
Gödöllő az idén a városhoz kötődő hí-
res hölgyek előtt tiszteleg, a tematikus
év több mint harminc kulturális és mű-
vészeti rendezvényt, kiállításokat, kon-
certeket, színielőadásokat foglal magá-
ba, ennek egyik kiemelkedő eseménye
lesz az Erzsébet-bál, amelyet hagyo-
mányteremtő szándékkal rendeznek
meg. Ezt Gémesi György polgármes-
ter jelentette be az április 4-én, szerdán
megtartott sajtótájékoztatón. Elmond-
ta, a bálnak két aktualitása van: idén em-
lékezünk meg a királyné születésének
175. évfordulójáról, és most 145 eszten-
deje annak, hogy koronázási ajándék-
ként a királyi pár megkapta a kastélyt.

A cél egy elegáns, de nem hivalko-
dó rendezvény, ami szellemiségével
méltó Erzsébet királyné emlékéhez, s
ami az Operabálhoz és a balatonfüredi

Anna-bálhoz hasonló kiemelkedő ren-
dezvény legyen.

Ebből a hangulatból Bencze Kata és
Tumbász Zoltán segítségével kaphat-
tak ízelítőt a rendezvény résztvevői. A
táncosok ifj. Johann Strauss Kék Du-
na-keringőjének dallamai segítségével
idézték fel a monarchia korát, és a ran-
gos bálok eleganciáját.

A bál helyszíne a kastély lovardája
lesz – mondta Gönczi Tibor, a kastély
igazgatója, aki felhívta a figyelmet arra,
hogy az idén is több rendezvénnyel tisz-
telegnek a királyné emléke előtt. Szólt
arról is, nagy öröm számára, hogy a bál
egyik fő együttműködő partnere a He-
rendi Porcelán Manufaktúra, amivel
már hosszú időre, a királyi család szá-

mára készített Gödöllő-minta megszüle-
téséig nyúlik vissza a kapcsolat. A ma-
nufaktúra feladatának tekinti a hazai és
az európai kultúra értékeinek ápolását,
megőrzését – ezt már Simon Attila ve-
zérigazgató jelentette ki, aki elmondta,
az idén több jelentős állomása van a kas-
téllyal való együttműködésnek.

(folytatás a 6. oldalon)
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A koraszülöttmentést segíti majd az Erzsébet-bál

Erzsébet királyné emlékéhez méltóan
A királyné emlékéhez méltó Er-
zsébet-bált rendez városunk
november 17-én a Királyi Kas-
télyban. A jótékonysági bál be-
vételével a koraszülött men-
tést támogatják, azt a Peter
Cerny Alapítvány javára aján-
lották fel. A rendezvény a „Hí-
res Hölgyek Gödöllőn – 2012 a
Nők Éve” tematikus év záró-
eseménye lesz. A bál részletei-
ről a Királyi Kastély dísztermé-
ben tartott tájékoztatón tud-
hattak meg részleteket a sajtó
képviselői.
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A Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város
program keretében szervez kerékpártú-
rát az önkormányzat április 14-én.

(4. old.)

A Chopin Zeneiskolában ad opera ária-
estet Kaján Katalin, az intézmény egyko-
ri növendéke április 13-án.

(5. old.)

A tanévi Diákolimpia taekwon-do
sportágban a gödöllőiek egy arany-, egy
ezüst- és négy bronzérmet szereztek.

(8. old.)

Újabb rangos elismeréssel gaz-
dagodott Gödöllő városa. Mint
megtudtuk, a Királyi Váró épü-
lete megkapja az ICOMOS (az
UNESCO műemlékvédelmi vi-
lágszervezete) díját.

A Magyar Nemzeti Bizottság által
meghirdetett 2012. évi ICOMOS-díjat
nagy számú pályamű közül három mű-
emlék épület, köztük a Királyi Váró
kapja meg. A Műemlékvédelmi Világ-
nap alkalmából április 20-án a Parla-
mentben adják át. A MÁV és Gödöllő
város önkormányzata közösen részesül
az elismerésben.

A Királyi Váró épülete 2011-ben a
Norvég Alap támogatásának köszön-
hetően nyerte vissza eredeti szépségét.
A korábban rossz állapotú vasúti váró-
nak használt épület felújításának össz-
költsége 1.337.000 euró volt. Ennek
során a MÁV Zrt. kezelésében lévő, ál-
lami tulajdonú műemléképület teljes
külső és belső rekonstrukciójára sor ke-
rült.

(folytatás a 6.oldalon)

Királyi Váró

ICOMOS-díj
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Szépül a városkép az új fizető-
parkolókkal 

A parkolási rendelet márciusi módosí-
tása után április 5-én a parkolókat üze-
meltető VÜSZI Kft-vel  kötendő köz-
szolgáltatási szerződést is elfogadta a
képviselő-testület. Mint ismeretes, má-
jus elsejétől oly módon bővül a fizető-
parkoló-helyek száma városunkban,
hogy a lakótelepeken élő gépkocsi-tu-
lajdonosok továbbra is lakásukhoz kö-
zel tudjanak ingyenesen parkolni. A ren-
delet módosítását lakossági fórum előz-
te meg. A tapasztalatok szerint a fővá-
rosba továbbutazók mellett a városköz-
pontban működő cégek munkatársai is
nagy számban veszik igénybe az ingye-
nes lakótelepi parkolókat. Számukra a
jövőben a parkoló bérlet váltása tűnik
megfelelő megoldásnak, így várhatóan
tovább emelkedik a belvárosi fizetőpar-
kolók kihasználtsága.  
Az új parkolási övezeteket a VÜSZI
Kft. alakítja ki a KRESZ előírásai sze-
rint. A program keretein belül tízmillió
forintból felújítják az Erzsébet körúton a
HÉV-sínek melletti murvás parkolót és
megszépül az Állomás téri parkoló is a
Királyi Váróval szemben. A beruházás
megtérülő költségeit a VÜSZI Kft. fe-
dezi. Dr. Gémesi György polgármester
elmondta, hogy a változtatások révén
kiszorulnak a lakótelepekről a nem ott
lakók autói, de nekik is lesz lehetőségük
parkolni például a MÁV-állomás terü-
letén épülő 150 férőhelyes, ingyenes
P+R parkolóban. 

Ötven millió forintos járda-
program

Az idén is 50 millió forint keretből foly-
tatódik a járdák építése és felújítása Gö-
döllőn. Erre azt követően nyílt lehe-
tőség, hogy a képviselő-testület április
5-i ülésén 12 igen és 2 nem szavazattal
elfogadta a múlt évi költségvetés zár-
számadását. Az összeget a szabad pénz-
maradvány terhére különítették el. A 
feladatot a VÜSZI Kft. végzi el. A sza-
bad pénzmaradványból 117,6 millió fo-
rint került az általános tartalékba. 

Marketing és kommunikáció

A zárszámadás vitájában Vörös István
arra volt kíváncsi, hogy a városi marke-
tingre és kommunikációra felhasznált
25 millió forintból mennyit fordítottak
marketingre és mennyit a lakosság tájé-
koztatására és ez hol történt. Válaszában
a polgármester elmondta, hogy nehéz
különválasztani a marketinget és a kom-
munikációt, de körülbelül 50-50 száza-
lékos az arány. A tájékoztatás része egy
kulturális eseményre hívó plakát is, nem
csak az, hogy mennyivel változik a par-
kolás díja. Ha jó a városmarketing, ak-
kor a rá fordított pénz többszörösen  is
megtérül. Gödöllő a legjobban ismert,
önmagáról a legtöbb vonzó hírt adó ma-
gyarországi települések közé került,
amit 2010-ben Városimázs díjjal is elis-
mertek. Az Image Factory és az Obser-
ver Budapest Médiafigyelő vizsgálata
szerint a nagyvárosok (20 ezer fő fölötti
települések) között Gödöllő végzett az
első helyen a média megjelenések alap-
ján. A városi honlap is a városmarketing
eszköze és a Magyar Marketing Szövet-
ség az Év honlapja pályázatán 2011-ben
a www.godollo.hu Minőségi díjat nyert.
A Barokk Év eseményeiről több mint
ezer hír jelent meg az írott és az elektro-
nikus sajtóban. Már a testületi ülést
megelőző napon meghirdetett Erzsébet
bál is jelentős médiavisszhangot keltett.
Vörös István elismerte a marketing és
kommunikációs kiadások hozadékát, de
úgy vélekedett, „megvan a hozadéka
annak is, hogy a Fidesz nem tud újságot

indítani, megvan a hozadéka annak,
hogy önök meg tudnak”.
– Legyen szíves megmondani, hogy mi-
lyen újságot működtet a város saját pén-
zéből – kérdezte a polgármester, amire a
fideszes képviselő azzal válaszolt, hogy
„a Gödöllői Szolgálat tele van az önök
anyagaival”. – A Szolgálat nem az ön-
kormányzat újságja és pénzért ebben az
újságban nem hirdet a város. A lap meg-
teszi azt a szívességet, hogy ingyen
megjelenteti a híreket – reagált Gémesi
György, hozzátéve, szerinte ez nem a
napirendi ponthoz tartozik.
A vita végén a polgármester elmondta,
két magyarázata lehet annak, hogy a
közel tízmilliárd forintos költségvetés-
ből csupán ezzel az egy tétellel foglal-
kozik a fideszes képviselő. Ez jelentheti,
hogy a többi dolog rendben van, de azt
is, hogy a többi nem érdekli. 

Az Elszer Invest Kft. közcélú fel-
ajánlása 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy
az önkormányzat eltekint a Rézgombos
Szolgáltatóház építéséhez szükséges
közterületek igénybevétele kapcsán a
közterület-használati díj megfizetésétől,
mivel a beruházó Elszer Invest Kft. köz-
célú felajánlást tett arról, hogy a Szabad-
ság téri taxi állomást saját költségén gu-
ruló drosztként átépíti és a Mária-oszlop
körüli területen tervezett kertben legfel-
jebb félmillió forint összegben a telepí-
tendő növényeket beszerzi.
A droszt kiépítése az önkormányzat kö-
telező feladata, s ezért a szolgáltatásért a
taxisok – akikkel egyeztettek a megva-
lósítást módjáról – nem kevés pénzt fi-
zetnek, mondta el a polgármester. A
közcélú felajánlás révén a kiépítés költ-
sége nem a város költségvetését terheli.
Vörös István (Fidesz) nem támogatta a
guruló droszt közcélú felajánlásból
történő kiépítését és már nem első alka-
lommal fogalmazott úgy, hogy az Elszer
Invest Kft. közpénzből kap támogatást.
Gémesi György felhívta a figyelmét ar-
ra, hogy ennek a beruházásnak a kere-
tein belül az önkormányzat parkolókat
vásárol és nem adott és nem ad köz-
pénzből  támogatást a fejlesztésre; erre
egyébként  jogszabályi lehetősége sincs. 

Egyebek I.
Ceglédre került a részben Gö-
döllő pénzéből vett tűzoltóautó

A fideszes Vörös István három témában
is megnyilvánult az Egyebek napirendi
pontban. Először a Máriabesnyő szélén
történt három tűzeset kapcsán kérdezte
meg, hogy kapott-e tájékoztatást az ön-
kormányzat a tűzoltóságtól a tűz okáról,
megtalálhatók-e az esetleges elkövetők? 
Válaszában a polgármester rámutatott
arra, hogy a tűzoltóság már nem az ön-
kormányzathoz tartozik, mert mint azt
Vörös István jól tudja, az államhoz ke-
rült. A szóban forgó tűzesetnél Gémesi
György a helyszínen tájékozódott. A fel-
tételezések szerint emberi hanyagság
okozhatta a tüzet. Vörös Istvánnak nyil-
ván arról is értesülnie kellett, hogy a
szárazság miatt Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter március 11-től hatá-
rozatlan ideig országos általános tűz-
gyújtási tilalmat rendelt el. A válaszból
azt is megtudtuk – így is jelentkeznek a
kormányzati döntések következményei
–, hogy a tűzoltóság átszervezése során
Ceglédre került az a tűzoltókocsi, ami-
nek a beszerzéséhez a közelmúltban
Gödöllő 20 millió forinttal járult hozzá.

Egyebek II.
A Fidesz tudja, hány aláírás
gyűlt össze

A fideszes Vörös István jól értesültnek

bizonyult a vásártéren épülő hulladék-
udvarral kapcsolatban. Úgy tudja,
mondta, hogy a környéken élők már a
közmeghallgatást követő napon eljuttat-
tak a polgármesterhez egy beadványt,
amiben továbbra is tiltakoznak és nem
fogadják el a hulladékudvar elhelyezé-
sét. Arról is tájékoztatta a testületet,
hogy az adatvédelmi biztos irodájánál
bejelentett aláírásgyűjtés kezdődött és a
mai napig 182 aláírás gyűlt össze.
– Nagyon furcsa, hogy ön tudja, 182
aláírás gyűlt össze, hozzám viszont ez
nem jutott el – reagált a polgármester. -
Innentől fogva az az érzésem, hogy a
Fidesz gyűjt aláírást politikai indít-
tatásából egy olyan szakmai kérdésben,
amely már eldőlt és aminek a leállí-
tására sem a hivatalnak, sem nekem,
polgármesterként és a hulladékgaz-
dálkodási társulás elnökeként sincs ha-
tásköröm.
Mint lapunkban is megírtuk, a hul-
ladékudvar létesítése mindössze be-
jelentés köteles. Az erről szóló tudo-
másul vételt Dunakeszi Önkormány-
zata adta ki.  
– Hozzám egyetlen e-mail érkezett egy
személytől, amit meg is válaszoltam –
folytatta Gémesi György. – A fórum óta
észrevétel hozzám nem érkezett. Az alá-
írásokra is válaszolok – ha megkapom
őket, hiszen természetesen empátiát
érzek az ott élők problémái iránt. De
azért eléggé furcsa jelenség az, hogy im-
már hosszabb ideje elhangzik, hogy
ennyi és ennyi aláírás gyűlt össze, én
pedig egyet sem kaptam, s mégis tőlem
vár választ Vörös István.
A polgármester a továbbiakban el-
mondta, hogy egyedül Vécsey Lász-
lónak, a körzet országgyűlési képvi-
selőjének – aki benne van a hulladék-
gazdálkodási társulásban és pontosan
tudta, milyen döntések születtek, azok
meghozatalában részt is vett – áll mód-
jában az ügyben eljárni és a kormányhi-
vatalhoz vagy egyéb fórumokhoz for-
dulni. Ezért, ha megtisztelik azzal, hogy
elküldik részére az aláírásokat, akkor
azokat az országgyűlési képviselőhöz
fogja továbbítani. Arra is utalt, hogy
2009-ben a képviselő-testület az ugyan-
csak fideszes Futás Levente által veze-
tett városrendezési bizottsága elfogadta
a rendezési tervet. 

Egyebek III.
Képviselő úr, ez nem a piac!

Az ellenzéki képviselő harmadik témája
– mint fogalmazott – számára is nagy
dilemmát jelentett, de csak elmondta:
– Olyan információ jutott el hozzám
szülőktől, ami szerint 4300 forint ér-
tékben futballcipőt vásároltak sportolni
szándékozó fiatalok részére és amikor
ezeket átadták, valamilyen összeget a
szülőktől visszakértek. Ezt szeretném
megkérdezni, valaki hallott-e ilyet?
– Képviselő úr, ez nem a piac, ahol bár-
miféle híreket lehet gyűjteni, gyártani és
terjeszteni! Ha konkrét információja
van törvénytelennek tűnő jelenségről,
képviselői, de állampolgári kötelessége
is megtenni a bejelentést a rendőrségen
– reagált Gémesi György, elutasítva azt
a sajátos módszert, hogy a képviselő a
nyilvánosság előtt konkrétumok nélkül
vádaskodik.

Civil szervezetek támogatása 

Pályázataik alapján a képviselő-testület
a következőképp osztotta fel a város
2012. évi költségvetésében elkülönített
3 millió forintot a város közéleti-, kul-
turális egyesületei, egyesületszerűen
működő közösségei, a civil szervezetek
között:
Gödöllői Kulturális és Szociális Köz-
hasznú Egyesület: 65 ezer Ft

Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete: 30
Független Történelmi Protestáns Egy-
házon keresztül - 943. sz. Ráday Pál
Cserkészcsapat: 40
Socius Kör Közhasznú Egyesület: 40
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egye-
sület: 100
Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület: 30
Gödöllői Richard Wagner Zenei és
Művészeti Egyesület: 25
Royal Rangers Gödöllő: 30
Teleki Pál Egyesület: 135
Együtt Élünk Alapítvány: 45
Lakásszövetkezetek és Társasházak
Gödöllői Egyesülete: 80
Gödöllői Méhész Egyesület: 30
Gödöllői Szociális Ellátó Központért
Közhasznú Egyesület: 30
Sisi Baráti Kör: 25
Kertészek és Kertbarátok Országos
Szövetségén keresztül - Gödöllői Kert-
barát Kör: 60
Magyar Kerékpárosklub - Gödöllői Te-
rületi Szervezete: 25
Gödöllői Római Katolikus Plébánián
keresztül - Gödöllői Ökumenikus Cso-
port: 30
Együtt Élünk Alapítványon keresztül -
Életmód Csontritkulásos Klub: 40
Római Katolikus Egyházközség Gö-
döllő: 100
Római Katolikus Egyházközségen ke-
resztül - Máriabesnyői Katolikus 
Asszonyok, Lányok Szövetsége
(KALÁSZ): 25
Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült
Gyermekekért: 150
Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesü-
lete: 675
Gödöllői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központon keresztül - Irodalmi
Kerekasztal (IRKA): 30
„ÁG” Egyesület: 25
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egye-
sületen keresztül - Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Gödöllői Önkéntes Cso-
portja: 150
Éjfél Alternatív Színházi Egyesület és
Club Színház: 85
Nepomuki Szent János Iskola Alapít-
ványon keresztül - 802. sz. Szent Ko-
rona Cserkészcsapat (volt Gödöllői
Cserkészcsapatok Egyesülete): 90
Regina Közhasznú Alapítvány: 40
GATE Zöld Klub Egyesület: 40
Gödöllői Békés Otthon Egyesület: 30
Megújult Nemzedékért Alapítvány: 25
Békéssy Sándor Baptista Értelmiségi
Egyesületen keresztül - Gödöllői Bap-
tista Gyülekezet: 50
Autonómia Aktív Nevelést Támogató
Egyesületen keresztül - Gödöllői Fé-
szek Nagycsaládosok Egyesülete: 30
GreenDependent Fenntartható Megol-
dások Egyesülete: 30
Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete: 30
A-40 Postagalamb Sport Egyesület Gö-
döllő: 30
Életért Alapítvány: 30
Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasz-
nú Egyesület: 25
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem
Közhasznú Alapítványon keresztül -
Gödöllői Ottlik Kör: 30
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak
Egyesülete: 100
Agrár Technikatörténeti Egyesület Gö-
döllő: 30
Gödöllői Városvédő Egyesület: 30
Máriabesnyői Római Katolikus Plé-
bánián keresztül - Máriabesnyői Nagy-
boldogasszony Bazilika Kórusa: 25
Máriabesnyői Római Katolikus Plébá-
nián keresztül - 100xszép Utcabál Ba-
ráti Kör: 30
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egye-
sületen keresztül - „Fogadó” Pszicho-
szociális és Támogató Szolgálat
Gödöllő: 30
Autonómia Aktív Nevelést Támogató
Egyesület: 30
Continuo-Gödöllő Alapítvány - Ifjúsági
Vonószenekar: 40
Continuo-Gödöllő Alapítvány - Anima-
to Régizene Együttes: 25

Gödöllői Református Egyházközségen
keresztül - Magyar Kékkereszt Egye-
sület Gödöllői Csoportja: 30.

Felosztották a városi költség-
vetés sportkeretét

A képviselő-testület április 5-i ülésén
felosztotta az idei költségvetésben a
sportfeladatokra biztosított 46,5 millió
forintot. 
I. keret:  A kiemelt egyéni és csapat ver-
senysport szakosztályok pályázati úton
történő Alaptámogatása 5.000 E Ft
II. keret: A kiemelt egyéni és csapat
versenysport szakosztályok pályázati
úton történő működési és eredményes-
ségi támogatása pontrendszer alapján 
II/a keret: A kiemelt egyéni verseny-
sport szakosztályok pályázati úton tör-
ténő támogatása pontrendszer alapján
(GEAC atlétika és vívó szakosztály)
5.500 E Ft
II/b keret: A kiemelt csapat verseny-
sport szakosztályok pályázati úton
történő támogatása pontrendszer alap-
ján (TEVA GRC, Gödöllői Sport Klub -
Futsal) 5.500 E Ft
III. keret: A városi sport alapítványok
támogatása
“A”  Sport Közalapítvány 500 E Ft, “B”
F.U.T. Alapítvány 2.300 E Ft
IV. keret: A városi Diák Sport Bizottság
támogatása 2.100 E Ft
V. keret: Versenysport   szakosztályok
pályázati   úton   történő   támogatása
pontrendszer alapján 2.700 E Ft
VI. keret: Szabadidősport szakosz-
tályok pályázati úton történő támo-
gatása pontrendszer alapján 2.300 E Ft
VII. keret: Az oktatási intézmények
pályázati úton történő motivációs támo-
gatása pontrendszer alapján 2.400 E Ft
VIII. keret: A Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sportirodá-
ja sportfeladatainak ellátására szolgáló
keret 3.148 E Ft
IX.  keret:  Táncsics Mihály úti sport-
telep testnevelés órai és diákolimpiai
használatának finanszírozása 3.000 E
Ft
X. keret: Városi egészség és sportne-
velési program 5.000 E Ft
XI. keret: Gödöllői Sportszövetség tá-
mogatása 4.000 E Ft
XII. keret: Olimpiai felkészülés támo-
gatása (utazási költségek, edzőtáborok
költsége, ezen belül szállás és étkezés,
valamint felszerelés vásárlás):
XII/a keret: GEAC Atlétika Szakosz-
tály 1.500 E Ft
XII./b keret: GEAC Vívó Szakosztály
1.500 E Ft

Interpelláció

Interpellációt intézett a polgármester-
hez az Erzsébet Királyné Szálloda
pénzügyi, beruházási és üzemeltetési
konstrukciójával kapcsolatos kérdé-
sekkel Vörös István képviselő az áp-
rilis 5-i képviselő-testületi ülésre, mi-
után az előző ülésre benyújtott hason-
ló kérdéseire adott választ nem fogad-
ta el. Ezúttal is az történt, mint a ko-
rábbi interpellációjával. A polgár-
mesteri választ a képviselő nem fo-
gadta el, a képviselő-testület viszont
elfogadta. 

Válaszában Gémesi György a többi
között megállapította: „Megismételve
korábbi válaszomat, tájékoztatom,
hogy a 2011 szeptemberében lezárult
jogi átvilágításról a város képviselő-
testülete külön előterjesztés kere-
tében tájékoztatást fog kapni. Az
átvilágítás írásos anyaga nem külön
Önt képviselő úr, hanem a nyil-
vánosságot és a képviselő-testületet
illeti meg. Az előterjesztést olyan
időpontban kívánom megtenni, hogy
a város pozícióit ne veszélyeztessük
az induló peres és egyéb eljárások-
ban.”

lt

Képviselő-testületi döntések
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A toborzásra továbbra is szükség van

Rendőrségi évértékelés
Méltó környezetet kap a Mária-oszlop

Szebb lesz az új park
Április 5-én sajtótájékoztató
keretében Bozsó Zoltán r. dan-
dártábornok, rendőrkapitány
ismertette a Gödöllői Rendőr-
kapitányság 2011. évben vég-
zett tevékenységét.

A kapitány kiemelte: a kitűzött fel-
adatok jelentős részét sikerült megva-
lósítaniuk: többek között a tavalyi so-
ros EU-elnökség rendezvényeinek
helyi biztosítását rendkívüli esemény
nélkül, az elvárt színvonalon tudták
lebonyolítani. A bűnügyi osztály al-
osztályokra történt tagozódása hozzá-
járul/hozzájárult a hatékonyabb és
feladatspecifikusabb munkavégzés-
hez. A lefoglalt tárgyak, különös fi-
gyelemmel a kábítószerekre, szaksze-
rűen, kellő gondossággal kerülnek a
szakértőkhöz. Emellett megvalósult a
közterületen tevékenykedő rendőrök
parancsnoki ellenőrzésének fokozása
is. Bozsó Zoltán hozzáfűzte: tovább-
ra is kiemelt feladatnak tekintik a
bűnügyi szakterületen a vagyon elleni
bűncselekmények, így a gépjárműlo-
pások megelőzését, felderítését, a
rablások, betöréses lopások vissza-
szorítását. A létszámhelyzet stabili-
zálására irányuló törekvés részben
megvalósult, de a jelentős létszámfej-
lesztés ellenére a toborzás továbbra is
kiemelt feladatnak számít.

A tervezett főbb kitörési pontok
2012. évre az alábbiak lesznek: Az ál-
lampolgárok biztonságérzetét befo-

lyásoló bűncselekmények (lopás, be-
töréses lopás, gépjárműlopás, rablás)
megelőzése és eredményes felderíté-
se a közterületi jelenlét fokozásával,
célirányos akciók végrehajtásával; ki
kell használni az információgyűjtő
tevékenységben rejlő lehetőségeket; a
gyorsított bíróság elé állítás jogintéz-
ményének az előző évben kialakított
ütemű alkalmazása; a közterületen el-
követett bűncselekmények számának
csökkentése, a látható és intézkedő
rendőri jelenlét biztosításával; figyel-
met kell fordítani a körözött szemé-
lyek folyamatos, visszatérő ellenőrzé-
sére; a vizsgálati alosztály munkatár-
sainak szakmai tudását fejleszteni
kell, az eredményes ügyfeldolgozás
érdekében; a közterületen szolgálatot
ellátó rendőrök parancsnoki ellenőr-

zése (különösen az éjszakai órákban)
továbbra is szükséges az intézkedési
aktivitás fokozása céljából; a közterü-
leti állomány vonatkozásában töre-
kedni kell a rendőri intézkedések kul-
turált, szakszerű végrehajtására az ál-
lampolgári panaszok visszaszorítása,
megelőzése érdekében; a közterületi
állomány megfelelő „bűnügyi érzé-
kenységgel” lássa el a szolgálatát, a
helyszíni intézkedések eredményes-
ségét, színvonalát javítani kell; az ál-
lományba távoli településekről érke-
zett próbaidős rendőrök letelepedésé-
nek segítése.

Bozsó Zoltán ismertette az április
16-tól változó szabálysértési törvényt.
A rendezvény végén a megjelentek
megtekinthették a kapitányság legú-
jabb traffipax berendezését.              (r.k.)

A héten megkezdődnek a mun-
kák az egykori Rézgombos he-
lyén. Az építkezés érinti a je-
lenlegi faállományt is, az itt lé-
vő vasfák azonban védelmet
kapnak. A terület a beruházás
elkészülte után növényben
gazdagabb lesz. 

A jelenlegi munka-
területen szigorú el-
lenőrzés mellett
végzik a munkát. A
beruházó ELSZER-
INVEST Kft. mind-
össze egy juhar és
két japánakác kivá-
gására kapott enge-
délyt, a befejezést
követően azonban
ezeket köteles pótolni. Az építkezés
idejére azonban el kell távolítani az itt
lévő 7 db fiatal vasfát. Ezeket megfe-
lelő földlabdával emelik ki, és a kö-
vetkező hónapokban faiskolai gondo-
zást kapnak, majd visszatelepítik.

A szakemberek szerint ezek a fák
alkalmasak az átültetésre, ha azonban
az mégsem lenne sikeres, a tervekben
kijelölt helyükre szintén vasfát kell
telepíteni. A pótlási kötelezettség nem

csak a fákra, hanem a kivágott sö-
vényre is vonatkozik.

Bár a következő hónapokban a
munkagépek foglalják majd el a terü-
letet, a kertészeti tervek szerint a be-
ruházás részeként a Mária-oszlop kö-
rüli területen a kastélyhoz és a szo-

borhoz illő környezetet alakítanak ki.
A park kertészeti díszesítését a köte-
lezően előírtakon túl 500.000 forinttal
támogatja, s a terület is nagyobb lesz,
mint a jelenlegi. Ennek oka, hogy a
kialakításra kerülő új parkoló távo-
labb kerül a Mária-oszloptól, s a job-
ban elkülönül majd a műemléki tér-
től. A parkosítást külön kertészeti ter-
vek alapján végzik el.

(b.j.n.)

Április 3-án reggel 7 óra 40 perckor a
Hunyadi János út és a Grassalkovich
Antal utca kereszteződésében a kije-
lölt gyalogos átkelőhelyen egy 15
éves gödöllői lány kívánt áthaladni
kerékpárjával. A neki balról érkező
személygépkocsi vezetője azonban
az ütközést nem tudta elkerülni és el-
ütötte. A baleset következtében a ke-
rékpáros könnyű sérüléseket szenve-
dett.

*

A tavasz a graffitizők „munkaked-
vét” is felélesztette. Az elmúlt napok-

ban a belváros több pontján is jelen-
tős károkat okoztak az önjelölt „mű-
vészek”, akik az Erzsébet királyné
körúton (képünkön), valamint a Sző-
lő utca és Kör utca környékén hagy-
ták ott nyomaikat.

Közülük néhányat már el is kaptak
a rendőrök. Április 5-én hajnalban a
járőröknek tűnt fel a 3 fős társaság,
akiket sikerült tetten érni. A fiatalokat
gyanúsítottként hallgatták ki. Bünte-
tésükről a bíróság dönt, a büntető tör-
vénykönyv szerint azonban a graffi-
tizés bűncselekménynek minősül, s
akár börtönnel is büntethető.

Lezárult az „Építő közössé-
gek” közművelődési intéz-
ményrendszer az élethosszig
tartó tanulásért Művészetek
Háza felnőttképzési centrum-
má fejlesztése pályázat. A TÁ-
MOP-3.2.3/09/1-KMR-2009-
0006 számú projekt eredmé-
nyeként az intézmény megkap-
ta az akkreditációt.

Mint azt Kovács Balázs, a Művésze-
tek Háza igazgatója lapunknak el-
mondta, a pályázat során négy kép-
zést, angol nyelvtanfolyamot, web-
animátori, ECDL, és házi időszakos
gyermekgondozó képzést indítottak.

A pályázat célja a hátrányos helyzetű
célcsoportok munkaerőpiacra történő
visszatérésének segítése volt, a felkí-
nált térítésmentes képzési programo-
kon való részvétel segítségével.

A pályázat további célja volt, hogy
az intézmény képessé és alkalmassá
váljon a felnőttképzésről szóló 2001.
évi CI. törvényben meghatározott fel-
nőttképzést segítő szolgáltatások
nyújtására, képzések szervezésére, s
tovább erősítse a térségen belüli mun-
kaerőpiaci szerepét. A képzésbe közel
200 főt sikerült bekapcsolni, s eredmé-
nyességét jól mutatja, hogy a munká-
hoz juttatási arány 50 százalék fölötti,
ami meghaladja a vállalt 15 %-ot.

A Művészetek Háza márciusban
kapta meg az intézményi akkreditáci-
ót. Az ellenőrzést a Felnőttképzési
Akkreditációs Testület végezte. Ko-
vács Balázs kijelentette, ennek ered-
ményeként a jövőben olyan képzése-
ket indítanak majd, amik kapcsolód-
nak az intézmény szellemiségéhez és
újabb segítséget nyújtanak a térség-
ben élők számára. Ezeket a progra-
mokat mind a gödöllői, mind pedig a
kistérségi vállalkozásokkal egyeztetik.

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg. A
támogatás összege: 26.317.613 Ft
volt. (k.j.)

Akkreditált felnőttképzési intézmény lett a Művészetek Háza

Segítség a hátrányos helyzetűeknek

Az elmúlt hetekben többször foglal-
koztunk  a szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek környékének állapotával. A la-
kóknak, az önkormányzatnak és a szi-
geteket üzemeltető Zöld Híd Régió
Kft-nek egyaránt sok problémát okoz,
hogy az Európában jól működő létesít-
ményeket nálunk több helyen illegális
hulladéklerakónak használják egyesek.
Az önkormányzat és a Zöld Híd Kft.
közösen igyekszik megtalálni a meg-
oldást, aminek egyik lehetősége a még
szigorúbb ellenőrzés. 

Városunkban negyvenhat szelektív
hulladékgyűjtő sziget működik, amiket
rendszeresen, meghatározott rendben
takaríttat az üzemeltető. Ebből azon-
ban az áldatlan állapotok miatt felhá-
borodott lakók szinte semmit sem
vesznek észre, mivel azokat, sokszor
néhány órán belül ismét elborítja az
oda lerakott szemét. Mint az a Mandula
utcában készült fotónkon is jól látszik,

nem a gyűjtőedények ürítésének gya-
koriságával van gond, hiszen az edé-
nyek mellé ledobott hulladék nem tar-
tozik a szelektíven gyűjthető kategóriá-
ba!

Információink szerint az önkor-
mányzat egy hónapos határidőt szabott
meg, hogy a kialakult helyzet megoldá-
sára a szakemberek megtalálják a leg-
hatékonyabb megoldást. A tervek sze-
rint a következő időszakban a korábbi-
nál is fokozottabb ellenőrzést vezetnek
be, és folyamatosan dokumentálják az

állapotokat. Mivel a szigetekre és azok
mellé kihordott, nem a szabályoknak
megfelelő hulladék elhelyezése illegá-
lis lerakásnak minősül, a lerakást elkö-
vetők szabálysértési bírságra számít-
hatnak. Könnyebb lesz majd a tetten-
érés is, mivel a tervek szerint a kamerás
megfigyelést is bevezetik. 

A hulladékgazdálkodási feladatokat
ellátó Zöld Híd Régió Kft. igyekszik
lehetőséget nyújtani a lakóknak a hul-
ladékok elszállításában. Ennek érdeké-
ben május közepén ismét megszerve-
zik az elektronikai hulladék gyűjtést,
május 14-től június 4-ig pedig a lomta-
lanítást. Ennek részleteit lapunk későb-
bi számaiban közöljük.

*
A szelektív hulladékgyűjtő szigete-

ken és környékére illegálisan lerakott
hulladék összegyűjtése, elszállítás és
lerakása nem csak bosszúságot okoz,
hanem jelentős költséget is. Csupán eb-
ben az esztendőben több mint tíz tonna
hulladék kezeléséről kellett emiatt gon-
doskodni. Január: 2,43 tonna, február
hó 3,68 tonna, március 4,56 tonna.

(b.z.)

Tarthatatlan állapotok a szelektív szigeteknél

Szigorúbb ellenőrzések

A kül- és a belterület fejleszté-
sére, szépítésére egyaránt hang-
súlyt helyez a VÜSZI. A kerté-
szeti munkák mellett parkoló
építés adott feladatot a szakem-
bereknek.

Megújult a Címer utca-Babati út sar-
kán kialakított játszótér melletti tuja-
sor. Korábban a területet azokkal a nö-
vényekkel telepítették be, amik egykor
a Damjanich iskola udvarát díszítették.

Az intézmény felújítása és átépítése
során a több mint 3 méter magas nö-
vényeket eltávolították, s ekkor az in-
tézmény igazgatója, Szűcs Józsefné
javaslatára nem kidobták, hanem a ját-
szótérhez ültették át azokat. Bár a
szakemberek jelezték, nem biztos,
hogy a növények jól viselik majd az át-
telepítést, két évig szépítették a terüle-
tet. A múlt évi rendkívül száraz időjá-
rást, majd az azt követő, szintén kevés
csapadékot hozó telet azonban már

nem bírták, így a húsz növény helyére
újakat telepítettek a VÜSZI szakem-
berei. A sövény nem csak szépít, ha-
nem teljes hosszában lezárja a játszó-

teret a Babati úti mély
ároktól.

Megkezdte a műkö-
dést a teniszpálya terüle-
tén ideiglenesen kialakí-
tott parkoló, amit azért
alakítottak ki, mert a ko-
rábbi, a volt Rézgombos
melletti parkoló az épít-
kezési munkák miatt nem
használható. A létesít-
mény a fizetős rendszer
részeként üzemel, ingye-

nesen csak azok vehetik igénybe, akik
a korábbi területre kiadott ingyenes
parkolási engedéllyel rendelkeznek.

(ny.f.)

Kiültetett fákat cseréltek ki

Pályából ideiglenes parkoló



4 Gödöllői Szolgálat 2012. április 11.Civil

Parlamenti látogatás

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub április 23-án (üléslátogatás-
sal egybekötött) parlamenti látogatást szervez.
Indulás: 2012. április 23., 13:30, a Művészetek Háza előtti parkolóból
(Gödöllő, Szabadság út 6.). Visszaérkezés: 18 óra körül
Részvételi díj: 1000,- Ft/fő (utazás költsége)
Jelentkezni április 14-ig lehet az alábbi telefonszámon: +36/20-823-1408
(Pelyhe József).

Szezonnyitó kerékpározásra in-
vitálja az önkormányzat a gödöl-
lőieket április 14-én. Az elmúlt
években civil kezdeményezésre
többször is rendeztek nagy si-
kerű biciklitúrákat, most azon-
ban a „Legyen Gödöllő kerékpá-
rosbarát város!” program része-
ként, kerékpár támaszok avatá-
sával kötik egybe a város körbe
karikázását. A rendezvényről
Tóth Tibor alpolgármestert kér-
deztük. 

– Az április 14-ei túra jelentős állomása
ennek a programnak, hiszen nem csak
szezonnyitó, hanem ekkor avatjuk fel az
első kihelyezett kerékpártámaszokat is.
Ezek a Művészetek Házánál és az Átri-
um üzletháznál segítik majd a kerékpá-
rok elhelyezését. 

– A korábbi kerékpártúrák nem a
városon belül zajlottak. Most mi lesz
a cél?

– A tervek szerint körülbelül tizenöt
kilométert teszünk meg, aminek során
lényegében átkerekezzük az egész vá-
rost. Szeretnénk a kerékpárosokat a gö-
döllői közlekedési utakra szoktatni.  A
Művészetek Házától indulunk s Mária-
besnyőn, Csanakon, majd Blahán ke-
resztül érkezünk a Török Ignác Gimná-
ziumba, ahol bográcsgulyással várjuk a
résztvevőket. A túra 14 órakor indul, s
számításaink szerint másfél óra alatt
mindenki célba érhet. Korosztálytól
függetlenül várunk minden kerékpá-

rozni szeretőt; kérjük azonban, hogy
mérjék fel, bírni fogják-e ezt a távot.
Természetesen gondoskodunk azokról
is, akik menet közben elfáradnak.

– Úgy tudjuk, a rendezvényen se-
gítséget kaphatnak majd a részt-
vevők a kerékpárok műszaki állapo-
tának ellenőrzéséhez is. 

– A támogató kerékpáros szaküzle-
teknek köszönhetően az indulásnál és a
célban lehetőség lesz arra, hogy a szak-
emberek – korlátozott számban –  átnéz-
zék a kerékpárokat, és segítséget, taná-
csot adjanak azoknak, akik ezt igénylik.  

– Az április 14-ei rendezvény az
első jelentős állomása a „Legyen Gö-
döllő kerékpárosbarát város!” prog-
ramnak. Mit tudhatunk a további
tervekről?

– A tavasz aktív időszak lesz ezen a
téren, hiszen amellett, hogy újabb tú-
rákat szeretnénk szervezni, rövidesen
megkezdődhet a belváros és környéke
kerékpáros közlekedési lehetőségeinek
felülvizsgálta, ami magában foglalja
többek között az egyirányú utcák meg-
nyitásának, valamint a szükséges táblák
kihelyezésének lehetőségét. Az ehhez

kapcsolódó tervezési munkákra a kerék-
párosbarát város program biztosítja a
szükséges forrásokat, s a Magyar Ke-
rékpárosklub gödöllői csoportja, a Lo-
kálpatrióta Klub valamint a Margita
egyesület támogatja. 

A tervek szerint májusban elindulhat
az egykapus ügyintézés is, amivel azok-
nak a vállalkozásoknak, üzleteknek sze-
retnénk segítséget nyújtani, akik szeret-
nék, hogy az előttük lévő közterületre
kerékpártámaszok kerüljenek kihelye-
zésre. Ehhez nem kell majd mást ten-
niük, mint bejönni a lakosságszolgálati
irodára és benyújtani az igényt. Az
összes ezzel kapcsolatos ügyintézést,
engedélyeztetést a hivatal dolgozói fog-
ják lebonyolítani. Bízunk benne, hogy
ezzel is sokakat sikerül majd arra ösztö-
nözni, hogy ne a négy, hanem a két ke-
réken való közlekedést válasszák. 

Arra bíztatok mindenkit, jöjjön ve-
lünk április 14-én! A korábbi tapasztala-
tok alapján biztos vagyok benne, hogy
egy jó hangulatú délután vár ránk.        bj

Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!

Kétkerekes tavaszköszöntő

Felhívás – Csíksomlyói búcsú

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub autóbuszos utazást szervez
a csíksomlyói búcsúba 2012. május 23-28. között. 
A kirándulás során a csoport rövid megemlékezést tart az aradi vesztőhelyen,
ellátogat Temesvárra, valamint Csernakeresztúron közös vacsora keretében
megtekinti a helyi néptánccsoport előadását. Innen Brassó és a Nyerges-tetői
emlékhely érintésével történik a továbbutazás Csíkszeredába, ahol a csoport
tagjai részt vesznek az ünnepi szentmisén. A visszaút során a program to-
rockói pihenőt, valamint a nemrég felújított és átadott Tordai sóbánya meg-
tekintését tartalmazza.
Jelentkezési határidő: április 23.
Bővebb információ és jelentkezés: Pelyhe József (+36/20-823-1408).

A Civil Közösségi Házat 2011. no-
vember 19-én adta át Gémesi
György polgármester és Kovács
Balázs, a Művészetek Háza igaz-
gatója. A Gödöllői Civil Kerekasz-
tal képviseletében a Megújult
Nemzedékekért Alapítvány kö-
tött szerződést a használatba
adó Művészetek Házával, s ezzel
egyidejűleg elkészült a műkö-
dést szabályozó házirend is. Az
épületet azóta több mint 20 civil
szervezet vette birtokba.

Új helyszínre lelnek itt az országos Szü-
letés Hete gödöllői programjai a Socius
Kör Egyesület és a Védőnői Szolgálat
szervezésében, s itt zajlanak majd a Gö-
döllői Civil Kerekasztal által 2009-ben
indított „Május a családok hónapja” ren-
dezvénysorozat ez évi eseményei is az
Autonómia Egyesület szervezésében,

de több csatlakozó szervezet közremű-
ködésével.

A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Egyesülete a Magyar Élelmiszerbank és
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
támogatásával folyamatos ruha- és élel-
miszer adományozó akciókat szervez, a
Megújult Nemzedékért Alapítvány ke-
resztény erkölcsi tanításokról szóló If-
júsági Alfa kurzusa pedig hamarosan
befejeződik. Itt szervezi rendszeres fog-
lalkozásait gyermekcsoportok számára
a Szigetkék Kézműves Manufaktúra, a
Duflex fotós szervezet kiállítást és klub-
foglalkozásokat tervez, s vállalták az itt
folyó munka fotódokumentálását is.

A Védőnői Szolgálat minden páratlan
hét péntekén délelőtt 10-től 12 óráig
tartja baba-mama klub foglalkozásait.

Itt várja az érdeklődőket a Socius Kör
Egyesület is (információk a

www.okosasszonyklub.shp.hu oldalon)
– Géczy Katalin ifjúsági és gyer-

mekvédelmi felügyelő tanácsadása
szerdánként 10-től 12 óráig (telefon:
20/945-5583).

– dr. Kiss Katalin fejlesztő pedagó-
gus, supervisor - nevelési és életvezetési
tanácsadás péntekenként 8.30-tól 9.30-
ig (telefon: 20/388-4953).

– Türk Gabriella lélek- és termé-
szetgyógyász - bejelentkezés alapján
(telefon: 20/589-7062)

A Civil Közösségi Ház tavaszi rend-
betételére, nagytakarítására április 15-
én, vasárnap kerül sor. A munka meg-
szervezését Sebő Györgyné Marika, a
Kertbarátok Köre vezetője, valamint
Dolányi Sándor, a Lakásszövetkezetek
Egyesülete elnöke vállalták, melyre vár-
ják a civil szervezetek önkénteseinek je-
lentkezését a Civil Kerekasztal levele-
zőlistáján, illetve a 70/634-5680-as tele-
fonon. 

A programokról további tájékoztatást
Horváth Ibolyánál a 30/374-2716-os
telefonszámon kaphatnak az érdek-
lődők. bj

Az április 14-ei kerékpártúra terve-
zett útvonala: 
START – Művészetek Háza, Ady 
Endre sétány, Állomás utca, Köztár-
saság út, Erdész köz, Fácán sor, Őz ut-
ca, Jászóvár utca, Fenyves köz, Klap-
ka Gy. út, Madách Imre utca, Mikes
K. utca, Szabadság út, Gyöngyvirág
utca, Tábornok utca, Damjanich J. ut-
ca, Antalhegyi út, Babati út, Címer ut-
ca, Présház utca, Knézits utca, M3
autópálya híd, Lázár Vilmos utca,
Csalogány utca, Blaháné út, Hunyadi
János út, Fecske utca, Ádám utca,
Bethlen Gábor utca, Szabadka utca,
Garázsok alatt, Patak tér, Török Ignác
Gimnázium – CÉL

Februárban indult el Gödöllőn
a Lélekkalauz – Mindennapi
életünk pszichológiája című
előadássorozat, ami életünk
olyan területein kíván segítsé-
get adni, mint a párkapcsolat, a
gyermeknevelés, a konfliktus-
kezelés és a lelki problémák.
Ennek során hazánk legkivá-
lóbb szakemberei tartanak elő-
adásokat a fenti témákhoz
kapcsolódva. 

Az előadássorozat keretében már-
ciusban dr. Papp Lajos szívsebész
professzorral találkozhattak az érdek-
lődők. A rendezvényt óriási érdeklő-
dés kísérte.

A Lélekkalauz szervezőinek feltett
szándéka, hogy minden előadáson
meglepetés vendégekkel kedvesked-
jenek a közönségnek. Márciusban a
Chopin zeneiskola diákjai, a Sercli
énekkettős lépett fel nagy sikerrel.

Ezzel a kezdeményezéssel is szeret-
nék felhívni a szülők figyelmét, hogy
mennyi értékes, tehetséges gyerek él
közöttünk.

A Lélekkalauz őket, a legfiatalab-
bakat is igyekszik megszólítani iro-
dalmi pályázatával, amit „A boldog-
ság nyomában” címmel, 3 kategóriá-
ban hirdetett meg: 
I. 8-12 éves gyermek – mese
II. 13-17 éves gyermek – mese
III. felnőtt – novella
A pályázat célja: Álljunk meg egy
pillanatra és lássuk meg a mindennapi
életünkben az apró kis boldog pilla-
natokat! A mai ember, mint az esze-
lős, csak rohan, csak fut, könyököl,
csak hajszolja magát, miközben sem-
mire sincs ideje... Se szülőre, se test-
vérre, egy kedves családi látogatásra
se. Keresi, kutatja, hajszolja a bol-
dogság kellékeit, leéli az életét és
közben elfelejt boldognak lenni.
Minden pályázó értékes nyereményt

kap a Kígyó Gyógyszertár jóvoltából.
A gyermekek papír-, írószer cso-

magokat, életkoruknak megfelelő já-
tékokat, könyvutalványokat stb. kap-
nak. A felnőtteknek az Erzsébet Ki-
rályné Étterem ajánlott fel 3 db. két
személyes svédasztalos hétvégi ebé-
det. A fődíj a Hétről Hétre reklám-
újság támogatásával egy két szemé-
lyes hőlégballonos utazás! 

A részletekről és a további nyere-
ményekről, támogatókról az alábbi
honlapon tájékozódhatnak az érdek-
lődők: www.lelekkalauz.hu
A pályázatok beérkezési határide-
je:  2012. május. 1.
Eredményhirdetés: 2012. május 11.
Díjátadó: Gödöllőn, május 22-én a
Mindennapi Életünk Pszichológiája
előadássorozat 3. rendezvényén,
Prof. dr. Bagdy Emőke „Hogyan ne-
veljük gyermekeinket boldog párkap-
csolatra” című előadásán.

„A boldogság nyomában” – irodalmi pályázat

Lélekkalauz a mindennapokra

Az új Civil Házban 

A közösség erejével!
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Feldmár András Kanadában
élő pszichológus számos nagy-
sikerű előadást tartott már Ma-
gyarországon is. A világ talán
legvitatottabb lélekbúvára. Vé-
leménye szerint nem annyira
terápiára van szükségük azok-
nak, akik másként viselkednek,
mint ahogy általában elvárjuk
embertársainktól, inkább oda-
figyelésre. Oda kell figyelni a
másiknak a lelkére, nem gyó-
gyítani, különösen nem gyógy-
szert adagolni a számára. 

Most megjelent Ébredések című
könyvében három előadását, tanulmá-
nyát olvashatjuk. A címük: Vidáman
zuhanunk. Ébredések. Tedd meg, légy
bátor, és maradj csendben!

Rámutat, hogy az emberek gyakran
bajba kerülnek, szenvednek, s elkez-
denek olyan tüneteket produkálni,
amelyekre a pszichiátria valósággal
ráveti magát. (A gyógyszergyárak pe-
dig meggazdagodnak belőlük.) Pél-
dákat sorol fel arra, mi vezetheti az
embert szorongáshoz, kétségbeesés-
hez és betegséghez. 

A legtöbb, amit tehetünk a szenve-
dőkért, vallja, hogy menedéket nyúj-
tunk a számukra. Segítünk az elosz-
latásában a ködnek, mely megakadá-

lyozza őket, hogy tisztán lássanak.
Hisz a szeretet felszabadító erejé-

ben.  Abban, hogy az ember a szeretet
fényében rátalál a választás lehetősé-
gére, míg félelmek közepette, mene-
külés közben nincs semmi esélye. 

Olvashatunk a könyvben arról,
hogy a pszichológus szerző vélemé-
nye szerint, ha szenvedünk, ez azért
van, mert nem a megfelelő környe-
zetbe kerültünk, s nem azért, mert
rosszak, bolondok vagy betegek va-
gyunk. Ne gyötörjön tehát a szégyen,
a haszontalanság érzése, amiért nem
tudunk alkalmazkodni a környeze-
tünkhöz. 

Eseteket ír le, hogyan is oldotta
meg a hozzá fordulók gondjait. A gye-
rekneveléshez is kapunk némi leckét.
A kisfia egyszer csak elkezdett „csú-
nyán” beszélni. Érdeklődésére, hogy
miért beszél így, a gyerek azt vála-
szolta: mert az óvodában mások is
ilyeneket mondanak. Jó, őt nem za-
varja, válaszolta az apa, de talán a
szomszéd néni majd nem lesz hason-
lóan türelmes. A gyerek kipróbálta.
Felkereste a szomszéd nénit, előadta
neki mindazt, amivel a szókincse az
óvodában gazdagodott, majd vissza-
tért a beismeréssel: igazad volt. 

„Szerintem az egyetlen megoldás:
meg kell a gyereknek mondani, hogy

a világ nem olyan, mint az otthon. S
akkor majd ők maguk is megbizo-
nyosodnak erről…” – írja Feldmár
András. Amiben pedig a mássága
megnyilvánulhat a többi pszicholó-
gushoz képest, hozzáteszi: „De kell
lennie legalább egy olyan helynek,
ahol mindent lehet.”

Hogy kell-e lennie ilyen helynek
vagy sem, ki-ki döntse el maga. Per-
sze, a legjobb egy személyes találko-
zás lenne a pszichológus-társadalmat
is gyakran ellentmondásra ingerlő
rendhagyó szakemberrel. Úgy képze-
lem, nagyhatású személyiség lehet,
hogy valóban képes segíteni a bajba
jutottakon anélkül, hogy gyógyszert
írna fel a számukra. 
(Feldmár András: Ébredések) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Gyógymód: a jó kapcsolat

Kaján Katalin gimnáziumi évei alatt
volt a Chopin zeneiskola növendéke,
Kálny Zsuzsa tanítványa. 2009-ben
végzett a Zeneakadémián, majd 2011-
ben a Szegedi Tudományegyetem ze-
neművészeti karán diplomázott. 

Jelenleg a Szegedi Nemzeti Színház-
ban Riccardo Zandonai Francesca de
Rimini című operájában Adonella 
szerepét énekli. A királyi kastély ren-
dezvényein már több alkalommal
hallhatta a közönség, most egykori is-

kolájában először áll színpadra, s vá-
logat kedvenc szerepeiből. 

Az est folyamán többek között Mo-
zart, Puccini, Verdi, Wagner és Gersh-
win műveiből hangzanak el részletek,
a Turandot, a Trubadúr, a Lohengrin
népszerű áriái szólalnak meg Kaján
Katalin előadásában. Partnere ezen az
estén Hábetler András lesz, akit
szintén jól ismerhet a zeneszerető kö-
zönség, mivel a Gödöllői Fiatal Mű-
vészek Egyesületével már több alka-
lommal is fellépett. A zenei közremű-
ködő is egy kiváló művész lesz, hiszen a
zongoránál Sándor Szabolcs, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Opera
tanszakának zenei vezetője kíséri az
énekeseket. jk

Évszázadokon átívelő operai kalandok

Kaján Katalin áriaestje

2002. június 1-je nevezetes
nap volt városunk életében:
ezen a napon adták át a Gödöl-
lői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ új épületét, hogy
a kor elvárásainak megfelelő
színvonalon szolgálja az olva-
sót.

A 2004-es év kiemelkedő eseménye
volt a 10. alkalommal megrendezett
Erzsébet Királyné szavalóverseny,
amely 1995-ben indult útjára Pécsi
Ildikó és dr. Mélykuti Csaba kezde-
ményezésére. A Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete, a Gö-
döllői Királyi Kastély és a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Köz-
pont közösen szervezi az immár ha-
gyományossá vált rendezvényt. A
verseny célja Erzsébet királyné kul-

tuszának ápolása mellett az, hogy a 
fiatal tehetségeknek teret adjon a
megmutatkozásra.

Az elődöntők során minden évben
180-200 szavaló közül kerül ki az a
legjobb 50 versmondó, aki a királyi
kastély dísztermében, illetve a Ba-
rokk Színházban áll a Pécsi Ildikó ve-
zette zsűri elé. 

2012. november 17-én  immár 18.
alkalommal kerül megrendezésre a
városi Erzsébet vers- és prózamondó
verseny. A helyi forduló mellett 2012.
november 24-25-én zajlik majd a ki-
rályi kastélyban az országos találkozó
a „Híres Hölgyek Gödöllőn” temati-
kus év keretein belül, melyre az or-

szág minden területéről várjuk a je-
lentkezéseket. A rendezvény fővéd-
nöke Mádl Dalma asszony, védnöke
dr. Gémesi György polgármester. A
zsűriben helyet foglal majd Pécsi
Ildikó, Cserháti Ágnes és Szervét
Tibor. 
Bővebb információ és jelentkezés:
www.gvkik.hu honlapon.

Játék:
A 3. hét kérdése:
Hol került megrendezésre az első sza-
valóverseny döntője 1995-ben?
A 2. hét megfejtése: Kiss Ottó íróval
nem találkozhattak a gyerekek.
A 3. heti akciónk: április 9-április 15.
Az a látogatónk, aki valamely hónap
10. napján született, ezen a héten 50
százalék kedvezményt kap a beirat-
kozás díjából. gvkik

A Chopin zeneiskola növendékei az elmúlt hetekben több megmérettetésen is szép eredményeket értek el. 
Ella Dorottya a VII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaversenyről két díjjal térhetett haza. A március 23-25-én Ka-
posváron megrendezett döntőn a II. korcsoportban III. díjat kapott (felkészítő tanára Kurunczi-Illésy Or-
solya), valamint kötelező mű kiemelkedő előadásáért különdíjat ítélt számára a zsűri. 

Sikerrel szerepeltek a növendékek a IX. Országos Zeneiskolai Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny te-
rületi válogatóján is,  az országos döntőben három páros képviselheti az intézményt:  Mikulik Márton  és Ittzés
Péter (felkészítő tanár: Telek Zsuzsa), Gungl Ábel és Nguyen Hong Phuc (felkészítő tanár: Barta Katalin)
valamint tanár-diák kétzongorás produkcióval Wirnhardt Júlia és Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona.

A Frédéric Chopin Zeneiskolába örömmel látogatnak vissza az egy-
kori növendékek, hogy felnőtt, érett művészként megörvendeztessék
a közönséget és egykori tanáraikat egy-egy csodálatos koncerttel. Így
lesz ez április 13-án is, amikor Kaján Katalin operaénekes, a Szegedi
Nemzeti Színház magánénekese tolmácsolásában opera áriák csen-
dülnek fel az iskola koncerttermében. 

10 éve… több mint könyvtár

Versmondó verseny Erzsébet királyné emlékére

Országosan is eredményesek a növendékek

A Frédéric Chopin Zeneiskola sikerei

Március 24-én zajlott az Impro Fesztivál országos döntője Gyöngyö-
sön. A fesztiválon két Club Színházas csapat vett részt, melyből a Club
Színház Spagetti csoportja az első, a Club Színház Társulat pedig a
negyedik helyezést szerezte meg, így 2012 Országos Improvizációs
Bajnoka a Club Színház lett.

A megmérettetésen 63 társulat több, mint 250 színjátszója vett részt, s végül 13 csa-
pat mutatkozott be idén március végén megrendezett Maestrók Találkozóján, a dön-
tőben. Valamennyi mini-társulat 4-4 feladatban mutatta be színészi felkészültségét
és ötletességét, majd a hat legjobb – köztük a két gödöllői csapat – újabb két
feladatban „mérkőzött meg”.

A 2012. évi Improvizációs Fesztivál Maestrók Találkozóján Arlechino Díjat (1. he-
lyezés) kapott a Spagetti (Czirle Fanny, Hegedűs Hanga, Márton Előd, Villant
Bálint), valamint 4. helyezéssel jutalmazták a Club Színház Társulatát (Bodó Ba-
lázs, Kovács Tamás, J.Szécsi Dóra, Virág Bence)
A találkozó zárómondataként bejelentették, hogy a Magyar Szín-Játékos Szövetség
az improvizációs fesztiválokat a szervezet alapító elnöke, az „ImproFeszkó” kita-
lálója, Lengyel Pál emlékének szenteli. Hivatalos elnevezése a jövőben: Farsangi
rögtönzések – Improvizációs Fesztivál in memoriam Lengyel Pál. jk

Improvizációs bajnok a Club Színház

Gödöllői színjátszók diadala
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Önnek ki számít híres hölgynek?
A hölgyek előtt tiszteleg az idén Gödöllő, a „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők Éve” rendezvénysorozattal. A
tematikus év programjainak sorában azonban nem csak a gödöllői híres hölgyek kerülnek reflektorfénybe, hanem
azok is, akik jelentős szerepet töltöttek be a világ és a magyar történelem alakításában. Az e témában készülő kiál-
lítás megrendezéséhez olvasóink segítségére is számítunk, az alábbi kérdésekre várjuk olvasóink válaszait: 

– Ön szerint kik azok a nők, akik a múltban jelentősen befolyásolták a világtörténelem alakulását?

– Ön szerint kik azok a nők, akik jelenleg meghatározóak a világtörténelemben és a művészeti életben? 

– Ön szerint kik azok a nők, akik ma meghatározóak hazánk életében? 

Válaszaikat kérjük, juttassák el szerkesztőségünknek: 
Postán: Gödöllői Szolgálat Szerkesztősége, 2100 Gödöllő, Pf.385; e-mailben: info@szolgalat.com
A válaszok személyesen is leadhatók a Művészetek Házában található ügyfélszolgálatunkon. 

Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc tavaszi hadjáratának egyik
döntő ütközete zajlott le 1849. április
6-án a Gödöllő melletti Isaszegnél.

A magyar sereg az egyik legdicső-
ségesebb győzelmét aratta ebben a csa-
tában. Az elesett katonák egy részét
Gödöllőn temették el. Rájuk emlékez-
ve állították fel – a csata 50. évforduló-
ján – Szász Gyula szobrász alkotását a
Dózsa György úti temetőben.

Ezt megelőzően,1861-ben már ké-
szült egy emlékű, ez azonban a század
végére igen leromlott állapotba került.
Ekkor, 1890-ben alakult meg a Hon-
védszobor Bizottság. Megpróbáltak
anyagi forrást biztosítani a szobor el-
készítéséhez, a kezdeményezés azonban elhalt. A szoborállítás 1898-ban ke-
rült ismét napirendre. A munkálatok során a 12 tömegsírban nyugvó 314
honvéd maradványait exhumálták, majd két új tömegsírba helyezték át, ami
közül az egyik a katolikus, a másik pedig a református temetőben volt egy-
más mellett. Az újonnan kialakított sírokra egy hatalmas sírhalmot emeltek,
erre került fel a szobor.

Az alap tervezését Almási Balogh Lóránd budapesti műépítész vállalta el,
a szobor elkészítésével pedig Szász Gyula akadémiai szobrászt bízták meg.
Úgy látszott, az anyagi források ismét nem lesznek elegendőek. Szász Gyula
és Balogh Lóránd azonban hazafiságból vállalkoztak az emlékmű elkészíté-
sére. A szobor avatásáról a Vasárnapi Újság1899. június 18-ai száma részle-
tes tudósítást közölt:

„Gödöllőn tíz évvel ezelőtt indult meg a mozgalom, hogy a hősök hamvai
fölé emlékszobrot állítsanak. A kezdeményezők, élükön Ripka Ferencz
Ganz-gyári titkárral gyűjtőiveket bocsátottak ki s a szükséges összeg néhány
év alatt össze is gyűlt. Tevékeny része volt a szobor megalkotásában: Ádám
Ferencz és Briill Lajos alelnököknek; Hejk István, Persler Kálmán és Pohier
Zoltán bizottsági tagoknak.

Szász Gyula akadémiai szobrász vállalkozott a honvéd-emlék elkészítésé-
re, melyért, – tekintettel a hazafias czélra, – nem számított tiszteletdijat. A le-
leplezés június 11-én ment végbe, a környékről is összegyűlt nagyszámú kö-
zönség jelenlétében. Ott volt többek közt a budapesti honvédmenház 32 tagú
küldöttsége is.

A temetőben a vörös lepellel bevont szobor előtt szónoki emelvény állott
nemzeti színnel bevonva. Az emlék előtt teljes egyházi díszben várták a me-
net megérkezését Andorffer Alajos váczi egyházmegyei kanonok és vecsési
plébános, dr. Priizsinzsky József gödöllői esperes-plébános s a besnyői fe-
renczrendi barátok.

A budapesti munkásdalkör elénekelte a Hymnuszt, aztán az agg Andorffer
Alajos beszentelte a honvédemléket, a szónoki emelvényre állt s a 82 éves
aggastyán meghatottságtól reszkető hangon beszélt a múlt dicsőségéről, az
alant porladozó hősök haza és szabadságszeretetéről, akiket ez előtt 50 évvel
mint fiatal gödöllői plébános ő ápolt s ő látott el a vallás vigaszával.

Az agg honvédek vezetője, Theodorovits István hadnagy mondott még rö-
vid beszédet, mire lehullt a szoborról a lepel.

A szobor a gyászoló Hungáriát ábrázolja egy ágyúra támaszkodva, egyik
kezével cserkoszorút tart a sír fölé, míg másik kezében lefelé fordított nem-
zeti zászló van.

Az egész emlékmű hét méter magasságú, a Hungária alak három méteres
és fehér terméskőből van faragva. - A talapzat homlokára 1849, április 6, há-
tuljára pedig a leleplezés évszáma: 1899 van bevésve. Jobb oldalára arany-
betükkel ez a vers van vésve: Szabad hazáért szálltatok a sikra, / Szabad
hazáért bátran haltatok, / Az elesettek minden vércseppjéből / Örök élet
rózsája fakadott. (Érdekesség, hogy az emlékmű talapzatán ma látható feli-
rat nem egyezik meg a cikkben idézettel - a szerk.)

Bal oldalán pedig ez a felírás van: AZ ISSASZEGI CSATÁBAN MEG-
SEBESÜLT ÉS GÖDÖLLŐN ELVÉRZETT HŐS HONVÉDEK EMLÉKÉ-
NEK EMELTE A KEGYELET.

Emlékbeszédet Nagy György tartott, s az ünnep befejezéséül az emlékbi-
zottság elnöke, Ripka Ferencz átadta az emléket a község előljáróságának.”

Az emlékműnél a győzelem évfordulóján minden esztendőben megemlé-
keznek a hősi halottakról. Forrás: Vasárnapi Újság (1899. június 18.)

Fábián Balázs: Hősi halottak c. cikke
Köszönjük a Gödöllői Városi Múzeum segítségét!

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

Az isaszegi csata gödöllői emlékműve

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ame-
lyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk ma-
radt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tud-
hatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a fest-
mények, fényképek őriztek meg számunkra. 

A koraszülöttmentést segíti majd az Erzsébet-bál

Erzsébet királyné emlékéhez méltóan

Folytatódik a Sisi Baráti Kör
előadássorozata a Királyi Váró-
ban. A Híres Hölgyek Gödöllőn
program keretében április 14-
én, szombaton 14 órától két
előadás hangzik el.

Először Múzsák Gödöllőn címmel
Petőfi itteni szerelméről tart előadást
Gaálné dr. Merva Mária irodalom-
történész, a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatója. A Grassalkovich urada-
lom jószágigazgatójaként dolgozó
Mednyánszky János leánya, Berta ih-
lette Petőfi Sándor a Szerelem gyön-

gyei című versciklusát. Ady Endre
múzsája, Diósyné Brüll Adél 1923-tól
lakott Gödöllőn, a ma is meglévő,
igaz már átalakított, Léda-villában.

Nők a művésztelepen címmel Őri-
né Nagy Cecília pedig a Királyi Vá-
róban látható festmények alkotóiról,
többek között az Undi-lányokról és a
Frey-nővérekről is beszél majd.

A programon a részvétel ingyenes!
A Királyi Váró kávézóját üzemeltető
Monarchia Rétesház ismét egy kora-
beli recept alapján készült finomság-
gal kedveskedik: áprilisban a gödöllői
pogácsát lehet majd megkóstolni.

(b.z.)

Gödöllői hölgytörténetek

(folytatás az 1. oldalról)
A koronázási hétvégétől év végéig

a kastélyban lesz látható a manufak-
túra által készített egészalakos, Erzsé-
bet királynét ábrázoló porcelán szo-
bor. Az Erzsébet-bálon pedig csodála-
tos, kézzel festett porcelán szervizzel
emelik a rendezvény színvonalát.

A bál programja is igazi különle-
gességeket ígér: Herczenik Anna, a
Magyar Állami Operaház magánéne-
kese, Xavier Rivadeneira operaéne-
kes, Oszvald Marika, Jászai Mari-
díjas színésznő, operetténekes, és a
Hot Jazz Band előadását élvezhetik
majd a vendégek.

A rendezvényt egy különleges di-
vatbemutató is gazdagítja. Mint azt
Czédly Mónika, a D’Elia Szalon ve-
zetője, a ruhák készítője elmondta,
Erzsébet királyné tizenkét ruháját
csodálhatják meg a neves esemény
résztvevői. A bemutató teljessé teszi
majd azt a képet, amit a királynéról
őriz az utókor. A ruhaköltemények ezt
megelőzően Bad Ischlben lesznek ki-
állítva.

Bad Ischl és Balatonfüred egyéb-
ként a bál két vendégvárosa lesz, a
rendezvény díszvendége pedig Mar-
kus Emanuel Salvator Habsburg-
Lothringen főherceg, Erzsébet ki-
rályné dédunokája.

A báli menü titkaiba Keményné
Koncz Ildikó, a Pannónia Női Bor-

rend tagja avatta be a sajtót. Elmond-
ta, az év borászainak boraiból választ-
ják ki azokat, amik az asztalra kerül-
nek, s harmonizálnak a felszolgált fo-
gásokkal. Ezekről mindössze annyit
árult el, hogy lesz köztük olyan, amit
a Gödöllői Királyi Szakácskönyvből
választanak ki.

A desszerteket a Solier Cukrászat
vezetője, Molnár Ferenc ismertette.
Mint elmondta, azok nem csak a vá-
roshoz, hanem a kastélyhoz is kötőd-
nek. A tematikus évre készített külön-
legességek közül a Mária Terézia, az
Erzsébet királyné és Mária Valéria
torták kerülnek majd az asztalokra.

A jótékonysági rendezvény tiszta
bevételét a Peter Cerny Alapítvány ja-

vára ajánlották fel a szervezők. Az
alapítvány részéről dr. Somogyvári
Zsolt főorvos fejezte ki köszönetét a
támogatásért. Elmondta, a 24 éve mű-
ködő szervezet működése során 54
ezer koraszülöttnek nyújtott segítsé-
get, s közülük mintegy 10 ezer nem
jutott volna el a kórházig az ő segítsé-
gük nélkül. Kijelentette, öröm számá-
ra, hogy a szervezők fontosnak tartják
munkájukat, amit a koraszülöttmen-
tés és szállítás terén végeznek.

A rendezvény média támogatói:
Duna Televízió, Echo TV, Diplomata
Magazin; a bálról bővebb információt
a http://erzsebetbal.hu címen találnak
az érdeklődők.

(k.j.)

(folytatás az 1. oldalról)
Visszaépítették a kupolás fedélszer-

kezetet, a három homlokzaton végig-
futó, egykori kovácsoltvas oszlopokon
álló, míves perontetőt, és felújításra
került a város felőli oldalon a kocsi-
felhajtó, valamint az előtte lévő terület
és a két oldalán hajdan volt kerti ágyá-
sok.

Az épület új funkciót kapott: az
egykori hercegi, királyi és királynéi
várókban közlekedéstörténeti és egy
helytörténeti kiállítás kapott helyet, a
fennmaradó területeken pedig idegen-
forgalmi létesítményt és színvonalas
kávézót alakítottak ki.

(ny.f.)

ICOMOS-díjat kapott a tavaly átadott Királyi Váró

Rangos elismerés
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ELVESZETT KUTYA

A képen látható York‐
shire Terrier március
19‐én hétfőn este 9
óra körül veszett el
Gödöllő központjából. 

A megtalálónak pénzjutalom! 
Ha látják, vagy hallanak róla, kérjük hívja: 
20/446‐8317, 20/297‐4015, 28/418‐220

GAZDIT KERESŐ KUTYA
2 éves (Labrador) keverék
kan kutya ajándékba elvi‐
hető. Barátságos, gyerek‐
szerető, nagy mozgás‐
igénnyel, de semmiképp
nem megkötve. Sajnos ezért vagyok kénytelen megválni Tő‐
le. Tanított, pórázhoz szoktatott. Érd.: 20/5016‐306 vagy
juhasztamas@gportal.hu

KÖTELEZŐ, VESZETTSÉG 
ELLENI EBOLTÁS

Április 16‐21‐ig:

hétfőtől péntekig délután 17‐19
óráig, 

szombaton délelőtt 9‐11 óráig. 

dr. Koleszár István rendelője, 
Árpád u. 32.Hathetes keverék kiskutyák ingyen elvihetők!

Tel.: 30/600‐3355.

Azt hiszi, betolakodóval küzd, pedig csak a tükörképével: elsőre mókásnak tűnik, de a tavasszal saját magával viaskodó
madár veszélyben van.
A visszapillantótükröt, hátsó szélvédőt vagy lakásablakot „rohamozó” szárnyasok miatt a Magyar Madártani  Egyesü-
letet (MME) is gyakran hívják ilyenkor. A jelenség hátterében a költési időszak kezdetével felerősödő területféltő maga-
tartás áll, amikor a hímek távol tartják a riválisokat a fészkelőhelyüktől.
– Az egy dolog, hogy a sokórás, mániákus küzdelmet nem jó nézni és hallgatni. De mivel az „ellenség” nem adja fel, a
madár képes a végkimerülésig támadni. Közben nem táplálkozik rendesen, a valódi riválisoktól nem védi a területét, és a
fiókák etetését is hanyagolhatja – mondta Orbán Zoltán, az MME társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója.
A legjobb megoldás a szúnyogháló, de segíthetnek az ablakra ragasztott papírok, az elriasztó nejlonszalagok, a figyelő
baglyot imitáló rémszemek, egy ponyva a szélvédőn vagy egy rossz zokni a visszapillantón.

Mókásnak tűnhet, pedig valójában veszélyes tevékenység

Magukkal harcolnak a madarak

Környezeti Nevelési Hálózat és a Varangy Akciócsoport Egyesület önkéntesek-
kel felépítette a Garancsi-tó melletti békaterelő kerítést. Idén nem fogják elgá-
zolni a szaporodni igyekvő barna varangyokat, erdei békákat, és az itt nagyon
ritkán felbukkanó gőtéket. Aki április 4-én Piliscsaba és Tinnye között autózott, a
két település között félúton egy nagy kanyarban, az Üvegtigris büfénél szokatlan
látványra figyelhetett fel. Közel harminc ember sárga láthatósági mellényben
szorgoskodott egy 200 méteres szakaszon: az út szélén cölöpöket vert le, dró-
tokat húzott ki, sűrű szövésű hálót feszített, és tejes ládához hasonló műanyag
dobozokat ásott a földbe. A végeredmény egy 60 cm magas kerítés, amely a bé-
kákat védelmezi attól, hogy a forgalmas útra tévedjenek.                           greenfo.hu

A következőkben szeretnénk tanácsot
adni, hogy milyen kerti teendőket,
tennivalókat érdemes áprilisban elvé-
gezni a virágok, zöldségek és fűszer-
növények, gyümölcskertek körül. A
növényvédelem ebben az időszakban
is rendkívül fontos!

Tennivalók a virágok és társnövé-
nyeik körül
– A téli takarást, például a száraz ága-
kat, el kell távolítani, mert kihajtanak
és károkat okozhatnak.
– Ha a talaj kiszáradt, minden növény
ültethető. A kiültetéshez felhős napo-
kat válasszunk. Fontos, hogy a növé-
nyek gyökereit előzetesen beáztas-
suk. A dézsás növényeket egyszerűen
merítsük egy vízzel telt edénybe, és
várjunk, amíg már nem szállnak fel
levegőbuborékok. A szabad gyökerű
növényeket engedjük, hogy teljesen
megszívják magukat.
– Áprilisban számos egynyári virág
magja vethető: például őszirózsa,
szürkés ördögszem. A nagyobb mé-
retű egynyári virágokat enyhe időben
már ki lehet ültetni.
– Időszerű a gyeppótlók és a június
után virágzó évelők tőosztása. A többi
évelőt jobb, ha virágzás után vagy
ősszel osztjuk szét, különben meg-
akadályozzuk vagy korlátozzuk a vi-
rágzást.
– A cserjék és évelők felkötözése.
– A gyepápolás első lépései: alaptrá-
gyázás, illetve nitrogénben gazdag ta-
vaszi trágyázás szerves trágyával, be-
öntözés, a gyeplevegőztetőt csak az
első nyírás után használjuk.
– Az első fűnyíráskor semmi esetre se
vágjuk le a tavasszal virágzó hagymá-
sok leveleit (nárcisz vagy krókusz), a
leveleknek először vissza kell húzód-
niuk.
– Április végén lehet kezdeni a fűmag
vetését.
– A dáliagumókat nagyobb távolság-
ban helyezzük a tápanyagban gazdag
földbe. Most ültethetjük el a kardvi-
rág gumóit is. Mivel fagyérzéke-
nyek, ezért csak a fagyosszentek után
hajtanak ki.
– Napos időben a balkon- és dézsás
növényeket is szoktathatjuk a szabad
levegőhöz, de ne tegyük ki erős nap-
sugárzásnak.
Tennivalók a zöldségek és fűszer-
növények körül
– Talajvizsgálatot kell végezni. A cél-
zott trágyázással pénzt takarítunk
meg, és kíméljük a környezetet.
– Mindig szerves (bio)trágyát hasz-
náljunk.
– Zöldtrágyázás: például a mézontófű

az erős gyökereivel, a sarkantyúka az
árnyékolásával és ezáltal a talaj táp-
anyagának szállításával lazítja a tö-
mörödött talajt, ráadásul elnyomják a
gyomnövényeket.
– A pillangósvirágúak, például a here,

a zöldbab, a zöldborsó gazdagítják a
sovány talajt a gyökereiken élő és nit-
rogént előállító gyökérbaktériu-
maikkal.
– Az uborka és a cukkini a melegben
kikelnek, és később a melegágyban
megerősödnek.
– Fólia alá: karfiol, karalábé, édeskö-
mény magját.
– Szabadföldbe: zöldborsó, póré-
hagyma, sárgarépa, hónapos retek,
retek, hagyma, saláta, mángold, bur-
gonya.
– Jégsaláta, brokkoli és gumós édes-
kömény elültetése.
– A komposztdombot át lehet helyez-
ni. Nem lehet túl nedves (ha kell, le
kell fedni) és túl száraz sem (ha kell,
öntözzük meg).

Tennivalók a gyümölcsöskertben
– A bogyósgyümölcsűek ültetése.
– A bogyós gyümölcsű cserjéket most
szaporíthatjuk bujtásról. A cserje
egyes hajtásait hajlítsuk le, vezessük
a földbe, majd eredményes gyökerez-
tetés után válasszuk le az anyatörzs-
ről.
– A bogyós gyümölcsű cserjék alá
terítsünk mulcsréteget.

– A szamócatövek közé terítsünk
szalmát, hogy a gyümölcs később ne
szennyeződjön be földdel.
– A cseresznyevirág megtermékenyí-
téséről gondoskodni kell, ha nem ön-
termékeny fajta.
– Ehhez elegendő, ha virágzás idején
egy porzó fajta ágát a fára felakaszt-
juk.
– Az őszibarackfákat virágzás alatt
lehet metszeni.

Növényvédelem
Figyelem! A kártevők szaporodását
figyelemmel kell kísérni és időben
védekezni kell.
– Áprilisban jelenik meg a szilvánál,
a ringlónál, a mirabellánál a polos-
kaszagú szilvadarázs. Ez egy nagyon
kicsi, körülbelül 0,5 cm-es, majdnem
kizárólag sárga színű kártevő. Az
időjárástól függően április eleje és
vége között bújik ki, és azonnal ellepi

a virágzó fát. Lerakja a petéit,
majd kifejlődik a lárva. Ezek
mintegy 5 hét elteltével lehull-
nak a földre, és befúrják ma-
gukat a talajba, ahol áttelelnek.
– A jó öreg ütögetős módszerrel
sok lárvát felfoghatunk, és el-
pusztíthatunk.
– Terítsünk reggel (ekkor a ro-
varok még merevek) egy világos

terítőt vagy nagyobb csomagolópa-
pírt a fa alá, és ütögessük vagy rázzuk
erőteljesen a fa törzsét.
– Ezt ismételjük néhány napon át, és a
lepotyogott lárvákat semmisítsük
meg.

edenkert.hu

Nem csak kertészeknek

Áprilisi teendők a kertben

Megérkeztek az első gólyák
Baranyába, március eleje óta
az itt fészkelő gólyák harmada
tért vissza, ami 5-10 százalék-
kal jobb arány a tavalyinál.

Bank László, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME)
baranyai csoportjának irodavezetője
az MTI-nek elmondta: a megyébe az
első gólyák március 8-án érkeztek
meg, az első párt Kétújfaluban látták.
A következő két hét időjárása hátrál-
tatta a gólyák vonulását, nagyobb
számban csak március 24-e és 27-e
között figyelték meg a természetvé-
dők a fészket foglaló madarakat.

A természetvédelmi szakember az
MTI-nek elmondta: márciusban a ba-
ranyai gólyák egyharmada érkezett
vissza, ez 5-10 százalékkal jobb arány
a tavalyihoz képest.

Gerdén a falu központjában egy
villanyoszlopra kihelyezett gólyafé-
szektartó deformálódni kezdett, ezért
a természetvédelmi egyesület kérte az
áramszolgáltatót, hogy cserélje ki a
szerkezetet. Március elején ez meg is
történt, de a kivitelező a szomszédos
oszlopra rakta ki az új fészektartót, és
fészekanyagot sem helyeztek fel rá.
Ezzel Bank László szerint jelentősen
csökkent a gólyák letelepedésének 
esélye. A falu lakossága a természet-

védelmi egyesület segítségét kérte,
közbenjárásukra a falu egyetlen gó-
lyapárjának fészke, amely három év-
tizede a falukép része, újra az eredeti
helyen várja a gólyák visszaér-
kezését.

mti

Baranyába érkeztek az első gólyák

Április 3-án újabb zsiráf született a
Fővárosi  Állat- és Növénykertben,
így most két apróság is cseperedik.
Az előző kicsi még február 19-én,
vagyis alig több, mint hat hete jött a
világra. Természetesen a nőstény zsi-
ráfok nem tudnak hat hét elteltével
újabb utódot a világra hozni, hiszen
maga a vemhességi idő is 450 napra
tehető. A mostani utódot azonban
nem a már rutinos anyának számító
Santana, hanem egy fiatal nőstény,
Ingrid hozta a világra. Az apa ezúttal
is a Jonas nevű zsiráfbika, így a most
született kicsi a másfél hónapja világ-
ra jött állat féltestvére. Az Állatkert
történetében egyébként eddig – a
most született állatot is beleszámolva
– összesen 27 zsiráfborjú született, és
arra is volt már példa, éspedig 1985-
ben és 2002-ben, hogy egy naptári
évben két zsiráf is napvilágot lásson.
Az Állatkert az elmúlt években olyan

zsiráfállományt igyekezett kialakí-
tani, amelyben három nőstény és egy
hím alkotja a tenyészállományt, ami
lehetővé teszi, hogy rendszeresen,
minden évben szülessenek zsiráfok.
Ennek érdekében a már korábban itt
élő, Santana nevű nőstény
mellé 2004 őszén egy fiatal
hímet szereztek be, majd
2008-ban, a zsiráfok jelenle-
gi, a korábbinál nagyobb be-
fogadóképességű férőhe-
lyének elkészülte után két
fiatal nőstény is érkezett a
Prágai Állatkertből. Jonas és
Santana frigyéből eddig már
két utód is született, a fia-
talabb, prágai születésű nős-
tények azonban csak a kö-
zelmúltban érték el az ivar-
érettséget. Az ötéves Ingrid
így most először adott életet
egy zsiráfborjúnak.

Az apróság hat héttel idősebb fél-
testvérénél valamivel kisebb, körül-
belül 168 centiméteres fejbúbmagas-
sággal született, és a foltjai is világos-
abbak. Az állatgondozóknak emellett
azt is sikerült kifigyelniük, hogy nős-
tény zsiráfborjúról van szó.

zoobudapest.hu

Húsvéti zsiráfborjú az Állatkertben

Békamentők a Garancsi-tónál 

Fotó: Bagosi Zoltán

Április 14‐15‐én
9‐11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 20/4823‐058.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
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Kedves Szülők,
Kedves Gyerekek!

A Gödöllői Sport Klub
Asztalitenisz Szakosztá-
lya felvételt hirdet 6-14
év közötti lányok és fiúk
részére. 

Cím: Gödöllő, Damjanich János
Általános Iskola tornaterme
Edzések időpontja:
Kedden és csütörtökön 16:30-
18:30
Tagdíj: 4 500 Ft / hó
Jelentkezés: Személyesen a hely-
színen, vagy telefonon az alábbi
számokon: Monostori Péter:
+36/70-370-59-05
Kajári Balázs: +36/70-221-21-72

Üsd el hasz-
nosan az időt!

Beindulnak a tavaszi és nyár elei kispályás labdarúgó tornák,
amelyekre a szervezők sok szeretettel várják a csapatok jelent-

kezését.

A már zajló tavaszi műfüves kispályás labdarúgó bajnoksággal párhuza-
mosan három kupát is szerveznek a Táncsics Mihály úti Sportcentrum műfü-

ves pályáján, valamint a hagyományoknak megfelelően Balatonlellén.
A kispályás labdarúgó csapatok, baráti társaságok előbb május 1-jén mér-

hetik össze tudásukat a Sportcentrumban megrendezésre kerülő Május 1.
Labdarúgó Kupán.

Pünkösd hétvégén sem unatkoznak majd a kispályás foci szerelmesei,
ugyanis május 26-án rendezik, szintén a Táncsics úti Sportcentrumban a

Pünkösd Kupát.
Végül, de nem utolsó sorban, immáron XXII. alkalommal kerül megrende-

zésre, idén június 13-15. között a hagyományos Balaton Kupa. A két éve
már a balatonboglári füves pályán lebonyolításra kerülő focikupára még lehet
jelentkezni. A szállás, a hagyományoknak megfelelően a balatonlellei Önkor-

mányzati üdülőben biztosított.
Mindhárom eseményről, a nevezés feltételeiről érdeklődni telefonon a

+36/70-28-30-588-as számon, vagy a tokain@freemail.hu email címen lehet.

Kispályás  labdarúgó 
kupaszezon

Kettős jubileumot ünnepelhet
idén a gödöllői női röplabda. A
TEVA-Gödöllői RC együttese, 5 év
után jutott ismét az első osztályú
bajnokság döntőjébe, míg Körös-
fői László idén 60 éve tevékeny-
kedik a helyi röplabdázóknál. A
kettős apropóból beszélgettünk
a klubvezetővel a múltról, a jelen-
ről és a jövőről.

– 60 éve dolgozik a gödöllői röplabdá-
ban. Meséljen erről az időszakról.
– A II. világháború után kezdték el űzni
ezt a sportágat hazánkban, Gödöllőre a
Felvidékről ideérkező Lencsés Rezső
rakta le a röplabda alapjait. Nála kezd-
tem el ütni a labdát versenyszerűen 18
éves koromban. A Gödöllői Fáklya SE
kezdteben helyi tanárokból álló csapat
volt, de idővel, mi, diákok fokozatosan
vettük át a stafétabotot. A meccseket 
szabadtéren, a Szent Imre-szobor mö-
götti placcon játszottuk, amit saját
erőnkből magunk építettünk. Egészen
az NB II-ig jutottunk, de az 1956-os for-
radalom szétmorzsolta a csapatot. A
csapatból négyen disszidáltak, míg Ré-
csei Miklós és én Pestre igazoltunk,
mivel végzős egyetemi mérnökként
nem kaptunk állást Gödöllőn. Három év
elteltével tértem vissza és lettem az ak-
kori Ganz Vasas férfi csapatának játékos
edzője, a csapattal az NB II-ig jutottunk. 
– A hölgyek hogyan jutottak el a mai
sikerekig?
– Ennek a női csapatnak az alapja 1980-
ban jött létre Ádám István elnöksége
idején. Én voltam az, aki létrehozta ál-
talános és középiskolás lányokból a ger-
incét az akkori társaságnak és vé-
gigjártam velük a szamárlétrát. A me-
gyei bajnokságtól, egészen a női Extra-
ligáig meneteltünk. 10 év elteltével 10
év elteltével adtam át Dóczi Istvánnak a
csapatot, miután országgyűlési képvi-
selővé választottak és nem fért már bele
az időmbe az edzősködés. Ekkor vállal-
tam vezetői szerepet a klubban, Jelenleg
Én vagyok a klub szakmai-szervezési
elnökhelyettese. Hozzám tartozik min-
den, ami a klubot érinti, a szerződések-
től kezdve az utánpótlás koordinálásáig.
Talán munkásságom elismerése, hogy
12 éven keresztül  lehettem a Magyar
Röplabda Szövetség elnöke.

– Mire a legbüszkébb?
– Először is arra, hogy hosszú évek
munkájával elértük azt, hogy az ország
élcsapatai közé sorolják a miénket, bár-
hol vagyunk, játszunk, figyelnek ránk.
Legalább annyira vagyok büszke az
utánpótlásunkra, elsősorban Szabados
István edző fanatizmusának köszönhe-
tően közel 100 gyerekünk van a külön-
böző korosztályos csapatokban. Meg-

szerettettük Gödöllőn
ezt a remek sportágat
és elértük, hogy az ön-
kormányzat kiemelten
támogatja az egyesü-
letet. Személy szerint,
egyéni siker számom-
ra, hogy fő támogatónk
a TEVA Magyaror-
szág Zrt., valamint Gö-
döllő város önkor-
mányzata által adott tá-
mogatáson kívül, az

utóbbi 6 évben több mint 22 millió fo-
rintot sikerült bevinnem a klub költség-
vetésébe kapcsolataim révén. Ami még
motivál az, hogy politikai szerepvállalá-
som lejártát követően, az előző választá-
sok óta minden tudásomat és tapasztala-
tomat immáron teljes mértékben a vá-
rosi sportnak és kultúrának szenteljem.
Örülök, hogy megalakult a Sportegye-
sületek Városi Szövetsége, aminek én
vagyok a szakmai elnökhelyettese, va-
lamint a Városi Sportkuratórium titkári
pozícióját is betölthetem. Bízom abban,
hogy tapasztalataimat át tudom adni és
segíthetem a helyi sportéletet.
– Térjünk át a jelenre. Számított ilyen
jó szereplésre?
– A kitűzött cél idén az volt, hogy bajno-
ki döntőbe kell jutniuk a lányoknak, ez
sikerült is. Öt éve már egyszer ünnepel-
hettünk döntőbe jutást, de akkor a 2. he-
lyen végeztünk. Úgy gondolom, a döntő
reális cél volt, ugyanis Ludvig Zsolt ve-
zetőedző és segítője, Szalay Attila sze-
mélyében két agilis, remek szakembe-
rünk van, vala mint fiatal, jó erőkből álló
társaságot sikerült összehozni, akik na-
gyon egyben vannak most. Hiányérze-
tünk csak az idei kupabronz miatt lehet,
de ezt némiképpen arra írom, hogy a 
szabályok szeszéje következtében a két
legerősebb csapat, a Vasas és a TEVA-
GRC már az elő-
döntőben talál-
koztunk. Sajnos
Ők nyertek.
– Ha már emlí-
tette a Vasast.
Az alapszakaszt
idén nemzetkö-
zi porondon töl-
tő fővárosianak
a bajnoki döntő-
ben vissza lehet
vágni, mit vár a

párharctól?
– Azon leszünk, hogy a legtöbbet kihoz-
za a csapat magából. Jelen pillanatban
előttünk jár minden tekintetben a Vasas.
Gondolok itt arra, hogy a költségvetése
jelentősen magasabb a mienknél, vala-
mint saját csarnokkal rendelkezik, ez
pedig azt jelenti, hogy akkor edzenek,
amikor csak akarnak. Ez óriási előny, hi-
szen nálunk, ismerve az egyetemi csar-
nok leterheltségét, nem mindig profi fel-
tételek mellett tudtunk, tudunk készülni.
Továbbá, az idén ők nemzetközi poron-
don szerepletek, amiből nagy rutintra
tettek szert, míg mi jelentősen gyengébb
csapatokkal játszottunk az év során. Per-
sze, szó sincs arról, hogy előre felad-
nánk a küzdelmet, a lányok amúgy is hí-
resek akaraterejükről, összefogásukról a
nehéz időkben. Ez már többször átlen-
dítette a csapatot a holtponton.
– Milyen jövő vár a sportágra Gödöl-
lőn. Mik a tervek?
– Szeretnénk jövőre elindulni a nem-
zetközi porondon, ami egyébként azzal,
hogy döntőbe jutottunk, már feljogosít a
nevezésre. Persze, ehhez rengeteg pénz
kell, ugyanis ahhoz, hogy elindulhas-
sunk a Közép-európai Ligában, be kell
neveznünk a Challange-kupára is, ami
újabb terheket ró anyagilag a klubra.
Körülbelül 10 millió forint az, ami ren-
delkezésünkre kell, hogy álljon. A már
említett névadónktól, valamint Gödöllő
város önkormányzatától továbbra is
számíthatunk a segítsége, amit ezúton is
köszönünk. A hiányzó összeg előte-
remtése a feladatom, feladatunk. 
– Ha jól értesültünk, bíztatóan állnak
a tárgyalások.
– Az előzetes tárgyaláson dr. Gémesi
György úr, városuunk Polgármestere az
Önkormányzat támogató szándékáról
biztosított a nemzetközi szerepléssel 
kapcsolatban. Remélhetőleg dr. Szabó
Lászlóval,  a TEVA vezérigazgatójával
jövő héten történő tárgyaláson néva-
dónk támogató szándéka is egyértelmű
lesz. Az, hogy Gödöllőn 5 hónapon ke-
resztül csak külföldi csapatokat láthat
majd a közönség és 7-8 országban isme-
rik meg Gödöllő csapatát, jelentős reklá-
mot jelenthet úgy a névadónk, mint a
város számára.

-tt-

Röplabda – Kettős jubileum

60 éve a helyi röplabdáért Kőrösfői László
A tavaszi idény első megmérette-
tésén vett részt a Gödöllői Con-
tact ITF Taekwon-do Sportegye-
sület Kókai Zsolt 4. danos mester
irányításával. Medgyesegyházán
került megrendezésre a tanévi
országos Diákolimpia takewon-
do sportágban.

Az esemény népszerűségét bizonyította,
hogy 21 egyesület, mintegy 200 főt ne-
vezett a hétvégi rendezvényre. A ver-
senyszámok között szerepelt az egyéni
formagyakorlat és küzdelem.
A gödöllőiek 8 fős csap-
attal vágtak neki az izgal-
masnak ígérkező ver-
senysorozatnak.  A selej-
tezők során az ifjúsági lá-
nyok népes mezőnyében
Nagy Laura meggyőző
teljesítménnyel forma-
gyakorlat és küzdelem
kategóriában is bronz-
érmet szerzett. Az ifjúsági
fiú kategóriában Péter
Norbert jó formában

versenyezve mindkét kategóriában
bronzig jutott. A felnőttek versenyében
női formagyakorlatban a gödöllői csa-
patot Könczől Alexandra képviselte,
aki kiváló teljesítményével magabizto-
san állhatott a dobogó legfelső fokára,
míg küzdelemben a 2. helyen végzett.
Amennyiben valaki szívesen megismer-
kedni ezzel a harcművészettel, az egye-
sület továbbra is szeretettel várja jelent-
kezését a Bio-Fit Centerben (Gödöllő,
Állomás út 1-2/a) zajló edzésein hétfőn
és szerdán 17:30-19:00-ig.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu       -li-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Sikeres Diákolimpia szereplés

A 2012/2013-as Magyar Kupa
előszobájának számító, Pest me-
gyei kupasorozat 4. fordulóját
rendezték április 4-én. A Gödöllői
SK csapata a legjobb 16 közé ju-
tásért a megyei II. osztály B cso-
portjának listavezetőjéhez, a Pé-
celi Spartacus-hoz látogatott.

A sorozat kiírása értelmében, a megyé-
ből a legjobb 8 csapat kerül be a követ-
kező évi Magyar Kupa főtáblájára, ami
az előző két évben sikerült a Gödöllő-

nek. A nagyon gyenge színvonalú mér-
kőzésen kicsit jobban kezdett a Pécel.
Az első félidőben a hazaiak játszottak
valamivel veszélyesebben, előnybe is
kerültek. A folytatásban feljött a Gödöl-
lő, sikerült is az egyenlítés, de a csatár-
gondokkal küszködő GSK nem bírt el-
lenfelével, 1–1-es döntetlent ért el, ami
az alacsonyabb osztályú csapatnak ked-
vezett, ők jutottak a legjobb 16 közé.
Pest Megyei Kupa, 4. forduló
Pécel SSE–Gödöllői SK 1–1 (1–0)
Gól: Kerecsényi F. Norbert                     -tl-

Labdarúgás – Pest megyei Kupa

Búcsú a kupából

A Petőfi Sándor Általános Iskola
fiú röplabda csapata a III. és IV.
korcsoportban egyaránt megye-
bajnokként jutott az országos
elődöntőbe a tanévi Diákolimpia
röplabda sportágában.

A IV. korcsoportosok Tak-
sonyban, a Diósd és a helyi
csapat 3:0-ás legyőzésével,
míg a III. korcsoportosok Gö-
döllőn az Erkel, a Taksony és
a Szigetszentmiklós csapatait
legyőzve szettveszteség nél-
kül jutott tovább.
A csapat tagjai: Baki Bálint,
Bordács Márton, Domokos

Balázs, Filip Dávid, Kovács Dávid, Ko-
vács Bálint (csk),  Sjerps Erik, Somlós
Baldó, Szabados Zsombor, Vas Ákos,
Wirnhardt Bence (csk), edző: Wirnhardt
Oszkár             -wo-

Diákolimpia – Röplabda

Elődöntőben a Gödöllői Sasok

Országos elismerésben része-
sült Kovács Adél, a Gödöllői RC
utánpótlás korú röplabdázója.  

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, a
pályázatok elbírálásánál egy hazai és
egy nemzetközi eredményt vett figye-
lembe sportáganként, valamint a 2010-
2011-es tanév év végi átlagát. A Magyar
Sportok Háza adott otthont az ünnepé-
lyes díjátadó eseménynek, ahol a díja-
zott sportolók Réthelyi Miklós miniszter
úrtól vehették át az oklevelet.
Adél 2006 óta röplabdázik a GRC-ben.
A sportág alapjait Bajáriné Pesti Ani-
kótól, majd Szabados Istvántól tanulta
meg. A példamutatóan kitartó és szor-
galmas sportoló többszörös megyei baj-
nok, a különböző korosztályokban tagja
volt a Szeged Kupa győztes gyermek-

csapatnak, valamint Diákolimpia orszá-
gos döntőn strandröplabdában ezüstér-
met szerzett a Petőfi Iskola színeiben. A
2012-ben a városi sportdíj átadó ünnep-
ségen, a „Jövő reménysége” díjat kapó
hölgy oszlopos tagja a TEVA-GRC ju-
nior csapatának, valamint az országos
döntőbe jutott ifjúsági csapatnak.          -ll-

Kitüntetés – Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója

2012-ben Kovács Adél kapta a díjat

A boldog díjazott

1964-es Falusi Spartakiad, Debrecen: 1. helyen végzett
a Fáklya SE (középső sorban elől a csapatkapitány, Kő-
rösfői László)

A 80-as évek gödöllői női röplabda csapata
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Új időszaki kiállítások a Városi
Múzeumban és a Királyi Váróban:

„A piros bugyelláris”‐ Blaha Lujza
Gödöllőn

Nők a gödöllői művésztelepen. 

Közös jegy a Királyi Kastély, a Királyi
Váró és a Városi Múzeum 

kedvezményes megtekintésére,
2.200 Ft/fő és 1.100 Ft/fő.

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

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

Nyitva: kedd-vasárnap 10−18 óra

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A NŐK ÉVE GÖDÖLLŐN 2012.

MŰHELYNAP: 2012. ÁPRILIS 21., 16 ÓRA
A. SZABÓ MAGDA „HAZÁM ÉS PÁRIZS” CÍMŰ
KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA 
A szerzővel beszélget N. Dvorszky Hedvig művészet‐
történész.
A GIM‐HÁZ‐ban válogatás látható a ház gyűjteményi
anyagából. 
Kiállító művészek: Anti Szabó János, Ardai Ildikó, Borgó,
E. Szabó Margit, F. Orosz Sára, Farkas Éva, Gyulai Líviusz,
Katona Szabó Erzsébet, Keresztes Dóra, Kodolányi László
(†), Kovács Péter Balázs, Kun Éva, Molnár Péter, Müller
Magda (†), Nagy Judit, Orosz István, Penkala Éva, Rem‐
sey Flóra, Somorjai Kiss Tibor, Szuppán Irén 

A kiállítás megtekinthető: 2012. május 31‐ig, szombaton
és vasárnap 14 órától 17 óráig, előzetes bejelentkezést
követően más időpontokban is. 

GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon: 28/419‐660; e‐mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A tárlat megtekinthető a
hivatal nyitva tartási 

idejében, 8-16.30 között

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

Miből lesz a festő?

Boda Anikó festő 
kiállítása

a Polgármesteri Hivatal 
I. emeleti folyosógalériáján
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655

Április 9-16-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Április 16-23-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa György út 2. Tel.: 510-220.   

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

SPANYOL-NÉMET-OROSZ 

szakos diplomás nyelvtanár nyelvvizsgákra, 
érettségire való felkészítést és 

korrepetálást vállal minden szinten. 
Tel.: 06-30/470-4483.

MEGHÍVÓ – LAKOSSÁGI FÓRUM

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala
2012. április 12-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel

lakossági fórumot tart.

Helyszín:
Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme

Téma: Gödöllő Város Településrendezési Terveinek (helyi
építési szabályzat, szabályozási terv, településszerkezeti terv)

módosítása; véleményezési anyag megvitatása

A lakossági fórumon az érdeklődők megismerhetik és
véleményezhetik a készülő tervet, melyet a www.godollo.hu

oldalon is megtekinthetnek.

Dr. Gémesi György polgármester

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

2012. június 15-től augusztus 25-ig az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében üdülési
lehetőséget ajánlunk fel gödöllői családok részére 2, 4 és 5 ágyas fürdőszobás szobákban. 

Üdülési díjak 8  napos turnusokra (szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Három év alatti gyermek után nem kell fizetni!

ÓVODÁS KORÚ GYERMEK: 14.553 FT/FŐ
ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓ: 29.806 FT/FŐ
FELNŐTT: 46.459 FT/FŐ
NAGYCSALÁDOS FELNŐTT ÉS NYUGDÍJAS: 39.585 FT/FŐ
NEM GÖDÖLLŐI GYERMEK: 36.491 FT/FŐ
NEM GÖDÖLLŐI FELNŐTT: 56.189 FT/FŐ

Széchenyi Pihenőkártyával is lehet fizetni !

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

TÁJÉKOZTATÁS – FÖLDHIVATAL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. április 1-jétől Hivatalunk ügyfélfo-
gadása az alábbi rend szerint módosul:

Hétfő: 8:00-15.30 (Sorszámosztás: 15:00-ig)
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Szerda: 8:00-15:30 (Sorszámosztás: 15:00-ig)
Csütörtök: 8:00-13:00 (Sorszámosztás: 12:30-ig)

Péntek: 8:00-11:30 (Sorszámosztás: 11:00-ig)

Gödöllői Körzeti Földhivatal

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

A 2012. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a 
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

Az önkormányzati rendelet értelmében a díjban évente legfeljebb 3 személy részesíthető és azoknak a személyeknek
adományozható, akik

a.) „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,”
b.) „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai 
módszerek kidolgozásában és  alkalmazásában.” 
c.) „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását,
nevelését,”.

Tisztelettel kérem, tegyen javaslatot olyan személyre, akit méltónak tart e kitüntető cím elnyerésére. 
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési
és Sport Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., e-mail: kozoktatasi.iroda@godollo.hu).

HATÁRIDŐ: 2012. ÁPRILIS 20. 12 óra

Guba Lajos, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke sk.

A Máriabesnyői Patika (Gödöllő Szabadság út 167 sz.)
nyitvatartása megváltozott: 

Hétfőtől-péntekig: 07.30-18.30-ig!

Felhívás – általános iskolába történő jelentkezés

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, 
hogy a város általános iskoláiba történő jelentkezés időpontja:

2012. ÁPRILIS 13.  8-18 ÓRÁIG

2012. ÁPRILIS 14.  8-12 ÓRÁIG

A 2012/2013-as tanévre való jelentkezés feltétele a 2012. május 31-ig betöltött 6. életév és gödöllői lakhely vagy
tartózkodási hely, melyről a jelentkezés során igazoló nyilatkozatot kell kitölteni.

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

– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő és a gyermek lakcímkártyája

Az iskolai körzethatárok és az igazoló nyilatkozat Gödöllő város honlapján (www.godollo.hu) érhető el.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

1 SZÁZALÉK

Köszönjük, hogy adója 1
százalékával támogatja a
KIRCHHOFER JÓZSEF
SPORTEGYESÜLETET.

MANÓ MARATON, 
MINI MARATON.

Adószám: 18721728-1-13
Bankszámla szám: 

65100266-11061614 
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GYÁSZKÖZLEMÉNY

+ Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk
KARDOS ISTVÁNNÉ (szül.: Gurúz Anna)
életének 84. évében elhunyt. Hamvasztás
utáni temetése 2012. április 13-án 14
órakor lesz a Városi Temetőben (Dózsa
Gy. út). A gyászoló hozzátartozók 

+ Köszönetet szeretnék mondani
Szaniszló igazgató úrnak, hogy saját
halottjának tekintette Drága gyer-
mekemet, HOMOKI MÁRIÁT, ill. minden
munkatársnak, és mindazoknak, akik
elkísérték őt utolsó útjára, ahol véget ér a
földi lét és a végén Jézus vár. Gyászoló
édesanyja, gyermekei, testvérei, rokonai. 

INGATLAN

+ Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép,
egyedi bútorokkal felszerelt tetőtéri lakás
eladó! (45 nm, egy szoba, nagyon alac-
sony rezsi, zárt parkoló.) Ár: 11,8 mill.Ft.
Érd: 2o-3727-808

+ János utcában, téglaépítésű házban 1
szobás alacsony rezsijű lakás, külön
zárható 10 nm-es tárolóval eladó. Iár 7,1
MFt 20-7722428 

+ Központhoz közel dryvit szigetelt 80 nm
2 szobás családi ház garázzsal az
udvaron eladó. Iár 16,8 MFt 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, minőségi
kivitelezésű, 1 szintes 2 szoba +nappalis
ikerház 360nm-es telekkel, tárolóval érin-
tkezve, kulcsrakészen 18,9 MFt !  20-
7722428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  

+ Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha-
étkezős, tégla, betongerendás, kiváló
állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt 20-
7722429        

+ Akció! Új építésű 4 lakásos tár-
sasházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es
lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-7722429   

+ PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI
FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ
LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON  7,9MFt  20-
8042102   WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez
közel, új építésű nappali+ 1szobás, kony-
ha-étkezős nettó 45nm-es, cirkófűtéses
lakás eladó. Választható burkolatok,
színek. Iár 11,9MFt 20-7722429 

+ Újfenyvesben 740nm-es összközműves
építési telek eladó. Iár 11,9MFt 20-
7722429  

+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ
RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs
összekötéses ikerház 510 nm saját
telekkel kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért
20-7722429  

+ Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 fél-
szobás 66 nm-es jó állapotú lakás 11.5
MFt Irányáron eladó 20-8042102 

+ Sürgősen eladó Harasztban 3 szoba
+nappalis, 85 nm-es, jó beosztású, fedett
kocsibeállós családi ház 500 nm-es
telekkel Iár 25MFt  20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony
rezsivel. 6,9 MFt 20-8042102

+ A központhoz közel jó állapotban lévő
114nm-es, garázsos családi ház, szép
725nm-es sarok telken eladó!  20-9447025

+ Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,5MFt-tól 20-8042102

+ Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó
állapotú 2szobás, 53nm-es lakás a
Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102

+ Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél
szobás mfszi lakás 9.6MFt 20-8042102

+ Gödöllőn a Palota kert lakótelepen,
63m2-es 1+2 félszobás, átlagos állapotú
lakás 7.9Mft-ért eladó! 20-5391988

+ Gödöllő központjában, a Tűztorony
házban 1.em-i, 45m2-es, két szobás lakás
eladó! 14.8MFt ! 20-5391988

+ Gödöllőn a János u-ban felújítandó,
2.em-i erkélyes lakás, két szobával eladó!
20-5391988

+ Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es
telken, masszív felújítandó családi ház
16MFt-os irányáron eladó! 20-5391988

+ Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő
belvárosában, Erzsébet park szomszéd-
ságában, 100 nm-es nappali+3 szobás
családi ház, kertrésszel, garázzsal. Üzleti
tevékenységre, irodának, vagy visszabérlésre
is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: 20-417-7687

+ Veresegyházán, eladó egy 740nm-es
telken 2 szoba+ konyhás, fürdőszobás
családi ház. A tetőtérben 1 szoba talál-
ható erkéllyel. I.ár: 24,2 m Ft. 3577, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn eladó panorámás környezetben
egy hétvégi ház. A telek gyümölcsfákkal
beültetett, rendezett, kerített és
közművekkel ellátott. I.ár: 11,2 mFt. 3581,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, Alma utcában, alkalmi áron
eladó egy ikerház, nappali+2 szobás, két
fürdőszobás, tetőteres családi ház. I.ár: 15,2
MFt. 3274, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn eladó csendes környezetben egy
500 nöl-es osztható építési telek egyben és
külön is értékesítendő. I.ár: egyenként 8-8
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó a Palotakerten egy 1+2 fél-
szobás, 63 nm-es parkra néző, erkélyes,
felújított magasföldszinti lakás. I.ár: 10,9
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn eladó a Szőlő utcában 69 nm-
es, egyedi fűtéses, 3 szobás öröklakás.
I.ár: 14,4 m Ft. 3555, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Palotakerten többféle méretben, elren-
dezésben, földszinti, magasföldszinti,
emeleti lakások eladóak Ár: 9,5-től 12,9
mFT.-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn eladó egy két és félszobás,
téglaépítésű, egyedi fűtéses, erkélyes, I.
emeleti öröklakás Erzsébet park
közelében. Ház előtt parkolási lehetőség,
szép, zöldövezetes környezet, csendes
hely. I.ár: 12,2 MFt. 3566, Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Garantált befektetés alkalmi áron, rövid
megtérülési idővel! Gödöllőn, forgalmas
helyen jelenleg is bérbe adott, folyamatos
bérbevétellel kétszintes, 100 nm-es üzlet-
ház eladó! I.ár: 24,9 mFt. Érd.: 20-41-77-687

+ Eladó a Palotakerti lakótelepen, egy 1,5
szobás, felújított öröklakás. Alacsony rezsi,
egyedi fűtésrendszer. Eladási ár: 8,2 m Ft.
3571, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ AKCIÓS VÉTEL! Eladó Gödöllőn a
Kertvárosban 1034 nm-es telken 25
méteres utcafronttal egy kétszobás,
téglából épült családi ház, kis pincével,
melléképületekkel. I.ár: 16 MFt! 3569,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, központhoz közel, négy
emeletes csúsztatott zsalu-tégla házban
59 nm-es lakás eladó. Jó állapotú, a
szobákban szalagparketta. I.ár: 11 mFT.
3582, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó a Tavaszmező utcában, a Kastély
mögött egy ikerház 60+60 nm-es különál-
ló lakrésszel, teljes közművel. Alkalmas két
generációnak is az ingatlan. I.ár: 20 MFt.
3568, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Kertváros kedvelt részén, 100 nm-es jó
állapotú családi ház eladó. Három szoba, egy
gardróbszoba, egy tetőtéri szoba. A fűtést
cirkó, a melegvizet bojler szolgáltatja. I.ár: 21
mFt. 3537, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó a Palotakerten egy kétszobás, 63
nm-es lakás, sürgősen, áron alul! I.ár: 8,9 m
Ft. 3534, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó a János utcában, alkalmi eladási
áron, egy kétszobás, loggiás, II. emeleti
egyedi fűtéses öröklakás, saját pincerésszel.
I.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Kertvárosban, nagyon jó állapotban
lévő, 110 m2 alapterületű családi ház,
100 m2-es szuterénnel eladó. Három szo-
ba, társalgó, konyha, fürdőszoba, wc.
Telek 540 m2-es, örökzöldekkel beül-
tetett. I.ár: 21,5 mFT. 2981, Érd:, FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ 17 éve működő nyereséges, tartozás-
mentes vállalkozás családi okok miatt
átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával, ref-
erenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés,
perspektíva, a befektetés megtérülési ideje
a befektetési összeghez képest rövid, egy –
két év. Érd.: 20-41-77-687

+ Két generációs családi ház tulajdonos-
tól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi
részén eladó.Tehermentes. Akár vál-
lalkozásra is alkalmas. Két különálló szint,
mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali +
3 szoba. A házhoz tartozik még egy telje-
sen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szo-
ba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+ szau-
na is van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő,
2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.:
30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+ Magánszemélytől eladó Gödöllő közpon-
tjában egy 2. emeleti, erkélyes, alacsony
rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses,
pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben
felújított lakás. Parkolás az erkély alatt biz-
tosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.

+ Eladó Gödöllőn a Szt. János utcában
földszinti teljesen felújított 1,5 szobás
LAKÁS (tégla), tárolóval. CSERE IS
ÉRDEKEL. Iár: 9,3MFt. Érd: 20/3289-666 

+ Eladó az Arady-villa szomszédságában
egy 530 nm-es telek, rajta kis faházzal.
Minden közmű a telken belül. Iár: 8,8 MFtt.
Tel: 30/842-9523 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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+ Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örök-
panorámás 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 lakóparkban
építési telkek ELADÓK! Kampis A. téren, 16
lakásos társasházban új építésű lakások
és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702 

+ Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-
es alapterületű hibátlan állapotú, teljesen
berendezett lakás kocsibeállóval, tároló-
val. 15,7 M Ft. 70/364-4212 

+ Gödöllő belvárosában, csendes
téglaházban, felújított I. emeleti, parket-
tás, konvektoros, egyszobás lakás
pincetárolóval eladó. Iár: 7,9 MFt. Tel:
30/949-2028 

+ Eladó lakás! Gödöllőn a városközpont-
ban (Petőfi tér) régi építésű társasházban
42 nm-es, másfél szobás, földszinti lakás
eladó. Parkolási lehetőség az udvarban.
Iár: 8,6MFt. Érd: 20/9-366-385 

+ Eladó Blahán a Diófa utcában (hrsz
7191.) 1335 nm területű telek 20 nm-es
faházzal. Villany, víz van. Iár: 3,6 MFt. Tel:
30/630-1410 

+ Vácszentlászlón centrumban, aszfal-
tozott utca elején (Kossuth u.) építési
telek 185 nöl eladó! Iár: 3,85 MFt. Érd:
20/340-6448 

+ Gödöllőn, kastélypark közelében 1200
nm-es parkosított telken két generációs
családi ház külön bejárattal eladó. (1.,
200 nm: nappali +3,5 szoba, 2., 90 nm:
nappali + 1 szoba.) Tel: 28/417-956, 28/
417-955 (5ó után.)

+ Szent János utcában, téglaépítésű
házban 2 szobás 60 nm-es, földszinti,
erkélyes lakás eladó. Azonnal bekö-
ltözhető. Iár: 10,9MFt. Érd: 20/619-9534 

+ Kerepes-Szilasligeten tulajdonostól
eladó 1,5 szobás, 43 nm-es, 2.em.
igényes téglalakás 5 nm-es erkéllyel.
Alacsony rezsi, kiváló közlekedés,
csendes zöldövezet. Gödöllői 1+2 fél-
szobás, erkélyes csere is érdekel. Ár: 12,5
MFt. Tel: 30/2474-555 

+ Eladó Gödöllőn 3.em. 64nm-es, 2
szobás, erkélyes lakás. Fiatalosan felújí-
tott! Korszerűsített fűtési rendszer –
egyedileg szabályozható. Kultúrált, felújí-
tott lépcsőház és lift. Busz, HÉV, vonat,
egyetem, óvoda, bölcsőde közelében.
Érd: 30/230-7740 

+ Gödöllőn, BLAHÁN eladó rendezett
téglaépítésű családi ház 1.200 nöl-es
telken. 2 szoba, nappali, összkomfort, 2
WC, pince, műhely. Ingatlanos ne hívjon!
Tel: 30/878-8907 

+ Gödöllőn, csendes helyen, központhoz
közeli 1+2 félszobás, felújított, erkélyes
lakás sürgősen eladó. Alacsony rezsi,
egyedi fűtés. Tel: 20/345-0074

+ János utcában, téglaépítésű házban
1.em. egyedi fűtésű, erkélyes, felújított,
61 nm-es, 2 szobás, világos lakás eladó.
Iár: 12.7 MFt. Tel: 30/365-6901 

+ GÖDÖLLŐ EGYIK LEGSZEBB RÉSZÉN
PANORÁMÁS (500 nm) TELEK ELADÓ!
Iár: 8,5 M Ft. Tel: 30/239-8910 

+ Gödöllő egyik legszebb részén 150 nm-
es családi ház eladó. Iár: 33 M Ft. Tel:
30/239-8910

+ ELADÓ VAGY CSERE! Veresegyházon
lévő kertes házamat eladnám vagy
értékegyeztetéssel gödöllői fszt-i
lakásra cserélném. Iár: 9,5 MFt. Tel:
20/445-0236 

ALBÉRLET KIADÓ

+ Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfor-
tos, különálló családi ház. Tel.: 20/986-4946

+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.

+ Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás
lakás egyik különbejáratú, bútorozott
szobája, fürdőszoba, konyha használattal,
TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRS-
BÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető,
kizárólag nem dohányzó személy részére.
Egy havi kaució szükséges! Ár: 30.000 Ft.
+ a rezsi fele. Érd.: 70/318-2127

+ Gödöllőn, a Szabó Pál utcában, egy
négylakásos társasházban, 120 nm-es
lakrész, gépkocsi beállóval bérbeadó.
Bérleti díj: 120e. Ft/hó, 2 hónap kaució-
val. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkom-
fortos, bútorozott lakás /kábeltévé, inter-
net/ 50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaució-
val kiadó. 20/538-9543. 

+ Egyedülálló nemdohányzó férfi bérelne
hosszútávra Gödöllőn 2(1+fél) szobás, jó
állapotú, lehetőleg bútorozatlan lakást
kétemeletes házban, legfelső szinten.
Családi ház is érdekel. Tel: 20/941-3396 

+ Gödöllőn az Erdőszél utcában 35 nm-es
téliesített faház (35.000,-Ft/hó + kéthavi
kaució) kiadó. Tel: 20/492-1580 

+ Szoba-konyhás zuhanyzós, fatüzelésű,
bútorozott lakás kiadó! 1 fő részére. 1
havi kaució szükséges. Tel: 30/609-8707 

+ Gödöllő központjához közel 1,5 szobás
lakás kiadó. 60.000,-Ft +rezsi. Érd:
70/526-0174, 20/264-7661 

+ Kiadó 2 szobás, étkezős, alacsony rezsijű
lakás a Szent János utcában. 50.000,-Ft/hó
+rezsi +2 havi kaució. Tel: 70/371-4198 

+ Gödöllőn, a Kazinczy körúton kiadó
–hosszútávra is- egy 60 nm-es, földszinti
lakás. Kéthavi kaució szükséges. Tel:
20/8071-377 

+ GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN
CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZINTJE (kétszoba-
hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy
részben) kiadó. Kocsibeállási lehetőség.
Kaució szükséges. 28/410-604, 30/569-
8137, 30/811-9747 

+ Reális áron kiadó 2 szobás, 60 nm-es,
gázkonvektoros lakás a Kazinczy körúton.
Kaució szükséges. Tel: 30/609-8707 

+ REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás,
bútorozott, távfűtéses, vízórás lakás kiadó
hosszútávra. 50.000,-Ft + rezsi +2 havi
kaució. Tel: 30/900-6421.

+ Gödöllőn a Szőlő utcában megkímélt,
szép állapotban lévő, bútorozott szoba-
konyhás lakás kiadó. Ár: 45.000,-Ft. Tel:
30/9244-490 

+ KERESEK hosszútávra kiadó lakást
második emeletig. Tel: 20/922-1368 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.+ 30 nm-es Üzlet kiadó
Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején.
Tel.: 70/281-5126.

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

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

+ Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-
es cirkós iroda kiadó lakásnak is. Tel:
30/9617-621 

+ IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton,
postával szemben, 32 nm, 1.em.
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ: Gödöllő,
Kossuth L. utcában, 30 nm, fszt. udvar-
ban. Érd: 70/373-8154, 20/9294-669 

+ VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő, Dózsa
György út 69. sz. alatt büfé üzemeltetésre
hosszú távra kiadó. Érdeklődés esetén az
ajánlattételi dokumentáció átvehető a
fenti címen (információnál) április 20-ig.

ÁLLÁS

+ Az Erzsébet Királyné étterem szak-
képzett, tapasztalattal rendelkező szaká-
csot keres teljes munkaidőre. Érdeklődni:
06 20/ 535-5921- es mobil számon.

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

+ 8 éve sikeresen működő gödöllői szép-
ségszalonunkba vendégkörrel rendelkező
vagy kezdő szakképzett fodrászt
felveszünk. Bérezés megegyezés szerint.
Érd.: 20/9194-870

+ Gödöllő belvárosában lévő, 5 éve
működő szépségszalon keres munkájára
igényes FODRÁSZT. Érd: 20/3304-266
Brazda Réka 

+ Pályázati felhívás! Várjuk olyan diplomá-
sok önéletrajzát, akik fogékonyak az újdon-
ságok iránt, jó kommunikációs készséggel
rendelkeznek,   magas   jövedelemért
hajlandók    keményen  dolgozni  (3 pályá-
zót  fogunk   kiválasztani)   istvankaroly@
invitel.hu e-mail címre. 

*Gödöllőn, Szent Imre utcában 2005-ben
épült társasházban, 3 emeleti, 68 nm-es erké-
lyes, újszerű lakás (beépített bútorokkal)
sürgősen eladó. Irányár: 19 mFt.
*Gödöllőn, az Újfenyvesben, új építésű nap-
pali+4 szobás, 1292 nm-es panorámás telken
családi ház 70 %-os készültségben sürgősen
eladó. Irányár: 45 mFt.
*Gödöllőn, a Fenyvesben, idilli környezetben
1171nm-es, ősfás összközműves telek lebon-
tandó, 70 nm-es házzal eladó. Irányár: 16,8 mFt.
*Valkón nappali+5 szobás, stílusosan felújított
parasztház boros pincével 2540 nm-es gon-
dozott telken díszfákkal, gyümölcsfákkal,
ásott kúttal eladó. Irányár: 21,5 mFt.



+ Április közepétől keresünk könnyű
fizikai munkára karbantartót! 06 28
411282 

+ Vegyész vagy vegyésztechnikus
végzettséggel rendelkező munkatár-
sakat keresünk egy gödöllői telephelyű
multinacionális céghez. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: szeme-
lyzet@jokerkarrier.hu 

+ 60-as frissnyugdíjas gépésztechnikus
állást keres. Minden megoldás érdekel,
4-6 órás, éjszakai is. Tel: 20/9862-768 

+ Gödöllőn, a Petőfi téren újonnan nyíló
szépségszalonba fodrász, manikűrös,
műkörmös munkatársakat keresünk.
Érd: 30/645-5659 

SZOLGÁLTATÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolás-
ra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelme-
sen! Érd.: +36-30-851-8763

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVE-
ZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Con-
trolling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-
mail:info@ili.hu

+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2órán belül. 70/264-3660 

+ Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660 

+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfi-
gyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 70/264-3660 

+ 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 

+ KERTGONDOZÁS: metszés, perme-
tezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala-
pos, megbízható munka rendszeresen
és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Gázkészülékek, konvektorok
tisztítása, javítása. Teljes körű épület-
gépészeti munkák. Tel: 20/9527-289,
28/476-229 

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munk-
abérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380 

+ Automata mosógépek, hűtők,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-
7012 Krokovics. 

+ VILLANYBOJLER tisztítást, javítást és
kisebb-nagyobb villany-, illetve vízsz-
erelést vállalok! Hétvégén is hívható
telefonszámom: 06-70-585-5716 

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

+ SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS:
poratka irtás, mély-, folttisztítás kedvező
nm áron az Ön otthonában ipari nagy
teljesítményű takarítógéppel, bio
tisztítóanyagok segítségével. Tel:
20/3671-649 

+ KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és
tetőjavítási munkákat azonnali kezdés-
sel vállalok. Tel: 70/361-9679 

+ CSATORNABEKÖTÉST, locsolómérő
felszerelést, fürdőszoba felújítást, víz-,
gáz-, fűtésszerelést vállalok. Tel:
20/9947-715 

+ Épületek, családi házak tervezése tel-
jes körű ügyintézéssel, alacsony áron
(1500,-Ft/nm). SZÉP-OTTHON 2003
KFT. Tel: 30/354-7232 

+ Vállaljuk udvarok takarítását, fák
kivágását, épületek, melléképületek
bontását, lomtalanítását, szemét, sitt
szállítással. 30/481-4005

+ Ha van lakáscélú devizahitele – hívjon!
Díjmentes segítséget nyújtunk a tartozás
csökkentésében! Tel: 20/2411-377 

+ SZEMÉLYI EDZÉS, kis csoportos fit-
nesztermi foglalkozások, funkcionális tré-
ning, személyre szabott edzésterv készítés,
étrendtervezés, konzultációs lehetőség,
TAVASZI KEDVEZMÉNYEK. Érd: 70/613-
8932, dorottyanemeth@rocketmail.com 

+ VÉDEKEZZEN A POLLENSZEZON
ELLEN! AIRWOLF légtisztítók nagy
választékban 21.945 Ft-tól. Hatékonyan
csökkenti allergiás, asztmás, és egyéb
légúti megbetegedések kellemetlen
tüneteit. Szabadalmaztatott MAGYAR
TERMÉK! Elérhetőségeink: FENS-
THERM Bemutatóterem Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel: 30/398-4815,
www.kormonnyilaszaro.klikklap.hu 

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés, gipszkartonozás,
hideg-meleg burkolás). Vállalunk min-
dennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 

+ Gödöllői érettségizett nem italozó, lein-
formálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás,
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276 

+ Gyógypedikűr 30 év szakmai háttér-
rel. Mozgásban korlátozottaknak,
nyugdíjasoknak háznál is. Ár meg-
egyezés szerint. Kérem, óvakodjanak a
házaló kontároktól, akik még a nevüket
sem merik adni munkájukhoz. Gödöllő,
Szabadság út 13. Bárándi József
20/532-7275 

+ SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás,
külső belső szigetelő munkák, villanysz-
erelés. Tel: 30/386-4456 

+ ZSELÉS MŰKÖRÖMÉPÍTÉS INGYEN!
GEL LAKKOZÁS, JAPÁN MANIKŰR,
MŰKÖRÖMÉPÍTÉS első alkalommal
ingyen a Táncsics Mihály u. 18.sz. alatti
szalonban Gödöllőn. Tel: 20/485-6092 

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló ler-
akást. Javítás, recsegés megszüntetése.
Tel: 70/505-1177. 

+ Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185 

+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553.

+ Tetők felújítása, kivitelezése, ács-
munkák Tóth László. Tel: 30/9229-553.
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Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 

Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,

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

Szelíd 
gyógymódok
Egészségi állapotunk fenntartása állandó
odafigyelést, tudatosságot kíván meg tőlünk a
mindennapokban. Az egészség egy egyen-
súlyi állapot – testi és lelki vonatkozásban
egyaránt – amelynek áldásait legtöbbször ter-
mészetesnek vesszük. Általában nem gondo-
lunk arra, hogy milyen jó is az, ha nincsenek
fájdalmaink, energikusak, jókedvűek va-
gyunk és mindez nem csak önmagunkra, de
közvetlen környezetünkre is jótékony hatás-
sal van. Gondolkozni akkor kezdünk, amikor
„homok kerül a gépezetbe”, az egyensúly
megbomlik, megbetegszünk.
Manapság egyre több ember fordul a ter-
mészetgyógyászat felé, hogy egészségét
helyreállítsa és megőrizze. A természetgyó-
gyászat számos irányzata közül a fitoterápia
körébe tartozó eljárások jelenthetik azokat a
valóban szelíd gyógymódokat, amelyek által
– a helyes táplálkozás alapelveinek betartása
mellett – nagyon sok esetben helyreáll a meg-
bomlott egyensúly.
A fitoterápia gyógynövényekkel való gyó-
gyítást jelent. „Fűben-fában” valóban
orvosság van, természetes hatóanyagok, ame-
lyekkel sokszor a hagyományos gyógysze-
rekhez hasonló eredményt érhetünk el jóval
kevesebb mellékhatással. Érdemes azonban
mindenekelőtt végiggondolni, hogy mit is
tehetünk először mi magunk – életmódunk

megváltoztatásával – egészségünk helyreál-
lításáért, fenntartásáért. Mozgunk-e eleget
szabadban friss levegőn, iszunk-e elegendő
tiszta vizet, fogyasztunk-e megfelelő mennyi-
ségű zöldséget, gyümölcsöt? Van-e rendszeres-
ség, mértékletesség az életünkben, élünk-e a
napsütés áldásaival? Mindent egybevetve:
vajon összhangban vagyunk-e a természet
törvényeivel?
Amit megtehetünk magunkért, azt tegyük
meg. Ezek az alapelvek jó iránymutatók.
Ha már megfordult a fejében, hogy életmód-
ján változatni szeretne, de nem tudja, hogyan
kezdjen hozzá – mert nincs elég ideje utána-
nézni, esetleg nincsenek megfelelő támogató
partnerei ebben a témában – mi szívesen
segítünk Önnek. Gödöllőn a Petőfi utca 15-
16. szám (Petőfi udvar) alatti Natúrvilág
Bio-Reform  és Táplálékallergia Szak-
üzletben minden héten hétfőn és szerdán
délután szakképzett munkatársaink segít-
ségével tanácsadás keretében sajátíthatja el a
fitoterápia alapjait, az otthoni „szelíd gyógy-
módokat”. Házi kis könyvtárunk köteteinek
segítségével a következő találkozásig otthon
is elmélyítheti ismereteit. Lehetősége van
kellemes környezetben idejét eltölteni, és
nálunk az egészségesebb léthez szükséges
termékeket is megvásárolhatja. 

Szeretettel várjuk.

Tanácsadás előzetes bejelentkezés

alapján: 06 20 211-8463 

Miklós Ágnes Melinda
természetgyógyász- fitoterapeuta



+ Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
20/9133-165 

+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

+ TENISZEZZEN NÁLAM Gödöllőn,
Blahán, ideális környezetben, kiváló
minőségű salakos teniszpályán! OKTATÁS
SZAKEDZŐVEL. Tel: 70/409-1057 

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgo-
zatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

+ MÉG MINDIG NEM ÚGY MEGY AZ
ANGOL, AHOGY SZERETNÉD? 2 angol
egyéni órát ajándékba kapsz tőlünk.
Ehhez csak be kell jönnöd hozzánk
2012. április 18-ig és bejelentkezned
ingyenes ajándék angol egyéni óráidra.
Nyelvtanfolyamra járnál, de attól tartasz,
hogy nem olyan tanárt kapsz majd ami-
lyet szeretnél? Vagy egyszerűen csak
félsz, hogy nem jössz majd ki a csopor-
toddal? Ez többé nem probléma! Min-
den csoportos és egyéni nyelvtanfolya-
munkra 100 százalékos elégedettségi
és pénzvisszafizetési garanciát vál-
lalunk! Nézd meg honlapunkat és jelen-
tkezz ma!WWW.STUDIOONLINE.HU

+ Tanulj velünk angolul, németül,
olaszul, franciául, spanyolul és oroszul
csoportban vagy egyéni órákon. Gödöllő
Állomás Tér 5. - A vasútállomással átel-
lenben - FKNYSZ: 00884-2011. Esetleg
Telefonálnod kényelmesebb? Telefon:
0620 216 62 40

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ általános, intenzív és vizs-
gafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek
és gyerekek részére egyaránt, 620
Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői u. 2. Tel: 28/511-366, 20/556-
2653. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi
és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04) 

+ PRACTICE YOUR ENGLISH with our
young ENGLISH NATIVE SPEAKER
teacher, LEON (28 years old) from
Nottingham. COMMUNICATION prac-
tice: for business and general purposes,
English examination practice, job inter-
view practice, etc. Leon is a qualified
English teacher and has a business
degree. DISCOUNT SPRING lesson
rates! I.L.I. Nyelviskola, 0628-511-366,
0620-556-2653. Reg.sz.13-0295-04 

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

+ MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA
KORREPETÁLÁS, érettségire felké-
szítés. Érdeklődni: 06-30-4567-458 

+ Ayurvedikus indiai olajos test-
masszázs tanfolyam 2012. április 20-
21-22. Oktató: Dr. Csizmadia Ágnes.
Helyszín: Perpetiel Stúdió Gödöllő. Érd:
perpstudio@gmail.com, 20/550-9808,
www.perpstudio.hupont.hu 

+ PELIKÁN AUTÓSISKOLA GÖDÖLLŐN
A PETŐFI TÉR 9. SZÁM ALATT. „B”
KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOT INDÍT
2012. ÁPRILIS 16-ÁN. (HAMAROSAN
INDULNAK A MOTOROS KÉPZÉSEK
IS!!) WWW.PELIKANSULI.HU 70/433-
5033, 20/9-734-738. 

+ ANGOL tanítást, korrepetálást vállal
angol tanár. Tel: 06-30-2623-628

+ Kineziológia Kezdő tanfolyam: 2012.
június 20-21. és II. Tanulási képességek:
2012. június 22-23. indul Gödöllőn.
Előzetes jelentkezés: 20/323-1856 

ADÁS~VÉTEL

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ Eladó SUZUKI WAGONR+13.GLX.
Évjárat: 2002. 09. 18. Hitelátvállalással:
havi 13.854,-Ft fix törlesztő részlet 0%
befizetéssel!! Vételár: 650.000,-Ft. Uitt
eladó jó állapotban lévő pianínó:
90.000,-Ft. Tel: 20/254-0097 

+ Nagyon megkímélt állapotú, egy éve
felújított kárpitozású 10 db-os koloniál
bútor eladó. Kanapé, bárszekrény,
komód, dohányzó asztal, 2 fotel,
könyvespolc, éjjeli szekrény, állólámpa,
esernyőtartó, virágtartó. Érd: 30-
5477322 

EGYÉB

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

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

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

+ KIRÁNDULÁST SZERVEZÜNK 2012.
július 22-én, 5990,-Ft/fő az AGGTELEKI
Nemzeti Parkba és augusztus 4-én
SZÉKESFEHÉRVÁR és környékére (Bory
vár, Ozora, stb.) 4900,-Ft/fő. Az
autóbusz Gödöllőről indul, és oda
érkezik. Befizetés: április 20-án 14-16 h
között a MŰV. HÁZBAN. Bővebb felvilá-
gosítás: Tóthné Anci: 30/268-5596,
28/415-685

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz
1500 Ft +üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u.
3. Tel: 28/417-913 

+ Egyedül élő férfi 18-30 éves, nem
dohányzó, gyermek nélküli hölgyek
jelentkezését várja szeretettel házasság
céljából. Tel: 0044-7404035346 (21 és
23 óra között). Visszahívlak! 

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

+ Vágni való HÚSCSIRKE kapható
április 6-tól, 14-16 óra között: Baromfi-
Lond Kft. Szárítópuszta. Ár: 450,-Ft/kg.
Érd: 06-70-215-0406

+ Pucolt csirke kapható rendelésre ter-
melőtől. Vágás április 6-tól. Rendelés:
06-70-621-2178, 28/414-099
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Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694. E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

A Gödöllői Szolgálatot az

interneten is olvashatja:

www.szolgalat.com

Az Ön hirdetését a

weboldalon 

ajándékba adjuk!

HIRDESSEN BENNE!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 18. 
Megfejtés: 100 éve, 1912. április 5-én született a világirodalmi rangú magyar groteszk próza megteremtője. Neve és egyik megfilmesí-
tett darabjának címe a kiemelt sorokban olvasható.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Farkas Istvánné, Hársfa u. 11/a.,
Lovász Gyuláné, Október 6. u. 1.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szujker József, Kossuth L. u. 53.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kertész Imre, Kossuth Lajos
u. 37.
A Városi Mozi 2‐2 db. belépőjét nyerte: Zelnik Péter, Palotakert 9., Fekete Dalma, Erzsébet
királyné krt. 37.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Oláh Jánosné,
Alkotmány u. 21/a.

Hozzávalók:

8 db kisebb paradicsom, 20 dkg főtt sonka,

2 főtt tojás, 1 ecetes uborka, 1 adag tartár-

mártás, só, bors, salátafej.

A tartármártáshoz: 1 tojás, 1,5 dl olaj, 1 ek

mustár, só, bors, citromlé, 2,5 dl tejföl.

Elkészítés:

Elkészítés: A tartármártáshoz a tojást a

mustárral elkeverjük, majd kis adagokban

hozzáadagoljuk az olajat. Sóval, borssal és citromlével ízesítjük, majd a tejföllel összeke-

verjük.

A sonkát, az uborkát és a tojásokat összevágjuk és összekeverjük a mártással. A paradi-

csomokat megmossuk, a tetejüket levágjuk, és a belsejüket kikanalazzuk. Az üreget sóz-

zuk, borsozzuk és megtöltjük a sonkás töltelékkel, majd visszailleszthetjük rá a tetejüket.

Salátaágyon tálaljuk.

RECEPT – Sonkával töltött paradicsom

Fokhagyma krémleves
4-5 adagra

Négy gerezd megtisztított fokhagymát össze-
zúzunk, vagy késsel apróra vágunk. Lábasba
vagy fazékba vajat olvasztunk egy kis ola-
jon,” hogy a vaj ne égjen meg”. A felhevített
vajas olajban a fokhagymát enyhén meg-
pirítjuk majd 2-3 evőkanál liszttel meghintjük,
kicsit még pirítjuk, ezután kb. 0,8 liter hús-
levessel, és 2 dl tejszínnel felöntjük. Ízesítjük
sóval fekete őrölt borssal és sáfránnyal, majd
száraz fehérborral. Sűrű kevergetés mellett ki-
forraljuk és reszelt parmezánnal, és trappista
sajttal dúsítjuk. Addig forraljuk, míg el nem
érjük a kívánt állagot. Krémesen sűrűnek és
egységesnek kell lennie.

Közben kb. 1 gramm élesztőt kevés cukros
tejben megfuttatunk és 0,3 kg liszttel 1 ek
sóval 0,5 ek cukorral 1 ek tejföllel és 1 to-

jással gyúrha-
tó állagúvá ke-
verünk ”eny-
hén sűrűbb
tésztát kell ké-
szíteni, mint a
galuskának”.
Ha nem lenne elég a folyadék, tejjel pó-
toljuk. A tésztát meleg helyen kicsit pihen-
tetjük-kelesztjük.
Közben, ha a levesünk elkészült, átszűrjük
és tálalhatjuk, tálaláskor frissen vágott
medvehagymával vagy snidlinggel meg-
szórhatjuk és reszelt sajttal tálaljuk.

A lángosokat ízlés szerint formázzuk, kicsit
olajozzuk be a kezünket, így nem ragad
hozzá a tészta, és a kezeink között nyújtjuk,
majd forró bő olajban mindkét oldalát
barnára sütjük, a leves mellé kínáljuk. Jó ét-
vágyat!

Farkas  S ándor konyhafőnök
K iskasté ly  é tterem


