
A legfrissebbek már használatba is
vették az újonnan felállított kerékpár-
támaszokat. A Legyen Gödöllő kerék-
párosbarát város! program kirándulá-
sának mezőnyéhez az időjárás kegyes
volt, csak a célban kínált gulyásleves
jóízű elfogyasztása közben kezdett
szitálni az égi áldás. Igaz, ehhez az is
kellett, hogy egy óra és néhány perc
alatt célba érjenek a kerékpárosok. Ez
pedig a szervezők felkészültségét, a
rendezők tettrekészségét dicsérte.

Indulás előtt a városi önkormány-
zat és a Magyar Kerékpárosklub kö-
zötti együttműködési megállapodást
írt alá dr. Gémesi György polgár-
mester és László János elnök. Ennek
az az apropója, hogy a képviselő-tes-
tület Tóth Tibor alpolgármester kép-
viselői kezdeményezésére elindította
a Legyen Gödöllő kerékpárosbarát
város! programot, aminek a megvaló-
sítását az idén 20 millió forint szol-
gálja az önkormányzat költségvetésé-
ből, hangsúlyozta sajtótájékoztatóján
a polgármester. Ennek a gyakorlatban
máris megmutatkozó eredménye,

hogy a Művészetek Háza bejáratának
közelében kerékpártámaszokat állí-
tottak fel. László János örömmel
nyugtázta, hogy az önkormányzat fel-
ismerte: a kerékpár nem csak sport-
eszköz, hanem a mindennapi közle-
kedés hatékony segítője is egy ilyen
kisvárosban, ahol 4-5 kilométeres tá-

vokon nincs nála jobb eszköz. A ke-
rékpárosklub felajánlotta közreműkö-
dését az elképzelések megvalósításá-
ban. Mindezt később a szezonnyitó
túra résztvevői előtt is elmondták.
Tóth Tibor hozzátette: amint a túrá-
zók előtt álló dimbes-dombos útvonal
kijelölése, úgy a Legyen Gödöllő ke-

rékpárosbarát város! program teljesí-
tése is gondos tervező munkát igényel
a következő időszakban. Először a
belvárost és közvetlen környezetét te-
szik alkalmasabbá a biztonságos ke-
rékpározásra.

(folytatás a 4. oldalon)
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A mindennapi közlekedés hatékony segítője

Szezonnyitó túra két keréken
Szezonnyitó városi kerékpáros
túrára hívta az önkormányzat a
gödöllőieket szombaton. A bo-
rús, csapadékosnak ígérkező
időjárás ellenére közel százöt-
venen hozták magukkal bringá-
jukat a Művészetek Háza előtti
gyülekezésre.

Lakossági fórumot tartottak április 12-én
a városházán Gödöllő Város Településren-
dezési Terveinek módosításáról.

(2. old.)

Gödöllő adott otthont április 13-14-én a
Néphagyományőrző Óvodapedagógusok
Egyesülete tavaszi szakmai találkozójá-
nak. (3. old.)

A 90-es évek Tour de France-ának egykori
sztárjai is rész vettek a júliusban esedékes,
Gödöllőt is érintő kerékpárverseny sajtó-
tájékoztatóján a kastélyban. (8. old.)

Gödöllő Táncegyüttes

Ünnepi gála
A korábbi évek hagyományait
folytatva idén is nagyszabású
gála koncerttel ünnepelte
fennállását a Gödöllő Tánc-
együttes. Április 15-én a Művé-
szetek Házában két előadás
keretében mutatták be tudásu-
kat a tánccsoportok.

A Gödöllő Táncegyüttes 19 esztende-
je öregbíti városunk jó hírét szerte az
országban és Európában, és számos
hazai és nemzetközi sikert tudhat ma-
ga mögött. Vasárnap délután vala-

mennyi táncos színpadra lépett. Az
előadás első részében „Apró mesék”
címmel a legfiatalabbak mutatkoztak
be a Cikkázás, az Icike-picike, a
Hopp, subám gallérja, a Húzd rá ci-
gány, erre-arra, az Ördögfiókák, a
Csatában és a Húsvétos című produk-
ciókban. Az Óvodás csoport mellett a
Ficánkoló, a Kiskamasz és a Kis-
druzsba elevenítette fel a Galga-men-
te hagyományait.

(folytatás az 5.oldalon)
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Lakossági fórumot tartottak
április 12-én a városházán Gö-
döllő Város Településrendezési
Terveinek módosításáról. A ter-
vezés munkaközi anyagai –
amelyek még a lakossági ész-
revételek alapján is változhat-
nak – előzetesen felkerültek a
városi honlapra (www.godol-
lo.hu) és ott jelenleg is megte-
kinthetők.

Gödöllőn jelenleg a 2006 novemberé-
ben elfogadott Településfejlesztési
Koncepción alapuló Településszerke-
zeti Terv (TSZT) és Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ) van hatályban. A
digitálisan feldolgozott TSZT elfoga-
dása után időszerűvé vált, hogy a ha-
tályos HÉSZ és az annak mellékletét
képező Szabályozási Terv (SZT) fe-
lülvizsgálatát is elvégezze az önkor-
mányzat.

Ennek elkészíttetéséről a képvise-
lő-testület 2009-ben döntött. Gödöllő
Város Önkormányzata a feladattal a
Műhely Zrt-t bízta meg. Az elkészült
tervezetet a képviselő-testület 2012.
február 8-ai ülésén megtárgyalta,

egyetértett azzal és felhatalmazta a
polgármestert a véleményezési eljá-
rás lefolytatására.

A lakossági fórum ezen eljárás ré-
szét képezte. A mintegy három és fél
órás eszmecserén számos kérdés és
vélemény hangzott el, melyek egya-
ránt érintették a belvárost (elsősorban
a Bajcsy-Zsilinszky utcát) és a kert-
városi területeket – például a Csana-
kot és a Királytelepet –, a lakó- és
üdülőövezeteket. A kérdésekre dr.
Fábián Zsolt alpolgármester, Mészá-
ros Judit mb. főépítész, dr. Nagy Bé-
la, a Műhely Zrt. vezérigazgatója és
Massányi Katalin építész, fejlesztési
szakmérnök feleltek, de az azokat fel-
tevő valamint véleményüket kifejtő
polgárok írásban is választ kapnak az
általuk elmondottakra.

A településrendezés – melynek
eszközei a településfejlesztési kon-
cepció, a TSZT, a HÉSZ és az SZT –
meghatározza a települések terület-
felhasználásának és infrastruktúra ki-
alakítását, biztosítja az építés helyi
rendjének szabályozását, a környezet
természeti, táji és épített értékeinek
védelmét és fejlesztését. Ezek az esz-

közök időről-időre felülvizsgálatra
szorulnak, figyelembe véve a telepü-
lési folyamatokat, a változó jogi kör-
nyezetet és a kor technikai lehetősé-
geit.

A hatályos HÉSZ és SZT felülvizs-
gálata során számos technikai és kon-
cepcionális szempontot vettek figye-
lembe. Az előbbiek közé tartozik a
felsőbb szintű jogszabályoknak való
megfeleltetés, az építéshatósági gya-
korlatban egyértelműen alkalmazható
fogalomkészlet használata, az átte-
kinthető szerkezet, az övezeti struktú-
ra egyszerűsítése, az internetes köz-
zétételre és interaktív használatra is
alkalmas digitális térképi feldolgozás.

A koncepcionális szempontok közé
tartozik, hogy a város nem törekszik a
beépített területek jelentős növelésé-
re. A 2009-es TSZT-ben foglaltakhoz
képest új fejlesztési területeket ezért
nem jelöltek ki, sőt, cél volt a lakás-
szám korlátozása. A tervezés során a
városképi illeszkedésre vonatkozóan
igyekeztek egyértelmű, a gyakorlat-
ban is számon kérhető követelménye-
ket rögzíteni. Az életminőség javítá-
sát célozzák a zöldfelületekre vonat-
kozó, a helyi klíma kiegyensúlyozá-
sát elősegítő előírások. Felülvizsgál-
ták a közterületek szabályozását, kor-
rigálták a problémás útszabályozáso-
kat, például a Lázár Vilmos utcában, a

Fenyvesi főúton, s megvizsgálták a
tömbfeltáró utak létjogosultságát.
Rögzítették a magánutak kialakításá-
nak feltételeit a többi között a lakóte-
rületek korábban közterületként sza-
bályozott, de meg nem valósított
tömbfeltáró útjainak kiváltására. A
magánutakat is csak akkor lehet majd
megépíteni, ha az érintett telektulaj-
donosok összefognak.

Több résztvevő szorgalmazta üdü-
lőterületek átminősítését lakóterületté
a város különböző pontjain. Fábián
Zsolt emlékeztetett arra, hogy amikor
az érintettek ezeken a területeken vá-
sároltak ingatlant, tudták, hogy üdü-
lőterületről van szó. A lakóövezetté
történő átsorolásra abban az esetben
nyílik lehetőség, hogy ha az érintettek
saját költségükön kiépítik az ehhez
szükséges infrastruktúrát. Erre ugyanis
nincs pénze az önkormányzatnak.

Megoszlottak a vélemények arról,
hogy szükség van-e nagyobb arányú
lakásépítésre Gödöllőn. Befektetők és
ingatlantulajdonosok szorgalmazták,
hogy a Belvárosban telkek egyesíté-
sével nagyobb ingatlanok alakuljanak
ki, és ezeken több lakás építésére
nyíljon mód, mert szerintük erre van
kereslet. A TSZT és a HÉSZ készítői
ezzel szemben – az önkormányzat ál-
láspontját is képviselve – a lakások
számának mérsékeltebb emelése mel-

lett érveltek, mert a túlkínálat meg-
előzésével elkerülhető a gödöllői in-
gatlanok értékének csökkenése és a
belváros a közlekedés feltételeire is
kiható zsúfoltság fokozódása.

Gödöllő lélekszáma húsz év alatt
mintegy 6500-al, 28 ezerről 34500-ra
emelkedett. Az önkormányzat ezt a
növekedési ütemet fel tudta vállalni,
érvelt dr. Fábián Zsolt, aki emlékez-
tetett rá, hogy az önkormányzat 1990.
évi megalakulásakor azt az infra-
struktúrafejlesztési célt tűzte ki, hogy
a település „utolérje magát”, leküzdje
a szinte minden területen kialakult hi-
ányt, lemaradást. És ez sikerült is, hi-
szen – hogy csak néhány elemét
emeljük ki a fejlesztéseknek –, 60-70
kilométer hosszú szennyvízcsatorna,
ugyanennyi kilométer szilárd út épült,
iskolákat újított fel és bővített és új
óvoda építésére is vállalkozott.

Az önkormányzat ugyanakkor a
következő gödöllői generációkra is
gondol, amikor például – a korábbi-
nál kevesebb tömbfeltáró út kialakítá-
sára teremt elvi lehetőséget a telepü-
lésrendezési tervek elkészítésekor.
Ezek megvalósítása azonban nem kö-
telező – az érintett tulajdonosok aka-
rata ellenére nem fog megtörténni.

(l.t.)

Eszmecsere a településrendezési tervekről

Lakossági fórum

Május 1-jétől Gödöllőn bővül a
fizetős parkolók száma. Ezek
megfelelő kialakítása már fo-
lyamatban van, a fizetőssé té-
telre fokozatosan kerül sor.

Az új létesítmények a kulturált parkolá-
si lehetőségek biztosítása mellett azt a
célt is szolgálják, hogy az adott területen
élők számára biztosított legyen az in-
gyenes parkolási lehetőség. A 3-as és
11-es számú körzetekben élők az enge-
délyt április 23-tól igényelhetik.

A hatályos önkormányzati rendelet
szerint az új parkolási zónákba az a ter-
mészetes személy igényelhet ingyenes
parkolási lehetőséget, akinek állandóra
bejelentett lakcíme a 3-as (Mária oszlop
hrsz. 413/13. melletti és mögötti közte-
rület, Szent István tér 1-8., Szabadság
tér 12-17., Dózsa György út 1-3., 5-7.)
vagy a 11-es számú (az Erkel Ferenc és
Szent Imre Általános Iskolák előtti köz-

terület, valamint az Erzsébet krt. 7-14.
mögötti közterület 53 db kijelölt parko-
lóhellyel, az Erzsébet krt. 1-28. által ha-
tárolt terület a Magyar Kázmér közt,
Mihály Dénes közt, Nagy Sándor közt is
beleértve, valamint a Kossuth L. u. 51-
53. mögötti terület 167 db kijelölt par-
kolóhellyel, a Kossuth L. utcának Dózsa
György út-Táncsics Mihály út közötti
szakasza, valamint a Remsey krt., az
Ambrus köz, a Szt. Imre utcának Kos-
suth-Városmajor utca közötti szakaszán
lévő közterület, valamint a Kossuth utca
62-68. mögötti közterület 331 db kije-
lölt parkolóhellyel) várakozási területen
belül illetve az azt határoló útvonalon
van. Engedélyt a tulajdonban, vagy üze-
meltetésében illetve használatában lévő
egy darab személygépjárműre lehet kér-
ni, mely időbeli korlátozás nélkül ingye-
nes parkolásra jogosít fel. Az igényeket
a VÜSZI Nonprofit Kft. ügyfélszolgá-
lati irodáján (Gödöllő, Dózsa György út

12.) április 23-tól várják. A kérelemhez
mellékelni kell a forgalmi engedély és a
lakcím igazoló fénymásolatát valamint
a gépjármű használatára szóló jogosult-
ságot. Az adott évben az első engedély
kiadása ingyenes. Az engedély cseréje
illetve pótlásáért (megrongálódott, elve-
szett, gépjárműcsere esetén rendszám
változás) az üzemeltető díjat számol fel.
Az engedély a kiadásának évét követő
év március 31-ig érvényes.

Annak a természetes személynek,
akinek állandó lakóhelye nem az érintett
zónák valamelyikében van, de életvitel
szerűen itt él és lakcímigazolóval iga-
zolja a tartózkodási helyét, kedvezmé-
nyes bérletvásárlásra van lehetősége.
Ennek díja egy évre 12.500 Ft.

Az egyablakos ügyintézésre mind-
össze néhány percet kell fordítani a tula-
jdonosoknak. Érdemes azonban ezt mi-
nél hamarabb megtenni, s nem az utolsó
pillanatig várni. (b.z.)

Nemsokára igényelhető az ingyenes parkolási engedély

Bővül a parkolási körzetek száma

A képviselő-testület módosította a Gö-
döllő város nemzeti vagyonáról szóló
8/2012. (III. 8.) sz. önkormányzati ren-
delet 3. számú, a vagyonkezelésbe ad-
ható vagyonelemekről tételesen ren-
delkező mellékletét. A döntéssel a pol-
gármesteri hivatal vagyonkezelésébe
kerül a városháza épülete.

A hivatal által ellátott feladatkörök
átalakulnak, módosulnak, valószínű,
hogy az épület kialakítását is érinteni
fogja a járási feladatokra felkészülés.
Hatékonyabb lehet, ha ennek lebonyo-
lítása során a polgármesteri hivatal jár
el, mint vagyonkezelő.

Új sportkoncepció készül
Új sportkoncepciót készít az önkor-

mányzat, amiről tájékoztatást kapott a
képviselő-testület. A jelenlegit 2004-
ben fogadták el. A következő évekre
szóló stratégia megalkotásához az ön-
kormányzat szeretné megismerni a vá-
rosban működő sportszervezetek adott-
ságait, körülményeit, szükségleteit és
terveit. Ezért kérdőíveket küldtek ki
számukra. A kérdőívek feldolgozását

követően, azok eredményeit felhasz-
nálva alakítják ki a stratégiát.

Pecze Dániel képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub), sportügyi tanács-
nok kiegészítésében elmondta, nem
tudni, marad-e majd pénze az önkor-
mányzatnak a sport támogatására vagy
tud-e bérelni az államosított iskoláktól
tornatermet, s ha igen, mennyiért.

Gémesi György polgármester hoz-
zátette: egyedül a Fideszen múlik,
hogy érvényben maradnak-e az önkor-
mányzatiságot erősen leépítő – például
az önkormányzati iskolák államosítá-
sához vezető – törvények. Jelenleg úgy
tűnik, hogy a létesítményeket ellenér-
ték nélkül veszik el. Kétségesnek tartja,
hogy jut-e forrás a jövőben a nem köte-
lező feladatnak számító sport (és kul-
túra) önkormányzati támogatására.

– Nagyon rosszak az előérzeteim.
Bízom benne, hogy ezek nem igazo-
lódnak, mert akkor a tanácsrendszer
rosszabb formáját vezetik be, mint ami
megszűnt.

Kiemelt támogatásban
részesülő egyesületek és
szakosztályok 

A képviselő-testület a kiemelt támo-
gatásban részesített egyesületek és sza-
kosztályok támogatására a városi költ-
ségvetésben elkülönített 16 millió fo-
rint felosztását is jóváhagyta.

A GEAC Atlétikai Szakosztály a
taglétszám (98) alapján 896 ezer, ered-
ményességi pontszáma (2250) alapján
2.992.000 forintot kap.

A GEAC Vívószakosztálya a taglét-
szám alapján (190) 1.737.000, eredmé-
nyességi pontszáma (1886) alapján
2.508.000 forintot kap.

A Gödöllői Röplabda Club taglét-
száma (192) alapján 1.755.000, ered-
ményességi pontszáma (1540) alapján
3.958.000 forintot kap.

A GSK Futsal Szakosztály taglétszá-
ma (67) alapján 612 ezer, eredményes-
ségi pontszáma (600) alapján
1.542.000 forintot kap. 

A támogatás első részletát április 30-
ig, a másodikat szeptember 30-ig fo-
lyósítják. (l.t.)

Módosították a város nemzeti vagyonáról szóló rendeletet

Képviselő-testületi döntések
A tavasz beköszöntével egyre
több problémát jeleznek a la-
kók a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek állapotával kapcsolat-
ban. Az önkormányzat és az
üzemeltető Zöld Híd Régió Kft.
igyekszik mindent megtenni
annak érdekében, hogy a gyűj-
tőszigetek ne váljanak illegális
hulladéklerakóvá. Vannak po-
zitív példák is, amik bizonyít-
ják, leginkább a
használókon mú-
lik, rend van-e a szi-
geteken és környé-
kükön.

A szelektív hulladék-
gyűjtő szigeteken ki-
alakult helyzet javítása
érdekében megkezdték
a létesítmények foko-
zott ellenőrzését. A
közterület-felügyelet
munkatársai naponta
három alkalommal jár-
ják végig a városunk-
ban lévő negyvenhat
helyszínt. A tapasztala-
tok lehangolóak, a képi
dokumentációk egyér-
telműen igazolják, hiá-
ba a takarítás, huszon-
négy órát sem tart a
rend. Ezt bizonyítják a
blahai városrészben ké-
szült fotók.

A tervek szerint az
egyhónapos kontrollt
követően születik majd döntés, ho-
gyan szabjanak gátat a szabálytalan
használatnak és az illegális lerakás-
nak. Ezt követően to-
vább fokozzák az ellen-
őrzést, és bevezetik a
kamerás megfigyelést.

Így könnyebb lesz a
tettenérés, s mivel a szi-
getekre és azok mellé
kihordott, nem a szabá-
lyoknak megfelelő hul-
ladék elhelyezése ille-
gális lerakásnak minő-
sül, az elkövetők sza-
bálysértési bírságra szá-
míthatnak.

Vannak még pozitív példák

Szerencsére vannak kellemes el-
lenpéldák is. Az Alsótó és Malomtó
utcában élők a sziget létrehozása óta
céltudatosan és következetesen elkü-
lönítve gyűjtik a hulladékot. A szelek-
tív hulladékgyűjtő  környezete min-
dig rendezett, melyet a mellékelt fo-
tón is megörökített egyik kedves ol-

vasónk. Példájuk igazolja, a haszná-
lókon is múlik, milyen látvány fogad-
ja az arra járókat. (ny.f.)

Szelektív hulladékgyűjtés városunkban

Rajtunk is múlik a rend

A Malomtó utcában rend van

Takarítás a blahai Galagonya utcában

Ugyanitt 24 órával később
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A Parlament a múlt héten meg-
kezdte a járásokról szóló tör-
vény vitáját. A törvénytervezet
szerint a  járási hivatalokat a je-
lenlegi önkormányzati vagyon
terhére kívánják kialakítani. A
járások az épületek/helyisé-
gek mellett a feladatokkal
együtt az azokat ellátó munka-
társakat is átvennék.  A szerve-
zeti egységek felállításának
határideje 2013. január 1. 

Bár a járások felállításával elkerülnek
államigazgatási feladatok az önkor-
mányzatoktól, a helyzetük jövőre sem
lesz könnyebb, mivel a tervek szerint
újabb forráselvonásra számíthatnak.
Idén a költségvetési törvény 1041
milliárd forintot szán az önkormány-
zatoknak, jövőre az összeg 10 száza-
lékkal lesz kevesebb. Ezzel 2005 és
2013 között összességében  27 száza-
lékkal csökken az önkormányzatokra
fordított pénz.

A  törvényjavaslatból a korábbinál
konkrétabban kiderül, mit kell majd
járási szinten intézni a jövőben. Ezek
szerint a járási hivatalokhoz kerülnek
a jegyző hatáskörébe tartozó állam-

igazgatási ügyek, a megyei kormány-
hivatalok szakigazgatási szervei kis-
térségi kirendeltségeinek, ügyfélszol-
gálatainak, irodáinak feladat- és ha-
táskörébe tartozó ügyek. 

A házassággal, családdal, a csalá-
dok támogatásával, a gyámügyekkel,
a hadigondozással összefüggő felada-
tokat, a járművezetéstől való eltiltást
és a közúti közlekedéssel kapcsolatos
feladatokat a járási hivatalok veszik
át. Szintén hozzájuk kerülnek majd az
illetékkel összefüggő jegyzői- és ok-
mányirodai feladatok, a polgárok sze-
mélyi adatainak és lakcímének-, az
ingatlan nyilvántartással, a statiszti-
kával és az állampolgársággal vala-
mint a harmadik országbeli állampol-
gárok beutazásával és tartózkodásá-
val, illetve a menedékjoggal össze-
függő feladatok. Átveszik a földren-
dező és földkiadó bizottságokkal, a
hegyközségekkel, vízgazdálkodással
és a vízi közmű szolgáltatással kap-
csolatos feladatokat, s itt intézik majd
a  gazdasági kamarákkal, az egyéni
vállalkozással és egyéni céggel össze-
függő ügyeket. Mindezek mellett a
tervek szerint, az egészségüggyel, a
szervezett bűnözés elleni fellépéssel,

a kulturális örökségvédelemmel,
egyes távhőszolgáltatással, villamos-
energiával  és földgázellátással kap-
csolatos, valamint a szabálysértések,
a helyi védelmi bizottsági és a pénz-
nyerő automatákkal kapcsolatos kér-
désekben is ezen a szinten születik
majd döntés. 

Megnyugtató lehet az ezeken a te-
rületeken dolgozóknak, hogy az ál-
lamigazgatási feladatok átvételével a
korábban az önkormányzatoknál a
feladatokat ellátó tisztviselők, mun-
kavállalók a tervezet szerint nem az
utcára kerülnek, hanem őket is át-
veszik járási hivatalok. Ez a nem
járásszékhelyen működő okmányiro-
dák dolgozóira és polgármesteri hiva-
talokban a járási hivatalhoz kerülő ál-
lamigazgatási feladatokat ellátó ügy-
intézőkre is vonatkozik. 

A törvénytervezet szerint nincs szó
arról, hogy az államigazgatási ügyek
intézésére a jövőben kizárólag a já-
rásszékhelyeken, a járási hivatalok
központjaiban lenne lehetőség, a je-
lenleg működő okmányirodákban 
úgynevezett járási kormányablakokat
alakítanak ki, ahol szintén lehetőség
lesz ügyintézésre. 

Azokon a településeken, ahol je-
lenleg történik hatósági ügyintézés,
de a jövőben sem járási hivatali szék-
hely, és kormányablak sem lesz, a
járási hivatal kirendeltségek,illetve
települési ügysegédként eljáró kor-
mánytisztviselők útján biztosítják
majd ezt a lehetőséget. 

Mint az a törvénytervezetből ki-
derül, a járási hivatalokat a már meg-
lévő önkormányzati vagyonra telepí-
tenék rá, ami újabb államosítást je-
lent. A feladatellátáshoz szükséges
önkormányzati ingatlanokat és ingó-
ságokat átadás-átvételi megállapo-
dásban kell rögzíteni. Ennek határide-
je 2012. október 31. Amennyiben ez
nem történik meg, a kormányhivatal
november 15-ig határozatban dönt az
átvételre kerülő vagyonról. A tör-
vénytervezet szerint az ingatlanokat
meg kell osztani, ha ez nem lehet-
séges, közös tulajdon jön létre, s meg
kell határozni a használat arányát.

Fontos kérdés az ingatlanok és az
esetleges azokon lévő jelzálog ren-
dezése is. Ezt a tűzoltóságokhoz ha-
sonlóan kívánja megoldani a törvény,
azaz, a jelzálogot más ingatlanra kell
átterhelni.  

Gémesi György, Gödöllő polgár-
mestere, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének (MÖSZ) elnöke sze-
rint a törvénytervezettel az egyik leg-
nagyobb probléma az időfaktor, mi-

vel alig néhány hónap maradt kidol-
gozni a részletes szabályozást, ennyi
idő pedig egy korrekt és jól működő
rendszer felállítására elégtelen. A
MÖSZ elnöke úgy véli, rengeteg kon-
fliktushelyzet várható amiatt is, hogy
a vagyon egy része elkerül az önkor-
mányzatoktól, a járási hivataloknak
adnának több olyan ingatlant, ame-
lyet az önkormányzat nem tud nél-
külözni a mindennapi működésben.
Sajnálatosnak tartja, hogy ha a va-
gyoni vitában nem állapodik meg a
település és a kormány, akkor a kor-
mánymegbízott dönt, így lényegében
ismét átnyúlnak az önkormányzatok
feje felett.

A MÖSZ aggályosnak tartja a já-
rási hivatalok vezetőjének az önkor-
mányzatok feletti kontrollálhatatlan
túlhatalmát is. Nem tartja elfogadha-
tónak, hogy míg a demokratikusan
megválasztott önkormányzatoknak
nincs beleszólása a vezető kiválasztá-
sába, ugyanakkor a kormány által ki-
jelölt megyei kormánymegbízottnak
még a munkatársak kinevezésében is
vétó joga van. Ezzel megszűnik az
eddig jól működő társadalmi kontroll.
Sajnálatosnak tartja, hogy – bár a já-
rások kialakítása rendkívüli jelentő-
ségű az önkormányzatok számára – a
jogalkotó azonban elmulasztotta az
érdemi vita lefolytatását az önkor-
mányzatokkal. jk

Az általános iskolák 2013. ja-
nuár 1-je után is önkormányza-
ti tulajdonban maradnak, az ál-
lam csak az oktatást, illetve az
ahhoz kapcsolódó feladatokat
veszi át, illetve finanszírozza –
közölte a Belügyminisztérium
önkormányzati helyettes ál-
lamtitkára április 10-én egy bu-
dapesti önkormányzati konfe-
rencián. 

Farkasné Gasparics Emese elmond-
ta, az általános iskolai ellátáshoz kap-
csolódó vagyon továbbra is az önkor-
mányzati rendszer része marad, ám
azokat a jövőben a települések más

célokra is használhatják.
A helyettes államtitkár szerint így

az iskolák épületeit, az eddig kizá-
rólag oktatási célokat szolgáló ingat-
lanokat, vagyontárgyakat – oktatási
időn kívül – az önkormányzatok kö-
zösségi, sport, kulturális, turisztikai
célokra is hasznosíthatják.

A helyettes államtitkár arra a kér-
désre, hogy ebben az esetben az állam
fog-e bérleti díjat fizetni a települé-
seknek, azt válaszolta, hogy jogi meg-
oldásként az állam és az önkor-
mányzatok várhatóan üzemeltetési
szerződéseket kötnek egymással.
Mint az azonban a témával kapcsolat-

ban a múlt héten elhangzottakból
kiderül, nem ez a kormány szándéka,
hiszen terveik szerint az intézményi
számlákat változatlanul a települé-
seknek kell majd fizetni.  

Ezzel kapcsolatban Gémesi György
polgármester, a MÖSZ elnöke lapunk-
nak elmondta, hogy ez az „együttmű-
ködés” mennyire lesz elfogadható az
önkormányzatok számára, akkor lát-
szik majd, ha egyértelmű lesz, hogy a
jelenlegi finanszírozásból mennyit
hagy meg a kormány. Ha csak a peda-
gógusok bérére vonatkozó forrásokat
viszi el, az kisebb probléma. Eszter-
gom példája azonban bizonyítja, hogy
az eddig az oktatásra költött pénznél
többet vesz el az állam. Akkor viszont a
települések kötelezően ellátandó 
feladataira – mint a közvilágítás, köz-
tisztasági és városüzemeltetési felada-
tok – jóval kevesebb jut. 

Nagyon fontosnak  tartja,
hogy a vagyon megmarad-
jon, de nem elhanyagol-
ható az sem, mennyi ma-
rad annak  fenntartására,
működtetésére, fejleszté-
sére.

Egyetért az egységes
tanfelügyeleti rendszer be-
vezetésével, de az igazgató
kinevezésének módjával
nem. Intő példának ne-
vezte a Szigetszentmiklóson történte-
ket, ami jól mutatja, milyen áldatlan
helyzetet teremthet, ha személyi dönté-
seknél nem veszik figyelembe a peda-
gógusok, a szülők és az önkormányzat
véleményét. 

Egyben sajnálatát fejezte ki, hogy
továbbra sem egyeztetnek érdemben az
önkormányzatokkal. Mint mondta, a
MÖSZ többször is felajánlotta

segítségét, de kormányzati részről nem
volt igény a partnerségre. Mint
mondta, egyre inkább úgy tűnik, ez a
kormány számára hatalompolitikai
kérdés, amit a szakmaiság kihagyásá-
val akarnak megoldani. Kijelentette, a
jó közoktatáshoz elengedhetetlen a
gyermek – szülő – intézményvezető –
pedagógus – önkormányzat együttmű-
ködése. bj

Gödöllő városa adott otthont
április 13-14-én a Néphagyo-
mányőrző Óvodapedagógusok
Egyesülete XIV. tavaszi szak-
mai találkozójának.  A rendez-
vény megnyitóján dr. Váginé
Farkas Ildikó, az egyesület ve-
zetője Miniszteri Elismerő Ok-
levelet vehetett át. 

A csaknem másfél évtizeddel ezelőtt
városunkból útjára indult kezdemé-
nyezésen közel 300 óvodapedagógus
vett részt. A kezdetben hazai szakmai
programhoz az elmúlt években a ha-
táron túli területekről is csatlakoztak

intézmények, így a Vajdaságból, Fel-
vidékről, és Erdélyből is érkeztek
résztvevők a gépfejlődés-történeti
múzeum épületében megtartott ren-

dezvényre, ahol Tóth Tibor, Gödöllő
alpolgármestere, Fauszt Dezsőné, az
egyesület alelnöke, szakmai prog-
ramvezető, és Fodor Csilla, a házi-
gazda Egyetem Téri Óvoda vezetője
köszöntötte a megjelenteket. 

Az Egyetem Téri Óvoda köszön-
tőjét színes műsor egészítette ki, ami-
vel egyben hagyományőrző prog-
ramjukból is ízelítőt adtak. A helyszí-
nen a Tesszáry Banda muzsikája,
Szekeres Erzsébet meseképei, vala-
mint a résztvevő óvodák kézműves
munkái adták meg a kiváló hangula-
tot, aminek egyik felemelő pillanata

volt, amikor Miniszteri Elismerő Ok-
levelet vehetett át dr. Váginé Farkas
Ildikó, az egyesület vezetője. A ki-
tüntetést Tóth Tibor alpolgármester

adta át. A kétnapos szakmai ta-
nácskozás során a résztvevők többek
között olyan témákban cserélték ki
tapasztalataikat, mint a családokkal
való együttműködés, a közösségi
együttélés magatartásnormái a ha-
gyományos népi életmódban, a család
szerepe elődeink életében, valamint,
hogyan lehet erősíteni a népha-
gyomány éltető nevelést a gyakorlat-
ban. 

A tanácskozás ideje alatt tartották
meg az egyesület közgyűlését is,
amelyen új elnököt választottak. En-
nek eredményeként a továbbiakban

Barnócki Beáta, az Egyetem Téri
Óvoda óvónője vezeti majd a Népha-
gyományőrző Óvodapedagógusok
Egyesületét. kj

A Magyar Családterápiás Egye-
sület XXVI. Vándorgyűlését áp-
rilis 13-15. között Gödöllőn, a
Szent István Egyetemen tartot-
ta. A nyitó plenáris ülésen Gé-
mesi György polgármester kö-
szöntötte az országos rendez-
vény résztvevőit. A vándor-
gyűlés fő témaköre a változás.

„Merész dolog az ismeretlent vizsgál-
ni, de még merészebb rákérdezni az
ismertre.” Ezzel az idézettel kezdődik
Paul Watzlawick, John H. Weakland
és Richard Fish 1974-ben
megjelent és azóta klasszi-
kussá vált Változás c. kor-
szakos műve. 
Szomorú, hogy a szerzők
egyike sincs már közöt-
tünk, utolsóként 2011 októ-
berében Richard (Dick)
Fisch is eltávozott.

A változás jól ismert je-
lenség a családterápiában
és a vándorgyűlés éppen
ezért, ezt az ismert jelen-
séget állította az előadások középpont-
jába. A változásokra az egyénben, a
családban, a társadalomban, a körülöt-
tünk lévő világban és persze a család-
terápiában történő változásokra is.

Gémesi György köszöntőjében a
családot, mint az ember legfontosabb

közösséget jellemezte és méltatta,
majd arról szólt, hogy Gödöllőn az
önkormányzat immár 22 éve szolgál-
ja a helyi társadalmat, elsőrendű fela-
datának tartva a gyermekeket ápoló
és nevelő intézményrendszer működ-
tetését, fejlesztését. A gödöllői böl-
csődékben, iskolákban, óvodákban
biztonságban tudhatják gyermekeiket
a szülők.  

Nem tartja jónak, hangsúlyozta,
hogy az új jogszabályok szűkítik az
önkormányzatok feladatait és lehető-
ségeit e téren, mert hosszú távú hatá-

sukban a helyi közösségekben meg-
nyilvánuló felhajtóerőt csökkentik.

A nyitó előadásokat Csányi Vil-
mos Az emberi hiedelmek termé-
szete, majd Szvetelszky Zsuzsanna
Pletyka, hálózatok, család – a válság
időszakában címmel tartották.            lt

Megint átnyúlnak az önkormányzatok feje felett

Járáskialakítás: újabb államosítás

Az állam irányít, az önkormányzat fizeti a számlát

Mégis, kinek az iskolája? 

A Magyar Családterápiás Egyesület XXVI.
Vándorgyűlése Gödöllőn

Ünnepi események az óvodapedagógusok találkozóján

Hagyományőrzés határon innen és túl 
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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).

FŐZŐVERSENY A VÁROSI PIACON
2012. MÁJUS 12.

Várjuk olyan vállalkozó szellemű, elsősorban férfiak jelentkezését, akik szí-
vesen ragadnak fakanalat, hogy megmutassák hölgy ismerőseiknek, milyen
ügyesen forgatják azt ételkészítés közben. Részvételi szándékát kérjük, je-
lezze a +36/30/5030777-es telefonszámon.
Természetesen szívesen vesszük hölgyek, illetve csapatok jelentkezését is.
Bővebb információ: www.lokalpatriotaklub.hu honlapon és a városi piacon.

Föld Napja Kislábnyomon–progra-
mok minden korosztálynak

Időpont: 2012. április 21. (szombat),
14:30–20:00
Helyszín: Művészetek Háza, Gödöllő,
Szabadság út 6.
Védnök: dr. Gémesi György, Gödöllő
város polgármestere

Program:
14:30 – 15:00: Regisztráció
15:00 – 16:00: Előadások:
Gödöllő ökováros koncepciója és ener-
giatakarékossági programjai – Tóth Ti-
bor, Gödöllő alpolgármestere
Miért fontos kislábnyomon élni? – dr.
Gyulai Iván, Ökológiai Intézet a Fenn-
tartható Fejlődésért Alapítvány
Hogyan éljünk kislábnyomon? – Vado-
vics Edina, GreenDependent Egyesület
16:00 -16:15.: Kávé szünet fairtrade ká-

véval, teával, házi szörppel
Közben: csapatok szerveződése és ne-
vezése a vetélkedőre
16:15 – 17:30: A klímaváltozással, ott-
honi energiafelhasználással és kisláb-
nyomos életmóddal kapcsolatos vetél-
kedő és akadályverseny értékes nyere-
ményekkel
16:45 – 18:00: Interaktív sarkok – ahol
mindenki felteheti kérdéseit! Sarok té-
mák és szakértők:
– otthoni klímabarát energiahasználat –
GreenDependent Egyesület és gödöllői
klíma-klub
– klímabarát építkezés és felújítás, auto-
nóm ház – Ertsey Attila építész
– klímabarát étkezés - Gödöllői Helyi
Élelmiszertanács (G7), Gödölye Szo-
ciális Szövetkezet és 
Nyitott Kert Alapítvány
– klímabarát közlekedés – a Magyar
Kerékpárosklub gödöllői csoportja

– „ökomata”  és „slow food”, azaz lassú,
odafigyelő, komótos étkezés – GATE
Zöld Klub Egyesület
18:00 – 18:30 – (20:00): Klímabarát
vacsora helyi és szezonális összete-
vőkből
18:30 – 20:00: Vetélkedő eredmény-
hirdetés, majd táncház a Bivaly
együttessel, tánctanítás kicsiknek és na-
gyoknak

Párhuzamosan gyerekprogramok a
legkisebbeknek – Gödöllői Fészek
Nagycsaládosok Egyesülete
A belépés díjtalan!
További információ:
GreenDependent Egyesület
Tel: 28-412-855
Honlap: www.greendependent.org 
Email: info@kislabnyom.hu
A rendezvény támogatója: Dalkia Ener-
gia Zrt.

A Blaháért Társaság kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával készült el
az a hirdetőtábla, amit április 12-én adtak át a Blaháné úton. 
A felületet a civil szervezet azért készíttette, hogy ezzel is segítse a területen élők tá-
jékoztatását, és helyet adjon a közösséget érintő fontosabb információknak.
Az átadáson Tóth Tibor alpolgármester követendő példának nevezte a kezdemé-
nyezést. A zárt rendszerű hirdetési felület
kulcsait Bucsy László, a Blaháért Társa-
ság vezetője adta át Pecze Dánielnek, a
terület önkormányzati képviselőjének és
Malikné Bajnóczi Erikának. 
A Blaháért Társaság szándéka szerint a
hirdetőtáblát a lakosság térítésmentesen
használhatja. A kihelyezés módjáról a
helyszínen tájékozódhatnak az érdeklő-
dők. jb

Tavaszváró családi nap
Ezúton szeretnénk meghívni Önt
és gyermekét az 1. sz. Városi Böl-
csőde Családi Napjára, amit 2012.
április 21-én, szombaton rende-
zünk meg.

Helyszín: Gödöllő, Palota-kert 17.

A rendezvény fő célja a bölcsőde be-
tonkerítésének megszépítése, kifes-
tése.
Az aktív munka mellett egész napos
kikapcsolódást nyújtunk a bölcső-
dénkbe járó gyermekek és szülei ré-
szére. 
Programkínálatunk: 
– légvár
– arcfestés

– kézműves fog-
lalkozás
– gulyásparti
– palacsintázás

„A gyermek akkor emlékezik rád
holnap, ha ma vagy vele.”
( Steffen T. Kraehmer )

Amennyiben részese szeretne lenni
az intézmény megszépítésének, kér-
jük családjával együtt tisztelje meg a
rendezvényt jelenlétével, segítségé-
vel. Szeretettel várunk minden kicsit
és nagyot, mert együtt szebb lesz ez
a nap!

Tóth Tibor alpolgármester
Varga Gyöngyi intézményvezető

„Ha áram van, minden van” – tartja a
modern közmondás. A ma embere
egy-egy áramszünet során komoly
gondban van, hogy mit is kezdjen ma-
gával, amíg helyre nem áll a jól meg-
szokott rend. Amint beborul az ég
vagy lemegy a nap, automatikusan
kapcsoljuk is a lámpákat, nem gon-
dolva végig, hogy mennyit is fo-
gyasztanak; hiszen látni kell.
Munkahelyeink, közintézményeink –
bölcsődék, óvodák, iskolák, kórházak
stb. – a legtöbb esetben fénycsövek-
kel világítanak. Ezáltal olyan energia-
falót etettünk minden nap, ami még
károsan is hatott a szemünkre és szer-
vezetünkre... és hat a mai napig.
Tudunk-e ezen hatások ellen hatéko-
nyan fellépni? Igen.
Immáron hazánkban is elérhető; egy-
re több cég és állami intézmény isme-
ri meg és használja az új modern
fénycsöveket, amelyek minimális 
szereléssel a régiek helyére betehe-

tőek. Olyan elektronikával rendelkez-
nek, melyek akár felére csökkentik a
fogyasztást és képesek 70-80 száza-
lékos fényerő növekedést biztosítani.
Cégünk, gödöllőiként kereste a lehe-
tőséget, hogy szűkebb pátriánkban is
segíteni tudjon. Dr. Fábián Zsolt al-
polgármesternek köszönhetően lehe-
tőséget kaptunk egy mintaprojekt
megvalósítására. A Kazinczy Körúti
Óvodát választottuk, ahová már mi is
gyerekként jártunk, majd gyerme-
keink is oda jártak, illetve a legkisebb
még mindig ott tölti a mindennapo-
kat. Szerdi Ildikó intézményvezető
hozzájárulásával gyermekünk cso-
portszobáját szereltük át: a Csibe cso-
portot.

A szerelés előtt és után is végeztünk
méréseket, melyek az alábbi eredmé-
nyeket hozták: 
– Az áramfogyasztás 49,5 százalékkal
csökkent;

– A fényerő több ponton mérve, átla-
gosan 76 százalékkal nőtt;
– A fénycsövek nem vibrálnak, így
kímélik szemünket. 
Elértük, hogy kiscsibéink kevesebb
energiát fogyasztva, jobb fényviszo-
nyok mellett töltsék óvodai minden-
napjaikat, és a foglalkozások, a játék-
tevékenység során szemük ne legyen
kitéve a káros hatásoknak.
Jelenleg minden vállalat, közintéz-
mény azon dolgozik, hogy költségeit
lefaragja, és emellett erőteljes törek-
vés mutatkozik a munkakörülmé-
nyek minél jobbá tétele érdekében is.
A beruházási költség nagyon ala-
csony és általában 2 éven belül meg-
térül, mely 50 százalékos banki ka-
matnak felel meg.
Reméljük, 2012-ben folytatódnak a
projektjeink és nő a lecserélt energia-
falók száma.

G&G 2008 Kft.
www.gandg2008.hu

Legyen ünnep a Föld Napja is! Játsszunk és vetélkedjünk, táncoljunk,
együnk-igyunk helyi finomságokat!

(Folytatás az 1. oldalról) 

A Chopin Zeneiskola elől rendőri felve-
zetéssel rajtoló mezőny az Ady sétá-
nyon át a Királyi Váró mellett haladt el
és jutott át a vasúti síneken sorompó nél-
kül. Egy rövid Köztársaság úti szakasz
után a Fácán soron át a város új, Őz utcai
negyede következett, majd Máriabes-
nyőn folytatódott a kirándulás.

Bár a résztvevők között sok ismerős
arcot lehetett látni, akik ott voltak ta-
valyelőtt az M31-es sztrádát „avató” ke-
rékpározáson és/vagy a Hungaroringre
vezető programokon, többek számára
mégis „ismerd meg városodat” jellegű

volt a rendezvény. A budapest-hatvani
vasútvonalat alulról, az M3-as autópá-
lyát felülről keresztezték a túrán, me-
lyen Blahát is érintették. A biztonságot
fokozta, hogy a lehető legrövidebb sza-
kaszok vezettek nagyobb forgalmú köz-
utakon. Bizonyára a változatos út-
iránynak is köszönhető, hogy a mezőny
végig egyben maradva érte el célját, a
Török Ignác Gimnáziumot.   
Az iskola udvarában Gémesi György
és Tóth Tibor köszönetet mondott min-
den résztvevőnek, és a rendezvény le-
bonyolítását segítőknek, így a Magyar
Kerékpárosklub gödöllői csoportjának,
a Margita Turisztikai Egyesületnek, a

Gödöllői Lokálpatrióta Klubnak, a
Helyközi Értékvédő Közhasznú Pol-
gárőrségnek és a Rendőrségnek.  

A programot a Megyeri Kerékpár-
szaküzlet támogatta a biciklik átnézé-
sével, gyors szerelésével.

Tóth Tibor lapunknak elmondta,
hosszabb távú cél, hogy a túrákat rend-
őri biztosítás nélkül is le lehessen bo-
nyolítani. Ennek két feltétele van. Az
egyik a felkészült kerékpáros és autós
társadalom, a másik a közlekedési infra-
struktúra fejlesztése. Mindkét feltétel
megvalósítása a program célkitűzése. 

A gödöllői kerékpáros túra teljesen
civil kezdeményezésre jövő héten meg-
ismétlődik a Gödöllői Critical Mass for-
májában. A civilek információja szerint
a gyülekező április 22-én, vasárnap 16
órakor Gödöllő főterén lesz.                    lt

Tündöklő kiscsibék, avagy hogyan spóroljunk 
a világítási költségeinken

Segíti a tájékoztatást a civil kezdeményezés

A mindennapi közlekedés hatékony segítője

Szezonnyitó túra két keréken
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Cesar Millan, A kutya mint csa-
ládtag című könyv szerzője iga-
zi szakember, ha kutyatartásról
van szó. Régóta az Egyesült Ál-
lamokban él, ott alapított csalá-
dot, de Mexikóból származik.
Televíziós műsorokban osztja
meg tudását az állatokról, s
már korábban is adott ki
könyveket, a címük: A csodála-
tos kutyadoki és Hogyan nevel-
jünk tökéletes kutyát. Tehát
nyugodtan rá, a tanácsaira bíz-
hatjuk magunkat, ha úgy dön-
tünk, hogy négylábú társat vá-
lasztunk magunknak. 

A választásnál dől el sok minden, ha
ugyan nem minden.  Hol választunk?
A szerző társaságában felkeressük a
lehetséges helyeket, ahol szert tehe-
tünk új barátunkra: a menhelyeket, a
fajtamentő szervezeteket és a tenyész-
tőket. „Alkalmazd a sem érintés, sem
beszéd, sem szemkontaktus szabá-
lyát” – ez vissza-visszatérő mondat a
könyvben. Várjuk meg, míg mintegy
a kutya választ ki minket, hagyatkoz-
zunk máris az ösztönére, mely arra in-
dítja, hogy odajöjjön hozzánk min-

denféle hívás, szeretgetés nélkül. 
Hogyan vigyük haza? Hogyan ve-
zessük be új otthonába? Hogyan mu-
tassuk be leendő családtagjainak? Ol-
vashatunk a kölyöknevelésről. Arról,
hogyan ismertessük meg a kutyával a
házirendet, fogadtassuk el a szabályo-
kat, határokat és korlátokat. Az is iz-
galmas, ha kutyával együtt utazunk,
az is, ha otthon hagyjuk elutazásunk
idejére. Mi a teendő az egyik, s mi a
másik esetben? Megszerettethetjük
vagy legalább elfogadtathatjuk-e a
kutyánkkal az orvosi rendelőt? 

Számos történet származik a
könyvben Cesar Millan ügyfeleitől.
Elmesélik, hogyan boldogultak vagy
éppen milyen gondjuk támadt a ku-
tyájukkal. Hogyan segített a gondjaik
megoldásában Cesar Millan.

A kutya – erről szólhat A csodálatos
kutyadoki című könyv – megoldást
jelenthet lelki, sőt, testi bajaink ide-
jén. A kutya pontosan tudja, milyen
betegségekkel küszködünk, mivel
megérzi a kór szagát. Aztán eljön az
idő, mikor neki is egyre több kórsága
támad. A vég is elérkezik a számára,
úgy érezhetjük, túlságosan is hamar.
Nagyon érdekes a könyvben egy táb-

lázat, mely ezt a címet viseli: A kutyák
emberi években kifejezett életkora.
Láthatjuk, a kutya súlyától is függ ez,
minél nagyobb testű a kutya, annál
gyorsabban jut matuzsálemi korba. 

Megszólal a könyv lapjain a szerző
felesége, két kisfia. Elmondják, ők
hogyan veszik ki a részüket a kutya-
tartásból, számukra mit jelentenek a
négylábú családtagok. Hogyan lehet-
séges, hogy mindannyian elégedettek
és boldogok legyenek a vegyes össze-
tételű famíliában. 
(Cesar Millan: A kutya mint család-
tag) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Eszményi társként

2002. június 1. nevezetes nap
volt városunk életében: ekkor
adták át a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Köz-
pont új épületét, hogy a kor el-
várásainak megfelelő színvona-
lon szolgálja az olvasót. A 10
éves évfordulóra készülve, min-
den évből felidézünk egy-egy
olyan eseményt, amellyel a
könyvtár törekvéseiről, ered-
ményeiről kívánunk hiteles ké-
pet adni.

2005-ben a könyvtáros szakma Gö-
döllőre hozta legnagyobb rendezvé-
nyét, a könyvtárosok vándorgyűlését.
70. évfordulóját ünnepelte a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete és a könyv-
táros hivatásról, a készülő szakmai
etikai kódexről cseréltek eszmét Gö-
döllőn. A vándorgyűlés nem az egyet-
len országos hatáskörű rendezvény
volt, az elmúlt 10 év során több szak-
mai konferenciának adott otthont a
város könyvtára. A kistelepülések
könyvtári ellátásáról, európai és nem-
zeti, helyi értékek viszonyáról, a
könyvtári teljesítmény méréséről és

az iskolán kívüli oktatás könyvtári le-
hetőségéről tartott konferenciák a
széles szakmai közvélemény részvé-
telével zajlottak.

A gödöllői könyvtár munkatársai
több országos könyvtári programra
kaptak felkérést, előadásokkal, a
szaksajtóban való publikálással öreg-
bítették az intézmény és Gödöllő jó
hírnevét. A Budapesti Könyvfesztivá-
lon tavaly a „Családbarát könyvtár”
cím nyerteseként bemutatták a
könyvtár családokra szabott szolgál-
tatásait. Az idén is meghívást kaptak a
Könyvfesztiválra, az olvasásfejlesztés
terén elért eredményekről tartanak
előadást és bemutatót a fesztiválláto-
gató közönségnek.

A könyvtár fogadóterében egy
falon sorakoznak azok a díjak, kitün-
tetések, melyekkel a város képviselő-
testülete, civil szervezetek és a
könyvtáros szakma ismerte el az in-
tézményben folyó munkát. Az itt dol-

gozó csapat célja,
hogy elnyerje a „Mi-
nősített könyvtár”
címet, napjainkban
ez a minősítési folya-

mat zajlik a könyvtárban.

Játék:

A 4. hét kérdése:
Hányszor és melyik évben volt Gö-
döllőn a könyvtárosok  országos ván-
dorgyűlése? 
1. 1 alkalommal, 1985-ben
2. 1 alkalommal, 2005-ben
3. 2 alkalommal, 1985-ben és 2005-
ben
A megfejtést a könyvtár regisztrá-
cióján adja le!
A 3. hét megfejtése:
Az első, Erzsébet királyné emlékére
rendezett vers- és prózamondó ver-
seny helyszíne a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ (most Művészetek
Háza) volt 1995-ben.
A 4. heti akciónk: április 19-25.
A 10 éves gyerekek 50 százalékk ked-
vezménnyel írathatják be a könyvtár-
ba egyik családtagjukat. gvkik

10 éve… több mint könyvtár

Konferencia helyszín és szakmai műhely

(Folytatás az 1. oldalról) 

A kicsik mellett a felnőttektől is láthat-
tak két koreográfiát, az egyiket az
együttes női tagjai mutatták be, majd
Papp Máté szóló produkcióját élvez-
hette a közönség. 

Az est második részében a boldog
békeidőket, az I. világháború előtti idő-
szakot elevenítette fel a felnőtt tánccso-
port, a Berukkoltam én a császárt szol-
gálni című táncjátékkal. A tíz tánc- és
zenei kép során a marosvásárhelyi

kaszárnya környéke elevenedett meg. A
műsor a katonák vasárnap délutánján

keresztül mutatta be a kor szo-
kásait, táncait. Erdélyi, felvi-
déki táncokat is láthattunk a
mai Magyarország területéről
származók mellett, mint aho-
gyan a legények is az ország
akkori határain belülről, kü-
lönböző tájegységekből kerül-
tek egy helyre katonáskodni.
Az előadások során Szalonna
és bandája muzsikált. bj

Gálával ünnepelt a Gödöllő Táncegyüttes

19 év tánccal, muzsikával

A Frédéric Chopin Zeneiskolába örömmel látogatnak vissza az egykori növendé-
kek, hogy megörvendeztessék a közönséget és egykori tanáraikat egy-egy csodála-
tos koncerttel. Április 13-án
Kaján Katalin operaénekes
(szoprán), a Szegedi Nemzeti
Színház magánénekese foly-
tatta a sort. Az Opera áriaes-
ten Hábetler András bassz-
bariton operaénekes, magán-
énekes, a Magyar Állami
Operaház állandó vendégmű-
vésze volt a partnere, zongorán Sándor Szabolcs, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Opera tanszakának zenei vezetője kísért. Kaján Katalin gimnáziumi évei
alatt volt a zeneiskola növendéke, Kálny Zsuzsa tanítványa. 2009-ben végzett a
Zeneakadémián, majd 2011-ben a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karán
diplomázott. A műsorszámokat bevezető Hábetler András kiváló orgánumán,
szórakoztatva tanítva vezette a hallgatóságot az operák birodalmában az est címének
megfelelően Mozarttól Gershwinig. Még a hallgatóságot is megénekeltette. S ha
valaki nem ismerte volna a közönséget, ebben a pillanatban kiderült, többségük nem
csak kedvelője a zenének, hanem művelője is. Ez a közeg különösen inspirálón hat-
hatott Kaján Katalinra. S miközben Turandot áriáját hallgattuk előadásában, azon
gondolkodtunk, vajon hová, melyik operaszínpadokra állítja majd sorsa pályafutása
alatt bájos, fiatal, megnyerően éneklő művészünket. lt

Varázslatos opera áriaest a Chopin Zeneiskolában
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A Szent István Egyetem rendkívül gazdag lelőhelye a képzőművészeti al-
kotásoknak. Köztük olyanok is díszítik az intézmény falait, amiket eredeti-
leg nem ide szántak alkotóik. Ilyen Pekáry István Hortobágy című képe,
valamint az ennek párjaként emlegetett Bakony.

A két kerámiakép eredetileg a Mezőgazdasági Múzeum főbejárata befala-
zott oldalajtóinak belső falát díszítette. Keletkezésének ideje nem ismert,
egyes források szerint az 1950-es évekre tehető. A 360 x 340 cm nagyságú
képek ennek a kornak a jegyeit viselik magukon: elvárás volt, hogy a szoci-
alista társadalom boldog jelene és a még ígéretesebb jövő ábrázolásaként az
életörömet jelenítsék meg.

Az épület felújításakor a képeket elbontották, s 1998-ban kerültek jelenle-
gi helyükre, a Szent István Egyetem főépületébe. Mindkét alkotás az adott
táj életét, mindennapjait, jellegzetességeit mutatja be.

Pekáryra jellemző, hogy alkotásai elkészítésekor elsődlegesen a látványt
helyezte előtérbe, úgy, hogy amögött a tartalmi háttér is mindig meghatározó
volt. Az adott lehetőséggel élve, alkotásain minden teret kihasználva, meg-
töltötte azokat látványos tartalommal. Az aprónak tűnő részletekkel gazdagí-
totta a főcselekményt. Ezek a részek olykor háttérbe szorultak, de jelenlétük
erősítette a főtémát. Népviseleti motívumait a táj egyedi viseleteiből, díszíté-
si mintáiból össze-gyűjtött elemeket „újként” jelenítette meg.

Pekáry István
festő, grafikus, textiltervező
(Budapest, 1905. február 1. – Budapest, 1981. augusztus 25.) 
Magyar Képzőművészeti Főiskolán Rudnay Gyula volt a mestere. Szám-

talan kitüntetése közül kiemelkedik az 1937-es párizsi Világkiállításon ka-
pott ezüstérem és Diplôme d'Honneur és az 1956-ban számára odaítélt Mun-
kácsy-díj. Noha a Magyar Képzőművészeti Főiskola elvégzése után állami
ösztöndíjjal több évet Rómában tanult, nem hatott rá erőteljesebben a Nove-
cento stílusa; főiskolai mesterétől is csak a magyaros témák kedvelését vette
át. Jellegzetes egyéni stílust alakított ki népművészeti előképeket is fölhasz-
nálva, amely rokon a naiv művészettel, de mind színhasználatában, festék-
és ecsetkezelésében, mind kompozíciós megoldásaiban, képszerkesztésében
professzionális. Meseszerű, elbeszélő képei, textiljei javarészt a magyar nép-
meséket és legendákat dolgozzák fel. A háború előtt három alkalommal sze-
repeltek képei a Velencei Biennálén. 1933-1962 között számos színházi és
operaprodukcióhoz tervezett díszlet- és kosztümterveket Magyarországon és
külföldön. (b.z.)

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

Kerámiaképek a Szent István Egyetemen

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. 

Áprilisban két történelmi jelen-
tőségű eseményről emlékez-
nek meg városunk lakói: az isa-
szegi és a muhi csata hősei
előtt tisztelgünk.

Hagyományainkhoz hűen idén is mél-
tóságteljesen emlékeztünk meg Gö-
döllőn az 1848/49-es magyar szabad-
ságharc dicsőséges tavaszi hadjáratá-
nak isaszegi csatájáról. Április 7-én a
hagyományőrző huszárok gödöllői
lovasokkal kiegészülve a Királyi Kas-
tély udvarában sorakoztak fel.

Az ünnepségen Tóth Tibor alpol-
gármester mondott köszöntő beszédet
a szép számú közönség előtt, melyben
ott voltak a lengyel és osztrák hagyo-
mányőrző katonák is. Az ünnepség
hangulatát tovább fokozta a Gödöllői
Városi Fúvószenekar előadá-
sa is.

Az ünnepség végeztével a
huszárok és a lovasok elvo-
nultak, hogy a Dózsa György
úti temetőben az isaszegi csa-
ta emlékművénél róják le ke-
gyeletüket. A halomnál Tóth
Tibor helyezett el koszorút,
majd a külföldi hagyomány-
őrző katonák hajtottak főt az
egykori hősök előtt. A Gödöl-
lői Értékvédő Egyesület nevé-

ben Szlávik Jánosné és Boda Anikó,
a Gödöllői Városvédő Egyesület ne-
vében pedig Fülöp István és Dolányi
Sándor helyezte el az emlékezés vi-
rágait.

Az ünnepség „hivatalos” részének
végeztével a lovasok elvonultak. Ezt
követően a két egyesület képviselői
további 1848/49-es vonatkozású te-
metői emlékhelyeknél helyeztek el
virágokat: a Dózsa György úti temető
első, 1861-ben emelt, a Városvédő
Egyesület és az Értékvédő Egyesület
kezdeményezésére 2011-ben felújí-

tott 1848/49-es obeliszk-
jénél, illetve Ambrus Jó-
zsef honvéd sírjánál.

Április 12-én a Szent
István Egyetem főépüle-
te előtt, Kálmán herceg
szobránál tartottak meg-
emlékezést. A muhi csata
771. évfordulója alkalmá-
ból IV. Béla király testvé-
rére, a premontrei rend
bőkezű jótevője előtt tisz-
telegtek a gödöllőiek.

A történemi zászlók színpompája
mellett tartott ünnepségen megjelen-
teket Bárdy Péter, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium igazgatója
köszöntötte, majd Wilhelm Adél éne-
kelt kalotaszegi népdalcsokrot, Vígh

András pedig Tóth Árpád A muhi
pusztán című versét szavalta el. A
muhi csatáról Erdélyi Zsuzsanna
történelemtanár emlékezett meg,
majd a 9.C osztály tanulói énekeltek
régi népéneket. Az önkormányzat
képviseletében Tóth Tibor alpolgár-
mester koszorúzott. A szobor talapza-
tán a Szent István Egyetem képviselői
is elhelyezték a megemlékezés virá-
gait.

A premontrei szerzetesrend 800
éves magyarországi történelmében az
első világháborút követő események
juttatták fontos szerephez Gödöllőt.
Amikor a trianoni békeszerződés után
a rend kassai, rozsnyói és nagyváradi
gimnáziumában megszűnt az oktatás,
Takács Menyhért jászóvári prépost
kezdeményezésére az anyaországban

nyílt lehetőség az elnémított is-
kolák tevékenységének folytatá-
sára. Az Országgyűlés 1923-ban
a koronauradalom közel 90 hold-
nyi területét engedte át a rend-
nek, hogy a Fácános ideális kör-
nyezetében korszerű iskolát, ne-
velőintézetet és rendházat épít-
sen. Az építkezés költségeit jel-
zálogkölcsönből fedezte a rend,
amit a Kálmán hercegtől kapott
birtokaira vett fel és vissza is fi-
zetett. (t.a.-k.j.)

Isaszeg és Muhi hősei előtt tisztelegtünk

Városi megemlékezések

Nagy sikerrel rendezték meg
az Ibolya-napot húsvét hétvé-
géjén a Királyi Kastélyban. A
családi hétvégén három napon
át várták színes programok a
vendégeket.

A vásári forgatag mellett a kicsik szí-
nielőadásokon, kézműves foglalkozá-
sokon vehettek részt, sőt magával Er-
zsébet királynéval is találkozhattak –
akit ez alkalommal is Szabó Dóra, az
Erzsébet királyné hasonmásverseny
győztese személyesített meg. A gye-
rekek most is nagy örömmel bújtak az
alattvalók bőrébe, és próbálták ki, ho-
gyan is zajlott egy cercle őfenségénél.
Erre a hétvégére a kastélyt Erzsébet
királyné kedvenc virágával, az ibo-
lyával díszítették fel.

Emlékezés az ibolyáról
Az Erzsébet-szobor 1901-es fel-

avatása után szeptember 10-én, a ki-
rályné halálának évfordulójára min-
den évben gyászünnepélyt rendeztek
Gödöllőn.

Az Erzsébet-parkban tartott meg-
emlékezésen sokan megcsodálták az
ibolyával díszített koszorút. – Vajon
honnan szereztek ősszel a tavasz
egyik első hírnökének tartott virágból
egy egész koszorúra valót? – kérdez-
gették a helybeliek.

A választ az akkori gödöllői újság-
ban adta meg Magyar Kázmér tanfel-
ügyelő és ismert néprajzi gyűjtő. Eb-
ből a visszaemlékezésből ismerhetjük
meg az ősszel virító ibolya titkát. Ma-
gyar Kázmér, önkéntes gyakornok-
ként dolgozott a vakáció idején a kas-
télyban, Borsos Sándor főkertész
mellett. Azért jelentkezett a nyári hó-

napokban az ingyenes munkára, hogy
megismerje a virágkertészet és -vi-
rágkötészet minél több rejtelmét.

„…bizony csak annyi tudománnyal
távoztam, a végén, amennyivel kezd-

tem. Nem csoda, az egész idő alatt
ibolyatődugványokat készítettünk, el-
képzelhetetlen tömegben, másra nem
volt idő: októberre vártuk a királynét.

Szorgalmas lehettem az önkéntes
tanfolyam alatt, mert a főkertész meg-
dicsért s bucsuvételkor és kárpótlás
félére is gondolhatott, mikor fölaján-
lotta, hogy válasszak valami csere-
pesvirágot. Óh, mosolyogtam vissza
szintén udvariasan, igen köszönöm
kedves figyelmét, élek is vele, de nem
cserepesvirágot kérnék, hanem ne-
hány tő ibolya tenne boldoggá ebből
itt s rámutattam a kimustrált ibolyatő
garmadára, amit kocsiderékkal a
komposztra…”

A visszaemlékezésből a továbbiak-
ban kiderül, hogy Borsos Sándor fő-
kertész sokáig vívódott, mint „udvari

alkalmazott” adhat-e akár csak né-
hány tövet is a kifejezetten a felséges
asszonynak szánt virágból. Végül 6-8
darab tövet mégis adott a királyné
ibolyájából.

Magyar Kázmér, akinek díszkertjé-
nek csodájára jártak a gödöllőiek hű-
séges őrizte és szaporította a ritka kin-
cset. Ahogy várható volt sokan kérték,
adjon már csak egyetlen darabot Erzsé-

bet kedvenc virágjából. Mindenkinek
nemet mondott. A királyné halála után
csak a gödöllői koszorúzásra és egy-
két alkalommal külföldre jutott Erzsé-
bet ibolyáiból. Magyar Kázmér vissza-
emlékezése szerint 110 esztendővel ez-
előtt, az 1902-ben felavatott a svájci
Montreux-ben tartott szoboravatásra
vittek ibolyás koszorút Gödöllőről.

Az erdei ibolyákat legtöbben a sze-
rénység jelképeként ismerik. Vannak,
akik úgy tartják, hogy csak a fehér
ibolya utal a szerénységre, a lila vagy
kék ibolya a hála kifejezője. Akárme-
lyik állítás is igaz, az ibolya a tavasz
első virága elválaszthatatlan Erzsébet
királyné nevétől, hiszen a kastélyban
megtekinthető lakosztályában a kár-
pit és függöny is „viola” színű.

(k.j.-sz.m.)

Erzsébet királyné kedvenc virága

Ibolya-nap a kastélyban
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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.

ELVESZETT CICA

Április 30‐án a Plútó
állatorvosi rendelő elől
eltűnt a képen látható
szürke cica! Jutalom el‐
lenében, vagy ha vala‐
ki tud róla valamit,
hívjon! 
A nyakában fehér öv
található.   Tel.: 20/388‐6176, 70/283‐4574.

Április 21‐22‐én
9‐11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos

Tel.: 20/9913‐057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

10 olyan híres kutyát mutatunk
be, akik az elmúlt 100 évben él-
tek. Szerencsére a celebku-
tyák, nem veszik fel az ember-
re jellemző sztárallűröket. Ezért
szeretjük őket!

1. Toto – a Terry névre hallgató kis-
kutya 1939-ben lopta be magát a ra-
jongók szívébe, akkor, amikor ő ját-
szotta a kutya szerepét az Óz, a nagy
varázsló című filmben. A hírnevet Ju-

dy Garlanddal osztotta meg, aki Do-
rothy szerepét játszotta. Mozis debü-
tálása után Terry még több filmben
játszott egészen haláláig, 1944-ig. 10
évesen hunyt el.

2. Uno – egy nagyon titokzatos kutya,
aki hetykén járkált a 2008-as West-

minster Dog Show zöld szőnyegén,
rekordkísérlettel próbálkozott, ami si-
került is neki. A Beagle fajtából ő volt
az első kutya, akinek sikerült elnyer-
nie az értékes trófeát. Nagyon barát-
ságos és játékos karaktere volt. Unot
hamar észrevették, rengeteg barátra
tett szert szerte Amerikában, sőt még
az Egyesült Államok elnökének iro-
dájába is eljutott, ahol külön elkáp-
ráztatta az ország első számú hölgyét.

3. Traker – a szeptember 11-i World
Trade Centernél történt tragédia után,
a tűzoltók és mentőalakulatok túlélő-
ket kerestek, a munkában részt vett
Traker is, egy német juhászkutya. A
mentőkutya több túlélőt is talált a fal-
törmelékek és romok alatt. Ezek az
emberek neki köszönhetik életüket.
2008 nyarán egy kaliforniai társaság
klónozni akarta Trakert.

4. Rin Tin Tin – Lee Duncan tizedes
1918-ban mentette meg Rin Tin Tint.
Erre az akkor ijedt kutyára az I. világ-
háború idején találtak egy német-
országi bombázott alagútban. A tize-
des magával vitte a kutyát az Egye-
sült Államokba. Itt egy filmproducer
egy kutyáknak szervezett akadály-
ugró versenyen figyelt fel rá. Rin Tin
Tin hatalmas karriert futott be Ame-
rikában egészen 1932-es haláláig.

5. Gus – „A legcsúnyább kutya a vilá-
gon” vagy Gus. Úgy ismerték, mint
kínai fajkutyát hajtinccsel. Sajnos
Gus egyik szemét elvesztette és volt
egy daganata az egyik lábán. Ezek a
bántalmak segítették, hogy a 2008-
ban, Petalumaban, Kaliforniában 

szervezett versenyen elnyerje „A vi-
lág legcsúnyább kutyája” címet. Gus
2008. november 10-én 9 éves korában
elhunyt.

6. Tyson – a 3 éves buldog egy éjsza-
ka alatt vált híressé. Egy videón az
látható, hogy Tyson az úton gördesz-
kázik, ez a nem mindennapi cse-
lekedet bejárta a világhálót. A video-
klip nagy nézettségre tett szert a
youtube-on, így Tyson nemsokára

már a híres Oprah műsorba is hivata-
los volt, ahol egy helyet kapott a Rose
Bowl parádén.

7. Marley – egy gyermekeknek szánt
könyvvel vált ismertté Marley 2005-
ben. John Grogan újságíró saját ku-
tyájának történeteit foglalta könyv
formájába: “Marley és én: Élet és Sze-
retet a Világ Legrosszabb kutyájával.”

Nemsokára a kötet bestseller lett.
2008-ban film is készült Marley ka-
landjairól „Marley és Én” címmel. A
huncut labradornak olyan partnerei

voltak a filmvásznon, mint Jennifer
Aniston és Owen Wilson.

8. Lassie – a Collie faj Lassie kutyá-
járól első említést egy angol mesében
találnak. Híressé válása 1943-ban a
Lassie Gyere Haza című filmes vál-
tozatában lett. Az első collie faj, mely

Lassiet formálta egy hím kutya volt,
mely a Pal névre hallgatott. Utódait
Rudd Weatherwax és Frank Inn test-
vérek nevelték és edzették, melyek
ugyancsak híresek lettek a Lassie so-
rozat által.

9. Benji – ez a kis kutya egy vegyes
terrier, Higgins névre hallgatott. Egy
kutyamenhelyről mentette meg Frank
Inn, hogy játszhasson a Petticoat
Junction című filmben. 15 évesen
már egy neki dedikált filmben jelent

meg. Később a Higgins lányok egyi-
ke átvette édesapja szerepét más pro-
dukciókban.

10. Checkers – az amerikai cocker
Spániel kutyát, mely a Checkers név-
re hallgatott 1952-ben Richard Nixon
saját kampányában használta a meg-
vesztegetés és az ajándékozás ellen.
Nixon gyerekei annyira megszerették
Chekers-t, hogy örökbe fogadták.

Az utóbbi 100 év leghíresebb kutyái

Állati celebek
A kert többi részén már zöldül a fű, virí-
tanak az első tavaszi virágok, a tó kör-
nyéke azonban még téli álmát alussza. A
víz lassabban melegszik át, mint a leve-
gő és a talaj, ezért vízinövényeink ké-
sőbb indulnak meg. A tavasz eleje ezért
is ideális időpont a nagytakarításhoz.
A kerti tó méretétől és a benne élő halak
számától függően akár évente is, de 2-3
évente biztosan ki kell takarítanunk a
tavat. Ezt célszerű normál időjárású
években március végéig elvégezni. Ki-
sebb eséllyel teszünk kárt a visszahúzó-
dott növényzetben, halaink pedig kellő-
képpen alacsony fordulaton pörögnek
még ilyenkor ahhoz, hogy ne viselje
meg őket túlzottan a bolygatás.

Kisebb (20 m3 alatti űrtartalmú) tavak-
nál a teljes vízmennyiséget le tudjuk en-
gedni – átlagos teljesítményű szivattyú-

val 2-3 óra alatt végzünk. Halainknak
készítsünk elő egy tárolóedényt (maxi-
mum 20 aranyhal fél napot károsodás
nélkül átvészel 100 liter vízben), töltsük
meg a tó vizével. Ha leeresztettük a
vizet, elő a gumicsizmával és a metsző-
ollóval. Módszeresen haladjunk körbe a
tavon, és a növények tavalyi, elsárgult
leveleit a föld felett 2-3 cm-rel vágjuk
vissza. A levágott szárak jól komposz-
tálhatók. Most van itt az alkalom a nö-
vényzet felülvizsgálatára. A túlságosan
elburjánzott töveket ritkítsuk meg a kí-
vánt mértékben. A tó fenekén telelő tavi-
rózsáinkra is gondoljunk: idézzük fel,
mekkora felületet takartak levelei a nyá-
ron. Az az egészséges, ha egy tó felüle-
tének egyharmadát-felét fedik be. Ha
úgy találjuk, hogy ennél nagyobb részt
borítanánk be, osszuk szét a töveket –
remek ajándék tótulajdonos barátaink-
nak!
A növények után jöhet a gyökérkefe,
slag, magasnyomású mosó – távolítsuk
el a kövekről-kavicsokról és a fóliáról a
növénymaradványokat, algaréteget.

Ügyeljünk rá, hogy a növények tövét
ne sértsük meg, minimum 30 cm tá-
volságra dolgozzunk tőlük. Figyelem:
csak mechanikus eszközökkel dolgoz-
zunk, mosószert, vegyszert ne használ-
junk! A tófenéken összegyűlő anyagot
az ott felhalmozódott iszappal együtt
merjük ki. A fák, bokrok tövébe terítve
egyúttal megoldottuk a tápanyag-után-
pótlás egy részét is. Ha tiszta a meder,
feltölthetjük a tavat. Ha vezetékes
vizet használunk, porlasztva, szórófe-
jen keresztül engedjük a vizet a tóba,
így a benne lévő klór hamarabb elil-
lan. Próbáljuk ki, rendben üzemelnek-e
a szűrők, szivattyúk, vízjátékok. Most
még nem kell beindítanunk, de ha a víz
hőmérséklete eléri a 15 C-ot, kapcsol-
juk be. Visszaengedhetjük a halakat,
előbb azonban gondoljuk végig,
szükség van-e tavunkban ennyi lakó-

ra. 1000 liter tóvízben
legfeljebb 10 db 10 cm-
es aranyhalat tartsunk,
ha ennél több halunk
van, ajándékozzuk el a
felesleget. Nagyobb ta-
vak esetében hasonló a
takarítás menete, de itt
nem szoktuk a teljes
vízmennyiséget leen-
gedni. Fél méteres víz-
szintcsökkentés általá-
ban elég ahhoz, hogy
víz fölé kerüljön a két

felső ültetési zóna, és el tudjuk vé-
gezni a növényzet visszavágását. A
partoldal tisztítását szárazon, lentről
felfelé végezzük, törekedjünk arra,
hogy minél kevesebb szennyeződés
kerüljön a vízbe. A tó alján felgyűlt
iszapot a legcélszerűbb tóporszívóval
kiszippantani; ilyen gépet akár egy
napra is kölcsönözhetünk a nagyobb
kertészeti árudákban.
A vízinövények ugyan később kez-
denek hajtani, de már kora tavasszal
előbújnak a mocsári nőszirom vagy a
harmatkása zöld hajtásai – mindket-
tőnek létezik egyébként tarka levelű
változata is. Üde zöldjével korán örven-
dezteti a szemet a forrásveronika. Kora
tavasztól virágzik a közismert gólyahír
és a mocsári nefelejcs, a parton pedig a
gyömbérgyökér  és a martilapu hozza
virágait. Azokat a növényeket, amelye-
ket zárt helyen teleltettünk, például a
kállát vagy a lilás csillagliliomot, csak a
fagyveszély elmúltával, április második
felében helyezzük vissza a tószegély-
be. edenkert.hu

Nem csak kertészeknek

Tavaszi nagytakarítás a tóban
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Április első hétvégéjén rendez-
ték Moszkvában a junior kard vi-
lágbajnokságot, amelyen csapat-
ban a magyar férfi válogatott bi-
zonyult a legjobbnak, soraiban
Valkai Ferenccel. Kurucz Balázs
tanítványának vezetésével re-
meklő junior kard-válogatott a
döntőben Németországot verte
és lett világbajnok.

A Gödöllői EAC 20 éves kardozója, va-
lamint csapattagjai a Vasas kötelékébe
tartozó Bence Csaba, Ravasz Etele és
Szatmári András hármas a legjobb 32
között erőnyerők voltak, így csak a 
nyolcaddöntőben léptek pástra, ahol
Hong Kong nemzeti csapata volt az el-
lenfél. Nos, a bemelegítés jól sikerült,
45:28-ra nyertek a mieink. A nyolc kö-

zött a franciákkal kerültek össze a ma-
gyarok, akiket 45:36-ra vertek a fiúk,
majd az elődöntőben a fehérorosz csa-
pat sem okozott gondot, Őket 45:33-ra
múlták felül Valkaiék.
A döntőben Németország junior kard
csapata követ-
kezett. Az
a r a n y c s a t á t
nagy küzdelem-
ben a mieink
nyerték 45:37-
re, ezzel junior
világbajnoksá-
got nyerve.
Valkai Ferenc
v a l a m e n n y i
m é r k ő z é s e n
szóhoz jutott.
Az, hogy meny-

nyiben vette ki a részét az aranyérem
megszerzéséből a mutatói is alátámaszt-
ják: 11 asszójából nyolcat megnyert,
egyet döntetlenre adott, és mindössze
kétszer szenvedett vereséget.                   -lt-

Vívás – Junior kard-világbajnokság

Valkai Ferenc: aranyérem csapatban

A 90-es évek Tour de France-
ának és Giro d’Italiájának két
egykori világsztárja, az üzbég
Dzsmolidin Abduzsaparov és az
olasz Claudio Chiappucci is részt
vett április 11-én azon a sajtótá-
jékoztatón, amelyen a Cental-Eu-
ropean Tour Miskolc GP és Buda-
pest GP UCI 1.2 kimelt kategóri-
ás nemzetközi kerékpárverseny
részleteit tárták fel az újságírók
előtt a Gödöllői Királyi Kastély
dísztermében.

Házigazdaként dr. Gémesi György pol-
gármester mondott köszöntőt, majd an-
nak végén plakettet nyújtott át Abduzsa-

parovnak és Chiapuccinak, a Tour és a
Giro gyorsasági és hegyi összetettjének
többszörös győzteseinek. Gödöllő Pol-
gármestere kiemelte: a
budapesti szakasz fő-
védnökeként, a Nem-
zeti Sportszövetség el-
nökeként és egyben a
Magyar Olimpiai Bi-
zottság alelnökeként
külön öröm volt szá-
mára, hogy a két egy-
kori világsztár mellett
a magyar válogatott
tagjai is megjelentek a
rendezvényen.
A 2012. július 21-22-

én megrendezendő nemzetközi ver-
senyre 14 ország 25 csapata nevezett be;
21-én Miskolcon állnak rajthoz egy 155
km-es viadalon, 22-én pedig egy 135
km-es szakasz következik Isaszeg-Gö-
döllő-Budapest útvonalon, melynek be-
futója a Parlament előtt lesz.

-forrás: godollo.hu-

Tour de France és Giro d’Italia egykori sztárjai Gödöllőn

Sajtótájékoztató a Királyi Kastélyban

Az NB II-ben szereplő Gödöllői
KC, és ott listavezető férfi csapa-
ta a Salgótarjánt fogadta és ver-
te magabiztosan, míg a megyei
bajnokságban vitézkedő höl-
gyek is nyertek és Ők is vezetik
csoportjukat.

Bartos Gábor együttese a vártnál 
simábban nyert a Nógrád megyei ala-
kulat ellen, így továbbra is vezeti a ta-
bellát. 
A megyei B-csoportban szereplő höl-
gyek a Százhalombattát fogadták, és ha
nehezen is, de végül  nyertek, ezzel az
élen végeztek az alapszakaszban. A ne-
gyeddöntőben a Bugyi SE csapatával
méri össze majd tudását a csapat.
A Gödöllői SK kézisei kikaptak, így az
utolsó, 9. helyen végeztek a megyei B-

csoportban. A rájátszásban a 17-19. he-
lyért folytatja a csapat a küzdelmeket,
az ellenfelek az Erdőkertes, valamint a
Szentendre lesznek majd.
NB II. Keleti-csoport, 18. forduló
Gödöllői KC – Salgótarjáni KC 41:30
(18:11)
Juniorok: Gödöllő – Salgótarjáni KC
29:32
Pest megyei bajnokság, B-csoport,
nők, 18. forduló
Gödöllői KC – Százhalombattai NKK-
SE 28:27 (14:12)
Pest megyei bajnokság, B-csoport,
férfiak, 16. forduló
Aranyszarvas SE – Gödöllői SK 40:26
(18:10)

Diákolimpia – Országos döntő-
ben a Premontrei

Március 26-án, Vácott rendezték a Di-
ákolimpia megyei döntőit a VI. korcso-
portos amatőr fiú kézilabdázóknál. A
megyei döntőben a Premontrei Gimná-
zium csapata remek teljesítménnyel
megyebajnok lett, ezzel kvalifikálva
magát az április 20-22. között Békés-
csabán megrendezésre kerülő tanévi
Diákolimpia országos kézilabda döntő-
jébe.
A Premontreis fiúk a Nagykáta csapa-
tát 21:17-re, a Váci Piarista Gimnázi-
um együttesét 22:18-ra verték, míg a
döntőben a házigazda Váci Madách
Gimnázium alakulatát 14:14-es döntet-
len után, 7 méteresekkel 19:18-ra múl-
ták felül.
A csapat tagjai: Demény Donát, Do-
hanics Pál, Dózsa Balázs, Éliás András,
Herdovics Mihály, Horváth Ádám, Pál
Áron, Lakatos Marcell, Petrovics Pé-
ter, Pitlik László, Prehoda Bence, Tég-
lás Levente, Tóth Benedek. Felkészítő
tanár: Mácsár Gyula

-li-

Kézilabda – Két győzelem, két vereség

Két gödöllői csapat is az élen

A Gödöllői Sport Klub labdarúgói
az elmúlt két fordulóban egya-
ránt rangadót játszottak. Előbb a
dobogó második fokán álló Alsó-
némedi, majd a harmadik helye-
zett Pilis látogatott a Pest megyei
I. osztályú bajnokság 4. helyén
álló gödöllőiekhez. A mérleg: két
egygólos vereség.

Jó úton járnak Gödöllőn, mármint ami a
fiatalítást illeti, ugyanis a számos rutinos
és magasabb osztályt is megjárt játéko-
sokkal teletűzdelt csapatok ellen sem
játszik alárendelt szerepet Lovrencsics
László alakulata. Mind az Alsónémedi,
mind a Pilis elleni rangadón helyt állt a
csapat bár, tegyük gyorsan hozzá, hogy
a csatár és létszámgondokkal küszködő
GSK, valamint ellenfelei között most ez
a realitás. Ha rutint szereznek a fiatalok,
akkor ezek a találkozók talán már nem
arról fognak szólni, hogy a végén a
mieink gratulálnak az ellenfeleknek a
végén… A felnőttek a 21. játéknapot kö-
vetően, a 31 megszerzett ponttal tovább-
ra is tartják 4. helyüket. 
Az U19-es együttes veretlen tudott ma-
radni, ennek ellenére egy helyet vissza-
csúszva, jelenleg a 4. helyen áll a bajno-
ki tabellán 41 ponttal.
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 20-
21. forduló: Gödöllői SK – Alsónéme-
di SE 1–2 (1–1) Gól: Ifj. Sipeki Attila
Gödöllői SK – Pilisi LK 0–1 (0–0)
Pest megyei I. osztályú bajnokság
U19, 20-21. forduló: Gödöllő – Alsó-
némedi 1–0 Gól: Kurunczi Dániel
Gödöllői SK – Pilisi LK 2–2 (2–0) Gól:
Bercze Tamás (2)
Következik:
Április 21., szombat 16:30 (U19:
14:30), Táncsics M. úti Sportcent-
rum: Gödöllői SK – Sülysáp KSK

Megyei III. osztály – Edzőváltás
után sem megy

Továbbra sem sikerült még nyernie ta-
vasszal a GSK második csapatának. Az
ismét edzőcserén áteső alakulat (Mor-
vai László lemondását követően, ismét

Legéndi György ült le a kispadra)
előbb a Sóskút otthonából távozott nulla
ponttal, majd idehaza remizett a Pilis-
szentlászló ellen. A csapat 15 fordulót
követően 24 pontjával az 5. helyen áll a
közép-csoportban.
Pest megye III. osztályú bajnokság,
Közép-csoport, 14. és 15. forduló
Sóskút KSK – Gödöllői SK II. 4–2
(2–1) Gól: Paragi Péter, Pakuts Barna-
bás
Gödöllői SK II. – Pilisszentlászló 1–1
(0–0) Gól: Szabó László

Utánpótlás – Eredménydömping

NB II. U17-es bajnokság közép-keleti
csoport, 18. és 19. forduló
Tárnok-Bolha FT – Gödöllői SK U16-
Maglód 1–7 (0–3) Gól: Husz Attila, He-
gyi Balázs (3), Szabó Tibor, Nagy Bar-
nabás, Bali Dávid
Gödöllői SK U16-Maglód – Gödöllői
SK-Tura 8–0 (5–0) Gól: Husz Attila,
Szabó Tibor (3), Szabó Bence (2), Győri
Gergő (2)
Gödöllői SK-Tura – SZTK-Erima 2–3
(0–1) Gól: Gyenes Zsolt, Molnár Máté
Gyöngyöshalász – Gödöllői SK-Tura
2–3 (0–0) Gól: Gyenes Zsolt (2), Orbán
Előd
NB II. U15-ös bajnokság közép-keleti
csoport, 21. forduló
Balassagyarmat – Gödöllői SK 5–0
(3–0)
NB II. U13-as, ¾ pályás bajnokság
közép-keleti csoport, 21. forduló
Balassagyarmat – Gödöllői SK 2–1
(1–1) Gól: Horváth Gábor
Pest megyei U13-as, ¾ pályás bajnok-
ság, 18-20. forduló
Sülysáp KSK – Gödöllői SK U12 3–2
(1–1) Gól: Szamosi Péter, Stverteczky
Erik
Péceli SSE – Gödöllői SK U12 2–1
(1–0) Gól: Salamon András
Gödöllői SK U12 – Isaszegi SE 6–2
(1–2) Gól: Tóth Ákos, Csordás Barna
(2), Kovács Benedek, Gábor András,
Mészáros Bence

-tt-

Labdarúgás –Minimális különbségek

Két rangadó, két vereség

Az országos Diákolimpia tanévi
döntőjét rendezték március 25-
én Érden akrobatikus tornában.
A Grassalkovich Közhasznú SE
remekelt, összesen hat érmet 
nyertek Kőhler Ákos tanítványai.

Újonc korosztályban külön indított egy-
ségeket a GSE. Az „A” kategóriában és
a nem leigazoltak között, vagyis a „B”
kategóriában. Előbbiben a Kovács Eu-
génia, Bartos Janka, Horváth Léna
trió a harmadik helyen végzett, míg a
„B” kategóriában Méder Boróka, Da-
rabont Júlia, Béres Enikő hármas a 2.
helyig jutott.
Gyermek korosztályban a Kenyó Pet-
ra, Tóth Veronika leány páros, illetve
egy leány hármas, a Darabont Zsanett,
Szabó Csilla, Kőhler Kitti trió képvi-
selte Gödöllőt. Az előbbi csapat a 10.,
míg utóbbi a második helyen végzett.  
A Serdülő I. korosztályban két gödöllői
egység indult. A leány hármasban Oláh
Luca, Papp Kinga, Alton Sophie most
is nagyszerűen szerepeltek, ami a máso-
dik helyet jelentette számukra.

A Tóth Anita, Gerhát Laura leány pá-
ros december óta dolgozik együtt. Mos-
tani teljesítményük a dobogó 3. fokára
preferálta őket.
A Papp Csenge, Zamecz Kitty össze-
állítású páros nagyon kitett magáért. Ők
is idén ugrottak feljebb egy korcsoport-
tal, de teljesítményükön ez nem érző-
dött. Méltán érdemelték ki a második
helyet. Ifjúsági II.-ben a Grassalkovich
SE a Zamecz Norbert, Varjú Dominik
szerepelt és kimagasló teljesítménnyel
aranyérmesek lettek.                                 -ká-

Diákolimpia – Akrobatikus torna

Hat érem az országos döntőn

Április 20-án kezdődik a női röp-
labda magyar bajnokság döntő-
je, amelynek nagy örömünkre
van gödöllői érdekeltsége, hi-
szen a TEVA-Gödöllői RC csapa-
ta, valamint a Vasas-Óbuda Ho-
feka került be a fináléba. A dön-
tő összes találkozóját közvetíti
a DigiSport televízió.
Az egyik fél harmadik győzelméig

tartó párharc első találkozójára a fő-
városiak otthonában, a Folyondár utcai
csarnokban kerül majd sor április 20-
án 18 órakor, innentől kezdve min-
den második napon pályára lépnek a
csapatok a végső siker reményében.
A gödöllői hölgyek április 22-én, va-
sárnap 18 órai kezdéssel fogadják
majd a Vasast az Egyetemi Sportcsar-
nokban, míg a harmadik találkozóra

április 25-én, szerdán, ismét Buda-
pesten kerül majd sor (17:30). Ameny-
nyiben nem dőlne el három meccs
alatt az első hely sorsa, akkor az alábbi
időpontokban játszanak még a csapa-
tok: április 27, péntek 18 óra Gödöl-
lő, valamint április 29., vasárnap 18
óra Folyondár utcai csarnok.               -tt-

Röplabda – Magyar bajnoki döntő a DigiSport műsorán

Indul az aranycsata

Április 22., vasárnap 18 óra,
Egyetemi Sportcsarnok

TEVA-GRC – Vasas-Óbuda
Hofeka

NB I., bajnoki döntő, 2. mérkőzés

A GSE leány hármasa

A boldog magyar csapat jobbra (Valkai Ferenc, jobbról a máso-
dik a sorban)

A képen jobbról: Gémesi György Polgármester, a világ-
sztár bringások, valamint a magyar csapat tagjai

A Gödöllői Lovas Sport és Ha-
gyományőrző Közhasznú
Egyesület sajnálattal tudatja,
hogy a gödöllői hagyományos

Díjugrató Lovasverseny az
idén május elsején elmarad. A
verseny elmaradásának fő
oka az, hogy az Egyesület, az

intézményi, a vállalkozási, va-
lamint az egyéni szponzorok
szoros anyagi helyzetéből
adódóan a verseny színvona-

las megrendezéséhez szük-
séges anyagiak nem állnak
rendelkezésre.

-G.L.S.E. Vezetősége-

KÖZLEMÉNY – Pénzhiány miatt nem lesz lovas Majális

Elmarad a hagyományos május elsejei díjugrató lovasverseny
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Múzeumpedagógiai foglalkozások
A Királyi Váróban rendezett Nők a

Gödöllői Művésztelepen kiállításhoz 
Általános iskolásoknak 1- 6. osztályig

(Április 23-tól)
Gyermeki élet a művésztelepen 

Kézműves foglalkozással
egybekötött játékos ismerkedés a

művésztelepen készült játékokkal és
mesékkel.  

Időpont egyeztetés:
Holló Ágnes (művészettörténet)

+36-70-433-5188
holloagnes88@gmail.com

A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

1 SZÁZALÉK
A Gödöllői Művésztelep

Alapítványt a Gödöllői Városi
Múzeum hozta létre 1991-ben a 20.

század eleji szecessziós
művésztelep tárgyi- és

dokumentumanyagának gyűjtésére
és gondozására, a művészteleppel

kapcsolatos tudományos és
közművelődési tevékenység támo-

gatására. Kérjük, adójának 
1 %-ával támogassa az alapítvány

munkáját.
A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP

ALAPÍTVÁNY adószáma:
19179148-2-13
Tel.: 422-002

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A NŐK ÉVE GÖDÖLLŐN 2012.

2012. ÁPRILIS 22‐ÉN (VASÁRNAP) 16 ÓRAKOR szeretettel
várjuk a Nők Éve keretében rendezett könyvbemutatóra,
a GIM‐Házba. Az interjúkötetről A. Szabó Magdával
beszélget Dvorszky Hedvig.
A kötet a helyszínen megvásárolható.

A kiállító teremben megtekinthető Válogatás a GIM‐Ház
gyűjteményes anyagából című csoportos képző‐ és ipar‐
művészeti kiállítás.
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 16-23-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa György út 2. Tel.: 510-220.
Április 23-30-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.   

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.

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!
1 SZÁZALÉK

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

MANÓ MARATON, 
MINI MARATON.

Adószám: 18721728-1-13
Bankszámla szám: 

65100266-11061614 

FELHÍVÁS – ÓVODAI JELENTKEZÉS

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, 
hogy a város óvodáiba történő jelentkezés időpontja:
2012. MÁJUS 7-11-IG, MUNKANAPOKON 8-17 ÓRÁIG.
A 2012/2013-as nevelési évre való jelentkezés feltétele a betöltött 3. életév és gödöllői lakhely vagy
tartózkodási hely, melyről a jelentkezés során igazoló nyilatkozatot kell kitölteni.
Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.
A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Az óvodai körzethatárok és az igazoló nyilatkozat Gödöllő város honlapján (www.godollo.hu) érhető el.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

FELHÍVÁS – BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az
önkormányzat által fenntartott bölcsődékben:
2012. MÁJUS 7–11-IG NAPONTA  8-16 ÓRÁIG,
1. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Palota-kert (Tel.: 410-906) Bölcsődevezető: Varga  Gyöngyi.
2. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. (Tel.: 410-566) Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné.
3. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel.: 422-072) Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

1.

Alpolgármesteri 
fogadónap változás

TÓTH TIBOR
alpolgármester 

fogadónapja

2012. április 30‐a helyett 
2012. MÁJUS 7‐ÉN 

lesz megtartva.

Polgármesteri 
fogadónap változás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy DR. GÉMESI GYÖRGY

polgármester májusi fogadónapját
május 9‐én, szerdán tartja az

alábbi időpontokban: 
10.00‐ 12.00
14.00.‐16.00

Az utazásuk során Önöket
ért kellemetlenségekért

szíves elnézésüket és
megértésüket kérjük!

Gy. 148‐0365/2012. 
MÁV Zrt.

Tájékoztatás – munkarend változás

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2012. május 1-jei ünnep miatt a munkarend 
az alábbiak szerint változik: 

2012. április 20. (péntek): hétfői munkarend, általános ügyfélfogadás  8,00 – 16,30 óráig

2012. április 21. (szombat): pénteki munkarend 8,00 – 12,00-ig (ügyfélfogadás nincs)

2012. április 30. (hétfő): pihenőnap                       

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, 
GYÁSZKÖZLEMÉNY
+Tiszta szívből mondok köszönetet azoknak, akik drága férjem
BERNÁTH LÓRÁNT temetésére eljöttek, bánatomat enyhítették.
Szívem így egy kicsit megnyugszik, hogy tudom sokan ismerték,
tisztelték és szerették. Tisztelettel és köszönettel: Bernáth Lórántné 
+Fájdalommal tudatjuk, hogy SZAJKOVICS IRÉN 74 éves korában
elhunyt. Temetése 2012. április 23-án lesz 13 órakor a Dózsa
György úti Városi Temetőben. A gyászoló család. 

INGATLAN
+Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép, egyedi bútorokkal felsz-
erelt tetőtéri lakás eladó! (45 nm, egy szoba, nagyon alacsony rezsi,
zárt parkoló.) Ár: 11,2 mill.Ft. Érd: 70-609-8681, 20-9824-105.
+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 1 szintes, 2 szoba +nappalis sorház
300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)!
20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  
+Jó vétel! Kertvárosban 3szoba+konyha-étkezős, tégla, beton-
gerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt 20-
7722429        
+Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 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 
+Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó. Iár
11,9MFt 20-7722429  

+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nap-
pali+ 1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás
eladó kulcsrakészen. Iár 13,7MFt 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 félszobás 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 kocsi beállóval családi ház  500 nm-es telekkel
Iár 25MFt  20-7722429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Palotakerten 44 nm-es részben felújított lakás, alacsony rezsiv-
el. 6,9 MFt 20-8042102
+A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es, garázsos csalá-
di 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, központban másfél szobás felújított lakás Iár: 7
M FT 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
szomszédságában, 100 nm-es nappali + 3 szobás családi ház,
kertrésszel, garázzsal. Üzleti tevékenységre, irodának, vagy vissz-
abérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: 20-417-7687
+Veresegyházán, eladó egy 740 nm-es telken 2 szoba + konyhás,
fürdőszobás családi ház. A tetőtérben 1 szoba található erkéllyel.
I.ár: 24,2 mFt. 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, központhoz közel, négy emeletes csúsztatott zsalu-
tégla házban 59 nm-es lakás eladó. Jó állapotú, a szobákban sza-
lagparketta. I.ár: 11 mFt. 3582, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Mogyoródon 170 nm-es, újszerű családi ház eladó. A ház szintel-
tolásos kialakítása exkluzívvá teszi megjelenését. Nappali, konyha,
étkező, két fürdőszoba, három hálószoba. A házhoz 1140 nm-es
telek tartozik, két kocsibeállási lehetőséggel, elektromos kapuval.
I.ár: 54 mFt. 3586, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó a Palotakerten egy 1 + 2 félszobás, 63 nm-es parkra néző,
erkélyes, felújított magasföldszinti lakás. I.ár: 10,9 mFt. 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, elrendezésben, földszinti, magas-
földszinti, emeleti lakások eladók. 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 fűtés-
es, erkélyes, I. emeleti öröklakás Erzsébet park közelében. Ház
előtt parkolási lehetőség, szép, zöldövezetes környezet, csendes
hely.  I.ár: 12,2 MFt. 3566, Érd.: FŐNIX Iroda 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 bér-
bevétellel kétszintes, 100 nm-es üzletház eladó! I.ár: 24,9 mFt.
Érd.: 20-41-77-687
+Kertvárosban, nagyon jó állapotban lévő, 110 m2 alapterületű
családi ház, 100 m2-es szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására
is alkalmas (víz, villany, ipari áram bevezetve). 3 szoba, 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
+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 Iro-
da 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 sza-
lagparketta. I.ár: 11 mFT.  3582, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Vácszentlászlón, csendes környezetben, egy tó közvetlen
közelében 90 nm-es családi ház eladó. Újszerű, fűtése cirkó, a nap-
pali és a konyha szinteltolásos, amerikai rendszerű. Az emeleten, a
tetőtérben két hálószoba, valamint kézmosó és wc található. A
kert 800 nm-es, gondozott. I.ár: 15,9 MFt. 3574, 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 mFt. 3534, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a János utcában, alkalmi eladási áron, egy kétszobás, log-
giás, 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 szoba, 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, tartozásmentes vállalkozás családi
okok miatt átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal,
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 tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nap-
pali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna 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, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az
erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
+SZADÁN 2011-ben ÉPÜLT 57 nm-es CSALÁDI HÁZ 800 nm-es
TELEKKEL ELADÓ, ami ikerház építésére alkalmas. Iár: 18,5 millió
Ft. Érd: 06-28-404-124, 06-70-570-5461 
+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 
+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 
+Eladó Gödöllőn 3.em. 64nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás.
Fiatalosan felújított! Korszerűsített fűtési rendszer – egyedileg
szabályozható. Kultúrált, felújított lépcsőház és lift. Busz, HÉV,
vonat, egyetem, óvoda, bölcsőde közelében. Érd: 30/230-7740
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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.

Szada, Dózsa György út

2012. április 18–24.

SZADA CENTER TAVASZI ÁRKAVALKÁD

  A minôség garanciája

69 Ft/db

349 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

Pékségünk ajánlata Helyben füstölt termék!Grillbár

949Ft/kg
549Ft/kg

Ár! Ár!

Napi ajánlat leves + fôétel

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés

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

Termékeink bomba áron!

139 Ft

14 Ft/db699 Ft

Tejes kifli

459 Ft 359 Ft

Friss pecsenye 
csirkecomb

Friss csontos 
sertéstarja

Étkezési paprika ParadicsomParasztkolbászFélbarna kenyér 1 kg

845Ft/kg

Hamarosan Exkluzív Príma Delikát üzlet, és Cukrászda nyílik Áruházunkban, szerettel várjuk kedves vevôinket!

Mazsi fagylaltok 
450 g 

1020 Ft/kg

Pepsi, Mirinda orange, 7up
üdítôital 

2,5 l 
143,60 Ft/l
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+Vácszentlászlón centrumban, aszfaltozott 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.)
+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 
+János utcában, téglaépítésű házban 1.em. egyedi fűtésű, erké-
lyes, felújított, 61 nm-es, 2 szobás, világos lakás eladó. Iár: 12.7
MFt. Tel: 30/365-6901 
+ELADÓ VAGY CSERE! Veresegyházon lévő kertes házamat elad-
nám vagy értékegyeztetéssel gödöllői fszt-i lakásra cserélném.
Iár: 9,5 MFt. Tel: 20/445-0236 
+Eladó lakás! Gödöllőn a városközpontban (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 
+XVII. Nápoly u. 3 szintes 280 nm-es családi ház +30nm terasz
1.000 nm telekkel eladó. Több családnak is megfelelő. Kandalló,
kazán, cirkófűtés. Szintenként vizes helyiség. XVII. kisebb ingatlan
beszámítható. Iár: 42 MFt. Tel: 70/333-0636 
+KERESEK részemre egy, másfél szobás lakást
TULAJDONOSTÓL. Sürgős! Belvárosi, alacsony rezsivel, lehetőleg
7 millióig. Tel: 70/205-7620 
+Gödöllőn, városközpontban, Kastélyra néző 60 nm-es lakás
eladó. 1+3 félszoba, nagy erkély, felújított, 4 emeletes épületben.
Iár: 14,5 MFt. Tel: 20/-581-0902 
+IV. emeletes házban a Palotakerten redőnyös, légkondis, fiata-
los, egyedi fűtéses, 2 szobás, erkélyes lakás sürgősen, tulajdonos-
tól eladó. Tel: 30/2318-177 
+Eladó: kertes családi ház Gödöllő központja és az Erzsébet park
közelében. Két részből áll: 3szoba összkomfort ill. 2szoba
összkomfort, külön bejárattal, de egybe is nyitható 830 nm-es
telken. Iár:28,9MFt. 30/418-7206, 70/619-9079 
+50 nm-es KERTES HÁZ ELADÓ. Iár: 10,5 MFt. Tel: 30/446-8331 
+DOMONYVÖLGY üdülőövezetében a strandtó és a horgásztó
között 1160 nm-es TELEK ELADÓ. Tel: 30/2682-084 
+GÖDÖLLŐN ELADÓ 1000 nm-es külterületi TELEK. Érd:
70/3686-019
+Gödöllőn eladó a Kör utcában, egyedi fűtéses, 1+2 félszobás 3.
emeleti öröklakás. Iár: 14.9 MFt. Érd: 70/239-9063, 70/516-4462 
+Gödöllőn, Kastély mellett eladó külön bejáratokkal több funkciós csalá-
di ház (250 nm). Felújított, szigetelt, térkövezett nagy udvar, hárombeál-
lású garázs kis lakással. Vállalkozásra nagyon hasznos. 30/307-7314 
+Gödöllőn 5 SZOBÁS SZINTES HÁZ ELADÓ. Irányár: 120 millió Ft.
Tel: 30/343-7450 
+Gödöllőn KÖZPONT KÖZELI CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Irányár: 95
millió Ft. Tel: 30/63-43-158 
+Eladó az IRTVÁNYBAN (ERZSÉBET PARKHOZ KÖZEL) jó fekvésű,
hobbiteleknek is alkalmas 1000 nm-es terület, kedvező áron. Érd:
28/413-067 
+Bagon 110nm-es, egyszintes, 2+1 szobás, részben felújított
családi ház eladó. Rendezett udvaron 48 nm-es garázzsal. Iár: 8,9
MFt. Tel: 20/471-3658 
+Gödöllőn elcserélem kertes családi házamat új építésű sorházi
lakásra 1,5 szobásig. Saját tulajdon, értékegyeztetés! Eladás is
szóba jöhet! Tel: 70/2829-248 

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

+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllőn társasházi I. emeleti, 2 szobás lakás egyik különbe-
járatú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV,
telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal
költözhető, kizárólag nem dohányzó személy részére. Egy havi
kaució szükséges! Ár: 30.000 Ft + a rezsi fele. Érd.: 70/318-2127
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 20/538-9543. 
+Szoba-konyhás zuhanyzós, fatüzelésű, bútorozott lakás kiadó! 1
fő részére. 1 havi kaució szükséges. Tel: 30/609-8707 
+Gödöllőn, a Kazinczy körúton kiadó –hosszútávra is- egy 60 nm-
es, földszinti lakás. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 20/8071-377 
+Reális áron kiadó 2 szobás, 60 nm-es, gázkonvektoros lakás a
Kazinczy körúton. Kaució szükséges. Tel: 30/609-8707 
+Lakótársat keresek fiatal lány/fiú személyében Gödöllő közpon-
tjában lévő lakásba. 28.000,-/hó +rezsi fele. 1 havi kaució szük-
séges. Tel: 20/959-3553 
+PETŐFI TÉREN 60 nm-es, bútorozott, nagyon szép lakás – csak
igényeseknek – parkolóhellyel, illetve a 30-S FŐÚT MELLETT 50
nm-es bútorozott lakás kiadó. Tel: 70/978-7770 
+KERESEK hosszútávra kiadó lakást második emeletig. Tel:
20/922-1368 
+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3
szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresek. Érd:
20/224-6598, 30/250-4696 
+Gödöllő központjában, Szt. János utcában 3.em. 2 szobás, erké-
lyes, parkra néző, napos, alacsony rezsijű, konvektoros lakás kiadó
tárolóval. Azonnal költözhető. Havi 50.000,-Ft. 2 havi kaució szük-
séges. Tel: 70/772-7850, 70/501-4280 
+Gödöllőn 80 nm-es családi ház ősfás környezetben, alacsony
rezsivel hosszútávra kiadó. Tel: 30/9343-424 
+Gödöllői Egyetem mellett garzonlakás kiadó. 40.000,-Ft/hó. Tel:
30/266-8035 
+Palotakert sétányon első emeleti kétszobás, felújított, műanyag
nyílászárós, szabályozható fűtésű lakás azonnali költözéssel kiadó.
50.000,-Ft +rezsi +1 havi kaució. Tel: 20/9280-973 
+GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZINT-
JE (kétszoba-hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben)
kiadó. Kocsibeállási lehetőség. 50-55 ezer /hó. Kaució szükséges.
28/410-604, 30/569-8137, 30/811-9747 

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 üzlethely-
iség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben, 32
nm, 1.em. ÜZLETHELYISÉG KIADÓ: Gödöllő, Kossuth L. utcában,
30 nm, fszt. udvarban. 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.
+Zsámbokon vas-műszaki üzlet lakással, 880 nm-es telekkel, áruval,
eszközökkel 22 éve működő tartozásmentes Kft-vel haláleset miatt
sürgősen eladó. Esetleg rákoscsabai v. gödöllői ingatlan beszámítható.
Ár megállapodás szerint. (Iár: 31 MFt.) Tel: 70/333-0636 
+Gödöllőn a Mátyás király utcában 100 nm-es Presszó kiadó (más
funkcióra is). Tel: 20/9-557-506 

+Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es cirkós iroda kiadó
lakásnak is. Tel: 30/9617-621 
+VENDÉGHÁZ (10 személyre teljesen felszerelt, 16 éve és
jelenleg is üzemelő) egyben egy 100 nm-es üzlethelyiséggel
Gödöllőn, a főútvonalon családi okok miatt sürgősen eladó
(csak együtt). Tel: 20/9-461-040 

ÁLLÁS
+Az Erzsébet Királyné étterem szakképzett, tapasztalattal ren-
delkező szakácsot keres teljes munkaidőre. Érdeklődni: 06 20/
535-5921- es mobil számon.
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
+8 éve sikeresen működő gödöllői szépségszalonunkba
vendégkörrel rendelkező vagy kezdő szakképzett fodrászt
felveszünk. Bérezés megegyezés szerint. Érd.: 20/9194-870
+Színvonalas étterembe keresünk tapasztalattal rendelkező
munkatársakat PIZZA SZAKÁCS, KONYHAI KISEGÍTŐ és FELSZOL-
GÁLÓ pozícióba! Tel.: 30/601-5214 
+Igényes szépségszalonunkba munkájára igényes fodrászt,
kozmetikust, manikűr-pedikűr műkörmöst keresünk. Vendégkörrel
előnyben! Tel: 30/676-4335 
+GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK: képesítéssel, több éves
tapasztalattal, referenciákkal, angol nyelvtudással, jogosítvánnyal
és autóval. Tel: 70/3915-176 
+Április közepétől keresünk könnyű fizikai munkára karban-
tartót! 06 28 411 282
+Új alapítású Kft. – idegenforgalom – Gödöllőn IRODAVEZETŐT
KERES kiemelt javadalmazással. Német, olasz tárgyalási szintű
nyelvismeret, komplett PC ismeret szükséges. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: uweprodukt1996@gmail.com 
+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 
+OKJ-s tanfolyam indul Gödöllőn: Kézápoló műkörömépítő, rés-
zletfizetéssel, kedvezménnyel, akár 20%! 2 fő részére wellness
hétvége ajándékba! További információ: 06-30-4963-172,
www.ouerfellitanfolyam.hu Ny.sz: 00201-2010
+Hegeszteni tudó csőszerelő több éves karbantartói gyakorlattal
másodállást keres. Tel: 30/338-1392 

* A Harasztban, az Erzsébet-park közelében 1975-
ben épült, 4 szobás családi ház pincével, garáz-
zsal, 844 nm-es, ősfás telken eladó. Iár: 24,9 mFt.
* A belvárosban működő, berendezett, 130 nm-
es, szépségszalon hosszútávra bérbeadó. Bérleti
díj: 220 ezer Ft/hó+Áfa+ rezsi. Kaució szükséges.
* A Fenyvesben nappali+ 3 szobás, 1980-ban
épült családi ház buszmegálló közelében 855 nm-
es telken, csendes utcában eladó. Iár: 18 mFt.
* A Kertváros kedvelt részén nappali+3
szobás, 180 nm-es, igényes családi ház 800
nm-es, parkosított telken egy 80 nm-es
különálló lakrésszel eladó. Irányár: 49,9 mFt.



+A Penomit Zrt. gödöllői telephelyére önálló szervező és
munkaképességű, targoncavezetői képesítéssel rendelkező
munkatársat keres raktárosi munkára. Érd: H-P 10-19h Rébb
Gábor 30/336-7473 
+Érettségizett és bármilyen műszaki végzettséggel rendelkező
munkatársakat keresünk gépkezelői, csomagolói munkakörbe egy
gödöllői telephelyű multinacionális céghez. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: szemelyzet@jokerkarrier.hu 

SZOLGÁLTATÁS
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakor-
lott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédel-
mi mérés. 70/264-3660 
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828,  www.interiortrans.hu 
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660 
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660 
+KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS.
Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650 
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 
+Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása garan-
ciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics. 
+VILLANYBOJLER tisztítást, javítást és kisebb-nagyobb villany-,
illetve vízszerelést vállalok! Hétvégén is hívható telefonszámom:
06-70-585-5716
+SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás, mély-, folt-
tisztítás kedvező nm áron az Ön otthonában ipari nagy teljesít-
ményű takarítógéppel, bio tisztítóanyagok segítségével. Tel:
20/3671-649 
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gip-
szkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes áraján-
lat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát
vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése,
javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz
elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276 
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talpmasszázs.
Nyugdíjasoknak 1.800,-Ft-tól. Mozgásban korlátozottaknak
háznál is. Ár alku szerint. 30 év szakmai háttér. Gödöllő,
Szabadság út 13. Bárándi József 20/532-7275 
+SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, külső belső szigetelő
munkák, villanyszerelés. Tel: 30/386-4456 
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+CSATORNABEKÖTÉST, locsolómérő felszerelést, fürdőszoba
felújítást, víz-, gáz-, fűtésszerelést vállalok. Tel: 20/9947-715 
+Épületek, családi házak tervezése teljes körű ügyintézéssel, ala-csony
áron (1500Ft/nm). SZÉP-OTTHON 2003 KFT. Tel: 30/354-7232 
+Vállaljuk udvarok takarítását, fák kivágását, épületek, mel-
léképületek bontását, lomtalanítását, szemét, sitt szállítással.
30/481-4005
+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 
+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. 20/2038-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com  
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton 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, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553. 
+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 szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
+Angol és német egyéni vagy kiscsoportos nyelvtanítást,
nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállalunk tapasztalt
tanárokkal folyamatosan. HEBE Kft. 30/2480-661 
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Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
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A Gödöllői Szolgálatot az interneten is olvashatja: www.szolgalat.com 

Az Ön hirdetését a weboldalon ajándékba adjuk! HIRDESSEN BENNE!



+MÉG MINDIG NEM ÚGY MEGY AZ ANGOL, AHOGY SZERETNÉD? 2
angol egyéni órát ajándékba kapsz tőlünk. Ehhez csak be kell jönnöd
hozzánk 2012. április 25-ig és bejelentkezned ingyenes ajándék
angol egyéni óráidra. Nyelvtanfolyamra járnál, de attól tartasz, hogy
nem olyan tanárt kapsz majd amilyet szeretnél? Vagy egyszerűen
csak félsz, hogy nem jössz majd ki a csoportoddal? Ez többé nem
probléma! Minden csoportos és egyéni nyelvtanfolyamunkra 100
százalékos elégedettségi és pénzvisszafizetési garanciát vállalunk!
Nézd meg honlapunkat és jelentkezz ma! WWW.STUDIOONLINE.HU
+Tanulj velünk angolul, németül, olaszul, franciául, spanyolul és
oroszul csoportban vagy egyéni órákon. Gödöllő Állomás Tér 5. - A
vasútállomással átellenben - FKNYSZ: 00884-2011. Esetleg Tele-
fonálnod kényelmesebb? Telefon: 0620 216 62 40

+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztály-
nak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953  
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív
és vizsgafelkészítő 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. COM-
MUNICATION practice: for business and general purposes, English
examination practice, job interview practice, etc. Leon is a quali-
fied 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 

+Ayurvedikus indiai olajos testmasszázs 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 
+ANGOL tanítást, korrepetálást vállal angol tanár. Tel: 06-30-
2623-628
+DIPLOMÁS FRANCIA NYELVTANÁRKÉNT 12 éves gyakorlattal
adok nyelvórákat kezdőtől a felsőfokú szintig, továbbá vállalok
érettségire, nyelvvizsgára való felkészítést, segítek az iskolai
lemaradásban. Tel: 30/638-4947 

ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
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 
+JÓ MINŐSÉGŰ TAVASZI HASZNÁLT RUHA VÁSÁR AZ IPOSZ
SZÉKHÁZBAN ÁPRILIS 21-én SZOMBATON 8.00 - 12.00-ig. 
+Nagyon megkímélt állapotú, egy éve felújított kárpitozású 10
db-os koloniál bútor eladó. Kanapé, bárszekrény, komód, dohányzó
asztal, 2 fotel, könyvespolc, éjjeli szekrény, állólámpa, esernyő-
tartó, 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.
+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! 
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! 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 
+Kérem, hogy hatósági bizonyítási eljáráshoz jelentkezzenek azok,
akik 2012. 04. 06-án 15:30 és 15:40 között szemtanúi voltak a
Gödöllő, Köztársaság úti vasúti átjáróban egy kerékpáros elesésének
és azzal kapcsolatos körülményeknek. Tel: +3620/9252-924 
+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: 70-215-0406
+Pucolt csirke kapható rendelésre termelőtől. Vágás április 6-tól.
Rendelés: 06-70-621-2178, 28/414-099 
+FAJTATISZTA MUDI KÖLYÖKKUTYÁK ELADÓK SZADÁN. Tel:
30/3138-716
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Akkreditációs lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445 

www.bbmaganautosiskola.net 

 

A,    B,   C,   C+E,     T,    M,    kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 
 

 
 
 

 
   El zetes érdekl dés:  06-28 419 529   
                                    06-20/9414-638                   
                                    06-20/99-516-99 
                           

Részletfizetés! 
Gyors, korrekt lebonyolítás! 
Típusválasztási lehet ség! 

 

Mindenkinek egységesen 30.000Ft helyett 

15.000 Ft az elméleti tandíj. 

 Kedvez  feltételekkel.  
Érdekl djön iskolánknál. 

 



16 Gödöllői Szolgálat 2012. április 18.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2012. ÁPRILIS 25.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Mácsár Ilona, Szabadság tér 17.,
Ujj Apolka, Király u. 25.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Eiben Istvánné, Szt. János u. 16. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Tóth Balázs, Szabadka u. 6.  
A Városi Múzeum belépőjét 
nyerte: Gyuricza Emma, Várad‐
hegyfok u. 7., Turai Zsuzsanna,
Dessewffy Arisztid u. 25.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Zachár Benjamin,
Kőrösi Cs. S. u. 17., dr. Takács Ir‐
ma, Akácfa u. 21. 


