűleg áp-
rilis elején jöttek a világra.

pts

Többszörös gólyahír az Állatkertben

Tavaszi zsongás

Akad egy, akivel nehéz felvenni a
versenyt. Nem csak gyönyörű éneké-
vel, de kitartásával is sokakat meg-
előz. Csak a korán kelők veszik észre,
hogy egyáltalán tart-e szünetet, hi-
szen szinte az egész éjszakát átdalol-
ja. 

Madarunk nagy népszerűségre tett
már szert. Dalok, mesék, szimfóniák
kedvelt hőse. „Hallhatjuk Beethoven

a Pastoral-szimfóniájában, japán nép-
mesében, Andersen soraiban is ott rej-
tőzik, s még Arany Jánost is megih-
lette. Mária-képeken és a mennyor-
szág ábrázolásain a lélek örök bol-
dogság utáni vágyának megtestesítő-
je. Éjjeli éneke miatt a szerelem és a

vágy jelképének is tartják. Április vé-
gén, május elején kezdi énekét. Gon-
dosan elrejtőzik egy bokorban, és
kiereszti hangját. Amit hallunk gyö-
nyörű, és titokzatos, hogy miért……
azzal várjunk még pár sort! De ki is
ez a kis művész?

Ha Blaha Lujzát említem,  a szá-
zadvégi népszínművek híres prima-
donnáját, furcsa módon közelebb is

kerültünk a megol-
dáshoz. Volt egy kö-
zös tulajdonságuk,
amiért a „nemzet csa-
logányának” hívták.
Csalogány a népi ne-
ve a Fülemülének.
Nem is nehéz kitalál-
ni, miben hasonlított
Blaha Lujza hozzá.

Szemmel észreven-
ni nagyon nehéz, de
azért pár szó arról,
hogy is néz ki ez a tol-
las kis művész!

Testhossza 16 cen-
timéter, a szárnyfesz-
távolsága 23-26 cen-

timéter, testtömege 17-24 gramm.
Hasa, háta szürke, farka vörösesbar-
na. Torka világosszürke. De ami tény-
leg érdekessé teszi, az valóban a
hangja. A már említett titokzatossága
torkában rejlik. Azon nagyon kevés
madarak közé tartozik, melyek képe-

sek egyszerre több szólamban is éne-
kelni (Gégéje négy hangot képes egy-
idejűleg kiadni, zeneileg tökéletes ak-
kordokat is énekel). S ha mindez nem
lenne elég, a hallott dallam nem telje-
se az énekeltnek, hisz a sorok tele
vannak az emberi fül számára nem
hallható hangokkal, motívumokkal.
Az akusztika nagy mestere hajlamos
más madarak hangjának utánzására,
ami a madárvilágban annyira nem is
különleges, gondoljunk csak a beszé-
lő hollókra, az egerészölyvként vijjo-
gó szajkóra!

Nem is hinné az ember, mennyi min-
dent megtudhat abból is, ha csak a ma-
dár hangját hallja. Ha éjszaka is éneklő,
a környéket betöltő hangú madárral „ta-
lálkozunk”, akkor már tudjuk is, hogy
egy fülemüléről van szó sőt, hozzátehet-
jük, hogy a hímet halljuk, így udvarolva
a tojónak.

Ha sikeres volt a hódító technika, ak-
kor az erdők talajára készíti el csésze
alakú fészkét. Fészekalja 4-6 tojásból
áll, melyen 13-14 napig ül.

A földön vagy bokrok tövén található
rovarokkal, férgekkel, pondrókkal táp-
lálkozik, így a kert- és termőföld-tulaj-
donosok segítője. Fogságban elpusztul.

A faj szerepel a Természetvédelmi
Világszövetség Vörös Listáján.
Juhász Tamás, MME Gödöllői Helyi Csoport, 

Damjanich János Általános Iskola

Május hónap madara: a fülemüle

A nemzet csalogánya
Már két hónapja, hogy ránk köszöntött a tavasz. Színes réttel, rü-
gyet bontó erdőkkel, virágzó fákkal igyekszik feledtetni velünk a
tél komorságát. Életre kelt az állatvilág is. Rovarok, bogarak soka-
sága élvezi röptében a nap meleg sugarait, a még megmaradt fa-
rakásokon „hatalmas” zöld gyík napozik, a kertekben elkezdő-
dött a munka. A frissen ásott föld terített asztalként szolgál mada-
rainknak is, hisz a kiforgatott lárvák, bogarak bőséges táplálék-
ként kacsintanak rájuk. Nemcsak szemeinket kápráztatja el a ta-
vasz, de jóllakatja fülünket is. Még a hozzá nem értők is könnyen
felfedezik, mennyi féle madár próbálja túlénekelni társát.

A Magyar Természettudományi Múzeum tájékoztatása szerint
talán ez a legismertebb és a legkedveltebb hazai rovar, amelynek
bemutatása mégis tartogathat meglepetéseket. Számos népi 
hiedelem fűződik hozzá, gyermekversek, dalok szólnak róla,
kedves nevekkel illetjük, mintázata átlényegülve, leegyszerű-
södve divatbemutatón is megjelenhet.

Számos magyar neve isme-
retes, például hétpettyes
böde, böde-bogár, katóbo-
gár, kata, katóka, tehénke,
Isten-tehene, katalinbogár,
katalinka, katinka, fusska-
ta, katica, kóskata, katapi-
la, katicska, bilibáncs.
Testhossza 5,5-8 millimé-
ter között változhat, a nős-
tények kissé nagyobbak.
Teste szinte félgömb alakú,
a hasoldala lapos. Feje és előháta fekete, és a valóságban több mint 7 folt van az
állatka hátán, de a határozott fekete foltok 7 fekete pöttyként jelentkeznek. A
hétpettyes katica gyakorlatilag mindenhol megtalálható, leggyakrabban a
gyepszintben és a cserjeszintben.

Május 20-án döntött az év rovaráról a Magyar Rovartani Társaság. Most elő-
ször, hagyományteremtő céllal jelölik ki az év madara, az év fája és az év vad-
virága mintájára létrehozott év rovarát. A kampány célja, hogy a társadalom
szélesebb rétegeinek figyelmét egy-egy rovarra irányítsák. Ezzel nemcsak az
adott faj, hanem annak élete, életkörülményei is előtérbe kerülnek, így a rovar
bemutatása a természeti folyamatok jobb megértését is elősegíti.                      pts

A hétpettyes katicát választották az év rovarának

Gyermeki kedvenc

A virágzó szobaciklámen a kan-
kalinfélék csoportjába tartozó,
szárgumóval rendelkező, 30 cm
magasságot is elérő, bokros
növény. Lássuk, hogyan kell
gondoznunk ezt a szobanö-
vényt, hogy gazdag virágzását
minden évben megtapasztal-
juk!

A szobaciklámen levelei szív ala-
kúak, ezüsttel erezett zöldek. A virá-
gok magasan a levelek fölé nyúló,
hosszú kocsányon fejlődnek. Ősztől
tavaszig bőségesen nyílnak fehér, ró-
zsaszín, piros vagy cirmos színekben.
A szobacikláment elhelyezhetjük ön-
állóan vagy virágos vagy zöld nö-
vény-összeállításban.

Hogyan virágoztassuk

a cikláment?

A virágzás végezté-
vel fokozatosan csök-
kentsük az öntözést, és
függesszük fel a tápol-
datozást. Az első sárga
levelek megjelenése
jelzi, mikor kell abba-
hagyni az öntözést. Te-
gyük a cserepet hideg,
fénytől védett helyre.
Egyetlen levele se maradjon, ez a gu-
mó rothadását eredményezheti. Ősz-
szel annak függvényében, hogyan je-
lennek meg az új levelek, ültessük át

a szárgumót laza, víz-
áteresztő földbe. Ez-
után helyezzük a cse-
repet hűvösre és fény-
re. Amint a levelek

kifejlődnek, kezdjük újra az öntözést
és a tápoldatozást. Májustól a virág-
zásig hetente egyszer kell tápoldatozni.

A virágzás alatt a szobaciklámen
világos környezetet, alacsony hőmér-
sékletet, 15-18 °C-ot igényel. Nyáron
árnyékos helyre, szabadba is kihe-
lyezhető. Virágzás idején bőségesen
kell öntözni.

A szobaciklámen szaporítása

A ciklámen magját laza földbe kell
vetni, lehetőleg meleg és nedves kör-
nyezetben. Kelés után azonnal át kell
ültetni a fiatal növényeket egy enyhén
homokos talajba. Idősebb példányo-
kon húsos levélrügyek kifejlődését fi-

gyelhetjük meg. Ezeket leválaszthat-
juk a gumóról, és laza földbe ültethet-
jük. Az anyanövénnyel teljesen azo-
nos példányokat nyerhetünk. 

Virágzó szobanövények

A szobaciklámen
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Benkó Réka 16 közé jutott a 163
kardozó részvételével, Bologná-
ban megrendezett felnőtt kard vi-
lágkupán.

A rosszul sikerült csoportküzdelmek
után, Nagy Orsolyát, majd egy japán ví-
vónőt vert meg Benkó Réka. A 64-es
táblán a világranglista 8. Kubissát, majd
a francia Vergnet győzte le nagy fölén-
nyel. A 16 között sajnos az olasz Vecchi
megállította, így Réka a 16. helyen vég-
zett. Jelenleg a világranglistán 19. helyét
foglalja el a gödöllői kardvívó hölgy.

Utánpótlás – Országos bajnok-
ság

Az U14-es országos bajnokságon, 37
vívó közül Matuz Márk az 5., Holló
Áron a 7. helyet szerezték meg. A GE-
AC-SZIE csapata az ezüstérmet hozta

el. A csapatban vívtak: Matuz, Holló,
Lebek Marcell, Morvai Ákos és Zsi-
borás András. Serdülő Tőr országos
bajnokságon Horváth Eszter 8. helyen
végzett. Edzője: Czakkel István.

Diákolimpia – Csapatezüst,
egyéni bronz

A III. korcsoportos diákolimpia verse-
nyen, Balatonalmádiban, a Hajós Alfréd
Általános Iskola csapata a 2. helyen
végzett. A csapatban vívtak: Csontos
Máté, Magyari Doma és Váczi Dáni-
el. Egyéniben Gémesi Botond a Pre-
montrei gimnázium tanulója lett 3., a lá-
nyoknál pedig, Maul Zsófia a Petőfi
Sándor Általános Iskola tanulója ért el
hasonlóan szép eredményt. Zsiborás
András és Csordás Lilla egyaránt 7-ek
lettek.                                                          -Zszs-

Vívás – felnőtt világkupa és országos versenyek

Benkó Réka 16 között Bolognában

Május 14-15-én a SZIE sportcsar-
nokban rendezték meg az idei
női junior röplabda bajnokság
négyes döntőjét. A legjobb négy
közé a házigazda TEVA-GRC, a
BSE, a Vasas, valamint a MÁV
Előre Székesfehérvár jutott.

A gödöllői fiatalok a körmérkőzéses for-
mában lebonyolított döntőben egy győ-
zelmet értek el, valamint kétszer
kikaptak. Négy pontjukkal, a 6
pontos Vasas, valamint az 5
egységig jutó MÁV Előre mö-
gött, a dobogó harmadik fokára
állhatott fel. A negyedik helyen
a BSE zárta a küzdelemsoroza-
tot.

A döntő legjobb támadójáté-
kosának Szakmáry Grétát
(TEVA-Gödöllői RC) válasz-

tották meg. A legjobb feladó különdíját
Tálas Zsuzsanna (MÁV Előre) érde-
melte ki, míg a finálé legjobb mezőny-
játékosa Lévai Vivien (Vasas) lett. A
legjobb gödöllői játékosnak járó serle-
get Lékó Lilla vehette át.
Gödöllői eredmények:
TEVA-GRC – Vasas 0:3; TEVA-GRC –
BSE 3:0; TEVA-GRC – MÁV Előre 0:3

-tt-

Röplabda – Junior négyes döntő

Bronzérmes a TEVA-GRC

Az elmúlt évekkel ellentétben a
Kiskastély SE az idén nem a pro-
fi, hanem az amatőr verseny-
sportra fekteti a hangsúlyt.
Az idén a klub benevezett egy-egy férfi
és női csapatot a megyei osztályokba.

Természetesen, a cél a magasabb 
osztályba jutás. Jól sikerült a fiúk első
fellépése. A csapat a váci Röpte SE-t
veret magabiztosan, 8:0-ra.
Májusi program: 

www.kiskastelytenisz.hu -ma-

Tenisz – Kiskastály SE az amatőrök között is

Sikeres kezdet a Röpte SE ellen

A megyei I. 27. játéknapján a lis-
tavezető és a bajnokságot már
megnyerő Üllő SE vendégei vol-
tak a gödöllőiek.
A Gödöllői SK csapata megrángatta az
oroszlán bajszát, de sajnos leteríteni
nem tudta: egy gólgazdag meccsen ma-
radt alul a csapat (3–2) . AZ U19-es gár-
da 3–1-es hátrányból fordítva tudott
4–3-ra nyerni.
Pest megyei I. osztály, 27. forduló
Üllő SE – Gödöllői SK 3–2 (1–1)
Gól: Lovrencsics Balázs, Katona Mik-
lós
Pest megyei I. osztály U19, 27. forduló
Üllő SE – Gödöllői SK 3–4 (3–2)
Gól: Koczeth Zsolt (3), Rigó Ábel
Következik:
Május 28., 17 óra (Ifi: 15 óra) Táncsics
M. u. sporttelep: Gödöllői SK – Diósd

Megyei III. osztály – Bajnok a
GSK II.

Szűk 20 év várakozás után, ismét ba-
jnoki címnek örülhettek felnőtt szinten a
gödöllői labdarúgók. A Gödöllő kettő a
megyei III. osztály keleti csoportját ny-
erte meg, de nem ért véget a szezon,
ugyanis a négy körzeti bajnok tovább

folytatja a küzdelmeket és játszik a
megye bajnoka címéért a harmad os-
ztályban. Az első ellenfél a Dunaharasz-
ti kettő volt, akiket 2–1-re vert Legéndi
György csapata.
Megyei III. osztály, Bajnok tornája, 1.
forduló: Gödöllői SK II. – Dunaharaszti
II. 2–1 (1–1) Gól: Pintér Tamás, Sánta
András

Utánpótlás – Remeklő fiatalok

NB II. U17, közép C csoport 27. for-

duló: Gödöllői SK – ESMTK 5–0 (3–0)
Gól: Rózsavölgyi Dávid, Farkas Péter,
Krizsanyik Kristóf, Háló Buda, Gyulai
Zsolt
NB II. U15, közép A csoport 16. for-
dulóból: Ferihegy Vecsés – Gödöllői
SK 3–3 (1–1) Gól: Szabó Bence, Tóth-
Velez Valentin, Győri Gergő
NB II. U15, közép A csoport 27. for-
duló: Gödöllői SK – Tatabánya 7–0
(3–0) Gól: Tóth-Velez Valentin (2),
Győri Gergő (2), Szabó Tibor (2), Hajdú
Tamás
NB II. U13, közép A csoport 27. for-

duló: Gödöllői SK – Tatabá-
nya 0–0
Megyei U16, Gödöllő körzet
17. fordulóból: Gödöllői SK
U15 – Iklad 5–3 (3–1) Gól:
Husz Attila (2), Batizi Ben-ce,
Bali Dávid, Pozsonyi Krisztián
Megyei kiemelt U14, 22. for-
duló: Csomád – Gödöllői SK
1–23 (1–11)
Gól: Dobi Gergő (8), Balogh
Róbert (4), Fellegi Nándi (4),

Dékány Jó-zsef, Petényi
Krisztián (2), Mihalik Zsolt,
Varsányi Áron (2), Varsányi
Botond

Megyei U13 ¾ pálya, 28. forduló:
Fóti SE – Gödöllői SK 8–1 (1–0)
Gól: Horváth Gábor
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Labdarúgás – Remeklő fiatalok

Tisztes helytállás a bajnok otthonában

Idén májusban, Horvátország
adott otthont a tradicionális Ta-
ekwon-Do világbajnokságnak és
Világkupának. A résztvevő gödöl-
lőiek mind a két versenyen kie-
melkedően teljesítettek és ösz-
szesen 16 érmet szereztek.

A sportolók között több világbajnoki
cím is gazdára talált. A világbajnokság-
ra számos ország élversenyzői (Argen-
tínától-Afganisztánig) érkeztek. A Cze-
ba Mihály, 5. Dan nemzetközi instruk-
tor vezette magyar válogatott, mind do-
bogós helyen végeztek, Ő maga veterán

kategóriában 5. Dan formagyakorlatban
világbajnoki aranyérmet szerzett. Hor-
váth Gergő 1. Dan mester világbajnoki
aranyéremmel gazdagodott formagya-
korlatban, küzdelemben, pedig ezüsté-
remnek örülhetett. Felnőtt kategóriá-
ban Bontovics Babett, 3. Dan mester
ezüstérmes lett formagyakorlatban, va-
lamint küzdelemben bronzérmes. Vete-
ránként Bures Ferenc, 2. Dan mester
két ezüstérem küzdelemben és forma-
gyakorlatban. dr. Tóth Róbert 1. Dan
mester bronzéremmel térhetett haza for-
magyakorlatban. A világbajnokság után
megrendezett világkupán 8 érem

született. Ifi és felnőtt kategóriában
Tóth Dániel, Lakatos Dávid, Tóth
Áron, Horváth Fruzsina négy arany,
három ezüst és egy bronzérem tulajdo-
nosai lettek.

A klub edzéseiről érdeklődni lehet a
06/20-530-4957 számon, vagy az alábbi
weboldalon:  www.tae-kwon-do.hu -li-

Harcművészet – Taekwon-Do Világbajnokság, és Világkupa

Szenzációs gödöllői sikerek

Vácott rendezték meg április 30-
án az elsősorban dobók számára
gyakorlási lehetőséget biztosító
Dr. Vanyek Béla emlékversenyt. 

A dobók mellett összemérhették tudásu-
kat a gyermek és serdülő korcsoportúak
távol-, illetve magasugrásban és néhány
futó számban, mint például a legkiseb-
bek 60 méteres síkfutásban. 

A GEAC atlétái közül a dobók között
korosztálya egyik legjobb serdülő atlé-
tájának számító Príma Balázs gerely-
hajításban nyert 43,67 méterrel. Disz-
koszvetésben az U23 korcsoportban
Szekeres Tamás (42,90 m) lett első,
míg a junior korú Bujdosó Gábor
40,36 m-es dobással szinténelső lett.

A leányoknál az ifik között Reva
Vanda 36,07 méterrel az első, míg a ser-
dülőknél Burján Vivien 27 méteres do-
bása a 3. helyhez volt elég. A serdülő

fiúknál magasugrásban Balogh Már-
ton 135 cm-el a 3. helyen végzett, a leá-
nyok között a legjobb eredményt szin-
tén magasugrásban Kovács Emma érte
el, aki a nehéz körülmények ellenére
nagyon jól koncentrálva 152 cm-el 
végzett az első helyen. Itt Ajkler Eszter
140 cm-el a 2. he-lyen végzett. Távolu-
grásban Jászai Vanda 465 cm-el 1. he-
lyezett lett.
A gyermek korosztályban a fiúknál ma-
gasugrásban Köő-Tóth Kúnó 120cm-
el 2. helyen zárta a versenyt, az először
versenyző Tamás Máté 135 cm-el lett
első helyezett, a 60 méteren döntős Bor-
hy Botond (8,82 mp) bronzérmet, tá-
volugrásban 404 cm-el 2. helyezést ért
el. A leányoknál távolugrásban Cser-
nyánszky Flóra 422 cm-es 3. helyezett
eredménye kimagasló és a 60 méteren
döntős Kriszt Annamáriára (9,3 mp)
érték el a legjobb eredményt. Felkészítő

edzők: Máté Alpár, Benkő Ákos, Kör-
mendy Katalin. A további eredménye-
ket: masz.hu oldalon megtalálják.

Rúdugró sikerek – Várszegi Ta-
más: Idei csúcs

Május elején, a Budapest Honvéd ál-
tal rendezett rúdugró versenyen több ki-
váló gödöllői eredmény született. A GE-
AC rúdugrói eredményei közül kiemel-
kedik Várszegi Tamás 486 cm-es ug-
rása, mellyel csak négy centiméterrel
maradt el egyéni csúcsától és ez az idei
legjobb magyar szabadtéri eredmény.
Ki kell emelni még a 12 éves gyermek
kategóriában versenyző Simonváros
Csanád 306 cm-es ugrását, amely eb-
ben a korosztályban kimagasló teljesít-
ménynek mondható.
Jobb eredmények: férfi felnőtt: Vár-
szegi Tamás 486 cm; utánpótlás: Herdo-
vics Bálint 386 cm; junior: Barcsay
Zsombor 386 cm; gyermek: Simonvá-
ros Csanád 306 cm; Női junior: Jilly
Krisztina 320 cm, Csillag Zsófi 296 cm;
gyermek 11 éves: Kondrák Réka 180
cm -lt-

Atlétika – Dr. Vanyek Béla emlékverseny

Számos GEAC érem

Május 29-én, 9 órától a SZIE
csarnokban rendezi az MLSZ
futsal szakága az NB I-es baj-
nokság U15-ös korcsoportjá-
ban és az egyetemi futsal baj-
nokságban a négyes döntőt.

Az NB I-es U15-ös bajnokság legjobb
négy csapata között a gödöllői fiatalok

is érdekeltek lesznek. Tóth László ta-
nítványai az elődöntőben a Gyöngyös
ellen lépnek pályára (11 órakor), míg a
másik ágon Aramis – Cső-Montage
párharc lesz (9 órakor). A győztesek a
bajnoki aranyért 15 órakor, míg a vesz-
tesek majd a bronzéremért mérkőz-
nek 13 órakor a nap folyamán.
Szurkoljunk minél többen a gödöl-

lői fiataloknak!!

Futsal – Országos döntők a SZIE csarnokban

Szurkoljunk együtt az U15-ös csapatnak
Futsal U15, négyes döntő:

1. elődöntő, 9 óra: Colorspectrum
Aramis – Cső-Montage

2. elődöntő, 11 óra: Rubeola FC-
Gödöllő – GYFBSK Gyöngyös

Bronzmeccs: 13 óra
Döntő: 15 óra

A bajnokok (alsó sor balról: Heilmann Attila, Pa-
ragi Péter, Várszegi Gábor, Tuli József, Kassai
Krisztián, Heilmann László, Ács Zoltán, Pintér Ta-
más, Kádár József. Felső sor jobbról: Ács Gábor,
Kerecsényi Fedor Norbert, Urbán Viktor, Kovács
Miklós, Lovrencsics Balázs, Sánta András, Szeke-
res László, Tury Viktor, Szabó László, Szeles Dá-
vid, Garai Szabolcs, Legéndi György - edző, Hanzl
József - ügyintéző (Akik nincsenek a képen: Pin-
tér Krisztián, Bali János, Szilágyi Norbert, Gróf
Roland.



BAROKK KIÁLLÍTÁS

„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal) –

Gödöllő mezőváros élete a 18.
században

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK:

Óvoda, általános iskola alsó
tagozat: Mesélő tárgyak 

(legyező, doboz, szentkép stb.)
Az én házam, az én váram 

(barokk építészet)
Munkák és napok (hétköznapok és

ünnepek a barokk korban)
Felső tagozat, gimnázium:
Lúdtollal írt történelem: 

a barokk írásbeliség
Máriát imádni hívek jöjjetek: a ka‐

tolikus és református vallás
Gödöllőn a barokk korban 

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

gmuzeum.g@gmail.com
A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

SZAKMAI TÁRLATVEZETÉS
MUZEOLÓGUSOKKAL

Gödöllő mezőváros élete a 18.
században a kiállított tárgyakon

keresztül
A tárlatvezetés díja: 1.500 Ft/csoport

Bejelentkezés munkaidőben:
Fábián Balázs: 20/64518402 vagy

28/419‐068

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

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

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

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 27. péntek 16.30
A gitár tanszak hangversenye
Május 28. szombat 10 óra:
Ferenczi Anna (zongora) növendékeinek hangver-
senye
Május 28. szombat 12.30
Sári Erika (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 30. hétfő 17.30
A zongora tanszak továbbképzős növendékeinek
hangversenye
Június 1. szerda 15.30 és 18 óra:
Művészeti alapvizsga hangversenyek
Június 2. csütörtök 18 óra:
Bali János növendékeinek hangversenye
Június 3. péntek 17 óra:
Barta Katalin (zongora) növendékeinek hang-
versenye

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai
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ZENEISKOLAI FELVÉTELI 
A felvételi meghallgatást 2011. június 8-án, a ze-
neiskola épületében tartjuk 14-18 óra között. Ez
alkalommal elsősorban a szolfézs előképző osz-
tályba várjuk a 6-7 éves gyermekek jelentkezését.
A zeneiskolai felvételi internetes regisztrációhoz
kötött. A www.chopinzeneiskola.hu címen ol-
vasható útmutatások szerint kérjük legkésőbb jú-
nius 5-ig küldjék be gyermekük jelentkezését.
Akik az internetes jelentkezést technikai okokból
nem tudják megoldani, készséggel nyújtunk segít-
séget a zeneiskola 5. irodájában.



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

Május 23-29-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 416-551.
Május 30-jún. 5-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-
585. 

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

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BÉR-
BE ADJA A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC 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 időtar-
tama: 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 helyisé-
gében, illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-
es telefonszámon.

TÁRSASHÁZAS ÖVEZETBEN

Kossuth L. utca (Spar áruház előtti parkoló): május
26., csütörtök
Szt. István tér (Erkel iskola kerítése mellé): május 27.,
péntek
Munkácsy M. u. 1-3.: május 30., hétfő

CSALÁDIHÁZAS ÖVEZETBEN

Tábornok u. - Damjanich u.: május 26., csütörtök
Honvéd u. (élelmiszer üzlet előtti parkoló): május 27.,
péntek
Kőrösi Cs. u. (vásártéri vége): má-jus 30., hétfő
Fácán sor – Őz u. sarok: május 31., kedd
Jászóvár u. – Őz u. sarok: május 31., kedd
Táncsics M. u. - Sport közzel szemben: június 1., szer-
da
Babati u. - Antalhegyi u. sarok: június 1., szerda
Arany J. u. - Mátyás kir. u. sarok: június 2., csütörtök
Hegedűs Gy. u. – Babati u. buszmegálló: június 2., csü-
törtök
Szabó Pál u. - Németh L. u. kereszteződés: június 3.,
péntek
Ádám u. - Fecske u. sarok: június 3., péntek
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LOMTALANÍTÁS GÖDÖLLŐN 
30 M3-ES KONTÉNEREKKEL

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

2011. évi városi Semmelweis naponismételten átadásra kerül a Gödöllő Egészségügyéért díj.
Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletének alapján a díj azoknak a személyeknek vagy közössé-
geknek adományozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevé-
kenységet folytattak a gyógyító-megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket
értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben
közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak
tartanak e kitüntető cím elnyerésére. A javaslatot a Népjóléti Irodára szíveskedjenek megküldeni (Polgármesteri Hi-
vatal, Népjóléti Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7 sz.).
Határidő: 2011. május  27.

Tisztelettel: Futás Levente sk.Egészségügyi Bizottság elnöke, Kristóf Etelka sk. Népjóléti Bizottság elnöke

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A MEGHIRDETÉS IDŐPONTJÁBAN GÖDÖLLŐ VÁ-
ROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÉLETVITELSZERŰEN LAKÓ ÉS KÖLTSÉGELVŰ LAK-
BÉRREL BÉRBE ADOTT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSRA BÉRLŐI, BÉRLŐTÁR-
SI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ, VAGY A VÁROSBAN TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ MUNKÁLTATÓNÁL HATÁ-
ROZATLAN IDEJŰ MUNKAVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTT NAGYKORÚ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK RÉ-
SZÉRE PÁLYÁZATOT HIRDET A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC TÉR 3. I/6. SZÁM ALATTI 46 NM ALAPTERÜ-
LETŰ, ÖSSZKOMFORTOS, 2 SZOBÁS LAKÁS KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉRREL, 5 ÉVES IDŐTARTAMRA TÖRTÉ-
NŐ BÉRBEVÉTELÉRE.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges dokumentumok csato-
lásával.
A pályázatok benyújtásának helye: Személyesen Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Irodájának III. emelet 303. sz. helyiségében (ügyfélfogadási idő: hétfő 8-18 óra, szerda 8-
16.30).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. június 6.
Formanyomtatvány és pályázati, bérbevételi feltételeket tartalmazó részletes írásbeli tájékoztató besze-
rezhető a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. sz. helyiségében, illetve érdeklődni lehet
a 06-28-529-171-es telefonszámon.

MEGHÍVÓ 
ORVOSTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 

KIHELYEZETT TUDOMÁNYOS ÜLÉSE 

Időpont: 2011., május 27., 11 óra

Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély, Barokk
Színház
Téma: A Habsburgok egészségpolitikája

Támogató szervezetek: Dr. Lumniczer Sándor
Alapítvány, Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont, Gödöllői Lokálpatrióta Klub

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletben szabályozta az önkormányzat legmagasabb elis-
merése „GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozását. „A kitüntető cím
azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:

a.) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak.
b.)egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét,
hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez”.
Gödöllő Város Díszpolgára cím évente, legfeljebb két személynek adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék
a döntéshozók munkáját. Javaslataikat kérem, hogy a Közoktatási, Művelődési és Sport Irodára szíveskedjenek
megküldeni.

HATÁRIDŐ: 2011. JÚNIUS 6. Tisztelettel:
Dr. Gémesi György polgármester

MEGHÍVÓ 
A LÉOE – Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Lisztérzékenyek Csoportja tiszte-
lettel meghívja Önt és kollégáit a Lisztérzékenység – Közös ügyünk, azaz mit tehet az
egészségügy, a települési döntéshozó, a gyermekintézmény című rendezvényére. 
Időpont: 2011. május 30. (hétfő) 16.30-19.00 
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Rendezvényterme (Gödöllő,
Dózsa Gy. út 8.) 
PROGRAM: 16.30-17.00.: Regisztráció, ismerkedés a Biocard gyorsteszttel; 17.00-
18.00.: Megnyitó, előadások: Megnyitó – Dr. Varga Ágnes tisztiorvos; „Gluténérzé-
kenység a rejtőzködő kór” – diagnosztika, szűrővizsgálatok országszerte; „Glutén-
érzékenység a rejtőzködő kór” – terápia, élethosszig tartó diéta; Esélyegyenlőség? 
Esélyteremtés! Érdekképviselet – Híd az egyén és az intézmény között; 18.00-18.15 –
Kérdések az előadókhoz; 18.15-19.00 – Szűrővizsgálat (teszt önköltségi díja: 2.500,-Ft)
A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, név
és szervezet feltüntetésével legkésőbb május 25-ig a liszterzekeny.godollo@gmail.com
e-mail címen jelezze. 
Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Tisztelettel: Varbai Marianna, Dr. Vörös József

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

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

2011. JÚNIUS 8-ÁN, 10-12 ÓRÁIG ÉS 14-16 ÓRÁIG. 

Tisztelt Gödöllőiek!

Gödöllő Város Önkormányzata a Gödöllői Testvérvárosi
Egyesülettel közös szervezésben „Európai identitás” címmel
testvérvárosi fesztivált rendez 2011. június 24-26. között.

Az EU által támogatott rendezvényre Gödöllő valamennyi
testvérvárosa meghívást kapott. Testvérvárosainkból művé-
szeti csoportok, diákok, felnőttek látogatnak hozzánk, akik
2011. június 25-én szombaton, szabadtéri programban mutat-
koznak be városunk főterén.
A vendégek részére szállásadó családokat keresünk, olyan
vendéglátókat, akik szívesen alakítanak ki baráti kapcsolatot
az érkezőkkel.
A testvérvárosi delegációk 2011. június 24–26 -ig tartózkod-
nak Gödöllőn (péntek délelőtti érkezéssel és vasárnap délelőtti
távozással). Szállás, reggeli biztosítását, továbbá esetenként a
vendég szállítását kérjük a szervezett programokra és esti ha-
zaszállításukat. 
További részletes információ és jelentkezés: Sándorné Pál-
falvy Beáta Tel.: 30/967-3070, e-mail: Palfalvy.SB@fh.szie.hu

Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke
Fülöp Attiláné, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület alelnöke
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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!

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Halpedikűr és testmasszázs a szálloda udvarán lévő üzlethelyiségben!

Halterápia, halpedikűr, halfürdő. Bejelentkezés: 06-30/397-2363
Testmasszázs, frissítő és zsírégető masszázs. TÁDÉ gyógygyertyák!

Bejelentkezés: 06-30/691-0495
Pedikűr, manikűr, testkozmetika! Bejelentkezés: 06-20/492-5302



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*Hálásan köszönöm annak az úriembernek a fáradságát és gondo-
sságát, aki május 13-án a parkolóban elveszett kulcsaimat az
intézmény információs pultjánál leadta. Papp Ágnes 

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 közműv-
el (víz, gáz, villany). 26.500.000 Ft Elérhetőség: 30 588 5889

*Tulajdonostól eladó Antalhegy lábánál egy 3. emeleti, 62nm-es,
tehermentes, jó állapotban lévő, saját zárt udvarral rendelkező tár-
sasházi lakás. Csak magánszemélyek jelentkezzenek! Ár alku
nélkül: 12, 9M Tel.: 06-30/940-7057

*Tulajdonostól áron alul eladó Gödöllő központjában 4 emeletes tár-
sasház 2-ik emeletén található, tehermentes, felújított 2 és fél
szobás, 62 nm-es erkélyes otthon. Ár:10,69mFt. Tel.:20-3456-552.

*Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alka-
lmas. Két különálló szint, mindkettő konyha, fürdőszoba, nappali +
3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész
(65 nm) 2 szoba, fürdő, konyha, 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 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).

*Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha, étkezős, kiváló állapotú
kockaház eladó Iár: 18,3MFt 20-772-2429   

*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3szoba +nappalis, amerikai konyhás,
garázsos ház 600nm-es telekkel eladó. Iár: 32,5MFt 20-772-2429      

*SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2szobás, jó beosztású, lakás. Iár:
8,9MFt 20-772-2429 

*ÁR ALATT, Szadán 2010-ben épült 3szoba +nappalis, 1szintes
dryvit szigetelt családi ház 1300 nm-es telekkel eladó. I.ár:
22,5MFt 20-772-2429 

*Központban két szobás lakás 8.5 MFt-ért eladó 20-804-2102 
*Kossuth L.u. és Dózsa György út találkozásánál földszinti 45 nm-
es nagypolgári lakás eladó, amely irodának, rendelőnek is
tökéletesen alkalmas. Iár 12,8MFt 20-772-2429  

*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,99MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben, I.emeleti, erkélyes, nappali + 1
hálószobás 50nm-es, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt  20-
772-2429   www.godolloihaz.hu

*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102

*AKCIÓ! Központhoz közel 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás,
teraszos, mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es
telekkel eladó. Iár: 18,5MFt, 320nm-es telekkel rendelkező iker-
ház 21,5MFt  20-772-2429    

*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-
es lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-8042102

*Eladó az Egyetemnél két szobás mfszi lakás 11.9MFt 20-804-2102
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő
központjában 16,4MFt    Ugyanitt egyedi penthouse lakás
16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025

*Nagyfenyvesben 5szoba + 2nappalis 2004-ben épült újszerű ház
nagypolgári környezetben eladó iár: 54 MFt 20-772-2429
*Gödöllő panorámás részén, 15%-os beépíthetőséggel 720M-es
telek, 8.8MFt-ért eladó! 21m-es utcafront, víz, villany a telken!
20-539-1988
*Sürgősen eladó Harasztban felújítandó családi ház! 700nm-es
telken 15,5MFt +36 20 539-1988
*Szabadka u-ban erkélyes, konvektoros lakás eladó! Iár: 9.9MFt!
20-539-1988
*Szadán 800 nm-es építési telek eladó Iár:6,9MFt 20-772-2429 
*Gödöllő belvárosi részén, a központtól néhány percnyire, eladó
egy 75 m2 alapterületű, jó elosztású, teljes körűen felújított 2
szobás társasházi öröklakás, új beépített minőségi konyhabútorral
és fürdőszoba bútorzattal. A lakáshoz örökzöldekkel beültetett,
parkosított kertrész és fedett terasz tartozik. A kertet kültéri
kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és borospince teszi hangu-
latossá. Iá: 22 mFt. Érd.: 20/9194870
*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 lakás-
ból (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 a Kossuth Lajos utcában eladó III. emeleti, 56 nm-es, 2
szobás lakás. Iá: 10 mFt. Érd.: 20-9194-870 
*Gödöllőn a Mihály Dénes közben eladó földszinti, 60 nm-es 2 és
fél szobás lakás. Iá: 13 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, az Antalhegyen eladó egy 832 nm-es, teljes közművel
ellátott, örökzöldekkel beépített, panorámás, 25 m-es utcafronttal
rendelkező építési telek. Iá. 12,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn eladó a reptér közelében 1 ha-os legelő szántó. Iá.: 3
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn, az Irtványosban eladó 1000 nm-es, gyümölcsfákkal
telepített, veteményessel rendelkező, rendezett telek kis fa épület-
tel. Iá.: 2,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Bagon eladó kétszintes igényes lakóépület garázzsal. Iá: 8 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
*Kistarcsán eladó a kertes övezetben egy nappali+ 3 szobás
családi ház és egy különálló épület szobával, konyhával. Iá: 21 mFt
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban eladó 2 szobás, tégla építésű, egyedi
fűtésű, cirko-kazánról fűtött első emeleti, felújított luxus lakás. Iá:
13 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn eladó a János utcában egy földszinti, igényesen felújí-
tott 1 szobás öröklakás. Iá: 8,3 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
gq. Gödöllőn a Kertvárosban eladó 3 szobás családi ház 100 nm-es
szuterénnel. Iá: 23,9 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Szilasligeti lakóparkban eladó 2 szobás erkélyes öröklakás. Iá:
15,2 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEK
családi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2 SZÁNTÓ
2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakó-
parkban építési telkek ELADÓK! Tel: 30/946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű
tetőtéri lakás és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702
*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
*Gödöllő belvárosában, Kőrösfői utcában eladó két utcára nyíló
családi ház, kellemes hangulatú belső udvarral. (3szoba, pince,
garázs.) Érd: 28/430-348 
*Gödöllőn a Zombor utcában jó állapotú parkettázott, I.emeleti
egyszobás összkomfortos konvektoros LAKÁS tulajdonostól eladó.
Iár: 7,2 millió. Tel: 30/949-2028 
*Olcsón eladó Zsámbok központjában, autóbuszhoz közel
1185nm-es TELEK, még használható PARASZTHÁZZAL, meg-
művelt kerttel, szőlővel, gyümölcsfával. Csatornázás folyamatban,
gáz van. Iár: 5MFt. 28/412-186, 20/423-3473.
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, felújított, téglaépítésű,
paraszt típusú CSALÁDI HÁZ 1.200 nöl-es telken. 2szoba, nappali,
konyha, fürdőszoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907 
*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, átalakí-
tott fürdőszoba, irodának alkalmas, klímás) 1szobás LAKÁS.
Iár:7,8 MFt. 30/221-5203 
*Összeköltözők figyelem! Gödöllőn, Antalhegyi utcában 440nm-es
parkosított, játszóteres telken 2szintes, 4,5szobás, 2fürdőszobás
konyha +ebédlős, dupla garázsos, nagy részben felújított CSALÁDI
HÁZ eladó. Gödöllő környéki kisebb házat beszámítunk érték-
egyeztetéssel. Iár:23 MFt. 30/754-1219
*Peresben egy 1080nm és 1180nm-es telek eladó (2,2 és
2,5MFt) közel a buszfordulóhoz. Befektetésnek is kiváló. Érd:
+447838599970, e-mail: h74sanyi@citromail.hu
*Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy magasföldszinti
1,5 szobás, 54 nm-es LAKÁS jó állapotban, nyugodt környezetben.
Óvoda, iskola 5 percre. Iár: 12MFt. 30/461-0292, 30/649-2594 
*SZÉP ÖRÖKPANORÁMÁS környezetben lévő CSALÁDI HÁZ
sürgősen eladó: Szada Szőlőhegyen. Érd: egész nap 20/246-8775 
*Elcserélném Budapest XVI. kerületben lévő nagy, erkélyes (16nm)
50nm-es (+tárolóval, autóbeállóval) újépítésű LAKÁSOMAT gödöllői
kertes HÁZRA. Tel: 20/557-0148, 20/420-6330 (egész nap).
*Eladó az Erzsébet királyné körúton 64 nm-es 1+2 félszobás első
em., erkélyes felújított LAKÁS egyedi mérőkkel. Érd: 20/330-2117 
*SZADÁN CSALÁDI HÁZ eladó. 4 szoba, amerikai konyhás nappali,
dupla garázs, parkosított kert. Iár: 32,5 MFt. Érd: 30/236-5989 
*Gödöllőn, Központban, téglaépületben 1.em. 1szoba összkomfor-
tos, gázfűtéses LAKÁS (kicsi rezsi) eladó vagy 1+félszobásra
cserélhető értékkülönbözettel, magasföldszint 1.emeletig. Tel:
30/566-8635 
*Eladó 2db 680nm-es ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn: Rét utcában áron
alul 7,5 MFt, Galagonya utcában 6,5 MFt. Kellemes környezet,
M3-s autópálya 3perc. 30/487-5519 
*Gödöllőn, az Egyetemen eladó földszinti, erkélyes 60nm-es egyedi
fűtésű 2szobás LAKÁS nagy tárolókkal csendes, parkos területen.
Azonnal költözhető. Iár: 13,9 MFt. 30/422-7603, 30/385-7372 
*Vácszentlászlón, Gödöllőtől 13 km-re, horgásztó közelében,
csendes utcában eladó 1384 nm gyümölcsfákkal betelepített, bek-
erített ÉPÍTÉSI TELEK, előtte közművel. Iár: 3,9MFt. 30/385-7372
*Eladó Szt. János utcai földszinti teljesen felújított 1,5 szobás
LAKÁS (tégla), tárolóval. Iár: 9,5MFt. Érd: 20/492-2721
*SÜRGŐSEN ELADÓ Kazinczy körúton III. em., erkélyes, 57 nm-es tel-
jesen felújított LAKÁS. Iár: 12,5 MFt. Tel: 30/6756-609, 30/339-1039 
*SZŐLŐ UTCÁBAN 2 szobás, konvektoros, erkélyes, 60 nm-es
magasföldszinti LAKÁS eladó. Iár: 10,5MFt. Érd: 20/928-1442 
*ASZÓDON 57 nm-es 3. emeleti, erkélyes, 2 szobás LAKÁS eladó.
Iár: 8,5 MFt. Érd: 20/391-2959 
*Cégeknek és magánszemélyeknek eladó CSALÁDI HÁZ (3szoba
+nappali +2fürdőszoba +konyha +étkező.) Tel: 20/432-1572 
*Valkó központjában 2 szintes, 250 nm-es 2 generációs CSALÁDI
HÁZ akciós áron eladó, vagy értékegyeztetéssel gödöllői lakásra
cserélhető. Tel: 30/9752-433 
*Gödöllő Palotakerten SÜRGŐSEN ELADÓ JÓ ÁLLAPOTÚ 64 nm-
es VI.em. LAKÁS Iár: 9,3 MFT. Tel: 20/226-7008 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:20/5255-36620/5255-366
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Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
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Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent

hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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*Galgahévíz központjában eladó 3 szobás, összközműves, kertes
CSALÁDI HÁZ téglából, pincével, melléképülettel. Iár: 10MFt.
Ugyanott eladó 3 hektár termőföld. Tel: 20/968-0336 
*Eladó Alvégen található 2szobás, 72nm-es, 90%-ban (igényesen)
felújított, összkomfortos, hangulatos parasztház, újépítésű
cserépkályhával, kis kerttel, melléképülettel (üzletnek használ-
ható) és működő kúttal. Iár:19MFt. 20/339-8554 
*Gödöllőn, Kazinczy Krt-on III. emeleti 56 nm-es, erkélyes téglaépítésű,
jó állapotú LAKÁS eladó. Irár 11,5 MFt. Érd: 20/3751539.
*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es, 1+2 félszobás klímás, erké-
lyes, konvektoros felújított LAKÁS. Alacsony rezsi. Érd: 20/345-0074
*Eladó Gödöllőhöz 15km-re KARTALON új CSALÁDI HÁZ termő
gyümölcsfákkal. Iár: 18MFt. HÉHALOMBA háromszobás, fürdős-
zobás családi ház nagy telekkel 4MFt. 28/430-574, 70/629-5426 
*HARASZTBAN tulajdonostól eladó 107nm-es, kétszintes,
4szobás sorházi ingatlan első udvarral, hátsó kerttel. Nyugodt
környezet, városközpont, HÉV, Erzsébet park közelsége kife-
jezetten előnyös. Ár:21MFt. 28/412-971, 20/222-5907 
*Eladó NYÁREGYHÁZÁN – BP-től 35 km-re – erdős környezetben
210nm-es CSALÁDI HÁZ +70nm-es teremgarázs +2×32nm-es
nyárilak +120nm-es kerti tó áron alul 17 MFt-ért. 70/562-8356 
*TISZAUGI – VÍZPARTI 4350 nm-es dupla telek megosztva is
eladó. Egyben 4 MFt – megosztva 2,5 M/db. Tel: 70/562-8356 
*Gödöllő, Palotakerten, 4 emeletes társasházban 67nm-es, erké-
lyes, 3 szobás lakás tulajdonostól áron alul eladó. Központhoz
közel, vasút, busz, HÉV állomás 2percre. 20/9437-482 
*Gödöllőn a Szt. János utcában eladó egy 40nm-es, 1,5 szobás,
erkélyes II.em.-i felújított LAKÁS. Iár: 10,5 millió. Érd: 30/3011-169 

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583.
*44 nm-es gázkonvektoros, 1,5 szobás külön mérőórás, magas-
földszinti LAKÁS kiadó Gödöllőn a Kör utcában. 45.000,-Ft/hó
+rezsi. Tel: 70/7033-692
*LAKÁS KIADÓ A KÖZPONTBAN Gödöllőn: 104 nm, 1.em. egyedi
fűtésű, klimatizált, IGÉNYES, kerthasználattal. Kisgyermekesek
kizárva. Szőlő u.27. Érd: H-P 8-18-ig 28/430-209 
*Gödöllőn, családi háznál 20nm-es nagyszoba 1-2 főnek kiadó. A
ház jól felszerelt (internet, stb.) Közös fürdőszoba és konyha-
használat. Kocsibeállás. Ár: 20.000,-Ft/hó +rezsi. 20/368-9494 
*Gödöllő Központjában 1 szoba kis konyhával, fürdőszobával
kertes házban külön bejárattal kiadó. Tel: 30/9-585-018 
*Gödöllőn a János utcában 55nm-es, bútorozott, felújított, első
emeleti, cirkófűtéses LAKÁS hosszútávra kiadó. 52.000,-Ft/hó
+rezsi +1 havi kaució. 20/422-2998 
*Incsői lakóparkban, kellemes, családias környezetben egyedi
fűtésű 59 nm-es 2,5szobás, bútorozott, földszinti LAKÁS terasszal
és garázzsal 65.000,-Ft +rezsiért kiadó. 20/5105-467 
*Cégeknek és magánszemélyeknek kiadó CSALÁDI HÁZ (3szoba
+nappali +2fürdőszoba +konyha +étkező.) Tel: 20/432-1572 
*4. emeleti, berendezett, alacsony rezsiköltségű, konvektoros
fűtésű, 40 nm-es LAKÁS kiadó 45.000,-Ft/hó bérleti díjért. 2 havi
kaució szükséges. Tel: 20/558-7080 
*Remsey körúton 60 nm-es 1+2félszobás, étkezős, felújított,
bútorozott LAKÁS mélygarázs beállási lehetőséggel kiadó.
20/9325-415 
*Kertes ház felső szintjén bútorozott szoba, fürdőszoba +kony-
harész az egyetem közelében kiadó 55.000,-Ft/hó REZSIVEL
EGYÜTT (félhavi kaucióval). Tel: 30/2969-618, 13 órától. 
*Gödöllőn június 1-től kiadó a Munkácsy M. utcában egy 2szobás,
földszinti, téglaépítésű, bútorozatlan LAKÁS egyedi mérőkkel,
gázfűtéssel. Havi 45.000,-Ft +rezsi. 2havi kaució. 20/9956-997 
*Kiadó Gödöllő belvárosában igényes, egyedi fűtésű, légkondi-
cionált 90nm-es LAKÁS. 85.000,-Ft +rezsi +2 havi kaució. Tel:
30/9617-621 
*Kiadó Gödöllőn, Kazinczy körúton 1.em. gázfűtéses 2 szobás, 60
nm-es LAKÁS hosszútávra. Érd: 30/970-7676 
*2 szobás 4. emeleti gázfűtéses, félig bútorozott LAKÁS kiadó a
Szőlő utcában. 50.000,-Ft +rezsi, 2 havi kaució. Érd: 20/911-5992 
*Gödöllői tavak mellett családi ház felső szintjén 60nm-es,
összkomfortos LAKÁS júniustól kiadó. Tel: 20/663-7403 
*Gödöllőn Major utcában családi háznál külön bejárattal 1szoba
összkomfortos LAKÁS kiadó 1-2 fő részére. 40.000,-Ft +rezsi.
1havi kaució. Önálló víz, villanyórák. 30/597-0225 
*Gödöllőn a Szt. János utcában I.em.-i, jó állapotban lévő konvek-
toros, 2 szobás 50 nm-es lakás hosszútávra kiadó. 30/638-4947 
*Szadán kiadó festői környezetben panorámával, kocsibeállóval,
távirányítós kapuval, internettel, kábeltévével, 54nm-es bútorozott,
teraszos lakás. (Max. 2fő.) 49eFt +rezsi, kaució nélkül. 70/364-7992

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Garázs kiadó a Szent János utcai garázssor közepén. Tel.: 06-
20/340-5575.
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethely-
iség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
*Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025

*GÖDÖLLŐI BELVÁROSI LAKÁS -88 nm- IRODA CÉLJÁRA,
HOSSZÚTÁVRA KIADÓ! 30/9504-604, 70/610-6840 
*Gödöllőn, Központban, ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN, 24 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel: 20/404-8071 
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ PALOTAKERT ÜZLETHÁZBAN. Gödöllő,
Szabadság út 26. Tel: 28/414-448 
*PETŐFI TÉR 11. alatt található udvari 30nm-es üzlethelyiség
kiadó! Irodának is alkalmas. Tel: 30/346-5408 
*ASZÓD központjában az OTP mellett (lámpás kereszteződésben)
54nm-es utcafronti üzlethelyiség hosszútávra kiadó. Tel: 20/977-9988
*GÖDÖLLŐ belvárosában, a Remsey körúton 80 nm-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. ASZÓDON, a Szabadság téren 50 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel: 70/267-2007 
*KIADÓ IRODA KÖZPONTBAN, GÖDÖLLŐN, 104 nm, első emeleti,
utcafrontos, klimatizált, igényes. SZŐLŐ u.27. Érd: H-P 8-18-ig
28/430-209 
*Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn a Napsugár étteremnél. Alkalmas
kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre, irodának, stb.
Klimatizált. Érd: 30/313-3056 
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 100 nm. Gödöllő, Kőrösfői u. 14. Tel:
30/209-0517 
*Május 1-től Dózsa Gy. úton 20nm-es üzlet kiadó. Bérleti díj:
50.000,-Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 30/500-7028 
*Kossuth L. utcában a Tűztorony melletti udvarban 70nm-es
irodának vagy üzletnek is alkalmas helyiség akciós áron kiadó.
20/9325-415

*SZABADSÁG TÉR 28. sz. alatti 26 nm-es üzlethelyiség kiadó.
(Parfüméria volt.) Tel: 30/224-7584 
*Gödöllőn, az autópálya lejáró melletti frekventált helyen, Dózsa
Gy.út 69.sz. alatti éjjel-nappal őrzött BERGER UDVARBAN rak-
tárhelyiség, műhely, iroda kedvező áron, egy havi bérleti díj ked-
vezménnyel, jó parkolási lehetőséggel bérbe adó: 30/203-2770 
*Kiadó 34nm-es üzlethelyiség („SZIMBA” volt gyermekruha üzlet)
a Remsey körúton, világos nagyterű kirakattal, Salgó polcos rak-
tárral, kedvező bérleti lehetőséggel. Tel: 20/422-7168 
*1500 – 2000nm összközműves IPAR-KERESKEDELMI TERÜLET
bérbeadó hosszútávra, -konténer és/vagy mobilház telepítése lehet-
séges-, forgalmas főút mellett saját bejáróval! Tel: 30/202-0050
*GARÁZSBEÁLLÓ KIADÓ A REMSEY MÉLYGARÁZSBAN. Érd:
30/201-7329 

ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező  fiatal
pultos-felszolgáló jelentkezését várjuk. Érd:70/333-2102

*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács,
pizza szakács jelentkezését várjuk. Érd: 70/333-2133

*15 éve működő ingatlanirodánkba jó kommunikációs
képességekkel rendelkező munkatársakat felveszünk. Bővebb
információ: 20/919-4870.

*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.

INGATLANOK FORGAL-
MAZÁSA, ÉRTÉKBECSLÉSE,

DIJTALAN  HITELÜGYINTÉZÉS!

TELKEK, ZÁRTKERTEK:
*SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás saroktelek,
(30%-a beépíthető) eladó. Iá.: 11.3 mFt.
*GÖDÖLLŐN az Erdőszél utcában
608 nm-es (14x43m) , bekerített,
közművesített telek 15 % beépí-
thetőséggel, csodálatos panorámával
eladó. Irányár: 10,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Nagyfenyvesben
822 nm-es (20x41 m) szép, szabá-
lyos építési telek igényes házak
környezetében eladó. Iár: 16,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben
1376 nm-es,(22x62) panorámás
építési telek eladó, közmű a ház előtt,
25 %-a beépíthető. Irányár: 14 mFt.

*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben
1443 nm-es,(22x65m) panorámás
építési telek eladó, közmű a ház előtt,
25 %-a beépíthető. Irányár: 15 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870
nm-es közművesített építési telek
(20x43,5m) eladó, 30 %-a beépí-
thető. Irányár: 16 mFt.
ELADÓ LAKÁSOK:
*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 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű, 2. emeleti, polgári lakás
hatalmas, osztatlan közös kerttel
eladó. Iá.: 19 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első
emeleti 71nm-es, amerikai konyhás,
nappali+2 szobás, nagy erkélyes,
igényes lakás eladó. Iár: 25,5 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 4. emeleti, felújított, erkélyes
lakás egyedi mérőórákkal, saját
tárolóval eladó. Iá: 12,5 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 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 59
nm-es, 3. emeleti, jó állapotú lakás
(egyedi mérő órák, szép nagy
szobákkal) eladó. Iá: 12,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, franciaerké-
lyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 7,9 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
második emeleti, erkélyes, frissen
felújított, egyedi fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Irányár: 12,7 mFt.  
*A Szabadka utcában 55 nm-es, 2
szobás, igényes, 1. emeleti, erkélyes,
téglaépítésű lakás ízléses belső
berendezésével vagy üresen eladó.
Irányár: 13,9 mFt.  
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, kétszintes, nappali+ 3
szobás ikerházi lakás garázzsal, 500
nm-es telekrésszel eladó. Iá: 24,5 mFt.
* A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nap-
pali+ 2 szobás, étkezős, téglaépítésű,
egyedi fűtésű 3. emeleti, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 17,7 mFt. 



*Gödöllői székhellyel rendelkező villamos hálózatok kiépítésével
foglalkozó cég ív- és lánghegesztésben jártas lakatosok jelen-
tkezésétvárja. Önéletrajzot a penzugy@elmuszolg.hu címre várjuk!

*A domonyvölgyi Lázár Lovaspark szakképzett szakácsot
keres. Sok munka, jó csapat, minőség iránti elkötelezettség,
versenyképes fizetés. Jelentkezés Madarász Balázs kony-
hafőnöknél a +36 30 683 1212-es telefonszámon, illetve önéle-
trajzokat a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu e-mailre várjuk.

*A ZÖLD ÓVODA pályázatot hirdet DAJKA ÁLLÁS betöltésére.
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Batthyány L.u.34-36. Feladatai:
Az óvodában folyó gondozási, takarítási feladatok ellátása. Feltétel:
dajka szakképesítés. Bérezés a KJT szerint. Benyújtandó iratok: -
szakmai önéletrajz, - képzettséget igazoló dokumentumok, - 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2011.06.27. Pályázat elbírálás határideje:
2011.07.15. A pályázatok benyújtását az alábbi címre várjuk:
Gödöllő, Batthyány L. u.34-36. További információ: Tiborczné Garai
Katalin óvodavezetőnél: 28/510-750, 20/9-175-114 

*GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA MŰKÖRMÖST, FODRÁSZT
FELVESZEK. Tel: 30/247-6718 

*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a
Duna House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan
értékesítő munkatársakat keres. Érd: 30/280-0450,
palosi.erika@dh.hu 

*Gödöllői autószalon és márkafüggetlen autószerviz
AUTÓSZERELŐ MUNKATÁRSAT KERES! (Gumiszerelői tapasz-
talat előny.) Tel: 30/9968-228, e-mail: szilbenkft@invitel.hu 

*FŰRÉSZESBE 6T alatti rádióvezérelt híddarura, 0,125T és
0,08T forgódarura keresünk szakmunkásokat (darukötőzői
vizsga előny), ill. csiszolókat és CNC gépkezelőket budapesti
munkahelyre. Fényképes szakmai önéletrajz szükséges. Érd.
10-17: 70/431-8013, devicekft@freemail.hu 

*Sörözőbe keresünk fiatal, agilis pultos lányt Pomáz,
Szentendre, Csobánka környékéről. Fényképes szakmai önéle-
trajz szükséges. Érd: 20/244-5723, vivcsyke10@citromail.hu  

*Osztrák cég befektetési arany közvetítésére keres területi
képviselőt, valamint átváltási pontokat, Art & Gold, Exclusive,
reprezentatív aranykártyák forgalmazásához partnereket. Tel:
20/595-7688 

*Gödöllői tanácsadó cég pénzügyes kolleganőt keres 6 órás
munkára. Elvárás: min.3 év hasonló területen szerzett tapasz-
talat. Önéletrajzokat az info@emva.hu címre várjuk. 

*3 gyermekes pedagógus édesanya gyermekfelügyeletet,
általános iskolásoknak korrepetálást +szükség esetén
takarítást, főzést is vállal. Tel: 30/326-7525 

*Gödöllői KÉZI AUTÓMOSÓBA TAPASZTALATTAL
RENDELKEZŐ FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESEK. 30/9915-554

*KŐMŰVES SZAKMUNKÁST KERESEK AZONNALI
KEZDÉSSEL. Tel: 30/9915-554

*Gödöllői telephelyű BÚTORSZERELVÉNY SZAKÜZLETBE
ÉRETTSÉGIZETT MUNKATÁRSAT keresünk! Fényképes önéle-
trajzát a rekord-fa@invitel.hu e-mail címre várjuk. 

*Férfi munkaerőt felveszünk angol nyelvtudással,
számítógépes ismerettel és „B” kategóriás jogosítvánnyal.
Fényképes önéletrajzokat a bettina5@vipmail.hu címre várjuk! 

*A MEZŐGAZDSÁGI BIOTECHNOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
GAZDASÁGI SZERVEZETE KÖNYVELŐ, TÁRGYI ESZKÖZ
NYILVÁNTARTÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZATOT
HÍRDET. A PÁLYÁZATI KIIRÁS ÉS A MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI MEGTALÁLHATÓK A
MUNKÁLTATÓ HONLAPJÁN, www.abc.hu, valamint a KSZK
HONLAPJÁN www.kszk.gov.hu.

*Gyártósori munkavégzésben jártas férfiakat és nőket
keresünk OPERÁTORI pozícióra! A jelentkezők önéletrajzát a
munkakereso@gmail.com e-mail címre várjuk. 

*ÜZLETKÖTŐ ÉTELFUTÁROKAT KERESÜNK Gödöllő és
környékéről. 30/738-0698 

*MŰANYAG FRÖCCSÖNTÉSBEN jártas szakembert keresünk
gödöllői munkahelyre. Érd: Ráti Kft. 30/6811-284 

*Híddarura - forgódarura keresünk szakmunkásokat
(darukötőzői vizsga előny), továbbá csiszolókat és CNC gép-
kezelőket budapesti munkahelyre. Fényképes szakmai önéle-
trajz szükséges. Érd. 10-17-ig: 70/431-8013, devicek-
ft@freemail.hu 

*CO2 hegesztőket keresünk gödöllői munkahelyre (elvárás:
min.3 év szakmai gyakorlat, rajzról önálló munkavégzés
+tűzvédelmi vizsga.) Tel: 13-17-ig 70/342-6751, e-mail:
indent-plus@freemail.hu 

*Egy férfi munkaerőt felveszek folyamatos fizikai munkára.
Tel: 30/936-2846 

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

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

*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Ger-
incferdülés, tartáshibák kezelése Schrott-módszerrel,
reumatikus fájdalmak kezelése, műtét utáni rehabilitá-
ció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu

*Tapétázást, festést, mázolást, lépcsőház és homlokzatfestést
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 30 éves szakmai tapasztalattal. Tel.: 20/325-4944.

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

*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanysz-
erelés 0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200. 

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072,
20/9177-555 

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622. 

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

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

*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD
ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. 20/9-537-537

*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 csalá-
dias 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
belsőépítészeti 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 

*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁL-
KIVITELEZÉS! Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás,
asztalos, ács, lakatos, kőműves munkák. Víz, gáz, fűtéssz-
erelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás, közületeknek is.
Ingyenes árajánlat! . Tel:20/9-361-233, 28/610-982

*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos
munkák, kerítések készítése, javítása, festése. Csapadékvíz
elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés, kőműves
munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276

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

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

*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k, BT-
k, egyéni vállalkozók részére teljes körű számviteli szolgál-
tatást vállal, több évtizedes gyakorlattal. Tel: 28/411-428 

*BÚTORASZTALOS KFT vállalja az Ön és cége egyedi
bútorainak elkészítését. Mindenféle anyagból dolgozunk,
Gödöllőn ingyen szállítunk! 30/316-6570, butorfakt@gmail.com 
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Pszichedelikus rock?
Ezt nem tudtam, amikor megszerettem a

Strawberry Fields Forever című Beatles szá-

mot. Mint ahogy azt sem, hogy a strawberryt -

magyarul az epret - miért hívják egyenes

fordításban szalmabogyónak. A földiepret, azaz

a szamócát ugyanis szalmával letakart földön

termelték (ma már fekete fólia helyettesíti),

hogy a gyümölcs ne legyen sáros, penészes. S

bár a dal egy árvaház nevéről kapta a címét,

talán nem véletlen, hogy pont az eper jutott az

eszébe John Lennonnak az LSD korszakában. 

A földieper varázsos gyümölcs. Illatában

tropikus gazdagságú, íze sokszor még

sokrétűbb. Erotikus italok kísérője (epres pezs-

gő), a vágy, a csábítás jelképe. Már Csokonai is

látta maga előtt a képet:

"Kedves szamóca!..., 
…csak beszélni tudnál.
És csókot adni mindjárt

Hasonlatos lehetnél
A Lilla ajjakához."

Nehéz is ellenállni egy tál epernek, egész

epreket tartalmazó eperdzsemnek, eperfagyi-

nak („…jajj, de finom”- szólt a sláger), s talán

ez a gyümölcs adja a legjobb ízű milk shake-et

azaz tejes turmixot.

Nekem a leginkább az apró szemű, tisztásokon,

erdőszélen szedhető vad, erdei szamóca a ked-

vencem, a piacokon is a koncentráltabb illatú

apróbbakat keresem, hiába kínálkoznak a hatal-

mas szemek, melyek talán túl sok vizet ittak, s

így felhigulva kevésbé intenzív az aromájuk.

Itt az ideje az epertortának, eperlevesnek,

narancsos szamócasalátának. 

Vagy vegyük ezt az egyszerü tejszínhabos receptet: 

Hozzávalók: 1 kg szamóca, 5 dl tejszín, 4 dkg
cukor, kevés vanília.
A szamóca felének szép szemeit kiválogatjuk,

szárát eltávolítjuk, a gyümölcsöt megmossuk,

megszárítjuk, és egyenként meghengergetjük

vaníliás cukorban. A tejszínt felverjük habnak,

belekeverjük a szamóca másik felének

átpasszírozott levét, hozzáadjuk a cukrot, és

óvatosan elkeverjük a cukros szamócával, s

lehűtve tálaljuk.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



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

*ÜVEGES mindenféle épület-üvegezést, tükör szerelést,
hőszigetelt üveg készítést vállal igény szerint LAKATOS
MUNKÁVAL. Kovács Károly: Gödöllő, Knézich u.10. 20/355-9709 

*FŰNYÍRÁST, SZAKSZERŰ PERMETEZÉST VÁLLAL A
KERTEMBER. T: 20/414-6823 

*FAKIVÁGÁST, visszavágást, gallyelszállítást vállalunk több éves
szakmai tapasztalattal. Május hónapban minden favágást megren-
delőnknek 30% kedvezményt biztosítunk az elszállítás árából.
További információ: Dóra Géza 20/669-0023, www.favago.hu 

*KÉNYEZTETŐ RELAX SZALON NYÍLT NAP JÚN. 4-én.
Kozmetika: 30/2682-084. Testmasszázsok, talpmasszázs:
20/460-0456. Gyógypedikűr, Manikűr, Műköröm: 30/406-2572 

*Fogyókúra éhségérzet nélkül fülakupunktúrával. Diétás
tanácsadás. Lézeres kezelés, tartós tű is. Bejelentkezés: 30-
2310-443 www.tubamirum.eu 

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

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

*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

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 FEK-
TETTÉL MÁR NYELVTANULÁSODBA, MÉGSEM ÉRZED MAGAD
SIKERESNEK? VAN MEGOLDÁS! www.oktatars.hu/edzotabor

*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL,
DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD,
AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ,
HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ
NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELV-
TANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG
HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL
CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS
TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-
0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELE-
FON: 0620 216 62 40 

*TOP-TAN: Nyári szuperintenzív, 75 órás, 3 hetes felkészítő
angol nyelvtanfolyam az aug 13-i TELC középfokú nyelvvizs-
gára, július 25-aug. 12-ig. Egyéni órák, üzleti angol és német is.
www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

*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) 

*F.H. AUTÓSISKOLA. Tel: 30/309-5598 vagy 30-369-4942,
www.fhautosiskola.5mp.eu 

*MATEK TANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat,
ahová szívesen jár, ahol akár még a matekot is megszereti?
Nyáron is. 20/359-1196 

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

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

*Munkát vállalna Ausztriában, Németországban vagy
Svájcban? Professzionális felkészítés német szakmai nyelvből:
Scherzinger Mária 30/223-6715 

*NÉMET turbótanfolyam nyaralás előtt jún. 27 – júli. 14.
között. Ingyenes szintfelmérés, időpont egyeztetése:
Scherzinger Mária 30/223-6715 

*NÉMET turbótanfolyam 12 éveseknek iskolakezdés előtt aug.
8-19 között max. 4 fővel, heti 5×3 tanórában délelőtt.
Jelentkezés: Scherzinger Mária 30/223-6715 

*Figyelemzavar? Magatartászavar? Beszédzavar?
Kisiskolások, óvodás gyermekek egyéni fejlesztését vállalom
ELTE Fejlesztő Szakirányon szerzett diplomával, 30 éves
gyakorlattal! (Gyermekfelügyelettel hétvégén is.) 2-10 éves
korig. Hívjon bizalommal: 70/634-1306 

*17 éves gimnazista fiú angol, német, spanyol nyelvből kor-
repetálást, tanítást vállal. Tel: 30/721-2325 

*TERÁPIÁS ÉNEKOKTATÁS! 6 éves kortól 70 éves korig várom
a jelentkezőket, akik szeretnének egy kiegyensúlyozottabb,
boldogabb életet élni! Tel: 30/326-7525 

*Napközis ANGOL TÁBOR 7-12 éves gyermekeknek családias
környezetben. Kis létszámú csoportok (4-10fő). Napi három-
szori étkezés. Ár:25.000,-Ft. Bővebb információ: 30/2310-
443, www.tubamirum.eu/angoltabor

ADÁS~VÉTEL

*Betegség miatt eladó egy teljesen új, nagy teljesítményű elek-
tromos kerékpár kedvező áron (130.000Ft). Tel: 20/4635-127 

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

*Eladó egy Sony Playstation 3-as, 250 GB, slim! 2 játékkal.
Tel: 20/555-1829

*Kitűnő állapotú EBÉDLŐ GARNITÚRA és NAPPALI BÚTOR
ELADÓ. Tel: 20/3550-008 

*Eladó 100nm-es szétszedhető téliesített faház 4,3 MFt, 8 m-
es lakókonténer: szigetelt, húzható 450.000,-Ft, oroszpala,
beton kerítésoszlop, 4×1,5m-es galambház 70.000,-Ft, katon-
ai híradósláda 150.000,-Ft. Érd: 20/494-2029 

*Eladó eredeti állapotban, újonnan, több személyes kerti medence
féláron 70.000,-Ft-ért. Érd: 28/430-574, 70/629-5426 

*Eladó egy Sony PSP 3004 Piano Black új állapotban 5 db
játékkal, egy 4 GB-os memóriakártyával és egy védőtokkal. Iá.:
35.000 Ft. Tel.: 20/555-1829.

EGYÉB

*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. 

*TÁRSAT KERES? NÁLUNK MEGTALÁLHATJA! ORSZÁGOS
TÁRSKERESŐ IRODÁNK MINDEN KOROSZTÁLYNAK
SEGÍTSÉGET NYÚJT! 20/504-9910 http://godollo.ctk.hu

*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

*2011.05.12-én az Erzsébet kir.krt. 21.sz. alól elveszett egy 8
éves, félénk Szuzi névre hallgató nőstény cica. A megtaláló
pénzjutalomban részesül! Tel: 20/326-2804 

*VÁLASZTÁSI KISGIDÁK ELADÓK! Tel: 70/3394-604 

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

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

*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
JÚNIUS 1.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Tóth Lilla, Rigó u. 39., Udvardi Ju-
dit, Palotakert 6/a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Bartha Józsefné, Szabadka u. 6.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Zsolnay András, Kazinczy u.
21. 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Berze Tiborné, Magyar
Kázmér köz 2., Kovács Ferenc-
né, Csalogány u. 7.
A Gödöllői Városi Múzeum kiál-
lítására belépőt nyert: Végh Jó-
zsefné, Palotakert 6/a.


